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 چکیده

 پیش رو ترین چالش کشور در دهةدانشگاهی مهم آموختگانیژه اشتغال دانشوموضوع اشتغال به

آموختگان خصوص در دانشههای مربوط به کارآفرینی ب، شناسایی و پرورش ویژگیروازاین ؛ستا

عوامل  اصلی پژوهش حاضر شناساییبرخوردار است. هدف  ایبدنی از اهمیت ویژهرشتة تربیت

تحلیلی و ازنوع  -، توصیفیاین پژوهش .بود بدنیآموختگان تربیتمؤثر بر کارآفرینی دانش

آموختگان دانش آماری پژوهش شامل . جامعةاستصورت میدانی انجام شده هکه ب بود اکتشافی

بود که در زمان مطالعه تعداد  1382-87 هایطی سال بدنی کشوردانشکدة تربیت 11 بدنیتربیت

دست هنفر ب 200شمار آماری  ،مونهبا توجه به دستور برآوردحجم ننفر بود.  4235آموختگان دانش

 887/0که برابر با  نامه از ضریب آلفای کرونباخبرآورد اعتبار پرسش ، برایدر این پژوهش. آمد

آموختگان شدة مؤثر در کارآفرینی دانششناسایی عوامل برپایة نامهپرسشبود، استفاده شد. این 

، براین؛ بنافراهم شده است نظران وکارشناساندیدگاه صاحب پژوهش و بدنی در پیشینةتربیت

و استفاده از  در این پژوهش، با بررسی مطالعات مشابه .شودتأیید میخود خودبهروایی آن 

نی در بدآموختگان تربیتنظران با روش دلفی، عوامل مؤثر در کارآفرینی دانشهای صاحبدیدگاه

ای های حرفهریتی، محیطی و صالحیت، مدیشناختی، تحصیلیناختی، جمعیتشبعد روانشش 

ی این عوامل تأیید شد و در پایان نیز گذارهای آماری تأثیرشناسایی شد و با استفاده از روش

 .شده ارائه گردیدهای انجامپیشنهادهایی براساس تحلیل
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 مقدمه 
از اطالعات و دانش هایی موفق هستند که ها و کشورها، دانشگاه، سازمانامروزدر جهان رقابتی 

اساسی  بع مهم وا، زمین و سایر مواد طبیعی منتوانند بهره گیرند؛ زیرا، دیگر مواد اولیهبیشتری می

رآفرین هستند که پیشة مدار و کاندترین مردم، افراد دانش، ثروتمخالف گذشتهروند و برشمار نمیبه

گسترش  یابیم که با افزایش ودرمیها کارآفرینی است. با نگاهی به روند رشد و توسعة جهانی آن

تضمین و  ،روشود؛ ازاینطور فزایندی بیشتر میهای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان بهفناوری

خصوص نیروی نخبه و هبتفادۀ بهینه از نیروی کار فعال ، نیازمند استداوم حیات و بقای جوامع

 ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی صنعت ورزش از این قاعده مستثنا نیست. .کارآفرین است

وری ملی و درنتیجه بر رونق اقتصادی کشور تأثیر در تأمین سالمت و نشاط جامعه است که بر بهره

تواند توسعه است و همین تحرک میتحول و روبهدرحالصنعت ورزش  ،مادر کشور . مثبت دارد

. با (1384، ایمانی)کنار ورزش میسر سازد های کارآفرینانه دررا برای فعالیت های مناسبیزمینه

های اصلی اقتصادی، ترین بخشسریع توان آن را درزمرۀتوجه به ابعاد گستردۀ صنعت ورزش می

عظیمی از  های شغلی در گسترۀدستاوردها و فرصتمطرح کرد.  اجتماعی و سیاسی جهان

ای کارآفرینی در ورزش و رویدادها افزایش فراینده دیگر،عبارتند. بهرویدادهای ورزشی وجود دار

طریق ایجاد تقاضا برای صنعت ورزش از. های شغلی جدید استحال ایجاد تنوعی از فرصتدر

را برای توسعة کارآفرینی  الزم ی اجتماعات زمینةبیت براخدمات و کاالهای ورزشی و ایجاد جذا

کار ورزشی در تولید لوازم و تجهیزات وکند و کارآفرینی، ازطریق ایجاد و توسعة کسبفراهم می

کند. برای توسعة کارآفرینی در بخش ورزش باید عوامل شرفت ورزش کمک میورزشی به پی

ای ایجاد ساختارها بر ،های گوناگون کارآفرینی ورزشیاساس هدفای مؤثر شناسایی شود و برزمینه

 . (1385 ،و خدایاری )تجاری ریزی گرددهای مؤثر در توسعة کارآفرینی ورزشی برنامهو زمینه

رآفرینی در دانشجویان نشان داد که های بروز و پرورش کا( با هدف بررسی زمینه1382عزیزی ) 

 ،پذیریمخاطره ،نیاز به پیشرفت د به کنترل درونی،اعتما میزان تحمل، بین متغیرهایی مانند

 های پژوهشیافته معناداری وجود دارد. طلبی با کارآفرینی رابطةخالقیت و نوآوری و نیز استقالل

آموختگان نقش دانشمدیریتی  هایشناختی و تواناییهای روانکه ویژگی نشان داد (1384جعفرزاده )

د که در ضرورت دار جعفرزاده پژوهش هایتوجه به یافته کند. باا میبسزایی در کارآفرینی آنان ایف

و اختصاصی، دروس اختیاری نیز در  های درسی پایه، تخصصیبر برنامه های دانشگاهی عالوهدوره

های مدیریتی و تلفیق در برنامة رتویژه در مهاکارآفرینی درراستای تقویت عوامل یادشده به حوزۀ

های رسمی دانشگاهی و (، بین دارابودن آموزش1384ایمانی )به عقیدۀ  .ا شوددرسی طراحی و اجر

نیاز به پیشرفت و  خطرپذیری، ،های فردی، انگیزۀ فردیهای کارآفرینی ازجمله مهارتویژگی
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میزان آمادگی  ( با مقایسة1385تجاری و خدایاری ) .داری وجود داردابطة مثبت و معناخالقیت ر

ورزش به این نتیجه  بدنی و علوم ورزشی در حوزۀرشتة تربیتان دختر و پسر کارآفرینی دانشجوی

سال آینده زیاد اعالم مادگی خود را برای آغاز کار در پنج ها آاز آزمودنیدرصد  50رسیدند که 

توسطی برخوردار هستند و برای که از دانش و مهارت م دانشجویان معتقدند ،کردند و همچنین

( در 1388شریفیان ) .های خود بیاموزندبسیار بیشتر از آموخته رزش بایدشدن در وکارآفرین

تأثیر چندگانة « بدنییندی انگیزۀ کارآفرینی دانشجویان تربیتطراحی الگوی فرا»با عنوان  پژوهشی

