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  چکیده

 هایدانشگاه در ورزشی علوم یدرس برنامۀمحور  ينانهکارآفر یآموزش یازسنجیپژوهش حاضر ن هدف

 دو رد تحقیق روش. بود (2010و آلتسچود ) يتکینمدل و بر مبتنی یازسنجین يند. فرابود یاستان مرکز

 ورزشی علوم استادان و کارشناسی دانشجويان تحقیق، آماری جامعۀ. شد انجام کیفی و کمی بخش

-ونهنم روش. بود نفر  8( دلفی پانل) کیفی بخش در و نفر 148 شامل کمی بخش در آماری نمونۀ .بود

 از هاداده گردآوری برای. بود حاد موارد کیفی، بخش در و ایطبقه تصادفی کمی، بخش در گیری

 آموزشی نیازهای و درسی برنامۀ اهداف نامهپرسش ،کارآفرينانه آموزشی وضعیت هاینامهپرسش

 و متخصصان از نفر 10 توسط هانامهپرسش محتوايی و صوری روايی .شد استفاده (ساخته محقق)

 قرار دتأيی مورد( 840/0 و 90/0 ،902/0) ترتیب به کرونباخ آلفای ضريب اساس بر کي هر پايايی ضريب

 هایافتهي. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار هایروش از هاداده وتحلیلتجزيه برای .گرفت

 يدد از مرکزی استان در ورزشی علوم درسی برنامۀ در کارآفرينانه آموزشی وضعیت داد نشان پژوهش

 اینیازه به مربوط ترتیب به کارآفرينانه آموزشی ینیازها اولويت. است هبود نامطلوب دانشجويان

 رسید برنامۀ و کارآفرينانه آموزشی نیازهای بین .بود گروهی کار هایمهارت و کارورزی ساختاری،

بر اساس رويکرد  و آمدهدستبه آموزشی نیازهای به توجه با. نداشت وجود معناداری ارتباط فعلی

 ظرن به درنتیجه .آمد دست به اساتید و ساختاری دانشجويان، سطح سه در آموزشی پیشنهادات ،دلفی

 . است ضروری کارآفرينی توسعۀ منظوربه ساختارها و درسی برنامۀ بازنگری به نیاز رسدمی
 

  ورزشی علوم ،مرکزی استان کارآفرينی، درسی، برنامه نیازسنجی، :یدیکل گانواژ

                                                   
1. Email: z-mondalizade@araku.ac.ir  

2. Email: es70kh@yahoo.co.uk  
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 مقدمه
کشورها  یاجتماع و یاقتصاد توسعۀ یاثربخش در راستا یراهبرد عنوان به ینیکارآفر امروزه

 قرار کارآفرینانه هاییتفعال تأثیرتحت  ایمالحظه قابل طوربه یاقتصاد مل ۀاست. توسع شدهشناخته

 یریکارگبه واسطه بهارزش  یجادا کارآفرینی(. 1383 ،رضازاده و شیخان یانی،دار دپور)احم دارد

و مخاطرات نوآورانه  وکارها کسب یجادتوسعه و ا یدر راستا هاو اکتشاف فرصت فردمنحصربهمنابع 

فراهم کرده  ینیکارآفر یبرا را زیادی هایفرصت جوامع، توسعه(. 1،2001هاجتس و کوراتکواست )

 برای هاییفرصت به کمبودها تبدیل و خدمات و محصوالت در نوآوری جدید، هایشغل یجادا .است

 پرداخت.  هاآنبه  توانمی کارآفرینی در که است مسائلی جدید، کار بازار ایجاد یا اشتغال

و  یاصنعت پو یکورزش  یقتدر حق برد،یبهره م ینیصنعت از کارآفر یک عنوان بهنیز  ورزش

 در ایبرجسته نقش کارآفرینی،. است کارآفرین مختلف هایاست که ذاتاً و از جنبه فردمنحصربه

در  یورزش ینیکارآفر افزایش(. 2013 ،2چادویک و تیییل)س دارد ابتیرق مزیت ایجاد جهت ورزش

است.  یلیتحص هایورزش و حوزه ینتبادل ب یشدر افزا جدید هایفرصت یدایشپ یانگرجامعه نما

 ورزش در پذیریخطر و بودن رقابتی نوآوری، از افراد شناخت در تحصیلی هایرشته یقت،حق در

 گرو در ورزش در کارآفرینانه هایفرصت شناسایی ،درنتیجه(. 2017 ،3فراری و)رتن  دندار نقش

 است.  یطیشناخت مح یکردهایالزم به همراه رو هایآموزش و یادگیری شناخت،

دانش . مهارت و است ینیو نگرش به کارآفر یزهداشتن دانش، مهارت، انگ ینی،کارآفر ۀالزم

 ،4دجساس یزلز،پا-کایوکا ،)راکسس هستند یدهبه هم مرتبط و درهم تن ایگونهبه ینانهکارآفر

 کنند استفاده باید یا و استفاده کارآفرینان که ایاندیشه و مهارت مفاهیم، عنوان به( و 2008

 انگیزش ایجاد به کارآفرینی هایآموزش این بر عالوه. (1999 ،5اندرسون و)جک  است شده توصیف

 رکن آموزش یقتحق در. کندمی کمک کارآفرینی فرهنگ اشاعه و ایجاد موفقیت، برای افراد در

 ینظام آموزش یوابسته است و کارآمد ینظام آموزش یکشورها به کارآمد یافتگیتوسعه .است توسعه

 یراخ هایدهه طی راستا این در. دارد آن آموزشی سیستم و یدرس برنامۀبه  یبستگ یادیز یزانبه م

منشأ  یراز .استبوده  یلیمقاطع تحص یو آموزش آن در تمام ینیاز کشورها به کارآفر یاریتوجه بس

اما آنچه امروزه، توجه  .گرددیتوانمند برم یالنالتحصبه فارغ ،امروز جامعۀ در هاینیاز کارآفر یبرخ

اقتصاد و جامعه  یعضل برام ترینمهم عنوان بهرا به خود جلب کرده است و  یاستمدارانس

                                                   
1. Kuratko & Hodgetts  

2. Cilietti & Chadwick  

3. Ratten & Ferreira  

4. Roxas, Cayoca-Paizales, de Jesus 

5. Jack & Anderson 
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 یلکه کشور ما به دل ایگونهبه .است یآموزش عال یالنالتحصفارغ یکاریاست بحث ب شدهشناخته

 شده مواجه مشکل با اقتصاد در التحصیالنفارغ توانمندی عدم و آموختگانجذب دانش ییعدم توانا

 انسانی نیروی برای هاچالش و مشکالت مهمترین و ترینحاضر از بزرگ ۀو در ده (1384)دباغ، است

-در رشته یانموضوع که دانشجو ینا .است بیکاری کاهش و کارآفرینی کشور، ورزش کردۀتحصیل

 یاستفاده کنند معضل وکاریکسب یاندازراه یخود برا هایتوانمندی از نتوانند ورزشی علوم های

 را یاندانشجو یازهایو دانستن ن ینیآموزش کارآفر یتراستا لزوم توجه به وضع یناست که در ا

 .سازدمی دوچندان

 و ایده ،وکارکسب یبه فضا یشیدناند یدر دانشگاه به معنا ینیبحث کارآفر یاو  ینیآموزش کارآفر 

 دانشجویان به که است شده تشکیل تجاربی انواع از کارآفرینی آموزش. است ایده بازار به رسیدن

 آموزش. دهدمی را متفاوت هایفرصت دادن تغییر و دستیابی چگونگی انداز،چشم توانایی،

 هایآموزش داشتتوجه  یدراستا، با ینا در(. 2009 ،1)رفات است شغل ایجاد از فراتر کارآفرینی

 یمشابه یجنتا یلیالتحصو بعد از فارغ یلدر تحص یاندانشجو ۀهم یبرا تواندنمی همیشه کارآفرینی

جهت دادن به رفتار  یبرا یزهانگ یجادو ا ینیلزوم توجه به آموزش کارآفر حالاین باداشته باشد. اما 

 ینیجوّ کارآفر یجادو ا ینیاز کشورها به آموزش کارآفر یاریارزش است و امروزه در بس با ینانهکارآفر

 توالر، ،است )ولش تحول حال در کارآفرینی آموزش حقیقت در. شودمی داده اهمیت هادر دانشگاه

 نقش دانشجویان به شناختی هاییارائه استراتژ ینددر فرا ینیآموزش کارآفر و( 2016 ،2نمتی

 یتمنجر به موفق که یرویکرد تا سازدیرا قادر م یانکه دانشجو ایگونهبه کند،می ایفا مهمی

الزم را  یشناخت یبدون استراتژ یجوانان اهداف فرد کهمادامیکنند.  درک شودمی را وکارکسب

 به رسیدن برای را مسیری تواندیم ینیاست. آموزش کارآفر یارؤ یکتنها  آنهاداشته باشند، اهداف 

