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 های کارآفرینان در صنعت ورزش ایرانطراحی الگوی شایستگی
 

 2محسن وحدانی ،1محمدحسين قربانی

 
 *بدني و علوم ورزشيپژوهشگاه تربیتمدیریت ورزشي استادیار  .1

  بدني دانشگاه تهرانریزی در تربیتدانشجوی دکتری مدیریت و برنامه. 2
 

  20/06/1395تاریخ پذیرش:                         25/02/1395 تاریخ دریافت:
 

 چکيده
 این پژوهش،باشد. روش می ایران های کارآفرینان در صنعت ورزشطراحی الگوی شایستگی پژوهش،هدف از این 

بدنی و های تربیتمتخصصان و اساتید رشتهکارشناسان، نفر از  155 آن راآماری  ۀنمون و پیمایشی استـ  توصیفی

، علم و اصول ایعلمی و آکادمیك، شغلی و حرفههای فردی، که مهارت دهدمینتایج نشان  .ندتشکیل دادکارآفرینی 

دهند و را تشکیل می پژوهشاصلی مدل  بعد پنج ،های متمرکز بر کارآفرینی در صنعت ورزشکارآفرینی و شایستگی

های کارآفرینی شاخص برای شایستگی 100 ذکر است که در این پژوهش،شایان .نمایندرا تبیین می ابعادلفه این ؤم 24

داری برخوردار امعنبرازش مناسب و از های مدل که شاخص بیانگر این استنتایج  ،همچنین گردید.شناسایی در ورزش 

های کارآفرینی در شایستگی ۀبرای توسع یکار عنوان دستورتواند بهشده در این پژوهش میالگوی تدوین .باشندمی

 گذاران امر ورزشهای ورزشی و دیگر متولیان و سیاستها، سارمانرکنان و مدیران در دانشگاهدانشجویان، کا

 .قرار گیرد مورداستفاده

 

 شایستگی، کارآفرینان، صنعت ورزش، الگوکليدی:  واژگان
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 قدمهم
خته در بین صنایع شنا رشد ترینسریع دارای و ترینبزرگ از یكي عنوانبه ورزش صنعت ،امروزه

 ساله هر در دنیا ورزش صنعت(، 2014) تا( 2009) سال از که داده است نشان مطالعات شده است.

 در اقتصادی رشد نرخ متوسط از رشد مقدار این که است داشته رشد درصد هفت متوسط طوربه

 سال در ورزش صنعت که بیانگر این است شدهانجام هایبررسي .است باالترکشورها  از بسیاری

 جهاني ناخالص تولید کل از درصد یك حدود و است داشته درآمد دالر میلیارد 700 حدود ،(2014)

. دارد ورزش صنعت رشدبهرو اهمیت از نشان ارقام و آمار این .است داده اختصاص خود به را

یز و در آینده ن باشدميجز با کارآفریني و نوآوری میسر ن ،های موجودموفقیت ذکر است کهشایان

هر کشور را به خود اختصاص خواهد داد و صنعت ورزش  ،عنوان رکن اساسي موفقیتکارآفریني به

سهمي بزرگ در تولید ناخالص داخلي برخوردار خواهد از صورت نیل به این مهم، صنعت ورزش در

ها، های شغلي در خیل عظیمي از موقعیتدستاوردها و فرصت(. 2،2014، 1)ای تي کرني بود

های ورزشي وجود دارد. ورزش از طریق ایجاد تقاضا برای خدمات و کاالهای دادها و محیطروی

کند و فراهم مي را کارآفریني ۀالزم برای توسع ۀورزشي و ایجاد جذابیت برای اجتماعات، زمین

خدمات ۀ ارائنیز کار ورزشي در تولید لوازم و تجهیزات ورزشي و واز طریق ایجاد کسب کارآفریني

(. 7 ،1393، )فراهاني کندورزش کمك مي ۀهای ورزشي به توسعکاروکسب ۀورزشي و توسع

های ها، فرصتگرفتن گسترش کارآفریني در صنایع و سازماننظربودن ورزش با درفردبهمنحصر

 (. 8، 1394)مندعلیزاده،  پویایي را برای کارآفرینان فراهم کرده است

نیاز دیگران همراه با انایي افراد از درک انواع محصوالت یا خدمات موردتو :کارآفریني عبارت است از

علم  درحقیقت، کارآفرینيو قیمت مناسب.  ها، مكان مناسب، مردم مناسبآن رایزمان مناسب ب

 امرار معاش ۀعنوان یك وسیلیك فعالیت تجاری یا بازرگاني به ؛کار استوتبدیل ایده به کسب

گام چهار  ،در مدل ترغیب کارآفریني ورزشي( 1989) 3کوراتكو و هاجتس (.16، 2013، 2)الگادور

های عنوان گامهای کارآفریني را بهتیم ۀتوسع و بینش، تشویق نوآوری، ایجاد جو کارآفرینانه ۀتوسع

 4(. فرای60، 1393، )فراهاني اندعنوان کردههای ورزشي کارآفریني در سازمان ۀاساسي برای توسع

نمودن متعهد ۀمرحلپنج  ،مدل کارآفریني ورزشي خود برای ایجاد کارآفریني در کل سازمان درنیز 

فرهنگ کارآفرینانه، شناسایي  ۀهای ورزشي، تعیین مدل کارآفریني شرکتي ورزشي، توسعسازمان