استفاده از فناوری  آگاهی و ،های فردی کارآفرینانه، عملکرد و خودپندارۀ تحصیلیمتغیرهای ویژگی

را بر انگیزۀ کارآفرینی دانشجویان ای و فرهنگ سازمانی های حرفهصالحیت ،تارتباطا اطالعات و

های عامل صالحیت ،شدهبدنی بررسی کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که ازبین عوامل یادتربیت

. عامل فرهنگ سازمانی کمترین تأثیر را دارد و ای بیشترین تأثیر را بر انگیزۀ کارآفرینی داشتهحرفه

وانع اثرگذار بر کارآفرینی ورزشی، ترین ممهم( معتقد است که 1389)و هنری  علیزادهمند

ساالری در تعیین مدیران فقدان نظام شایسته ،کارآمدنبودن و تغییر چندبارۀ مدیریت ورزش کشور

تی های سنناکارآمدی روش ها در مدیریت ورزش کشور،ها و تعارض بین آنتعدد سیاست ،ورزشی

برادلی، ویکالند . ورزش کشور به کارآفرینی است. و فقدان نگرش مدیریتریتی در ورزش کشور مدی

آنگر،  به باور کردند. ها مطرحی رشد همة سازمانها( کارآفرینی را یکی از مؤلفه2011) 1و وشفرد

 توجه بیشتری به یادگیری بایدبرای تحقق کارآفرینی سازمانی ، (2011) 2راچ، فرس و راسنباچ

( معتقدند که عوامل 2011) 3لی، وانگ، فو و آگین .کسب دانش و انتقال دانش کرد سازمانی،

فقدان ، ها فقدان محیط کار مطلوبآن ثیرگذارند.ردی بر میزان کارآفرینی مدیران تأمحیطی و ف

-جا، کولته، ایکوماجانجا-مینیشی ،وابارا-اکلوانگیزه و هدف را از موانع کارآفرینی مطرح کردند. 

در کشور اوگاندا دریافتند یکی از علل  کارهای کوچکو( در مطالعة کسب2008) 4اودونگو

های جدید افراد در استفاده از فناوری نداشتنمهارت ،وکارهااین کسب نکردنپیشرفتماندگی و عقب

ارتباط مثبت بین  دهندۀمطالعات موجود نشانکه ( معتقدند 2007) 5پراگ آیدیس و ون است.

، دیگرعبارتبه .ها هستندها در گذشته و سوابق تحصیلی آنلکرد کارآفرینان و سوابق کاری آنعم

نسبت  ،اندداشته وکاریسابقة فعالیت در کسبدر گذشته افراد با سابقة تحصیلی باالتر و افرادی که 

کرد باالتری دارای عمل ،اندتر تحصیلی و تجربة کاری بودهکارآفرینانی که دارای سطوح پایینبه 

                                                           
1. Bradley, Wiklund & Shepherd  

2. Unger, Rauch, Frese & Rosenbusch 

3. Lee, Wong, Foo & Aegean 

4. Okello-Obura, Minishi-Majanja, Cloete, & Ikoja-Odongo 

5. Aidis & Van Praag 
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 هایفعالیت حوزۀ در بتوانند آینده دردانشجویان  اینکه برای(، 2007) 1بورگسبه باور  .هستند

 نیازمند افزایش کنند، اداره و شروع را ایخالقانه وکارکسب و زنند کارآفرینی به دست ورزشی

 آگاهی از: ندابارتع هانآ ترینمهم که هستند مختلف حوزۀ چندین در خود هایمهارت و هاآگاهی

 دانش اقتصادی، دیجیتالی، هایمهارت فردی،بین و ارتباطی هایمهارت کارآفرینی یندهایفرا از

 اطالعات، مدیریت مدیریت انسانی، منابع مدیریت مالی، مدیریت ای،حرفه توسعة مالی، امور

 این بر (2008) 2ماسلت و بایر کالوم. راهبردی مدیریت و خطر مدیریت عملیات، مدیریت بازاریابی،

 کهایگونهبه ؛گذارد ثیرتأها آن خوداشتغالی بر تواندمی افراد خانوادگی سوابق که هستند عقیده

 و ستوین .دارندعالقة بیشتری به خوداشتغالی  ،دارند خوداشتغال مادرهای یا پدر که هاییبچه

 توسط دانشجویان وکارکسب اندازیراه بر کارآفرینی هایآموزش ثیرتأ بررسی به (2008) 3فارلو

 دانشجویان برای متنوعی تجارب بتوانند که هاییدوره داد نشانها آن پژوهش هاییافتهداختند. پر

 ثرواقعی مؤ وکارهایکسب خلق در و کردند ارزیابی مثبتها را آن دوره دانشجویان آورند، فراهم

کارآفرین های ی از کارآفرینی است و سازمانضرور یبخش، نوآوری( بیان کرد 2010) 4راتن هستند.

( بیان کردند 2008) 5اسچوارز و هانتر برند.کار میدر بازارهای جهانی به نوآوری را برای رقابت

مد لباس و انواع  ها و بازیکنان ورزشی پدیدار شود.سازمان ،هاتواند ازطریق تیمنوآوری در ورزش می

های جدید هایی که منجر به توسعة ورزشد و تجهیزات و فناوریپوشنایی که ورزشکاران میهلباس

 ،الیور)اند های جدیدی هستند که در دهة گذشته در عرصة ورزش روی دادهازجمله نوآوری اند،شده

کارآفرینی در ورزش اهمیت بسیار که ( معتقد است 2010) راتن .(2010؛ راتن، 2008 ،؛ ترن2006

های نوآورانه را تشویق کند و موجب انجام فعالیت تواندزمینه می این نی در؛ زیرا، کارآفریزیادی دارد

های ورزشی و تواند به توسعة سازمان، کارآفرینی ورزش میو همچنین تغییرات اجتماعی شود

 افزایش تعداد تولیدات و خدمات جدید و اختراعات کمک کند.