 یحل مسئله را برا هایتکنیک تواندیم ینیآموزش کارآفر ینعالوه بر ا .نشان دهد آنها اهداف

جوانان  یقبه تشو ینیاز آموزش موفق کارآفر بخشی ،مثال عنوان بهفراهم آورد.  یانکمک به دانشجو

 یجادا یبرا یروش مهم ینبالغ خود است. ا یتهو یجادا یبرا یدر مورد راه یبه گفتن داستان

و  یمترس یبرا یاناز دانشجو یتاست. حما نفساعتمادبه یشمثبت و افزا ۀخود پندار یکپارچگی،

 (.2016 ،نمتی و توالر ش،است )ول اهمیت با یاربس یتروا یانسپس ب

 نیازهای فهمیدن ها،دانشگاه در کارآفرینانه جو ایجاد و کارآفرینی آموزش اهمیت به توجه با

را  یآموزش هاییوهو ش یندهایموجود در فرا یخألها تواندمی مختلف ابعاد از دانشجویان آموزشی

 ینتدو ییبرطرف کردن آن راهبردها یکند و برا ییشناسا ینیبه اهداف کارآفر یدنرس یدر راستا

                                                   
1. Refaat  

2. Welsh, Tullar, Nemati   
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 که است هاحوزه از بسیاری در مهم هایمؤلفه از یکی آموزشی نیازهای به توجه یان،م یندر ا .نماید

 نیازها، شناسایی حقیقت، در. رسدمی ینیبه اهداف و مقاصد مع یبانیو تدارک پشت ریزیبرنامه با

 علوم در نیازسنجی عنوان تحت آن با متناسب آموزشی راهبردهای کارگیریبه و بندیاولویت

 شده سبب هاحوزه این در نیازسنجی نقش اهمیت و درک. است برخوردار زیادی اهمیت از اجتماعی

 یازهاو تحقق ن ییاز شناسا یرا انعکاس یعلوم اجتماع ۀتوسع نظران،صاحب از برخی حتی که است

 یندفرا یازسنجی(، ن2000) 1ویتکن و آلتسچود دیدگاه از(. 1382 واجارگاه، فتحی) یندنما یتلق

 اجرای و منابع اختصاص نیازها، اساس بر گیریتصمیم ،آنها بندییتاولو یازها،ن ییشناسا

 تصمیماتی آنگاه شوند،می شناسایی نیازها که زمانی. است مشکالت حل برای سازمانی عملکردهای

نیازهای  مندنظام تعیین(. 2010 ،2کومار)آلتسچود و  شودمی گرفته منابع اختصاص چگونگی درباره

 و ریزیمبنایی جهت برنامه عنوان بهو توانمندی دانشجویان  کارآفرینی توسعۀ منظور بهآموزشی 

 دراز اهمیت زیادی برخوردار است.  ریزانبرنامه و مسئوالن برای یادگیری و آموزشی محتوای تدوین

بر اساس الگوی جامع است  نیازسازیتحلیل نیازها و  این نیازها، شناسایی نیازسنجی حقیقت،

 (.1382واجارگاه،  ی)فتح

 این در. استگرفته  صورت ینیآموزش کارآفر یازسنجین یکردهایرو در مورد ایپراکنده تحقیقات

و  یازمورد ن یآموزش هایدوره نیازسنجی به ایمطالعه در(، 1390) حسینی و کواری راستا،

 علوم هایدانشگاه آموختگانو دانش یاندر دانشجو یابیو کار ینیکارآفر یجادا منظوربه یشنهادیپ

-دانش و دانشجویان آموزشی نیازهای داد نشان پژوهش هاییافته. پرداختند کشور جنوب پزشکی

 ۀمقول به دانشجویان توجه کمبود و داشته چشمگیری تغییرات کار بازار با متناسب آموختگان

 یستمنشان از ضعف س یبه کسب مشاغل دولت یانجوو اصرار دانش ینیو کارآفر ینوآور یت،خالق

 ای،مطالعه در( 1390) خیرمند و اعتباریان ،یشائم دارد. ینخالق و کارآفر ۀیروح یجاددر ا یآموزش

 نیازهای مطالعه این. داد قرار بررسی مورد را اصفهان شهر کارآفرین زنان آموزشی نیازسنجی

 حسابداری، و مالی مدیریت یابی،از: بازار ندکه عبارت بود گرفت نظر در عدبُ پنج در را زنان آموزشی

( در 1391) زادهسمیع و صفری. انسانی منابع مدیریت و عملیات و تولید مدیریت قانونی، و حقوقی

 یمورد بررس را انسانی علوم هایدر رشته ینیآموزش دانش و مهارت کارآفر یازسنجین ایمطالعه

 آموزش وضعیت ،انسانی علوم هایرشته ۀدر هم یباً که تقر یدندسر یجهنت ینقرار دادند و به ا

 ایشان، نظر از. است نامناسبی وضعیت دارای استادان دید از چه و دانشجویان دید از چه کارآفرینی

 یعلوم انسان هایرشته در تدریس هایشیوه حتی و آموزشی علمی فرعی هایبرنامه و محتوا مواد،

                                                   
1. Withkin & Altschuld  

2. Altschuld & Kumar  
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( 1394) ینآذ یندارد. بدر یمناسب یتوضع یانبه دانشجو وکارکسبو  ینیکارآفر یمدر انتقال مفاه

 علمیهیئت ی( اعضاICT) ارتباطی و اطالعاتی فناوری آموزشی نیازهای بررسی به ایدر مطالعه

 اعضایمطالعه نشان داد  ینا یجپرداخت. نتا هادانشگاه ورزشی علوم و بدنیتربیت هایگروه

در حد  یبه آموزش مقدمات یقآموزش و تحق ینددر فرا ICTمؤثر از  گیریبهره منظور به علمیهیئت

 یدیو حم یرجب ی،فراهان یجالل ی،گودرز دارند. یازدر حد باال ن یمتوسط و آموزش تخصص

 مدیریت دانشجویان کارآفرینی هایمهارت توسعه الگوی تدوین و طراحی به ایمطالعه در(، 1396)

 تجاری، محیطی، هایمهارت دسته چهار بهرا  یازمورد ن هایمهارت ایشان. پرداختند کشور ورزشی

 هایمهارت ،کنندهیینتب یشترینب یقتحق هاییافته اساس بر. کرد بندیتقسیم فنی و مدیریتی

 بود.  یطیمح

 یقاتتحق یبر اساس بازنگر ایدر مطالعه ( است که2005) 1یتزپول یقتحق یمطالعات خارج ازجمله

مدل عبارت بود از  ینعناصر ا ازجملهکرد.  ینرا تدو ینانهکارآفر یادگیری یانجام شده، مدل مفهوم

در شناخت و  یاثربخش یبه معن ینانهو دانش کارآفر ییرتغ یندفرآ ینانه،کارآفر یتجارب شغل

 گیردمی نتیجه وی. وکارکسبمسائل تازه مرتبط با  یریتو مد ینانهکارآفر هایفرصت یریکارگبه

مرتبط است و هر چه  ینیبر توسعه دانش کارآفر یمثبت طوربه ینانکارآفر آمدهدستبه تجارب

 2تاتیال. دارد تریاثر مثبت ینانهباشد در شناخت و عملکرد کارآفر یشترب یادگیریتجارب حاصل از 

از  موردی مطالعۀچند  پرداخته و هادانشگاه در کارآفرینی آموزش بررسی به ای( در مطالعه2010)

 هایچالش از یکی یدرس یجهنت ینبه ا یقرار داد. و یلرا مورد تحل ینانهکارآفر یادگیری یطمح

 محور  -موضوع هایاز مهارت تریشناختو روان ترجامع ،کارآفرینانه شایستگی که است این آموزشی

. شوندمی گرفته یاد واقعی جهان ایتوسعه هایپروژه طریق از کارآفرینی هایاست. مهارت یسنت

 ینکند. عالوه بر ا یداپ ییرو تغ یکامل بازنگر طوربه یدبا ینانهکارآفر آموزش گیردمی نتیجه وی

 ازجملهرا بهبود بخشد.  ینیکارآفر یدارد تا توسعه مهارت برا یبه بازنگر یازن ینانهکارآفر یندفرا

-فرصت دانشجویان برای باید عالی آموزش مؤسسات که بود این تحقیق این از حاصل هاییشنهادپ

 یندهند. عالوه بر ا یشرا افزا ینیفراهم کنند و اثر آموزش کارآفر وکارهاکسبرا در  یادگیری های

 دراجازه دهد.  یواقع یایدن ۀمطالع یبرا یاندانشجو محور باشد و به دانشجو یدبا ینیآموزش کارآفر

 را ترییکاربرد یکردفلسفه آموزش را فراهم کنند و رو یدبا یلمؤسسات آموزش عا ی،از نظر و واقع

 کارآفرینان حمایتی نیازهای بررسی به ای(، در مطالعه2010) 3یوسف. دهند قرار حمایت مورد