ین، براعالوه (.62، 1393، )فراهاني و پاداش به کارآفرینان را تبیین نمود استعدادهای کارآفرینانه

                                                           
1. A.T. Kearney 
2. Laguador 

3. Kuratko & Hodgetts 

4. Foray 
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ها شدید دنبال کارآفریني هستند، نیاز به موفقیت در آن ( معتقد است افرادی که به1960) 1مككلند

نیز ( 2000) 2تالشگری زیادی هستند. بای گریو ۀپذیری را دوست دارند و دارای روحیاست، ریسك

ها ن ویژگيکند. ایخالصه مي 3"ده دی"های شخصي کارآفریني را در قالب مدل ترین ویژگيمهم

گرایي، عزم راسخ، فداکاری، دلبستگي، موشكافي، کنترل پردازی، قاطعیت، عملخیال :شامل

عوامل مهم در رخداد  4گروایبهمچنین، باشد. و توزیع ثروت مي اندوزیسرنوشت کاری، ثروت

 (. صمدآقایي27، 1390، )ظهیری داندو محیطي مي عوامل شخصي، رواني :کارآفریني را شامل

نفس، بهسازی، اعتمادخالقیت و ایده پذیری، نیاز به توفیق، کنترل، نوآوری،یسكرنیز  (1382)

گرایي، گرایي، آیندهبودن، عملگرابودن، نتیجهگرابودن، فرصتقدمگرایي، پیشپشتكار زیاد، آرمان

های گيترین ویژرا از مهم غیره پذیری وگرایي، انعطافگرایي، خودمحوری، فرصتهدف

  .شناختي کارآفرینان بیان کرده استروان

ها شایستگيها و ها، مهارتها، دانشها نیاز به یك سری ویژگيمشاغل و حرفه کلیۀکارآفرینان در 

ها، ها، گرایشها، ارزشها، مهارتدانشاز ای عنوان مجموعهدر مفهومي گسترده، شایستگي بهدارند. 

یا  ثرؤطور متوانند بهها ميد که افراد یا گروهشوالگوهای تفكر تعریف ميرفتارها، جریانات عادی و 

 گیرند کاربهها را آنها ها و فرصتشدن با چالشروبرای حل مشكالت و روبه ،آمیزموفقیت

توان مهم است که مي جهتها از این دانش شایستگي ۀ(. توسع53، 2006، 5)دراگانیدیس و منتساز

یكي از . (22، 2016، 6، پیچپرز و اودجانز )هاتر کردور ارتقای آموزش و عملكرد استفاده منظاز آن به

( 2013) 8موریس و وب 7"پیك" ارچوبهچ ،هاشده در ابعاد شایستگيهای مطرحبندیدسته

موجود در این عناصر  .های مدیران پروژه ارائه گردیده استباشد که برای تعیین شایستگيمي

تریپاتي براین، عالوه. دانش و مهارت ، تجربه، نگرش،های شخصيویژگي ند از:هست تارچوب عبارهچ

های مدیریتي اند. شایستگيها را در دو نوع نرم و سخت در نظر گرفته( شایستگي2014) 9و آگراوال

که ليحادر؛ تعامالت با دیگر افراد ارتباط دارد ۀتوسع توانایي مدیریت کار و اب ،های نرمیا شایستگي

هرد و  .باشدوابسته ميبه ظرفیت عملكردی کار  ،های سختای یا شایستگيهای وظیفهشایستگي

                                                           
1. Mak Kland 

2. Bygrave 

3. 10D 

4. Bygrave 

5. Draganidis & Mentzas  

6. Hutter, Pijpers & Oudejans 

7. PEAKS (Personality + Experiment + Attitudes + Knowledge + Skills) 

8. Morris & Webb 

9. Tripathi & Agrawal 
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نیاز برای های شخصیتي موردها، دانش و ویژگيمهارت :شایستگي را شامل نیز (2010) 1بشبوم

 دانند. عملكرد موفق در شغل مي

های مدیران دولتي وی شایستگي( در تدوین الگ1394) در داخل کشور نیز عسگری و همكاران

به این نتیجه دست یافتند که سه بعد  (1404)انداز اساس سند چشمری اسالمي ایران برجمهو

 )نگرشي و رفتاری( )دانشي و مهارتي( و فردی ، شغلي)اسالمي و سازماني( ارزشي :اصلي شامل

 قاسمي و همكاران همچنین، .ندباشميکنندگي در الگو برخوردار بیشترین اثر تبیین از ترتیببه

 48لفه و ؤم 11های مدیران میاني وزارت ورزش و جوانان را در شایستگي ،خود پژوهش( در 1393)

ای تبیین کردند. دری و متغیرهای اصلي فراشایستگي، شناختي، اجتماعي و وظیفه :شاملشاخص 

پنج شد صنعت پتروشیمي را به های استراتژیك مدیران ارشناسایي شایستگينیز ( 1394) همكاران

 )شخصیتي و اخالقي(، مهارتي های فردیراهبردی(، ویژگي و )عمومي، تخصصي کلي دانش ۀدست

عزیزی و  براین،عالوه تقسیم نمودند. و نگرشي يهای تجربشایستگياجرایي( و  و انساني )ادراکي،

مدیران دانشگاهي شامل: دانش  هایاصلي از شایستگي ۀخوشپنج که  ندنشان داد( 1392) همكاران