 عالی در کشور است؛الت اصلی آموزش دانشگاهی یکی از مشک آموختگاندانش، اشتغال امروزه

ثر آموختگان مؤهای اشتغال دانشتواند در زمینهسایی عوامل مرتبط با این مشکل میشنا ،بنابراین

ار، جویای کار ( بیک1388سال اکنون بیش از سه میلیون نفر )طبق گزارش مرکز آمار ایران هم .باشد

بنابر گزارش دهند. تشکیل میدانشگاهی  ختگانآمودانشتوجهی از آنان را هستند که سهم قابل

دو  1390کشور در سال  دانشگاهی آموختگاندانش بیکارینرخ  ،اجتماعیو امور  کار وزیرمعاون 

                                                           
1. Borgese 

2. Colmpayer Maslet 

3. Vincett and Farlow 

4. Vanessa Ratten 

5. Schwarz and Hunter 
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وری و یش بهرهافزا تواند به میزان اشتغال،آفرینی میعوامل مؤثر در کار .است عادی بیکارانبرابر 

دانشگاهی بکاهد؛  آموختگاندانشاز میزان بیکاری آموختگان کمک کند و قابلیت تولید دانش

 جامع ادبیات پژوهش و بررسی نسبتاَآشنایی با ادبیات موضوع،  پس از مطالعات اولیه و بنابراین،

عنوان مل بهشش دسته عا ،راهنما مشاور وهای صاحب نظران این حوزه ازجمله اساتید راهنمایی

های ویژگی -1ای مانند زم است نقش عوامل بالقوهالند. مدنظر قرار گرفت پژوهشهای مفروض

با استادان  تعامل های درسی دورۀ تحصیلی،صیلی )خودپنداره و عملکرد تحصیلی، محتوای برنامهتح

وکار، اندازی کسبهای مدیریتی )تأمین سرمایة الزم برای راهویژگی -2؛ (در دوران تحصیل و غیره

های محیطی )فرهنگی، اقتصادی، ویژگی -3؛ (الق و غیرهخای های توسعهاقدامات و فعالیت

شناختی )تجربه، سرمشق، تحصیالت های جمعیتویژگی -4؛ (اجتماعی، سیاسی، دولتی و غیره

شناختی/ شخصیتی/ فردی های روانویژگی -5 ؛(والدین، تجربیات شغلی والدین، محیط رشد و غیره

ای های حرفهصالحیت -6 ؛(ترل درونی و غیرهموضع کن )خطرپذیری، نیاز به موفقیت، پذیرش ابهام،

ها در یک از این مؤلفهمدارک داوری و مربیگری و غیره( و نقش هر ورزشی )عناوین قهرمانی،

 . بدنی مشخص شودهای تربیتدانشکده آموختگاندانشارآفرینی بینی میزان کپیش

و  آفرینمشکلتعدد عوامل  اما تند؛درگیر هساشتغال  مشکالتبا مسائل و  دنیا کشورهایبیشتر 

معضل ، اخیرشدن موضوع شده است. در چند سال ترپیچیدهموجب  هاآناز  برخیبودن ناشناخته

با آن  علمی ةدرصدد مقابل ایران اسالمی جمهوریمردان بوده که دولت چالشی ترینمهم بیکاری

تواند در ل نشود میاگر حتغال کشور از کارشناسان اش بسیاریکه به اعتقاد  چالشی ؛بوده و هستند

این بحران، گسترش فقر و افزایش دیگر  واسطةپیامدهای بی شود. بحران تبدیل به 90 دهة

 اندازد.می خطرات و انسجام اجتماعی را بهثب ی اجتماعی و فرهنگی است که طبیعی استهاآسیب

آحاد  همة برای فرهنگیو  اجتماعی ،اقتصادی هایناهنجاریبا توجه به تبعات آن در  بیکاری ةمسئل

 آموختگاندانش بیکاری وجود،بااین ؛بازدارنده است کشوراقتصاد  برایدهنده و آزار کشور جمعیت
 گذاریسرمایه دلیلبه سویکاز اهمیت این برخوردار است. بیشتری اهمیتو  حساسیتاز  هادانشگاه

 هایفعالیتماندن آن در استفادهبدون و  کشورماهر در  انسانی نیروی تربیت برایشده انجام

 کردنواگذار برای زمینهنبودن فراهم دیگر،سویاز و ملیخسارت به اقتصاد  کردنو وارد اقتصادی

وضعیت  ت. باوجوداس کشور ةبه اهداف توسع دستیابی برای فرهیختهبه افراد  اجتماعی هاینقش

برای  یمناسب و متنوع ورزش جایگاه، شوردانشگاهی در ک آموختگاندانشکنندۀ بیکاری نگران

در های کاری های اقتصادی دارد که با شناخت زمینههای جدید فعالیتایجاد اشتغال و ایجاد فرصت

 کرد تا از آن برای پیشرفت و توسعةبه جوانان و جامعه معرفی های جدیدی توان فرصتآن می

های بسیار پژوهش، اشتغال درزمینةت زیاد باوجود انجام مطالعا .اقتصادی اجتماعی بهره گیرند
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 بدنی و ورزشویژه در حوزۀ تربیتآموختگان دانشگاهی بهوضعیت اشتغال دانش محدودی درمورد

 قبل از هرچیز باید ،دانشگاهی آموختگاندانشبراین، برای کاهش میزان بیکاری . افزوناندانجام شده

به موارد  با توجه بنابراین، د؛د، شناسایی شوشونن معضل میایعواملی که سبب جلوگیری از 

، باید نظام کارآفرینی ورزشی را در کشور جدی بگیریم ویژهاگر بخواهیم بحث کارآفرینی بهشده بیان

، روداشته باشند؛ ازاینی های کارآفرینویژگی آموختگانویی هدایت شود که دانشسآموزشی ما به

آموختگان ر کارآفرینی دانش: عوامل مؤثر دال استسؤ گویی به اینپاسخحاضر درصدد  پژوهش

  ؟بدنی کشور کدام هستندتربیت

 

 پژوهششناسی روش
نامه تحلیلی است که به روش میدانی و با استفاده از روش پرسش -روش این پژوهش ازنوع توصیفی

نة پژوهش، ، پیشیایا بررسی کتابخانهابتدا ب ،پژوهش نامةبرای طراحی پرسش انجام شده است.

، اساتید راهنما و مشاور رساله نظرهایاستفاده از نظرسنجی از کارآفرینان نخبه در حوزۀ ورزش و 

 ،سپس .ندشناسایی شدبدنی کشور های تربیتآموختگان دانشکدهکارآفرینی دانش ردثر عوامل مؤ

، بین کارشناسانشد و ای دلفی طراحی ای براساس مفهوم پایهنامهپرسش ،برای تکمیل این عوامل

توزیع  ،نظر بودندید محترم مدیریت ورزشی که در حوزۀ کارآفرینی صاحبکارآفرینان نخبه و اسات

، عوامل اولیة مؤثر در کارآفرینی نظرانهای کارشناسان و صاحبسرانجام با بررسی دیدگاه .گردید

دست آمد که مبنای آمده است، به دوشمارۀ  در جدولطورکه بدنی همانآموختگان تربیتدانش

 :های پژوهشی چنین است، فرضیهجدولاین براساس  پژوهش قرار گرفت. نامةپرسش تهیة
 ؟بدنی مؤثر هستندآموختگان تربیتنشعوامل تحصیلی بر کارآفرینی داآیا  :1-1 فرضیة