                                                   
1. Politis  

2. aatila  

3. Yusuf  
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 آمریکا کارآفرینی حمایتی هایبرنامه یاقرار داده است که آ یموضوع را مورد بررس ینو ا پرداخت

. دهدمی پاسخ سؤاالت این به طولی مطالعات از استفاده با تحقیق این. یرخ یا است بوده اثربخش

. کندمی برآورده را کارآفرینان نیازهای درصد 20 هایی،برنامه چنینمطالعه نشان دارد  ینا یجنتا

 یادگیری ید،جد وکارکسب اندازیراهعبارت بود از چگونه  ینانکارآفر یبرا یتیحما یازهاین ازجمله

اهداف  و اجرایی یا سیاسی قانونی، تموضوعا عمومی، اطالعات سازی،بازار، شبکه یا یدمحصول، تول

در  ینانکمک به کارآفر یبرا یشتریب هایتالش باید کندیم یشنهادپ یقتحق ینا درنهایت. یکل

-برنامه ینچن ییاجرا یرانو مد یاستمدارانس نتیجه در یردصورت گ اهآنپنهان  یازهاین ییشناسا

 ساکولناکورن، نیپیتی،. کنندتمرکز  یناندرست کارآفر یازهایاز ن ینانبر اطم یدبا هایی

 یبررس موردارشد را  یدر برنامه کارشناس رآفرینیتوسعه دوره کا یازسنجی(، ن2014) 1کروکساکول

از  ندعبارت است نیاز مورد بیشتر که کارآفرینی هایمهارت یدندرس یجهنت ینقرار دادند و به ا

 نیازهای ترینمهم کارشناسی دانشجویان. تیمی کار هایمهارت نیز و همکاری و ارتباطی هایمهارت

 یانتفکر خالق ب هایروش و کالس در دانش تسهیم و دانشی تجربه و مهارت دانش، افزایش را خود

 یادگیریبر حل مسئله و  یمبتن یادگیریارشد،  یکارشناس یاندانشجو یداز د ین،کردند. عالوه بر ا

-یستگی( شا2015) 2الکئس یدگاهد از .بود شده تلقی مهم ارشد کارشناسی هایبرنامه یفعال برا

 یعناصر اصل .هستند مرتبط یشناخت یرو غ یشناخت هایمهارت به کارآفرینانه آموزش کلیدی های

 یرتا غ یشناخت هایاز مهارت یوستاریاز دانش، مهارت و نگرش که در پ بودعبارت  هایستگیشا ینا

را با استفاده از  یواندر دانشگاه تا ینی( آموزش کارآفر2017) 3و هانگ یهش .دارند قرار یشناخت

 با متناسب اهداف تعیین در مشکلنشان داد  آنها یجمورد مطالعه قرار دادند و نتا یفیک یکردرو

و  ینیکارآفر یندهایافر یدنفهم ای،رشتهبین یادگیری قبیل از اهدافی. است کارآفرینی دروس

-ینو تعامل ب یادگیری. یردقرار گ تأکیدمورد  ینیدر دروس کارآفر یدبا ینانهکارآفر یتپرورش ذهن

 فّناورانه مطرح شد. ینیفاکتور مهم در کارآفر عنوان به ایرشته

 توسعۀبا هدف  یآموزش یازسنجین تاکنون دهدمی نشانانجام شده  هایپژوهش بر مروری

 ین،انجام نشده است و عالوه بر ا یعلوم ورزش هایدانشکده یدرس برنامۀبه  مربوط ینیکارآفر

 اصوالً  و نپرداخته فرآیندی نگاه از ورزش در کارآفرینی آموزش وضعیت بررسی بهموجود  یقاتتحق

بر  همچنینو  ستاهشدن توجهی نیازسنجی رویکرد به درسی هایبرنامه تدوین در کاربردی دید از

 یتو اولو یآموزش یازهاین یینموجود، تع یتوضع یینبه تع جانبه همه صورت به جامع یاساس الگو

                                                   
1. Naipinit et al  

2. Lackeus  

3. Shih & Huang  
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انجام اصالحات در سه سطح  ی،فعل یآموزش یتبا وضع یازهان ینا ینارتباط ب یینتع یازها،ن ینا

تنها به  هااکثر پژوهش ،حقیقت در. است نشده پرداختهو ساختارها(  یداسات یان،)دانشجو آموزشی

 میزان کمترین کهاین دیگر طرف از .انداکتفا کرده یازهان این بندییتاولو درنهایتو  یازهان یینتع

 است ورزشی علوم التحصیالن فارغ به مربوط ورزشی کارهای و کسب اندازیراه و ورزشی کارآفرینی

 است تواسته درستی به آموزشی ۀبرنام آیا که کندمی ایجاد را نگرانی این ،(1393 زاده،مندعلی)

 مورد مسئله اقع،و در .خیر یا کند ایجاد دانشجویان بین در را کارآفرینانه مهارت و دانش نگرش،

 صرف تدوین این بر عالوه. است نگرانی یک عنوان به ورزشی علوم التحصیالن فارغ بیکاری نظر،

 توسعۀ بر موثر ابعاد دیگر به توجه بدون آن پیاپی هایبازنگری و درسی هایبرنامه ساختار

 آشناسازی و نیازسنجی بحث از دیگری ضرورت استادان، و ساختارها مانند هادانشکده در کارآفرینی

 با را هاآموزش اثربخشی آن کمک به بتوانند که است عالی آموزش ریزانبرنامه و مدیران برای آن

آموزش  یتوضع بررسی تحقیق اینهدف  لذا .بگیرند نظر در کارآفرینی توسعۀ برای آن ابعاد تمامی

 و یآموزش نیازهای تعیین ،مرکزی استان ورزشی علوم هایگروه یا ودر دانشکده  ینیکارآفر

 ینیکارآفر آموزشیبه توسعه  یدنرس یبرا (ساختار و اساتید دانشجویان،) سطح سه در اصالحات

 شده داده نشان 1 شکل در( 2010) آلتسچود و ویتکین الگویبر اساس  یقتحق ینا فراینداست. 

 .است
 
  
 

 

 

 

 

 . (2010و آلتسچود،  يتکین)و یازسنجین يندفرا -1شکل
 

  پژوهش شناسیروش
ز ا یدر بخش کم هاداده آوریجمع برای. بود پیمایشی توصیفی کمی، بخش در تحقیق روش

اده استف ایتابخانهاز مطالعات ک نامهپرسش ینمحقق ساخته استفاده شد. در ساخت ا نامهپرسش

 یزن و( شده چاپ )منابع مدارک و اسناد کتابخانه، منابع پژوهشگر کار حوزۀنوع مطالعه،  ینا درشد. 

 . (1389)دالور،  است اطالعاتی هایبانک و هاوبگاه

 آخر سال دو یاندانشجو و ورزشی مدیریت اساتید شامل یدر بخش کم تحقیق یآمار جامعۀ

 یان،م ینشد که از ا یعتوز نامهپرسش 180 یانم ین. در ابودنداستان اراک  هایدانشگاه کارشناسی

 تعیین وضعیت آموزشی

که وضعیت ارزیابی از این

چه چیزی باید باشد و چه 

 چیزی هست.

شناسايی 

نیازهای 

 آموزشی

 

بندی اولويت

نیازهای 

 آموزشی 

انجام اصالحات در سه 

 سطح آموزشی 

)دانشجویان، اساتید و 

 ساختار(
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شامل سه بخش بود. بخش اول  نامهپرسشقرار گرفت.  یلو مورد تحل شد یافتدر نامهپرسش 148

آموزش  یتوضع یین( و بخش دوم مربوط به تعسؤال12) شناختییتمربوط به اطالعات جمع

سؤال(  15) یدرس برنامۀ(، بخش سوم مربوط به اهداف سؤال 15) یاندانشجو یندر ب ینانهکارآفر

سؤاالت  ی. در طراحبود( سؤال 19) ینانهکارآفر یآموزش یازهایمربوط به ن ییو بخش نها بود

 هایشاخص. شد استفاده ایاز مطالعات کتابخانه ینانه،کارآفر یآموزش یتوضع نامهپرسش

 نگرش توسعه قبیل از هاییشاخص اما. ندارد وجود کارآفرینی آموزش برای ایشدهیرفتهپذ

 است شده ذکر هایشاخص تریناز عمده ینانهدانش کارآفر ۀتوسع و کارآفرینانه مهارت کارآفرینانه،

 یازهاین نامهپرسششد.  یطراح نامهپرسشاساس سؤاالت  ین(. بر ا2014 ،1ه نری و یچزیستو)چادر

و  یصور رواییشد.  یانجام شده، طراح یقاتو تحق مدارکپس از مطالعه اسناد،  یزن یآموزش

 یآلفا یبتوسط ضر نامهپرسش یاییو پا یدده نفر از متخصصان رس ییدبه تأ هانامهپرسش ییمحتوا