ها، ها و خویشتن پنداریهای شخصي، نگرشها و تجارب، خصایص و ویژگيها، مهارتو آگاهي

 باشند.ها و اخالقیات ميارزش

است. این  2"بنایيهای سنگشایستگي"مدل  ،های شایستگيیكي از جدیدترین و معتبرترین الگوی

در  و (شماره یك )شكل ارائه شده است 3اشتغال ایالت متحده ۀتوسط گروه آموزش و کار ادار مدل

ثر فردی، ؤهای مشایستگي :ترتیب شاملها بهاست. این رده گردیدهشایستگي تعریف  هفت آن

های صنعت، شایستگي ۀهای فني گسترهای شغلي، شایستگيهای آکادمیك، شایستگيشایستگي

 (.9، 2016، 4باشند )دولتاهای مدیریت ميگيو شایست الزامات ویژۀ شغلي صنعت، ۀفني ویژ

  

                                                           
1. Hurd 

2. Building Block Competency Model 

3. Department of Labor’s Employment and Training Administration (DOLETA) 

4. DOLETA 
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 بناییهای سنگـ مدل شایستگی1 شکل

 

های ضمني مانند دانش عمومي و تخصصي، ای از ویژگيهای کارآفرینانه به مجموعهشایستگي

ها، باورها، ارزشها، ها، نگرشهای اجتماعي، مهارت، نقشهاپنداری، خویشتنها، خصایصانگیزه

آغاز  ۀنتیجشود که درهای رفتاری گفته ميو گرایش ها، شخصیت، خرد، تخصص، طرز تفكرتوانایي

دهد تا از آمیز بروز کرده و این توانایي را به کارآفرین ميو یا رشد یك فعالیت مخاطره ، ابقابه کار

آمیز، عملكرد سطح یك فعالیت مخاطره کردنبه خلق ارزش نایل شود و در مدیریت ،ای در ذهنایده

 ،(2002) 2به اعتقاد بردهمچنین، . (65، 2009، 1اینیانگ و انوه)نماید ارائه  را باال و سود حداکثری

های اجتماعي نقشها، ها و خصیصهنگیزها: ند ازهست های کارآفرینانه عبارتاصلي شایستگي ۀسه الی

 ارچوب خودهدر چنیز ( 2002) و همكاران 3مان .هاش و مهارترفتارها، دانو  پنداریو خویشتن

های اصلي شایستگي ۀاز شش زمین ،کاروهای کسبهای کارآفرینان در بنگاهشایستگي درمورد

 و همكاران 4وان دام .انددهي، راهبردی و تعهدی نام بردهجویانه، ارتباطي، ذهني، سازمانفرصت

کارآفریني  ارچوبي مبتني بر شایستگي برای رفتارهچ ۀسعتو"عنوان  با پژوهشي( در 2010)

ای، مدی حرفهآای، خودکاربه این نتیجه دست یافتند که دانش کارآفریني، سازگاری حرفه "معلمان

عوامل اصلي  ،پرورشوآموزش و گروهي، جو کارآفریني های اجتماعي، مهارت کارتفكر خالق، مهارت

                                                           
1. Inyang & Enuoh 

2. Bird 

3. Man 

4. Van Dam 
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اصلي فردی و ارتباطي،  ۀدست چهارنیز ( 2013) 1میتچلمور و رولي د.ثر بر رفتار کارآفریني هستنؤم

عنوان ابعاد اصلي شایستگي در کارآفرینان زن کار و مدیریت، کارآفریني و روابط انساني را بهوکسب

های کارآفریني را در سه بخش ( شایستگي2014) و همكاران 2بائومهمچنین،  تبیین نمودند.

تئوری شایستگي  ۀکه توسع هستندمعتقد  هاآنبندی کردند. ها تقسیمتوانایيها و ها، مهارتدانش

چه اکثر کارآفرینان نقاط ضعف و قوت خود که اگراین نخست باشد؛مي کارآفریني به چند دلیل مهم

ي آگاهاین موارد از کنندگان، خریداران، شرکا و کارمندان مینأگذاران بالقوه، تدانند، اما سرمایهرا مي

تجمیع های کارآفریني های فردی را نسبت به شایستگيارچوبي که تفاوتهکردن چفراهملذا  .ندارند

این  از اهمیت برخوردار است.، دهدضحي را ارائه ازبان مشترک و و و )دانش، مهارت و توانایي( کند

که بسیاری از است  دوم اینرد موها و تعاریف باشد. تواند ترکیبي از مفاهیم، سازهميچهارچوب 

های عنوان عوامل حیاتي در نقشکنند، بههای کارآفریني را مقایسه ميابعادی که شایستگي

ها را آن ایگسترده صورتکارآفریني به هایپژوهش ،اند، اما امروزهمدیریتي متنوع بازشناسي شده

درنهایت، . کنندميمطالعه  هاآن ۀجانب معلولي دوـ  علي ۀهمراه با اغماض و با بازشناسي اندک رابط

های فردی در کارآفریني گذشته که بر تفاوت مطالعات بسیاری ازدر ارتباط با دلیل سوم باید گفت 

های فردی با تالش اندکي بر پیوند تفاوت و های میان کارآفرینان و سایریناند، بر تفاوتمتمرکز شده

های کارآفریني را ترین شایستگي( مهم2013) ادورالگ اند.پرداختهیا نتایج مالي  به سطوح شرکت

 داند.و انگیزش مي وجوی اطالعات، پایداری، تقاضای کیفیتگذاری، جستترتیب هدفبه

بدني تربیت ۀآموختگان رشتبرای دانشهای الزم شایستگي نیز (2016) و همكاران 3اسچلزینگر