 ؟بدنی مؤثر هستندتربیتآموختگان عوامل مدیریتی بر کارآفرینی دانشآیا  :1-2 فرضیة

 ؟بدنی مؤثر هستندآموختگان تربیتعوامل محیطی بر کارآفرینی دانشآیا  :1-3 فرضیة

 ؟بدنی مؤثر هستندآموختگان تربیتدانش بر کارآفرینی شناختیعوامل جمعیتآیا  :1-4 فرضیة

 ؟بدنی مؤثر هستندآموختگان تربیتشناختی بر کارآفرینی دانشعوامل روانآیا  :1-5فرضیه 

بدنی مؤثر آموختگان تربیتنشکارآفرینی دا ای ورزشی برهای حرفهمل صالحیتعواآیا  1-6فرضیة 

 ؟هستند

یکسان بدنی موختگان تربیتآدسته از عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشمیزان تأثیر شش آیا  :2 فرضیة

 است؟
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ی پژوهشی با هانیاز برای آزمون فرضیههای موردداده: آن 2و پایایی 1ها و رواییابزار گردآوری داده

پرسش دربارۀ تأثیر عوامل مؤثر  53نامه دارای شش قسمت و پرسشاین نامه گردآوری شد. پرسش

شدۀ مؤثر عوامل شناساییپایة نامة یادشده برپرسش بدنی بود.تگان تربیتآموخر کارآفرینی دانشد

ران و کارشناسان نظبدنی در پیشینة پژوهش و دیدگاه صاحبگان تربیتآموختنشدار کارآفرینی د

های شود. برای محاسبة ضریب پایایی شیوهخود تأیید می، روایی آن خودبهبنابراین فراهم شده است؛

 افزارتوان به روش آلفای کرونباخ به کمک نرمشود که از آن جمله میکار برده میمختلفی به

بیانگر قابلیت اعتماد  باشد، تردرصد نزدیک 100ه به اشاره کرد که مقدار هرچ 3اس.پی.اس.اس

 نامه از این آزمون استفاده شدبرای تخمین پایایی پرسش نامه است. در این پژوهش،بیشتر پرسش

 شود.تأیید می آنپایایی  ،878/0که باتوجه به ضریب 

 
 حسب جنسیت و دانشگاهتوزیع نمونه ها بر -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 

3. SPSS 

 مجموع تعداد جنسیت نام دانشگاه ردیف

 اصفهان 1
 20 ردپسر / م

30 
 10 دختر / زن

 الزهراء 2
 0 پسر / مرد

10 
 10 دختر / زن

 تربیت معلم تهران 3
 10 پسر / مرد

20 
 10 دختر / زن

 تهران 4
 25 پسر / مرد

40 
 15 دختر / زن

 رازی کرمانشاه 5
 10 پسر / مرد

15 
 5 دختر / زن

 شهید باهنر کرمان 6
 13 پسر / مرد

15 
 2 / زن دختر

 شهید چمران اهواز 7
 8 پسر / مرد

10 
 2 دختر / زن

 شهید رجایی 8
 8 پسر / مرد

15 
 7 دختر / زن
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 حسب جنسیت و دانشگاهتوزیع نمونه ها بر -1جدول ادامه 

 مجموع تعداد جنسیت نام دانشگاه ردیف

 فردوسی مشهد 9
 12 پسر / مرد

15 
 3 دختر / زن

 گیالن 10
 14 پسر / مرد

20 
 6 دختر / زن

 مازندران 11
 8 پسر / مرد

10 
 2 دختر / زن

 مجموع 12
 128 پسر / مرد

200 
 72 دختر / زن

 

های بدنی کشور در سالدانشکدۀ تربیت 11نی بدآموختگان تربیتآماری پژوهش شامل دانش جامعة

م نمونه از فرمول زیر نفر بود. برای تعیین حج 4235 هانبود که در زمان مطالعه تعداد آ 87-1382

 استفاده شد:

 

 
 

طور نامه بهپرسش 200دست آمد و نفر به 200جم نمونه، شمار آماری باتوجه به دستور برآورد ح

 آموختگان توزیع شد.ای بین دانشطبقهتصادفی 

 
 بدنیآموختگان تربیتآفرینی دانشر کارجدول اولیة عوامل مؤثر د -2جدول 

 های فرعیمؤلفه های اصلیمؤلفه

 تحصیلی عوامل

 های مرتبط پیرامون خالقیت و نوآوری: داشتن آموزش1مؤلفة 

 های آموزشی دوره تحصیلی با نیازهای بازار کار و جامعه: متناسب بودن برنامه2مؤلفة 

 مدیریت کسب و کار در ورزشاندازی و : ارائه دروس پیرامون راه3مؤلفة 

 های مرتبط با بازاریابی: داشتن آموزش4مؤلفة 

 : داشتن تحصیالت مرتبط هنگام ورود به رشته تربیت بدنی5مؤلفة 

 های تأمین منابع مالی در ورزش های مرتبط با شیوه: داشتن آموزش6مؤلفة 

 لیهای تربیتن بدنی در مقاطع تحصی: افزایش گرایش7مؤلفة 

 روان شناختی عوامل
 : نیاز موفقیت 8مؤلفة 

 : ریسک پذیری9مؤلفة 
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 بدنیآموختگان تربیتر کارآفرینی دانشجدول اولیة عوامل مؤثر د -2جدول ادامه 

 های فرعیمؤلفه های اصلیمؤلفه

 روان شناختی عوامل

 : پذیرش ابهام10مؤلفة

 : خوداتکایی11مؤلفة 

 ری: مسئولیت پذی12مؤلفة 

 داری و صداقت: امانت13مؤلفة 

 : تحمل شکست و اراده برای شروع دوباره14مؤلفة 

 : نیاز به استقالل و آزادی عمل15مؤلفة 

 مدیریتی عوامل

 کرده: انتخاب همکاران شایسته و تحصیل16مؤلفة 

 : ارائه بهترین خدمات به مشتریان17 مؤلفة

 یل مسائلهای تجزیه و تحل: مهارت18مؤلفة 

 : توجه مسئوالن به جایگاه ورزش به عنوان یک پتانسیل قوی برای اشتغال19مؤلفة 

 های حل و فصل تعارضات و اختالفات: مهارت20مؤلفة 

 های انگیزشی: مهارت21مؤلفة 

 های ارتباطی و هماهنگی: مهارت22مؤلفة 

 ریزی برای مواجهه با رقابت: زدودن موانع موجود در بازاریابی و برنامه23مؤلفة 

 : مهارت مدیریت زمان24مؤلفة 

 : طراحی نظام جامع شناسایی، جذب و نگهداری نیروهای متخصص ورزش کشور25مؤلفة 

 : کاهش تعداد شاغلین چند پیشه در ورزش26مؤلفة 

 کشورریزی صحیح و دقیق و علمی برای توسعه اشتغال ورزشی در : برنامه27مؤلفة 

 های تولیدی و فنی: مهارت28مؤلفة 

عوامل 

 شناختیجمعیت

 