 بر 2مقدماتی صورتبه نامهپرسش 30 ها،نامهپرسش یاییپا یینتع منظور بهآمد.  دستکرونباخ به

محور،  ینانهآموزش کارآفر تیمربوط به وضع سؤاالت یکل پایاییشد.  اجرا یآمار جامعۀ یرو

هر  پایاییبود.  840/0 یازها،مربوط به ن سؤاالت یکل یاییپا و90/0اهداف،  نامهپرسش یای، پا902/0

 قرار گرفت.  ییدتأ مورد نیزکرونباخ  یآلفا یبجداگانه با استفاده از ضر صورت بهبخش هم 
 

 یآمار ۀنمون و جامعه -1 جدول

 یآمار ۀنمون یآمار ۀجامع 

 دانشجویان

 49 77 اراک دانشگاه

 13 20  یانفرهنگ دانشگاه

 26 48 اراک نور پیام دانشگاه

 24 50 اراک آزاد دانشگاه

 11 30  ینآزاد خم دانشگاه

 15 44 آزاد ساوه  دانشگاه

 10 15  یاستان مرکز هایدانشگاه  یورزش یریتمد استادان

 148 284 مجموع

-کلموگروف یها)آزمون استنباطی و( استاندارد انحراف و میانگین درصد،)جدول،  توصیفی آمار از

 با هاتحلیل و تجزیه( استفاده شد. یرسونپ یو آزمون همبستگ یرهتک متغ tآزمون  یرنوف،اسم

 . شد استفاده 23 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده

                                                   
1. Chatzichristou & Henry 

2. Pilot Study  
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 و گیریتصمیم هایمهارت میان دربود.  یفن دلف یاستفاده از استراتژ یفی،در بخش ک یقتحق روش

. شودمی گرفته کار به معموالً که است هاییروش از یکی دلفی تصمیمات، همگرایی دقت بررسی

 گروه اعضای همگرایی و بازخوردی فرایندهای شدنی، تکرار فرایند آن، ناشناختگی دلفی مهم ویژگی

 نظرات آوریجمع و بررسی از است عبارت دلفی رویکرداست.  یجدر نتا یکسانمشارکت  یقطر از

است.  یدلف یاساس یماز مفاه یکی ییهمگرا .نامهپرسش یقخاص از طر هایزمینه در کارشناسان

 (. 1996 ،1وایت و)رو مورد نظر است  یماز توافق در تصم ایدرجه ییهمگرا

 گرفته نظر در یآنهای حاد موارد گیرینمونه. شد استفاده حاد موارد گیرینمونه از کیفی مرحله در

 یا تخصصانمبرخوردار است مانند نظرات  یاز وضوح خاص آنهاکه روابط مورد مطالعه در  شوندمی

 یقتحق یندر ا ( که1387یک،)فل دارند اییژهو یتاهم یابیمورد ارز ۀبرنام عملکرد برای که هاییآن

 ینهمز)با توجه به  یورزش ینیکه آشنا به مباحث آموزش کارآفر یورزش یریتاز استادان مد

 اعضایآمد.  عملدعوت به یداشتند در دلف ینیکارآفر ینهدر زم یکار ۀتجرب یا و( هانآ یقاتیتحق

 . ندبود نفر 8 کنندگان،نفر و در دور دوم تعداد مشارکت 13اول شامل  دور در دلفی پنل

نیمه فرمی شکل به و بندیدسته اول، دور از حاصل گروه نظرات بندیجمع دلفی دوم دور در

ه چنانچ هک عنوان ینباز پاسخ اضافه شد با ا سؤال یکآن  یو در انتها گردید یمتنظ ساختاردار

وافق را به ت یبضر %90از  یشترب ینکه اکثر عناو ییداضافه فرما رسدیبه نظرتان م یگریموارد د

 خود اختصاص دادند. 

-واقع گارهان یک) کمی پژوهش از که است اییچیدهاصطالحات پ یفیک یقاتدر تحق پایایی و روایی

. نیستند موافق کیفی شناسیدر روش آن مقادیر کاربرد با همگان و است شده ناشی( گرااثبات یا گرا

 أثیرتتحت  یاً است که قو یاجتماع یتفعال یکبلکه  یست،ن ینیکاماًل ع یتفعال یکپژوهش  که چرا

-می انجام ترییعوس یاجتماع ینهدر زم ینعالوه بر ا .دارد قرار پژوهشگران خود انگیزه و هاارزش

 یعه وقتمطال یک. باشد اعتمادپذیر یدداشته باشد با یدرون ییروا کهآناز  یشپ یفیک ۀمطالع. یردگ

 .دهند شخیصت خود اجتماعی زمینه در را هایافته یاست که افراد معقول بودن و درست اعتمادپذیر

 به یبررس سی،شناروشگوناگون مانند اجماع  یراهبردها کار بردنبه اعتمادپذیری هایروش از یکی

فراد ا شد تالش تحقیق این در(. 1391است )هومن،  گنانکسب اطالع از هم یا اعضاء و وسیله

 یاو  یعلم صورت به و باشند یورزش ینیمتخصصان حوزه ورزش و کارآفر ی،دلف یکرددر رو یردرگ

 در ارتباط بودند.  کارآفرینیبا آموزش و مبحث  یعمل

است که بر  پذیریتعمیم به نزدیک و بیرونی روایی اصطالح برای جانشینی پذیریانتقال اصطالح

. دارد اشاره دیگر شرایط و هاجامعه ها،موقعیت ها،یطمح یرمطالعه به سا یجو نتا هایافته گسترش

                                                   
1. Rowe & Wright  
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 زمینه با تواندمی تحقیق مورد موضوع که شود مطمئن باید محقق پذیریانتقال برای بنابراین

 تحقیق روش در مفاهیم از دیگر یکی پذیریمربوط باشد. انتقال یعلم ۀپیشین یک و ترگسترده

 ینبه ا .شوندمی مقایسه هم به نسبت مختلف مسیرهای و هاروش آن، اساس بر که است کیفی

که  ینسبت به زمان یجواحد از لحاظ مقاوم بودن نتا یجو نتا هایافته یبر رو آنها یاآ ینیممنظور که بب

 به یقتحق ین(. در ا1391دارد )هومن،  یشتریب ییروش واحد به کار برده شود، همگرا یکتنها 

 یقاتتحق ۀپیشینو  یروش دلف ازجملهمختلف  هایروش کاربرد  پذیری،از انتقال یناناطم منظور

  . داشت هاپاسخ همخوانیو  یشترب یینشان از همگرا گذشته

 یش پژوهشمقصود آن است که خوانندگان گزار .است پایایی برای جانشینی اتکاپذیری و وابستگی

 درواقعکنند.  ییابارز گیریتصمیم فرایندهای پیگیری طریق از را تحلیل کفایت و مناسبت توانندیم

 یشیزماآ هایطرح. است ترشدهکنترل یداًشد یشیآزما و تریتفکر درباره طرح سنت ییرتغ یریاتکاپذ

هش پژو یابر یعیطب یطمح یککه  یواقع یایدارد، اما در دن تأکید یزهاچ یتتثب یعنیبر کنترل 

 (.1391ن،خواهد بود )هوم سازمسئلهتکرار پژوهش  ینوجود دارد و بنابرا ییراست، انتظار تغ یفیک

. ده شداستفا یستماتیکمنظم و س کردهاییاز رو یری،حصول از اتکاپذ منظور به یقتحق ینا در

 اجماع یج،نتا یزآنال ی،گمنام ،شدهکنترل خوردبازشامل تکرار،  یک،کالس یدلف یکردرو مثالعنوانبه

 است.  یازو زمان مورد ن

 هایمالک از ترمناسب یاربس یفیاست. اما در پژوهش ک ینیتاصطالح ع ینجانش تأییدپذیری

 و هاافتهی که مطلب این بررسی با پژوهش. است عینیت و طرفیبی بودن، طبیعی متداول و موسوم

 نیست هشگرپژو پیشین ادراکات و هامفروضه نتایج این و یابدمی دست مطالعه هدف به آن نتایج

 هایهیافتو عدم تورش  تأییدپذیری منظور به یقتحق ین(. در ا1391)هومن، گرددمی داوری

 قرار بازبینی مورد جدداًم هاداده آوریماه بعد از جمع یک یط آمدهدستبه یجهنت ،انپژوهشگر

  قرار گرفت.  تأییدعدم وجود تورش مورد  مجدد یبا بررس .گرفت
 

  یقتحق هاییافته
 %7/68 ادد نشان ورزشی علوم دانشکده در کارآفرینانه آموزش نیازسنجی برای توصیفی بخش نتایج

 دانشجویان ار %8/30 پاسخگویان اکثریت. دادمی تشکیل مردان را %3/31 و زنان را پاسخگویان از

 نور پیام اهدانشگ دانشجویان(، %9/17) اراک آزاد دانشگاه دانشجویان ترتیب به و اراک دانشگاه

( %7/3) خمین هدانشگا دانشجویان و( %9) فرهنگیان دانشگاه(، %4/10) ساوه آزاد دانشگاه(، 7/18%)

 %9/64 گزارش شد که %6/27حدود  یاندانشجو یندر ب یشغل هایفرصت از آگاهی میزان. بودند

 .ندارند آگاهی اصالً %7/6داشتند و  یآگاه یشغل هایفرصت از حدودی
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گزارش  %9/29 یدر رشته علوم ورزش کار و کسبو  ینیکارآفر یجادنسبت به ا بینیخوش میزان

 یورزش یکارها و کسب یجاددرصد اصالً نسبت به ا 7/15و  بینخوش یتا حدود %7/53شد. 