های های ارتباطي، مهارتلي، مهارتتفكر تحلی :متناسب را شامل ۀجهت جذب در شغل و حرف

ای، رشتههای رهبری، تفكر میانهای سازماني، مهارتریزی و مهارتتیمي، مدیریت تعارض، برنامه

های ورزشي خاص و مهارت ۀو تخصص در رشت های آکادمیك، صالحیت آموزشياستفاده از روش

نشان دادند که کانون ( 1394) ارانزاده و همكنقيدر داخل کشور نیز  .انددانستهورزشي عملي 

پذیری گرایي، نیاز به موفقیت، تحمل ابهام، ریسكطلبي، سالست فكری، عملکنترل دروني، چالش

های ورزشي را تشكیل کارشناسان فدراسیون ۀروحیات کارآفرینان ترینترتیب مهمرویاپردازی بهو 

-وو تدوین مدل شایستگي مدیریت بر کسبدر طراحي نیز ( 1393) خراساني و همكاران دهند.مي

مدیریت  و مداریمشتری های تغییر و تحول، ارتباطات،به این نتیجه دست یافتند که شایستگي کار

 کار هستند.وثر بر مدیریت کسبؤابعاد اصلي م ،منابع

                                                           
1. Mitchelmore & Rowley 

2. Baum 

3. Schlesinger 
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 ۀدر حوزشده مطالعات انجام اغلب پژوهش مشخص گردید، ۀگونه که در مرور پیشینهمان

های شایستگي موردورزشي بوده است و درهای غیرهای عمومي نیروی انساني و در بخشستگيشای

 گرفته است صورتشماری انگشت مطالعاتکارآفریني در صنعت ورزش در داخل و خارج از کشور 

مطالعه و تدوین  ؛ لذا،اندهای کارآفریني پرداختهشایستگي ۀصورت عمومي به مطالعاغلب به که

تواند مراتبي ميهای کارآفریني در صنعت ورزش با نگاهي سیستماتیك، مبنایي و سلسلهشایستگي

ها و ابهامات علمي و در رفع خال ایددانش و معلومات نظری این حوزه کمك شایاني نم ۀبه توسع

 .داشته باشدثری ؤموجود نقش م

 2/25 سال( 15ـ24ان جوانان )، نرخ بیكاری در می(1393در سال ) اساس گزارش مرکز آمار ایرانبر

اساس گزارش کارگروه کارآفریني و اشتغال وزارت ورزش و بر دیگر،سویگزارش شده است. ازدرصد 

التحصیل دانشگاهي متقاضي هزار نفر فارغ 10طور متوسط ساالنه به( 1392) از سالجوانان کشور، 

 ۀغیر از رشت يهاین آمار در کار و حرفهباالیي از ای ورود به بازار کار ورزش کشور هستند که درصد

اما بیكار در سطح  ،کردهشوند. وجود جمعیت عظیم جوان و تحصیلمشغول به کار مي تحصیلي

عنوان تهدیدی جدی و بالقوه در ایران به ،دیگرسویاقتصادی و از ۀعنوان سرمایبه سواز یك جامعه

از پیروزی انقالب اسالمي در  پسکارآفریني، رغم اهمیت و نقش علي ،سفانهأ. متباشدميمطرح 

 ه است؛توجه نبودکارآفریني مورد ۀشدن امور و مشكالت و تنگناهای دولت، مقولدولتي دلیلایران به

تواند کارآفریني ميکه جاآن(. از32، 1390)برومند، فرهنگ کارآفریني رواج چنداني نیافته است ،لذا

، تغییر در های رونق اقتصادیزمینه ،بدنيمرتبط با تربیت هایاز طریق کشف و گسترش فرصت

، سازداقشار جامعه فراهم  ۀهای شغلي مبتني بر گسترش را برای کلیزندگي و ایجاد فرصت ۀشیو

، 1394، یا ، ناهید، طوطي فر تهران پور)ض شودميلزوم توجه ویژه به این مقوله بیشتر احساس 

ایع مختلف از جمله صنعت ورزش، ضرورت پیدایش کارآفریناني با های حاکم بر صنپیچیدگي (.658

رسد یكي از علل نظر ميدهد. بهتوجه قرار ميهای ویژه را بیش از پیش موردها و شایستگيقابلیت

ها، شرایط و ها، مهارتماندن توانایيناشناخته ،عدم توسعه و موفقیت در کارآفریني در صنعت ورزش

ها و توجه به قابلیت باشد.مينیاز کارآفرینان در این صنعت مورد هایشایستگي ،مجموعدر

احتمالي ایمن  یهاتنها کارآفرینان را در مقابل ریسكنه ،های کارآفرینان در صنعت ورزششایستگي

ذکر این نكته ضرورت  آمیزی را در صنعت ورزش رقم بزند.شرایط موفقیتتواند ميسازد، بلكه مي

طور یك بهکارآفریني در ورزش صورت پذیرفته است، اما هیچ ۀعات متعددی در زمینمطالدارد که 

اند. با توجه به اهمیت و ضرورت های کارآفرینان در صنعت ورزش نپرداختهشایستگي ۀخاص به مقول

های کارآفرینان در صنعت ورزش طراحي الگوی شایستگي ،هدف از این پژوهش ،شدهتبیین

  باشد.مي
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 پژوهش سیشناروش
از نظر هدف  میداني صورت پذیرفته است. ۀتوصیفي است که به شیو مطالعاتحاضر از نوع  پژوهش