 : تجربیات کاری والدین29مؤلفة 

 : تحصیالت والدین30مؤلفة 

 : محیط مناسب در فرآیند رشد شخصیتی31مؤلفة 

 : سن فرد در آغاز فعالیت )تجاری / خدماتی(32مؤلفة 

 : تجربه قبلی شغل کارآفرین33مؤلفة 

 ایط کودکی: شر34مؤلفة 

 : تحصیالت همسر35مؤلفة 

 : تحصیالت فرد کارآفرین37مؤلفة 

 : وضعیت تأهل38مؤلفة 

 : تعداد فرزندان39مؤلفة 

 : امکانات مالی خانواده40مؤلفة 

 ورزشها با فرآیند کسب و کار در : آشنایی اعضاء هیأت علمی دانشکده41مؤلفة 
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 بدنیآموختگان تربیتر کارآفرینی دانشمؤثر د جدول اولیة عوامل -2جدول امه اد

 های فرعیمؤلفه های اصلیمؤلفه

 محیطی عوامل

 : عوامل مذهبی42مؤلفة 

 : عوامل فرهنگی43مؤلفة 

 گذاری دولت و مجلس در امور مربوط به ورزش: با ثبات شدن سیاست44مؤلفة 

 المللی در کشور: برگزاری رویدادهای بین45مؤلفة 

 های دولت از کارآفرینان در ورزشها و حمایت: سیاست46ؤلفة م

 : نرخ بیکاری47مؤلفة 

 : تسهیالت بانکی48مؤلفة 

 : توسعه بخش خصوصی در ورزش49مؤلفة 

 : منابع طبیعی 50مؤلفة 

 : افزایش سرانه ورزشی کشور 51مؤلفة 

 ایحرفه هایصالحیت عوامل

 ری و گفتاریهای نوشتا: مهارت 52مؤلفة 

 : عناوین قهرمانی 53مؤلفة 

 داوری های مربیگری و: کارت 54مؤلفة 

 

 مونهن یشناخت تیجمع های دموگرافیکویژگی -3جدول 

 درصد تعداد زیرشاخه های متغیر نام متغیر ردیف

 جنسیت 1
 63 128 مرد

 37 72 زن

 وضعیت تاهل 2
 5/12 25 مجرد

 5/87 175 متاهل

 دبیرستان رشته 3

 45 90 علوم انسانی

 5/22 45 علوم تجربی

 5/27 55 ریاضی فیزیک

 5 10 فنی و حرفه ای

 دانشجو / شاغل 4
 5/78 157 صرفا شاغل

 5/27 43 دانشجو تحصیالت تکمیلی و شاغل

 وضعیت دوره تحصیلی 5
 5/68 137 روزانه

 5/31 63 شبانه

 رتجربه راه اندازی یک کسب و کا 6
 46 92 بلی

 54 108 خیر

 داشتن درس کارآفرینی 7
 4 8 بلی

 96 192 خیر
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 نتایج
های آماری بررسی با آزمون ،شده از دیدگاه آمار توصیفی و سپسهای گردآوریداده ،در این بخش

رای بررسی انجام شد. ب نسواریاتحلیل های آزمون فرض آماری و های آماری با روش. بررسیندشد

های آن در جدول شمارۀ دو آمده ر رفت که یافتهکاآزمون فرض آماری به 1-6تا  1-1های هفرضی

کدام از شش ها است؛ یعنی هرفرضیه درستی همةدهندۀ شود، نشانمی طورکه مشاهدهاست و همان

ای های حرفهشناسی، محیطی و صالحیتشناختی، مدیریتی، جمعیتدسته از عوامل تحصیلی، روان

  بدنی مؤثرند.آموختگان تربیتر کارآفرینی دانشد ،ورزشی
 

 1-6تا  1-1های آمده از بررسی فرضیهدستهای بهیافته -4جدول 

 گیریتصمیم داریسطح معنا آمارة آزمون فرضیه

 درستی فرضیه 001/0 628/4 1-1

 درستی فرضیه 025/0 240/2 2-1

 درستی فرضیه 015/0 470/2 3-1

 ستی فرضیهدر 001/0 45/2 4-1

 درستی فرضیه 001/0 694/8 5-1

 درستی فرضیه 001/0 602/9 6-1

 

ست؟ برای پاسخ به که آیا تأثیر این شش دسته از عوامل یکسان ا شوداینک این سؤال مطرح می

 1های آماری تحلیل واریانسبرای آزمون این فرضیه، روشباید آزموده شود.  دو این سؤال، فرضیة

شود، یم طورکه مشاهدههای این آزمون در جدول شمارۀ سه آمده است. همانافته. یبرده شد کاربه

یعنی تأثیر این شش دسته از عوامل بر  دسته از عوامل معنادار است؛تفاوت میان میزان تأثیر پنج 

 آموختگان یکسان نیست.کارآفرینی دانش
 

 دو بررسی فرضیة هاییافته -5جدول 

 سطح معناداری آزادی ةدرج (F) آماره آزمون هاگروه عامل

 تحصیلی

716/25 4 001/0 

 شناختیروان

 مدیریتی

 شناختیجمعیت

 محیطی

 ورزشیایحرفههایصالحیت

                                                           
1. ANOVA 
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ر ی پژوهش ذکر شد، جدول اولیة سلسلة عوامل مؤثر دهاکه در بخش ابزار گردآوری دادهطورهمان

بعد استادان و کارآفرینان ورزشی در شش ه از نظر کارشناسان، آموختگان با استفادکارآفرینی دانش

، میزان 1استیودنت -طرفة تی، با استفاده از آزمون یکدر این بخشمؤلفه تنظیم شد.  53و 

 2دمنیفربندی با استفاده از آزمون رتبه ،سپسشود. میبررسی مؤلفه  53تأثیرگذاری هریک از این 

ر کارآفرینی مراتب عوامل مؤثر ددرخت نهایی سلسله وشود می میزان تأثیر عوامل مؤثر مشخص

 گردد.ترسیم میبدنی  آموختگان تربیتدانش

شده مؤلفة درنظرگرفته 54دهد، از نشان میبررسی جدول شمارۀ چهار که نتایج حاصل از طورهمان

اثر های بیحذف مؤلفهبا  ،بنابراین بدنی مؤثرند؛آموختگان تربیت مؤلفه در کارآفرینی دانش 40فقط 

مراتب عوامل ای فریدمن درخت نهایی سلسلهرتبهبدنی، آزمون آموختگان تربیتر کارآفرینی دانشد

 یابد.بدنی سراسر کشور به شکل نمودار تغییر میآموختگان تربیتمؤثر در کارآفرینی دانش

بدنی موختگان تربیتآدانشدرزمینة عوامل مؤثر در کارآفرینی  های آزمون فریدمن، یافتههمچنین

عوامل مدیریتی کمترین تأثیر  ثیر وای بیشترین تأهای حرفهحاکی از این است که عوامل صالحیت

  را دارند.