 تادرصد  28بود.  %3/36 یان،پاسخگو ینمرتبط با رشته در ب کاری ۀسابق میزان. نبودند بینخوش

 ندارند.  یدر رشته علوم ورزش یکار ۀسابق اصالً %5/39دارند و  یسابقه کار یحدود

 را دروس نیز %6/21 و حدودی تا %5/45 ،یزهانگ یجادبر ا مؤثررا  یمقطع کارشناس دروس 1/23%

بعد از  یشغل ینه( اعالم کردند که گز%7/68) گویانپاسخ اکثریت. کردند اعالم انگیزه فاقد

% 21خواهد بود و تنها  هاآن یتدر اولو یدولت هایسازمان و ادارات در استخدام ،التحصیلیفارغ

 %3و  یخش خصوصب %6خود قرار دادند.  یترا در اولو یورزش یوکارهاکسب یجادو ا ینیکارآفر

 کردند.  یخود معرف یترا اولو غیرورزشی یوکارهاکسب یجادا

حد  یهقض یرنوف،اسم-وگروفکلم آزمون از ها،داده بودن نرمال تعیین برای استنباطی آمار بخش در

 اریادمعن سطح به توجه با راستا، این دراستفاده شد.  یدگیکش یبو ضر یچولگ ضریب ی،مرکز

 و گیچول ضریب اندارداست یمقدار خطا ینهمچن و+ 3 از کمتر چولگی یبقدر مطلق ضر ،آزمون

. گرفت قرار تأیید دمور هایهتمام گو بودن نرمال+، 2از  ترکوچک و -2 از تربزرگ کشیدگی ضریب

حاصل  تایجن .شد استفاده کارآفرینانه آموزش وضعیت بررسی برای متغیره تک تی آزمون از درنتیجه

 نشان داده شده است:  2آزمون، در جدول  یناز ا
 

 يداز د یاستان مرکز یعلوم ورزش هایدر دانشکده ينانهآموزش کارآفر یتوضع يیشناسا يجنتا -2 جدول

 ورزشی علوم ياندانشجو

 میانگین سؤاالت رديف
 انحراف

 استاندارد

 مقدار

 تی آماره

ح
سط

 
عن

م
ا

ی
دار

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95 اطمینان بازه

 اختالف درصدی

 میانگین

 حد

 يینپا
 باال  حد

 
1 

چه اندازه  تا
 یدرس برنامۀ
 کارشناسی دوره

 است توانسته
 را الزم دانش
 ایجاد جهت

 در یا  کارآفرینی
 اندازیراه جهت
 برای وکارکسب
 کند؟ فراهم شما

675/2 01/1 968/3- 001/0 324/0- 486/0- 163/0- 
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 رکزیم استان ورزشی علوم هایدر دانشکده ينانهآموزش کارآفر یتوضع يیشناسا يجنتا -2جدول  ادامۀ

 ورزشی علوم دانشجويان ديد از

 میانگین سؤاالت رديف
 انحراف

 استاندارد

دار
مق

 
ره

ما
آ

 
ی

ت
 

ح
سط

 
ی

عن
م

ی
دار

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95 اطمینان بازه

 اختالف درصدی

 میانگین

 حد

 پايین

 حد

 پايین

2 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره

 هایمهارت
 مانند کاربردی
 هایمهارت

 بازاریابی
 مذاکره،)فروش، 

 را( برندسازی
 اید؟کرده کسب

116/2 976/0 223/11- 001/0 883/0- 03/1- 727/0- 

3 

چه اندازه در  تا
 یدوره کارشناس

 هایمهارت
 مانند کاربردی
 هایمهارت
)ارتباط،  ارتباطی
 را....(  و مذاکره
 اید؟کرده کسب

       

4 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره

 هایمهارت
)انجام  مدیریتی
 مالی، محاسبات

 ترازنامه،
 مدیریت
 راهبردی،
...(  و حسابرسی

-کرده کسب را

 اید؟

201/2 14/1 653/8- 001/0 798/0- 981/0- 616/0- 
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 رکزیم استان ورزشی علوم هایدر دانشکده ينانهآموزش کارآفر یتوضع يیشناسا يجنتا -2جدول  ادامۀ

 ورزشی علوم دانشجويان ديد از

 میانگین سؤاالت رديف
 انحراف

 استاندارد

دار
مق

 
ره

ما
آ

 
ی

ت
 

ح
سط

 
ی

عن
م

ی
دار

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95 اطمینان بازه

 اختالف درصدی

 میانگین

 حد

 پايین

 حد

 پايین

5 

 اندازه چه تا
از  توانیدمی

شده دانش کسب
حاصل از دروس 

شده در ارائه
 یدوره کارشناس

 یاندازراه یبرا
 وکاریکسب
 ببرید؟ بهره

725/2 02/1 305/3- 001/0 274/0- 438/0- 110/0- 

6 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره
 برای هاییبرنامه

 تشویق
 دانشجویان

 تأسیس جهت
نوپا  هایشرکت

 یادر دانشکده 
گروه علوم 

شده ارائه یورزش
 است؟

059/2 02/1 243/11- 001/0 940/0- 10/1- 775/0- 

7 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره
 تحلیل در

 هایفرصت
 و اقتصادی

 کارآفرینی
 اید؟شده توانمند

180/2 99/0 141/10- 001/0 820/0- 979/0- 660/0- 
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 رکزیم استان ورزشی علوم هایدر دانشکده ينانهآموزش کارآفر یتوضع يیشناسا يجنتا -2جدول  ادامۀ

 ورزشی علوم دانشجويان ديد از

 میانگین سؤاالت رديف
 انحراف

 استاندارد

دار
مق

 
ره

ما
آ

 
ی

ت
 

ح
سط

 
ی

عن
م

ی
دار

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95 اطمینان بازه

 اختالف درصدی

 میانگین

 حد

 پايین

 حد

 پايین

8 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره

 به شما ذهنیت
 کارآفرینی سمت
 شده داده سوق

 است؟

539/2 17/1 840/4- 001/0 460/0- 648/0- 272/0- 

9 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره

 انتقال در اساتید
 درسی مطالب
 صورتبه

 به کاربردی
 دانشجویان

 اند؟بوده موفق

907/2 985/0 152/1- 001/0 092/0- 250/0- 065/0- 

10 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره

 هایشیوه
 اساتید، آموزش
 و بوده متنوع
 نوآوری خالقیت،

 را الزم ابتکار و
 یادگیری جهت

 مدت طوالنی
 داشته شما

 است؟

715/2 975/0 587/3- 001/0 284/0- 441/0- 127/0- 
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 رکزیم استان ورزشی علوم هایدر دانشکده ينانهآموزش کارآفر یتوضع يیشناسا يجنتا -2جدول  ادامۀ

 ورزشی علوم دانشجويان ديد از

 میانگین سؤاالت رديف
 انحراف

 استاندارد

دار
مق

 
ره

ما
آ

 
ی

ت
 

ح
سط

 
ی

عن
م

ی
دار

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95 اطمینان بازه

 اختالف درصدی

 میانگین

 حد

 پايین

 حد

 پايین

11 

 خود   اندازه چه تا
 دانش از اساتید
 برای الزم

 کارآفرینی
 دارند؟ آگاهی

821/2 13/1 941/1- 001/0 178/0- 360/0- 0032/0 

12 

 دانشگاه حمایت
 هایفعالیت از

 کارآفرینی
)مشاوره، 

-دوره برگزاری

 آموزشی های
 در...(  و مرتبط
 کارشناسی دوره
 میزانی چه به

 است؟ بوده

196/2 01/1 812/9- 001/0 803/0- 965/0- 642/0- 

13 

 و امکانات
 تجهیزات
 گروه یا دانشکده

 تا ورزشی علوم
 به اندازه چه

 مهارت و دانش
 شما به نیاز مورد
 کرده کمک
 است؟

553/2 03/1 294/5- 001/0 446/0- 613/0- 280/0- 
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 رکزیم استان ورزشی علوم هایدر دانشکده ينانهآموزش کارآفر یتوضع يیشناسا يجنتا -2جدول  ادامۀ
 ورزشی علوم دانشجويان ديد از