کارشناسان، متخصصان،  پژوهش راآماری این  ۀباشد. جامعکاربردی مي در زمرۀ مطالعاتنیز 

ن تعداد بودبا توجه به نامشخص .تشكیل دادندنظران و اساتید مدیریت ورزشي و کارآفریني صاحب

 ترینمهم ،فرمول این . درگردیدآوردن تعداد نمونه استفاده دستهول زیر برای بمجامعه از فر

 ،S² ۀمحاسب منظوربه. است اولیه ۀنمون واریانس همان که است S² ،دارد برآورد به نیاز که پارامتری

. گشت محاسبهز طریق آن ا اولیه ۀنمون واریانس و گردید توزیعبین نمونۀ آماری  نامهپرسش یتعداد

/2α مقدار
2Z ، خطا سطح و اطمینان ۀفاصل به که است ثابت مقدار یك (α )در این  ودارد  بستگي

 براساس نیز d مقدار. در نظر گرفته شده است (96/1) برابر با ،با توجه به سطح معناداری پژوهش

 .(410، 1392، )حبیبي لحاظ شده است (05/0) با برابر خطا سطح

 
( 44/0) مقدار انحراف معیار ،نامه()برای ارزیابي پایایي پرسش پایلوت ۀکه در مطالعتوجه به این با 

همچنین، . برآورد شدنفر  155 برابر با پژوهش ۀتعداد نمون ،با توجه به فرمول فوق ،لذا ؛دست آمدهب

سازی با استفاده از مدل معادالت ساختاری پرداخته شده است، که در این پژوهش به مدلجایيآناز

این  ،آماری باالتر از صد نفر است که در این پژوهش ۀوجود نمون ،های این آزمونشرطیكي از پیش

، جهت پژوهشا توجه به اهداف ب براین،عالوه (.43، 1390)هومن،  شرط رعایت شده استپیش

اساس مدل نامه برپرسشاین . ساخته استفاده شدپژوهشگر ۀنامپرسشها از گردآوری داده

 یك:با مقیاس پنج ارزشي لیكرت ) و گویه 101با  کار ایالت متحده( ۀ)اداربنایيهای سنگشایستگي

های علمي و ردی، شایستگيهای فلفه اصلي شایستگيؤم پنجدر ( خیلي زیاد ، پنج:خیلي کم

مربوط به علم و اصول کارآفریني در های ای، شایستگيهای شغلي و حرفهآکادمیك، شایستگي

و  گردآوری. (8، 2016 )دولتا،گردید های متمرکز بر صنعت ورزش طراحي و شایستگي ورزش

از این  پسو  دبوبر مبنای مطالعات نظری و ادبیات پیشینه  نیز نامهپرسش ۀگوی 101شناسایي 

 ۀدر حوزدارای دانش و تجربۀ کافي تن از خبرگان که  10 یاراولیه در اخت ۀنامپرسش ،مرحله

و ابعاد،  هالفهؤم ،هاقرار گرفت و پس از انجام جرح و تعدیالت الزم در گویه بودندکارآفریني ورزشي 

شمارۀ ه در جدول استفادموردو منابع  هالفهؤمبندی ابعاد، . جمعگردیدپژوهش تدوین  ۀنامپرسش

 .نمایش داده شده است یك
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 های کارآفرینی در صنعت ورزش مبتنی بر بررسی مطالعات پیشینهای شایستگیلفهؤم ابعاد و ـ1 جدول

 منابع هالفهؤم ابعاد

های فردیمهارت  

 بلندهمتي

 تمایل به یادگیری

 پذیریعطافنسازگاری و ا

 ر عملابتكا

 تعامل و ارتباطات رفتاری

 چابكي فردی

 پذیریریسك

هاتر و (، 2016) (، دولتا1393) و همكاران قاسمي

(، 1394) (، عسگری و همكاران2016) همكاران

 (، وان دام2013) (، الگادور2006) هایتون و کلي

 بائوم و همكاران (،1394) (، دری و همكاران2010)

دری و  (،1393) خراساني و همكاران (،2014)

 (2013) میتچلمور و رولي و (1393) همكاران

 علمي و آکادمیك

 تفكر تحلیلي

 ارتباطات پیامي

 علم و فناوری

 سواد

 علوم ورزشي

 هایتون و (،1394) عسگری و همكاران (،2016) دولتا

 بائوم و همكاران (،2010) (، وان دام2006) کلي

 دری و و (1393) خراساني و همكاران (،2014)

 (1393) همكاران

 ایشغلي و حرفه

 ایهای رایانهبرنامه

 کارواصول کسب

 گیریتصمیم

 ریزی و سازماندهيبرنامه

 ارتباطي ۀشبك

عسگری و  (،2016) (، دولتا1393) قاسمي و همكاران

 (، الگادور2006) هایتون و کلي (،1394) همكاران

 (،2014) بائوم و همكاران (،2010) (، وان دام2013)

 دری و همكاران (،1393) خراساني و همكاران

 (2013) میتچلمور و روليو  (1393)

 علم و اصول

 کارآفریني

 کار در ورزشوکسب

 مدیریت مالي در ورزش

 بازاریابي ورزشي

 اصول کارآفریني در ورزش

 (، وان دام2006) هایتون و کلي (،2016) دولتا

ور و میتچلم و (1393) خراساني و همكاران (،2010)