 
 (ها در آزمون فریدمن )عوامل مؤثر در کارآفرینیمیانگین رتبه -6جدول 

 میانگین رتبه بدنیآموختگان تربیتعوامل مؤثر در کارآفرینی دانش

 98/4 ایهای حرفهمل صالحیتعوا

 95/4 شناختیعوامل روان

 75/4 عوامل تحصیلی

 22/4 شناختیعوامیل جمعیت

 01/4 عوامل محیطی

 95/3 عوامل مدیریتی
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. T-Student 

2. Friedman Test 
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آموختگان های مؤثر در کارآفرینی دانشنتایج حاصل از بررسی میزان تأثیرگذاری مؤلفه -7جدول 

 بدنیتربیت

 گیریتصمیم داریسطح معنا آزمون آمارة شمارة مؤلفه

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 989/4 1 مؤلفة

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 407/4 2 مؤلفة

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 923/3 3 مؤلفة

 مؤلفهنبودن اثربخش 39/0 -863/0 4 مؤلفة

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 596/3 5مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 689/0 402/0 6مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 71/3 7مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 625/5 8مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 443/4 9مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 17/7 10مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 97/4 11مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 697/0 405/0 12مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 39/0 863/0 13مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 029/6 14مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 153/12 15مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 236/0 19/1 16مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 37/7 17مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 095/0 65/1 18مؤلفة 

 مؤلفهبودن بخشاثر 001/0 384/3 19مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 095/0 65/1 20مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 38/7 21مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 156/12 22مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 095/0 63/2 23مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 264/0 64/1 24مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 001/0 39/7 25مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 270/0 74/1 26مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 14/7 27مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 34/0 863/0 28مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 18/7 29مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 295/6 30مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 895/11 31مؤلفة 
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آموختگان های مؤثر در کارآفرینی دانشیج حاصل از بررسی میزان تأثیرگذاری مؤلفهنتا -7ادامة جدول 

 بدنیتربیت

 گیریتصمیم داریسطح معنا آمارة آزمون شمارة مؤلفه

 مؤلفهنبودن اثربخش 236/0 18/1 32مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 001/0 130/6 33مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 83/8 34مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 035/5 35ؤلفة م

 مؤلفهبودن اثربخش 015/0 -457/2 36مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 478/8 37مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 246/0 19/1 38مؤلفة 

 مؤلفهنبودن اثربخش 002/0 197/3 39مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 187/1 40مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 79/4 41مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 015/0 -45/2 42مؤلفة 

 مؤلفهبودن اثربخش 042/0 85/2 43مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 598/5 44مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 54/5 45مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 118/3 46مؤلفة 

 فهلبودن مؤاثربخش 02/0 19/4 47مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 65/5 48مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 432/4 49مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 27/12 50مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 28/3 51مؤلفة 

 لفهنبودن مؤاثربخش 246/0 187/1 52مؤلفة 

 بودن مؤلفهاثربخش 001/0 324/4 53مؤلفة 
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 گیریبحث و نتیجه

بدنی آموختگان تربیتر کارآفرینی دانشعوامل مؤثر ددهد ها نشان مینتایج حاصل از تحلیل داده

 تحصیلی، ،شناختیروان ،ایهای حرفهصالحیت ویت در شش دستة کلیترتیب اولبه

  گیرند.قرار میمدیریتی عوامل  و محیطی ،شناختیجمعیت

پذیری، از به استقالل، پذیرش ابهام، خطراختی، نیاز به موفقیت، تحمل شکست، نیشندر عوامل روان

بدنی مطرح شدند. این آموختگان تربیتدانشعنوان عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و خوداتکایی به

خوانی دارد. هم (1388)شرفیان ( و 1384)جعفرزاده (، 1382های عزیزی )ها با نتایج پژوهشیافته

امل نسبت به سایر عوامل معرفی عنوان مؤثرترین عوبهای های حرفهصالحیتعوامل  این پژوهش،در 

رسد این اختالف بیشتر نظر مینیست. بههمسو ( 1384)جعفرزاده های مطالعة که با یافته شدند

از  ی بیش از نیمیتحصیل ، دانشجویان این رشتةزیرا بدنی است؛دلیل ماهیت رشتة تحصیلی تربیتبه

  .بدنی بر فعالیت جسمانی استوار استماهیت تربیت ند ونگذراصورت عملی میدروس خود را به

ها و به ورزش، سیاست گذاری دولت و مجلس در امور مربوطشدن سیاستدر عوامل محیطی، باثبات

ی در لالملبرگزاری رویدادهای بینهای دولت از کارآفرینان، عوامل فرهنگی، نرخ بیکاری حمایت

ر عوامل تأثیرگذار ب انعنوکشور، تسهیالت بانکی، توسعة بخش خصوصی در ورزش و غیره، به

، (1384) جعفرزادهمطالعات  ها با نتایجاین یافته .بدنی بیان شدندآموختگان تربیتکارآفرینی دانش

 وهش توماسپژهای اما با یافته خوانی دارد؛( کامالً هم2011)و همکاران  لیو  (1388)شرفیان 

کاریابی  تغییر رویکرد دانشجویان از سازی درزمینةپیشنهاد توجه به فرهنگ ،بنابراین نیست؛ همسو

ت استخدام ذهن دانشجویان از وضعیشدن که با روشنصورتی؛ بهرسدنظر میبه کارآفرینی الزامی به

توجه به  ،آموختگان دانشگاهیبرای جذب دانشاین بخش محدود  در بخش عمومی و ظرفیت

ین رویکرد در ذهن دانشجویان شکل اکه شود. هنگامیها روشن میاهمیت بحث کارآفرینی برای آن

که دانشجو دیگر فقط ایگونهشود؛ بهدانشگاه و استادان نیز متفاوت می ،مطالبات دانشجو ،گیرد

ری و افزایش دنبال یادگی؛ بلکه بهمدرک نیستاز دروس و کسب  ایدنبال گذراندن مجموعهبه

فرینانه در آینده بتواند در بحث اشتغال کارآ های خود است تا از این رهگذرها و توانمندیمهارت

انشجویی برای های دپرداخت تسهیالت و وام ،برای خود مهیا سازد. همچنینفرصت بیشتری 

ن رآوردن دانشجویادحرکتتواند در بههایی در حوزۀ کارآفرینی هستند میدانشجویانی که دارای ایده

با  والدینبدنی داد دانشجویان تربیت( نشان 1388)شرفیان های پژوهش یافته مؤثر باشد؛ زیرا،