 میانگین سؤاالت رديف
 انحراف

 استاندارد

دار
مق

 
ره

ما
آ

 
ی

ت
 

ح
سط

 
ی

عن
م

ی
دار

 

ف
ال

خت
ا

 
ن

گی
یان

م
 

 95 اطمینان بازه
 اختالف درصدی

 میانگین
 حد

 پايین
 حد

 پايین

14 

 در اندازه چه تا
 کارشناسی دوره
 هایشیوه از

متنوع آموزش 
مانند ارتباط با 

و  ینانکارآفر
 دهندگانتوسعه

وکار، کسب
افراد  یسخنران
 یدبازد ین،کارآفر

از مراکز نمونه 
 یاو  یورزش
و ...  ینیکارآفر

در سطح کالس 
شده استفاده
 است؟

045/2 01/1 626/11- 001/0 954/0- 11/1- 792/0- 

15 

 میزان چه تا
 فرهنگ

 کارآفرینانه
-یدهکه ا یی)جا

 مورد جدید های
 است، انتظار
 پذیریریسک
 شود،می ترغیب

 تقویت یادگیری
 تغییر و شودمی

 یک مستمر
 محسوب فرصت
 در( شودمی
 کارشناسی دوره

 دارد؟ وجود

280/2 977/0 025/9- 001/0 720/0- 877/0- 562/0- 
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 از کمتر تنمرا میانگین و است 05/0 خطای سطح از کمتر آزمون معناداری سطح اینکه به توجه با

 یانگیناختالف م یینحد باال و پا یز( گزارش شده است و نایگزینه 5 لیکرت طیف وسط)حد  3

 یانشجودان یداز د  ینانهفرآموزش کارآ یتوضع درنتیجهاست،  آمدهدستبه یمورد انتظار مقدار منف

 مطلوب نبود.  یعلوم ورزش هایدانشکده در

 محور هکارآفرینان آموزشی نیازهای اولویت ،( 2، 001/0==621/189) فریدمن آزمون اساس بر

 وجود ناداریمع اختالف 001/0 سطح در هاگزینه بین و نبوده یکسان هااولویت این که شد محاسبه

 ه شده است. داد 3در جدول  آمدهدستبه یانگینم ساسا بر هایگزینه اولویت. دارد
 

 یدو اسات یورزش علوم دانشجويان ديد از محور کارآفرينانه آموزشی نیازهای بندیيتاولو -3 جدول

 یورزش يريتمد

 میانگین رتبه گويه
 168/4 1 ساختار( یک عنوانبه) ورزشی تجهیزات

 167/4 2 ساختار( یک عنوانبه) ورزشی اماکن
 067/4 3 عملی دروس کارورزی
 020/4 4 تیمی و گروهی کار مهارت
 006/4 5 ارتباطی هایمهارت
 771/3 6  یرهبر هایمهارت
 756/3 7  یریتیمد هایمهارت
 744/3 8 ...(و طلبیاستقالل پذیری،یسک)ر ینانهکارآفر هایمهارت
 707/3 9 کار با کودکان  آموزش

 695/3 10  یعلوم ورزش آزمایشگاه
 دروس چه و نظری دروس)چه  درس هر برای عملی پروژه تعریف و طراحی
 (عملی

11 610/3 

 551/3 12 تجاری و  حقوقی مقررات و قوانین با آشنایی
 527/3 13  مسئلهحل  هایمهارت
 482/3 14  یابیبازار هایمهارت
 468/3 15 اطالعات  یفناور هایمهارت

 432/3 16 نظری دروس کارورزی
 421/3 17 الکترونیک دانش با آَشنایی
 ،سربهسر)ترازنامه، نقطه  یو حسابدار یمربوط به محاسبات مال هایمهارت
 ...( و هزینه سود،

18 236/3 

 171/3 19 سایتوب یدر طراح مهارت

 

 یفعل اهداف با کارآفرینانه آموزشی نیازهای بین ارتباط بررسی برای پیرسون همبستگی آزمون از

با  یآموزش یازهاین ینشده است. عدم ارتباط ب ارائه 3در جدول  یجشد. نتا استفاده یدرس برنامۀ
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 برنامۀو اهداف  ینانهکارآفر یآموزش یازهاین ینوجود تفاوت ب دهندهنشان یدرس برنامۀاهداف 

 است.  جاری یدرس
 

 یو اهداف برنامه درس ينانهکارآفر یآموزش یازهاین ینارتباط ب  -4 جدول

 
 پیرسون همبستگی

 نتیجه
 داریمعنی مقدار همبستگی مقدار

 یآموزش یازهاین  یدرس برنامۀ
 محور ینانهکارآفر

 ارتباط عدم 152/0 117/0

 

 ایرابطه حورم کارآفرینانه آموزشی نیازهای با فعلی یدرس برنامۀ ینب دهدینشان م 4جدول  نتایج

  . جود داردمحور تفاوت و ینانهکارآفر یآموزش نیازهایو  فعلی یدرس برنامۀ بینوجود ندارد و 

 یکردرو بر یدر اضافه شدن دروس مبتن ییراتیبر اساس تغ آموزشی سطوح در نیاز مورد اصالحات

-یان مرا نش یددر بخش اسات یاصالحات آموزش یزن 6 جدول وآورده شده است  5 جدولدر  یدلف

 انمیز درصد که دهدیرا نشان م یدر سطح ساختار یاصالحات آموزش 7 جدول چنینهم. دهد

 . بود خبرگان بین باالی توافق میزان از نشان که بود باال بسیار متخصصان بین توافق
 

 ياندر سطح دانشجو یشنهادیو انحراف استاندارد دروس پ یانگینم -5 جدول

 هامؤلفه

 دوم دور

 میانگین
 انحراف

 استاندارد

 836/0 20/4 ورزشی یوکارهاکسب یبا مسائل حقوق آشنایی
 00/1 00/4 کودکان برای بازی آموزش
 836/0 20/4 ورزش و بدنیتربیت در آموزش هایروش

 447/0 80/4 ورزشی رویدادهای و اماکن مدیریت
 41/1 00/4 ...( و مالی مسائل ترازنامه، با آَشنایی) حسابداری و مالی مدیریت
 894/0 40/4 ورزشی زاییاشتغال و کارآفرینی مبانی
 836/0 20/4 ...( و سازیبدن کوهنوردی،) زندگی سبک با متناسب هایورزش
 707/0 20/4 سنتی بومی هایبازی و هاورزش
 836/0 00/4 ...( و یوگا چی، تای پیالتس،) ذهنی جسمی هایورزش

 577/0 20/4  پایه هایورزش کارورزی
 547/0 50/4 انفرادی هایورزش کارورزی
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 دانشجويان سطح در پیشنهادی دروس استاندارد انحراف و میانگین -5 جدول ادامۀ

 هامؤلفه

 دوم دور

 میانگین
 انحراف

 استاندارد
 547/0 40/4 گروهی هایورزش کارورزی

 816/0 40/4  ورزشی روانشناسی
 547/0 00/4 ورزش در بازاریابی اصول
 816/0 60/4  مربیگری روش و اصول
 547/0 60/3  بدنیتربیت تدریس تحلیل
 14/1 00/4 ورزش در راهنمایی و مشاوره فنون و اصول

 00/1 20/4 حرکتی آنتروپومتری
 836/0 40/4 ورزشی علوم در آزمایشگاهی هایتکنیک
 894/0 80/4  ورزش در اطالعات فناوری
 30/1 60/4 ورزش در کامپیوتری نویسی برنامه اصول
 30/1 20/4 سایتوب طراحی و تدوین

 894/0 60/4 ورزشی هایدستگاه با کار
 957/0 750/3  ناتوان و معلول افراد برای ورزش آموزش
 00/1 00/4  ورزش در راهبردی مدیریت
 707/0 00/4 ورزش در ارتباطات مدیریت
 957/0 250/4   حرکتی آنالیز

 0 00/5 کوچک ورزشی یوکارهاکسب ریزیبرنامه و مدیریت

 

 یعلوم ورزش یددر سطح اسات آموزشیو انحراف استاندارد اصالحات  یانگینم -6 جدول

 هامؤلفه

 دوم دور

  میانگین
 انحراف

 استاندارد

 کارآفرینانه یزهانگ و دانش ءارتقا راستای در اساتید برای افزاییدانش هایدوره برگزاری

 دانشجویان به آن انتقال و
66/4 577/0 

 577/0 66/4 عملی و تئوری دروس کنار در علمی هایپروژه برگزاری

 577/0 66/4 دانشجویان دادن مشارکت با توأم چالشی تدریس

 577/0 33/4  آموزشی راهبرد منزله به ورزشی وکارکسب مراکز از بازدید

 00/0 00/5 تدریس در دانشجویان برای عملیاتی کارگاه برگزاری

 

 



 1398 زمستان و پايیز ،71 شماره ،7 دوره تربیتی، ورزش در پژوهش                                         54