 (2013) رولي

صنعت  ۀمحدود

 ورزش

 ایورزش قهرماني و حرفه ۀحوز

 ورزش تربیتي ۀحوز

 ورزش همگاني ۀحوز

 (2016) دولتا

 

. حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شد پژوهشگیری در پایایي ابزار اندازه ۀبرای محاسب

و ضریب  گردید افراد جامعه توزیع فر ازن 30بین ه نامپرسش ،مقدماتي ۀطي یك مطالع ،منظوربدین

پس از دو مرتبه نیز نامه پرسش يدست آمد. روایي محتوایبه( α=88/0) آلفای کرونباخ برابر با

ها نامهپرسشذکر این نكته ضرورت دارد که . گشتیید أنظر متخصصان امر تاستفاده از اصالحات با 

. گردید( بین افراد نمونه توزیع 1گوگل داکۀ انبه روش الكترونیكي مبتني بر وب )با استفاده از سام

دادن به اطالعات برای سازمان و فراواني میانگین، انحراف معیار :از آمار توصیفي شاملهمچنین، 

                                                           
1. Googledoc 
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 .استفاده شدتحصیلي  ۀو رشتشده مانند سن، جنسیت، میزان تحصیالت آوریشناختي جمعجمعیت

 ه است؛طراحي شد بنایيهای سنگشایستگيساس مدل انامه برکه محتوای پرسشبا توجه به این

یید معناداری روابط بین أییدی برای الگوسازی و تأتحلیل عاملي ت ،هاتحلیل داده منظورهب، لذا

طریق ها از تحلیل داده ذکر است کهشایان. مورداستفاده قرار گرفتسازی مدل متغیرها و نهایي

 انجام شد.( 8/8 ۀ)نسخ 2و لیزرل 161ۀ نسخ اسس. ا. پي. اس هایافزارنرم

 

  نتایج
( را درصد 9/32) نفر 51را مردان و پژوهش از نمونۀ ( درصد 1/67) نفر 104 ها نشان دادند کهیافته

 نفر 77 ،همچنینبود. ( سال 33/48 ±79/5) نیز میانگین سن افراد نمونه. انددادهزنان تشكیل 

دارای مدرک دکترا )یا  (درصد 3/50) نفر 78رک کارشناسي ارشد و دارای مدها از آن( درصد 7/49)

نفر  25و  بود بدنيتربیتها از آن( درصد 9/83) نفر 130تحصیلي  ۀ( بودند. رشتیدانشجوی دکتر

 .بودند کارآفریننیز ( درصد 1/16)

نتایج ند. هست رها از توزیع نرمال برخورداکه داده دادنشان  3اسمیرنوف-کالموگروف نتایج آزمون

فاقد  26ال ؤکه س بیانگر این بود نیز اول ۀدر مرحل لیزرلافزار ییدی با استفاده از نرمأتحلیل عاملي ت

های تناسب مدل . شاخصگردیدنامه حذف از پرسش باشد و لذا،مي( 4/0)کمتر از  عاملي مناسب بار

حاکي از این ییدی أتحلیل عاملي تنمایش داده شده است. نتایج  شمارۀ یكدر جدول  گیریاندازه

و فني ، ایشغلي و حرفه، علمي و آکادمیك، های فردیمهارتهای لفهؤها در تمامي ممدل است که

 ند.هست قبولي برخورداراز برازش مناسب و قابل متمرکز بر صنعت ورزش ۀمحدودو  کارآفریني

 آزمون همان درحقیقت، که (RMSEA) 4تقریب مجذورات میانگین خطای ۀریش مقداربراین، عالوه

 ذکر است کهشایان .باشدميقبول قابل( 08/0) کمتر از ۀدر دامن، است آزادی ۀدرج هر انحراف

بین مقادیر کای اسكوئر مدل مستقل  ۀمدل را از جهت مقایس )NNFI( 5برازندگي ۀنرم شد شاخص

( 90/0یشتر از )مقادیر ب ،پذیرش این مدل ۀدامنو  کندشده ارزیابي ميو کای اسكوئر مدل اشباع

، شودای بتلر نامیده ميشاخص برازش مقایسهنیز که  )CFI( 6ایشاخص برازش مقایسه باشد.مي

یید برازش خوب یا ضعیف مدل أهای تفسیری پیرامون تترین شاخصیكي از پرکاربردترین و مناسب

                                                           
1. SPSS 16 

2. Lisrel 

3. Kolmogorov–Smirnov 

4. Root Mean Square Error of Approximation 
5. Non-Normed Fit Index 
6. Comparative Fit Index 
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های کند و یكي از مزیتمقایسه ميموجود را با مدل مستقل برازش مدل  ،است. این شاخص

ذکر است که قابل(. 1393،86،)محسنینباشد ميت آن به میزان حجم نمونه عدم حساسی ،شاخص

 ۀتحلیل عاملي مرتب ۀنتیج شمارۀ دو، . جدولاست یكتا ( 90/0) پذیرش این شاخص بین ۀدامن

  باشد.مناسب مدل ميحاکي از برازش  ودهد بعد اصلي مدل پژوهش نشان مي پنجدوم را در 
 

 سطح اصلی مدلپنج مدل در  ۀشدهای برازشمقادیر شاخص ـ2 جدول

 هاشاخص
 ریشۀ میانگین مربعات

 خطای برآورد

برازش 

 نیافتههنجار

برازش 

 تطبیقی
 نتیجۀ نهایی

 * 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  08/0کمتر از  قبولمیزان قابل 
 ییدأت 96/0 95/0 05/0  های فردیارتمه