ای ورزشی، های حرفهعوامل صالحیتدر  .ها حمایت کنندآناز که بتوانند  درآمد باال ندارند

آموختگان ارآفرینی دانشعنوان عوامل مؤثر در کری و داوری و عناوینی قهرمانی بههای مربیگکارت

دارد و با  خوانی( هم1388)شرفیان مطالعة های ها تنها با یافته. این یافتهبدنی مطرح شدندتربیت
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های مربیگری و برگزاری دوره پیشنهاد مسو نیست؛ بنابراین،ههای مطالعات سایر پژوهشگران یافته

 آوری بهروی آموختگان برایدانش به توانمندکردنتواند های مرتبط میداوری و سایر دوره

ها این دورهمیزان برگزاری که ( نشان داد 1388)شرفیان کارآفرینی منجر شود. نتایج پژوهش 

بدنی غیر از شهر تربیتهای ویژه در دانشکدهبه این موضوع نیست. گوی مطالبات دانشجویانپاسخ

تواند هایی میوص برگزاری این چنین دورهریزی درخصبرنامه ،بنابراین دهد؛تهران خود را نشان می

های پژوهش حاضر حاکی از نقش بسیار به اینکه یافتهبا توجه  بخشی کارآفرینی کمک کند.به رونق

بردن برای باال و بدنی استآموختگان تربیتدانش ای در کارآفرینیهای حرفهزیاد عوامل صالحیت

 ، متأسفانهنظر گرفته شده استپروژۀ پایانی در این ویژگی گذراندن واحدهای درسی کارآموزی و

 بدنی کشورهای تربیتدانشکده بین دانشجویان ودادن این واحدهای درسی اهمیت جلوهشاهد کم

جو را به یکی که دانشصورت است بدنی نحوۀ برگزاری درس کارورزی بدین. در رشتة تربیتهستیم

نیست  بدنی که مشخصدرکنار یک معلم تربیت وی باید وکنند از مدارس شهر مربوط معرفی می

ریزی برای پربارکردن ؛ بنابراین، برنامهتجربه بپردازد به کسب دانش و، یا خیر داردمرتبط تحصیالت 

های مهارت ای دانشجویان با توجه به عالیق وهای حرفهتافزایش صالحی درس کارورزی با هدف

های مرتبط درزمینة امل تحصیلی، داشتن آموزشدر عو .رسدنظر میها ضروری بهمتفاوت آن

تحصیلی با نیاز بازار کار و جامعه، افزایش  بودن برنامة آموزش دورۀخالقیت و نوآوری، متناسب

بدنی و ارائة مرتبط هنگام ورود به رشتة تربیتبدنی، داشتن تحصیالت های رشتة تربیتگرایش

آموختگان عنوان عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش، بهکار در ورزشودروس درزمینة مدیریت کسب

، (1387شرفیان ) ،(1384جعفرزاده )های پژوهشهای ها با یافتهاین یافته بدنی بیان شدند.تربیت

خوانی ( هم2011و همکاران ) و آنگر( 2010) راتن ،(2008)فارلو  ست وینو ،(2007)آیدیس وون 

خاصی وجود ندارد که به بررسی نظام  چ مرکز یا سازمان، هیبدنی و ورزشدر حوزۀ تربیت دارند.

انجمن  اندازیراه ی جامعه، کارآفرینی در ورزش و غیره بپردازد.پذیرش، تناسب دروس با نیازها

گشا راه زمینه این تواند دربدنی یکی از اقداماتی است که میعلمی کارآفرینی در پژوهشکدۀ تربیت

آموزان با های دانشگاهی است که از تمامی دانشجمله رشتهدنی ازبرشتة تربیت ،همچنین .باشد

پذیرد. این درحالی است مختلف )انسانی، تجربی، ریاضی و غیره( دانشجو میهای دبیرستانی رشته

ریت ورزشی، یهای مختلف این رشته )مددادن دانشجویان به گرایشگونه نظامی برای سوقهیچ که

دانشجویان به  دادنکردن و سوقندارد. قانونمند ( وجودرکتی و غیرهیزیولوژی ورزشی، رفتار حف

توانمندسازی  تواند درزمینةدبیرستانی دانشجویان می بدنی براساس رشتةهای رشتة تربیتگرایش

 کارآفرینی مؤثر باشد. ها برایبیشتر آن
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طراحی نظام جامع  ،راشتغال ورزشی کشو ریزی دقیق و علمی برای توسعةدر عوامل مدیریتی، برنامه

توجه مسئوالن به جایگاه ورزش  شناسایی، جذب و نگهداری نیروهای متخصص ورزشی کشور،

های انگیزشی و بهترین خدمات به مشتریان، مهارت ن پتانسیل قوی برای اشتغال، ارائةعنوابه

بدنی بیان تربیتآموختگان ر کارآفرینی دانشعنوان عوامل مؤثر دهنگی بهارتباطی و هما هایمهارت

بندی همسو نیست. وی عوامل ( ازلحاظ رتبه1384)جعفرزاده مطالعة های ها با یافته. این یافتهشدند

دانشگاه تهران بیان کرد. آموختگان عامل مؤثر در کارآفرینی دانشعنوان دومین مدیریتی را به

یا  دانشجویان خوانی دارد.( کامالً هم2000س )بورگهای پژوهش حاضر با مطالعة یافته ،همچنین

؛ اما برای مسائل مختلف هستند های نو درزمینةارند که دارای ایدهآموختگانی وجود ددانش

ری از دانشجویان با مراکز شود. بسیانمیرسانی اطالعرستی دها، بههای آننشستن ایدهباربه

که این مراکز کافی ندارند. درحالیکز مرتبط آشنایی های رشد و فناوری و سایر مراکارآفرینی، پارک

های تفاوت توانایی ،دیگرعبارت. بهها کاماًل فعال و در برخی دیگر منفعل هستنددر برخی از دانشگاه

های کاری نه برنامهها شده است؛ ری آنمدیران این مرکز است که منجر به تفاوت کیفیت کا

 اساس، ضرورت؛ براینکنندو پویایی میوادار به حرکت  ها رامنسجمی که همة این دانشگاه

در عوامل  رسد.نظر میمع برای هدایت و تحریک این مراکز ضروری بهریزی جابرنامه

یند رشد مالی خانواده، محیط مناسب در فرا قبلی شغل کارآفرین، امکانات بةشناختی، تجرجمعیت

علمی دانشکده با فرایند ئتصیالت فرد کارآفرین، آشنایی اعضای هیشخصیتی، شرایط کودکی، تح

عنوان عوامل و تجربیات کاری همسر و والدین بهکار در ورزش، تحصیالت والدین و همسر وکسب