 ساختاری بخشدر  آموزشی اصالحاتو انحراف استاندارد  میانگین -7 جدول

 هامؤلفه

 دوم دور

  میانگین
 انحراف

 استاندارد

 577/0 66/4 هاگروه /هادانشکده در آپاستارت رویدادهای برگزاری

 577/0 66/4 (افزارسخت) ورزشی تجهیزات و اماکن ساخت

 00/0 00/5 (افزارسخت) ورزشی وسایل و هاسالن تجهیز

 به توجه شی،پژوه امتیازات برابر در آموزش به توجه) اساتید ارتقای هایزیرساخت تغییر

  آن برای شدن قائل ارزش و تدریس در نوآوری و خالقیت
00/5 00/0 

 

 گیرینتیجه و بحث
است که با  بمطلونا ورزشی علوم هایدانشکده در محور کارآفرینانه آموزش وضعیتداد  نشان نتایج

 نسانیا علوم هایرشته در را کارآفرینی آموزش وضعیت که( 1391) زادهسمیع و صفری یقتحق

 کارشناسی دوره در که مهارت و نگرش دانش، هایمؤلفه بر عالوه. دارد همخوانی دیدند نامناسب

به  یممفاه انتقال شیوۀو  یداسات آموزش نحوۀ شد، گزارش نامطلوب کارآفرینی موزشآ توسعه برای

 کردهاییرو یزدانشگاه و ن یتنامطلوب گزارش شد. حما 3کمتر از  یانگینبا م یزن یاندانشجو

ر رابطه د یدنش اساتدا یاندانشجو یدنامطلوب بود. از د نیز ینیکارآفر توسعۀنسبت به  یافزارسخت

 در رآفرینیکا آموزش وضعیت گفت توانیم حقیقتبوده است. در  3 یانگینکمتر از م ینیبا کارآفر

ات امکان یزمحتوا و ن انتقال نحوۀ ید،اسات آموزش شیوۀدانش، نگرش، مهارت،  هایحیطه

 است نتوانسته اهآموزش نتیجه درو نامطلوب بوده است.  یانگینکمتر از م یتیو حما یافزارسخت

 نیز و پویایی هاآموزش رسدمی نظر به. دهد انتقال دانشجویان به را کاربردی مهارت و نگرش انگیزه،

 تواندنمی تنهایی به تئوری هایواحد وجود صرفاًالزم را نداشته است و  پذیریانعطاف قابلیت

وط به آن به مرب هایسرفصل و عملی دروس حتی .کند ایجاد دانشجویان در را العمرمادام یادگیری

 کاربرد الزم را داشته باشد.   تواندنمی ییتنها

 بندیرتبه ینو ب نبود یکسان ،نامهپرسشحاصل از  هاییافته اساس بر آموزشی نیازهای اولویت

 هایمهارت هایدسته در نیاز مورد هایمهارت طورکلی به. داشت وجود معناداری تفاوت هایافته

راستا،  ینبودند. در ا هکارآفرینان هایمهارت و اطالعات فناوری ارتباطی، بازاریابی، مدیریتی،

 برای نیاز مورد هایمهارت ازجمله یز( ن1396) یدیو حم یرجب ی،فراهان یجالل ی،گودرز

 هایمهارت تجاری، هایمهارت محیطی، هایمهارت را ورزشی مدیریت بخش در کارآفرینی
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 ،مسئلهمانند حل  هایی( مهارت2009) 1بیل و جونز. گرفت نتیجه فنی هایمهارت و مدیریتی

را  یگروه هایمهارت و مدیریتی هایمهارت ارائه، و ارتباطی هایمهارت کارآفرینی، هایمهارت

 یز( ن1390) خیرمندو  یاناعتبار ی،است. شائم برشمردهمهم  یعلوم ورزش یاندانشجو یبرا

منابع  یریتو مد یاتو عمل یدتول یریتمد ی،و قانون یحقوق ی،و حسابدار یمال یریتمد یابی،بازار

و  ییآقا ی،اصفهان در نظر گرفتند. خالد رشه ینزنان کارآفر یمهم برا یازهاین ازجملهرا  یانسان

 یریتمد ی،راهبرد یریتبازار، مد یریتمد ینی،کارآفر یریتمانند مد یدروس یز( ن1393) یاسکندر

 ،دین این بر عالوه. دانستند ینانهکارآفر یآموزش یازهایرا متناسب با ن یمنابع انسان یریتو مد یمال

 آوردن دستبه و دانشگاه در کارآفرینی هایآموزش ینب ای رای( ارتباط قو2016)2عثمان و آنوار

 کردند.   گزارش ینیکارآفر هایمهارت

 افزارسخت و یورزش یزاتتجه یبه عبارت ند.گرفت قرار اول هایاولویت در اماکن ورزشی، تجهیزات

 یفیانشر و یانرمض ی،مادوان یانشده است. نظر گرفتهمهم در نظر  یاربس ینانهکارآفر یادگیری یبرا

تند و دانس مؤثر یبه اهداف آموزش یدنرس یرا برا یآموزش یزاتامکانات و تجه یقی( در تحق1395)

 یازهایا نمتناسب ب یادیز یزانبه م موجود یو اماکن آموزش یزاتتجه کردند یانب خود یقدر تحق

 . نیست یدرس برنامۀ یآموزش

، 2010 ،3باراکات و یکلک)ه زیادی تحقیقات. گرفتقرار  یبعد یتدر اولو یزن یدروس عمل کارورزی

( 2017 ،6و کاسترگاد رمسگاد، 2015 ،5کنی، 2010 ال،تاتی، 2006 ،4فاورچیلد و نرجس ،اسچالیک

 ،یراستا، هانت یندر ا .اندمهم دانسته العمرمادام یادگیریدر عمل را در  یتجرب یادگیریاثر 

 ارزشمندترین واقعی هایپروژه انجام گرفتند نتیجه( 2008)7رنترن وگرلندر -کالیومرتانه، -کاریستو

ارتباط با  یجادا یبرا یادگیریکه امکان  چرا د،نکنمی فراهم دانشجویان برای را یادگیری محیط

 ندگرفت نتیجه هاآن بنابراین. ددنبو کرده فراهم را مدیریتی هایپرورش مهارت ینو همچن یانمشتر

 است.  ینیدر آموزش کارآفر یتموفق یبرا یدیوکار کلکسب یطکه مح

 دانشجویان، سطح سه در مصوب، ۀبرنام با کارآفرینانه آموزشی نیازهای بین ارتباط عدم به توجه با

 در شده انجام اصالحات لفی،د رویکرد اساس بر. شود انجام اصالحاتی است الزم زیرساختی و اساتید

 ورزشی یوکارهاکسب یو تجار یبا مسائل حقوق ییآَشنا مانند پیشنهادی دروس دانشجویان سطح

                                                   
1. Jones & Bill  

2. Din, Anuar & Usman  

3. Hyclack & Barakat  

4. Schalake, Narjes & Faorchild   

5. Kenny  

6. Ramsgaad & Qstergaad   

7. Hanti, Kairisto-Mertanee, Kallio-Gelander, Rantanen 
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 پرداخته شوندیکه مطرح م یدیوکارها و موضوعات جدکسب یسوکار به تأسدر حقوق کسب .بود

 شودمی مطرحو موارد مشابه  یورشکستگ ی،معنو یتمالک یاتی،مال ینراستا، قوان ین. در اشودمی

 وکارها،کسب اداره در حقوقی مسائل با آشنایی رسدمی نظر به(. 1386،نورا و احمدزاده نساج، ،یا)ک

 برای بازی آموزش .سازد ترآگاه کاری محیط در را دانشجویان تواندمی ورزشی، حقوق با آشنایی

افراد معلول و ناتوان، اصول  یو ورزش، آموزش ورزش برا بدنیتربیتآموزش در  هایروش کودکان،

 ینوجود ا .دروس در ارتباط با بحث آموزش بود ازجمله بدنیتربیت یستدر یلتحل یگری،و روش مرب

( بر 2005) پولیتز. آورد فراهم دانشجویان برای را دانشی زمینه تواندمی یدرس برنامۀمهم در 

 ده است. کر تأکید ینیکارآفر توسعۀنقش آموزش و نقش دانش در  یتاهم

 دیگر از زنی نوین هایورزش محلی، بومی هایبازی و هاورزش زندگی، سبک با متناسب هایورزش

-رزشو جمله از را زندگی سبک های( ورزش2017) یراچنان که رتن و فر .است پیشنهادی دروس

رد ست که موا یدروس ازجمله یزن یو عمل یدر دروس تئور کارورزی .کردند عنوان کارآفرینانه های

 یادگیری نه تنها در تواندمی نیز عملی دروس کارورزی حقیقت، دربوده است.  یاندانشجو یازن

 مایشگاهی،آز هایتکنیکمک کند. کآنها به  یزآموزش دادن ن یبلکه در نحوه و چگونگ یاندانشجو