 ییدأت 95/0 94/0 07/0 علمي و آکادمیك

 ییدأت 96/0 96/0 07/0 ایشغلي و حرفه

 ییدأت 96/0 95/0 05/0 فني کارآفرینياصول 

 ییدأت 97/0 95/0 08/0 متمرکز بر صنعت ورزشۀ محدود

 

یدی در قالب مدل تخمین استاندارد نمایش یأنتایج تحلیل عاملي ت ،هفتتا  شمارۀ دوهای شكلدر 

ها لفهؤمها و شاخصتمامي بارهای عاملي بین  ،طور که در شكل مشخص استداده شده است. همان

 قرار دارند.  (4/0)بیشتر از  در سطح معقوليها و ابعاد لفهؤمنیز و 
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 های فردیهارتبرای م استاندارد نیتخم مدل ـ2 شکل

 
 برای سطح علمی ـ آکادمیك استاندارد نیتخم مدلـ 3 شکل
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 ایبرای سطح شغلی ـ حرفه استاندارد نیتخم مدلـ 4 شکل

 
 برای سطح اصول کارآفرینی استاندارد نیتخم مدلـ 5 شکل
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 برای سطح متمرکز بر کارآفرینی در صنعت ورزش استاندارد نیتخم مدلـ 6 شکل

 
 های کارآفرینان در صنعت ورزش(برای مدل کلی پژوهش )شایستگی استاندارد نیتخم مدلـ 7 شکل
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دهد. در این سوم )مدل کلي( را نشان مي ۀییدی مرتبأتحلیل عاملي ت ۀنتیج شمارۀ هفت، شكل

برازش  هایشاخص ( و07/0) برابر با تقریب مجذورات میانگین خطای ریشۀشاخص  ،مدل

یید مدل أتکه نشان از برازش مناسب و مورد است( 97/0) برابر با رازندگيب ۀنرم شدو  ایمقایسه

مدل نهایي  ،بنایي(های سنگ)شایستگي یید مدل پژوهش و مدل مبناأبا توجه به ت درنهایت،. دارد

گونه که در همان. (شماره هشتشكل ) گردیدطراحي در صنعت ورزش های کارآفرینان شایستگي

های فردی قرار مهارت ،های کارآفریناندر سطح اول شایستگي ده شده است،این شكل نمایش دا

ای های شغلي و حرفهشایستگي درنهایت،های علمي و آکادمیك و شایستگينیز از آن  پسدارد. 

 در باالترین سطحدرنهایت، های مربوط به کارآفریني در سطح چهارم و . شایستگيقرار دارند

  باشد.کارآفریني در صنعت ورزش ميهای متمرکز بر شایستگي

 

 
 های کارآفرینان در صنعت ورزشمدل نهایی شایستگی ـ8 شکل

 

کارآفرینان در صنعت ورزش و ماتریس  هایهای توصیفي شایستگيیافته شمارۀ سه، جدول

اساس دهد. برشایستگي در صنعت ورزش را نشان مي ۀگان 24های لفهؤم ۀبستگي بین کلیهم

این جدول بیانگر  هاییافته( دارای بیشترین مقدار است. 29/4 ±5/0با میانگین )  بلندهمتي ،جدول

 ارتباط مثبت و معناداری با یكدیگر دارند ،های کارآفریناناین موضوع است که تمامي شایستگي

(05/0>P.) 
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 ی کارآفرینان در صنعت ورزش ایرانهاهای شایستگیبستگی بین مؤلفهـ ماتریس هم3 جدول
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 گيریبحث و نتيجه
ها نشان یافتههای کارآفرینان در صنعت ورزش بود. طراحي الگوی شایستگي ،هدف از این پژوهش

های فردی، علمي و آکادمیك، مهارت بعد پنجهای کارآفرینان در صنعت ورزش در داد که شایستگي

تبیین و متمرکز بر کارآفریني در صنعت ورزش  ۀیني و محدودای ، علم و اصول کارآفرشغلي و حرفه

 ند.وشميید أیت

پذیری، بلندهمتي، تمایل به یادگیری، سازگاری و انعطاف ۀلفؤم هفت نیز های فردیدر بعد مهارت

ذکر این  .ندیید شدأپذیری تبیین و تابتكار عمل، تعامل و ارتباطات رفتاری، چابكي فردی و ریسك

عنوان اصولي برای توانایي سازماني در های کارآفریني فردی بهشایستگيدارد که  نكته ضرورت

، اسچیپر و رانهار)وان دام و  شودميحفظ نوآوری و ایجاد ریسك جدید در نظر گرفته ، جهت توسعه

)تعامل فرد با فرد و فرد با گروه( را های ارتباطي شایستگينیز ( 2002) مان و همكاران (.2010

های شایستگي( 2007) احمدهمچنین، اصلي در مدل خود تبیین کردند.  ۀلفؤم ششاز یكي 

های شخصي و بندی کردند که شایستگيخوشه تقسیم12کارآفرینانه در مدیران را در 

را  ارتباطيشایستگي نیز ( 2010) 1ها بودند. اسمیت و والرتونآن ۀهای ارتباطي از جملشایستگي

 مككلند براین،عالوه. بیین کردندمدیریت آموزش عالي ت ۀلي شایستگي در حوزاص ۀخوش پنجیكي از 

ها شدید است، ، نیاز به موفقیت در آن( معتقد است افرادی که به دنبال کارآفریني هستند1960)

با  نتایج مذکور تمامي تالشگری زیادی هستند. ۀپذیری را دوست دارند و دارای روحیریسك

تمایل و تالش برای موفقیت و  :شایستگي بلندهمتي شامل اضر همخواني دارند.حهای پژوهش یافته

برتری، پافشاری و مقاومت در برابر موانع و شكست و داشتن صبر، سرسختي و پشتكار در انجام امور 

کار، تنظیم وهای کسبکنجكاوی در جهت شناسایي فرصت :شامل نیز تمایل به یادگیری است.