های مطالعات ها با یافتهین یافتها بدنی بیان شدند.آموختگان رشتة تربیتر کارآفرینی دانشمؤثر د

 نبود خوانی دارد.کامالً هم( 2008ت )ماسلکالوم بایر و و  (2007آیدیس وون ) ،(1384)جعفرزاده 

شود. متأسفانه این موضوع شامل نمیمحدود به دانشجویان آگاهی کافی از مبحث کارآفرینی فقط 

هستیم که  هاییانجام پژوهش شاهد ،در پنج سال اخیر شود.یز میها نعلمی دانشگاهاعضای هیئت

اند. این موضوع آفرین توجه زیادی داشتهبه رویکرد تدریس کارآفرینان و تربیت دانشجویان کار

 پیشنهاد ،بنابراین ی آموزش به مبحث کارآفرینی دارند؛هااهمیتی است که نظام دهندۀنشان

علمی نسبت به آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی اعضای هیئت هایها و کالسبرگزاری کارگاه

 کارآفرینی مؤثر باشد. آنان درزمینة یا کمبود آگاهی کردن نبودتواند در برطرفرآفرینی میکا

ها توان گفت بیشتر پژوهشزمینه می این شده درهای قبلی انجام، در مقایسه با پژوهشمجموعدر

ر بندی دقیقی درمورد عوامل مؤثر داند و دستهرۀ محدودی از عوامل را شناسایی و تحلیل کردهگست

است. در این پژوهش سعی شد با شناسایی  نشده بدنی انجامرشتة تربیتآموختگان کارآفرینی دانش
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 قبولی ارائه شودبندی قابلبدنی، دستهآموختگان رشتة تربیتر کارآفرینی دانشبیشتر عوامل مؤثر د

 است. فرد پژوهش حاضربههای منحصراز ویژگیاین مورد، که 

عنوان به ،و همچنین راهکارعنوان موارد زیر به ،شدهحو مباحث مطرشده انجام هایبررسیباتوجه به 

بدنی و علوم رشتة تربیت آموختگاندانشطرح جامع اشتغال  چهارچوب بنیادی برای تدوین یک

 شوند:میارائه  ورزشی

  ؛بدنیآموختگان رشتة تربیتولی پیگیری اشتغال دانشایجاد یا تعیین نهاد مت -

 ؛ف اجرایی و اقتصادی کشورهای مختلبا بخش بدنیتربیت یهاتقویت ارتباط دانشکده -

ایجاد الزامات بدنی و ورزش، شرح شغل و شرایط احراز با تعریف مشاغل جدید در حوزۀ تربیت -

متخصص در گیری از افراد غیرجای بهرهآموختگان این رشته بهکارگیری دانشقانونی درراستای به

 ؛ورزش

ن این رشته همانند نظام یافتة متخصصاد یک نظام صنفی ورزشی قدرتمند برای فعالیت نظامایجا -

 ؛مهندسی و نظام پزشکی

 ؛هادر دانشگاه ورزش حوزۀ1رسانی بازارکارهای اطالعایجاد شبکه -

 ؛های مدیریتیبخشدر خصوص جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به ورزش به -

 ؛پیشه در ورزشپیشگیری از حضور شاغالن چند -

 ؛پرورشوبدنی در آموزشرس تربیتارتقای کمی و کیفی ساعت د -

  ؛درس کارآفرینی ارائة -

 ؛ها و سمینارهای شغلیبرگزاری همایش -

 ؛یابی دانشجویان برای اساتید دانشگاهای و شغلهای حرفهدایت توانمندیتعریف نقش ه -

د شغل به کارآفرینی و ایجا آموختگاندر فرهنگ انتظار واگذاری شغل ازسوی دولت به دانش تغییر -

 ؛برای خود و دیگران

ه نقش مستقیم آن بدنی بهای آموزشی تربیتها وگروهتبدیل ارتباط و نقش غیرمستقیم دانشکده -

 ؛زاییدر اشتغال

تقویت محتوای  بدنی در رسانة ملی با هدفتر اساتید دانشگاهی رشتة تربیتحضور پررنگ -

 ؛های تولیدی ورزشبرنامه

 ؛ورزش عنوان یک نهاد غیردولتی درزمینةها بهازجمله شهرداری کردن سایر نهادهافعال -

  ؛المللی ورزشیبرگزاری رویدادهای بین -

                                                           
1. Network 
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های شغلی و عنوال یک پتانسیل قوی فرصتبیشتر جایگاه ورزش بهتالش برای شناساندن هرچه -

 ؛ن کشورگذاران کالسیاست ها در دیدزایی در قیاس با سایر بخشمزیت نسبی آن در اشتغال

بدنی و نیاز جامعه در این های کاربردی رشتة تربیتنشگاهی با زمینههماهنگی سرفصل دروس دا -

 ؛خصوص

های با مشوق صی در یک فضای رقابتی سالم و همراهسپردن امور مرتبط با ورزش به بخش خصو -

 ؛الزم

خش خصوصی و حمایت از حقوق مادی و معنوی ب هایی براینامهتصویب قوانین و آیین -

 .کارآفرینان ورزشی

باید برای حل این معضل  ،آموختگاندانشر اشتغـال دثر ؤتوجه به تعدد عوامل م باشایان ذکر است 

در آنچه  .طرح جامع و فراگیر استفاده شود یکتهیه و اجرای  برایمرتبط  هایسازمان همةاز 

و  آموختگاندانشر اشتغال دثر ؤصلی متوجه به عوامل ا ،باید مدنظر قرار گیرد یادشدهتدوین طرح 

 .مرتبط با آن است هایسازماندادن به مسئولیت
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Abstract 

Employment issue is an important national challenge, especially among university 

graduates, in the upcoming decade. Therefore, identifying and developing 

characteristics related to entrepreneurship has a considerable importance, 

especially among physical education graduates. The main goal of the present 

study was to identify effective factors on entrepreneurship of physical education 

graduates. This descriptive-analysis study was of exploratory type which was 

done as a field research. The statistical population included 11 faculties of 

physical education in Iran from 2003 to 2008, the number of which was 4235 

people. According to the statistical estimation, the sample size was obtained as 

200 people. Cronbach’s alpha coefficient (Ra =0.887) was used in this research to 

estimate validity of the questionnaire. Since the mentioned questionnaire was 

provided based on the identified factors affecting entrepreneurial of physical 

education graduates in research background and expert’s opinions, therefore, the 

validity of the questionnaire was confirmed spontaneously. Thus, in this study, 

similar investigations were examined and views of experts were used by Delphi 

method in order to identify the factors which affect entrepreneurship of physical 

education graduates in six psychological, demographic, educational, 

administrative, environmental and professional competence dimensions. Using 

statistical methods, the effectiveness of these factors was confirmed and, finally, 

some suggestions were presented according to the performed analyses. 
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