-می است ملیع و نظری رویکرد از تلفیقی که حرکتی آنتروپومتری نیز و ورزشی هایدستگاه با کار

 دگاهید. از دکن یجادا یاندانشجو یدر ورزش برا یو نوآور یتخالق یده،ا یجاددر ا یینقش بسزا تواند

 ارد. د ینقش مهم ینانهدر شناخت و عملکرد کارآفر یادگیری( تجارب حاصل از 2005) یتزپول

 یریتمد ،یورزش یدادهایاماکن و رو یریتمد ی،ورزش یوکارهاکسب ریزیبرنامه و مدیریت

با  ییشنادر ورزش و آ یو حسابدار یمال یریتدر ورزش، مد یراهبرد یریتارتباطات در ورزش، مد

 ینظر هایاز جنبه تواندیماست که  یدروس ازجملهو ...  یاتینوشتن ترازنامه، مسائل و محاسبات مال

 ی،رهبر ینی،آفرکار هایمهارت مانند آن با مرتبط هایمهارت و کارآفرینی با ارتباط در عملیاتی و

و  یرقام مالااطالع از  یژه،و طوربه. یدنما ینیبه توسعه دانش و مهارت کارآفر مؤثریو ... کمک  یمال

 هایفعالیت یصتلخ و بندیطبقه ثبت، فن قبیل از هایییتکه شامل فعال یحسابدار طورکلیبه

 (. 1386 ،و نورا نساج، احمدزاده یا،است )ک وکارهاکسبمهم در  هایفعالیت از یکی است مالی

فراد در عمل ا یبرا یقوت ۀطنق تواندمی مربیگری کارهای در نیز روانشناسی ،مشاورهو فنون  اصول

 یدی،ولت یزو ن یخدمات یتارتباط تنگاتنگ با جامعه و ماه یلدر ورزش به دل یرباشد. افراد درگ

 مشتریان، با دبرخور ۀطریق(. 2017 ی،دارد )رتن و فرار یتاهم آنها برای انیمشتر یرفتارها لیتحل

 ویژهبه یشناسبه روان یکاربرد یکردهایدانستن رو یازمندن یانسان ۀجامع طوربهو  کنندهمصرف

 است.  یورزش یروانشناس
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 ی،واجار کهنچنا. است آموزشی کیفیت به توجه لزوم دهندۀنشان یشنهادی،دروس پ طورکلیبه

 یدنرس یرادروس ب یدر محتوا یبازنگربه این نتیجه رسیدند که ( 1393) یهو عراق یبرزگر، مراد

 است.  اهمیت با هادانشگاه در ینیکارآفر توسعۀبه 

 برای افزاییدانش هایدوره یو مهم است. برگزار توجهقابل یزدر سطح استادان ن آموزشی اصالحات

( نقش 1390) یجبذر یان. چنانکه قناعتاست مؤثر یداسات یدانش برا یجاددر ا تواندمی اساتید

 ینعنوان کرد. عالوه بر ا بااهمیت کنندگاندروس از نظر مشارکت یمحتوا یادگیریرا در  یداسات

اطالعات و ارتباطات را مورد  یدر بخش فناور یداسات یآموزش یازهاین یز( ن1394) ینآذ یبدر

 یشرفتهو پ یمقدمات یازهایرابطه را به دو بخش ن یندر ا یداسات یآموزش یازهایقرار داد و ن یبررس

توسط معلمان و  ینیاز کارآفر یفهم واقع یش( افزا2016) 1ریوزا و ریمر بایکس،. کرد بندییمتقس

را در بهبود آموزش  ینیاز آموزش کارآفر یریتیو مد یمال ی،قانون یتو ضرورت حما یداسات

 تعالی و ارتقاء در اساسی نقش ،استادان یتوانمندساز .است کرده گیرییجهمهم نت ینیکارآفر

 مستقیماً  تواندیم علمیهیئت یاعضا یتوانمند دیگر عبارت به کندمی ایفا دانشگاه سطح در آموزش

  (.1396 ی،و صادق ی)صفو باشد تأثیرگذار عالی آموزش عملکرد بر

ش ش آموزدر بخ یگراصالحات د ازجمله یزدارد ن یاتیجنبه عمل یشترکه ب هاییکارگاه برگزاری

 یرزشواکن ساختن ام آپ،استارت یدادهایرو یمانند برگزار یاصالحات یزن یاست. در بخش ساختار

 فرهنگ بهبود رایب بهتری ساختار ایجاد در تواندیم افزارسخت عنوانبه یورزش یزاتو تجه

 یضانرم ی،مادوان یانراستا، نظر ین. در ادگیر قرار نظر مورد ورزشی علوم هایدانشکده در کارآفرینی

 ینالوه بر اکردند. ع تأکید یآموزش یازهایمتناسب با ن هایرساختز( بر نقش 1395) یفیانو شر

 دیگری الحاتاص تواندمی دانشگاه و جامعه ارتباط به توجه و اساتید ارتقای هاییرساختز ییرتغ

 اساتید ارتقای ه،اینک .هددیم ییرتغ هاآن یو ارتقا یداسات یرا برا یابیارز یکردنمونه، رو ینکه ا باشد

نگرش  یجادا یالزم را برا یزهانگ تواندنمی باشد...  و آی اس آی پژوهشی، علمی مقاالت تعداد

  فراهم کند.  یانو انتقال آن به دانشجو ینیکارآفر

گرش و نش، ناز باب دا ینانهموجود آموزش کارآفر یتوضع که ییآنجااز  یق،تحق یجتوجه به نتا با

-ابطهر یه فعلنامبا بر ینیمرتبط با کارآفر یآموزش یازهاین ینکهمهارت نامطلوب است و با توجه به ا

 : شودمی پیشنهاد ندارد، ای

 کارآفرینی، سمت به بیشتری وزن اساتید ارتقای مبنای ازجمله عالی آموزش هایزیرساخت -1

 کشورهای از بسیاری در که ایمسئله. کند پیدا...  و بنیاندانش هایشرکت ایجاد کاربردی، آموزش

                                                   
1. Bikes, Riemere, Rivza  
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 برای آنها که است نوآوری و خالقیت کار، اساتید، ارتقای مبنای و خوردمی چشم به یافتهتوسعه

 . دهندمی انجام خود ۀجامع

 رشته اساتید برای ،آن مفاهیم و خالقیت کارآفرینی، با ارتباط در افزاییدانش هایدوره برگزاری -2

 دانشجویان هب آن انتقال و دانش ایجاد در تواندمی آموزشی معاونت و مدیریت طرف از ورزشی علوم

 . کند کمک

 از دانشجویان در گیزهان ایجاد برای هادانشگاه در مدرس عنوانبه ورزشی کارآفرینان از دعوت -3

 . است تحقیق پیشنهادهای دیگر

 برگزاری از حمایت و ورزشی علوم هایدانشکده در کارآفرینی مشاوره مراکز ایجاد و حمایت -4

 در کارآفرینانه فرهنگ ایجاد در تواندمی( هاهفته اواخر در نوپا یوکارهاکسب) 1ویکند آپاستارت

 توسط حمایتی های-برنامه اطالعاتی بانک ایجاد این بر عالوه. باشد ثرمؤ ورزشی علوم هایدانشکده

 هایاختراع ورزشی، یوکارهاکسب مورد در اطالعاتی خواستار که افرادی به تواندمی هادانشگاه

 . نماید ارائهخدمات  هستند ورزش و صنعت دهندهارتباط مراکز از اطالع نیز و ورزشی
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Abstract 
The purpose of this study was entrepreneurship educational needs assessment in the 

curriculum of sport sciences in Markazi Province universities. The process of needs 

assessment was based on Witkin and Altschuld’s model (2010). The research method 

included two parts: quantitative and qualitative. The research population included sports 

science undergraduates (last year) and professors. The statistical sample of the 

quantitative section consisted of 148 people and that of qualitative section (Delphi panel) 

eight people included. Sampling method was random stratified in the quantitative section 

and acute cases in the qualitative section. The research tools were entrepreneurship 

educational status questionnaire, and curriculum goals and educational needs 

questionnaire (researcher-made). The face validity and content validity were confirmed 

by 10 experts, and the reliability coefficient was obtained based on the Cronbach's alpha 

coefficient (0.902, 0.90 and 0.840). Descriptive and inferential statistics were used to 

analyze the data. The findings showed that the entrepreneurial educational status in the 

sport sciences curriculum in Markazi Province was unsuitable from the viewpoint of 

students. The priority of entrepreneurial education needs was related to structural needs, 

internships, and teamwork skills. There was no significant relationship between the 

entrepreneurial education needs and current curriculum, and based on the Delphi 

approach and entrepreneurial needs, educational reformation was achieved at three levels 

of students, structures and professors. As a result, it seems necessary to review the 

curriculum and structures at the three levels of education in order to develop 

entrepreneurship. 
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