 و تالش در های جدیدها و آگاهيتخصص، مهارت ۀهایي برای توسعفرصت جویواهداف و جست

 ۀتوسع دربرگیرندۀپذیری سازگاری و انعطافهمچنین، . باشدميجهت شناسایي عالیق شغلي 

و توان  راستایي با نموهم ،فرد، تمایل به تغییربههای منحصرکارگیری تحلیلههای نوآورانه و بشیوه

ایجاد فرصت  :شامل نیز ابتكار عمل های سازنده است.ها، اهداف، اعمال و اولویتطرح رایجاد تغییر د

برانگیز، انداز و تنظیم اهداف کاری چالشبرای ترغیب رویدادها و اقدام به عمل، تعیین چشم

تعامل و ارتباطات براین، عالوهو داشتن استقالل کاری است.  کردن با حداقل هدایت و حمایتعمل

های دیگران، برقراری ارتباط ها و شخصیتبیان بینش نسبت به اعمال، ارزیابي توانایي :شاملتاری رف

توانایي  نیز دربرگیرندۀچابكي فردی  باشد وميثر با دیگران ؤروابط م ۀو توانایي توسع آزاد با دیگران

درنهایت، ی شغل است. جدید ایفا هایراهیادگیری سریع نیز دقت و سریع و با ،زمانانجام کار هم
                                                           
1. Smith & Valerton 
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برای انتخاب تصمیم  ،تحلیل ریسكوتوان شناسایي خطر، ارزیابي و تجزیه :پذیری شاملریسك

 .باشدميو پذیرش شكست اقدام بهترین 

انتقادی، ارتباطات پیامي، علم و ـ  تفكر تحلیلي ۀلفؤم پنج ،آکادمیكدر بعد علمي براین، عالوه

پژوهش چوب راهدر چ( 2002) بردراستا، دراین یید شدند.أین و تفناوری، سواد و علوم ورزشي تبی

 های کارآفرینان عنوان کرده است.اصلي شایستگي ۀلفؤم هفتعنوان یكي از خود دانش را به

های دانشي و مهارتي را یكي از سه بعد اصلي شایستگي در مدیران شایستگينیز ( 1394) عسگری

( دانش عمومي، تخصصي و راهبردی را 1394) دری و همكاران ،شمارد. همچنینميدولتي ایران بر

 اسچلزینگر و همكاراندانند. های مدیران میاني ورزش کشور ميترین شایستگيعنوان یكي از مهمبه

ترین مهم ازهای ارتباطي را ، رهبری و مهارتهای سازمانيتفكر تحلیلي، مهارتنیز ( 2016)

رفتارها، ( 2002) برد دیدگاهاز . عنوان کردندبدني تربیت ۀشتآموختگان رهای دانششایستگي

های پژوهش های کارآفرینان است که با یافتهاصلي شایستگي ۀلفؤمسه ها یكي از ها و مهارتدانش

گیری از چابكي ذهني، بهره :انتقادی شاملـ  تفكر تحلیليذکر است که شایانحاضر همخواني دارد. 

توانایي  :ارتباطات پیامي شامل ،استنتاجي و استقرایي است نایي استداللتحلیل اطالعات و توا

 باشد،ميدادن فعال و توانایي گوش ثیر و نفوذ بر دیگرانأسخنراني و مطلب، میزان ت ۀصحبت، ارائ

 :سواد شامل ،کارگیری فناوری در حرفه و شغل استهادراک و ب ۀقو دربرگیرندۀعلم و فناوری 

های شایستگيندن، توان نوشتن و سواد ریاضیات است و درنهایت، ادراک و خوا ۀوگیری از قبهره

علوم ورزشي )مدیریت، فیزیولوژی، رفتار حرکتي،  کارگیریهآشنایي و ب دربرگیرندۀعلوم ورزشي 

  .باشدميشناسي و بیومكانیك و مهندسي ورزشي( در حرفه شناسي ورزشي، طب و آسیبروان

گیری، کار، تصمیموای، اصول کسبهای رایانهبرنامه ۀلفؤم پنج ،ایعد شغلي و حرفهدر ببراین، عالوه

ها با نتایج عسگری و این یافته .گردیدندیید أارتباطي تبیین و ت ۀشبكریزی و سازماندهي و برنامه

 )دانشي و مهارتي( و فردی )اسالمي و سازماني(، شغلي ( که سه بعد اصلي ارزشي1394) همكاران

ذکر این نكته ضرورت همخواني دارد.  کنند)نگرشي و رفتاری( را شایستگي اصلي مدیران معرفي مي

افزاری رایانه و توان افزاری و نرمادراک اصول و مباني سخت :ای شاملهای رایانهبرنامهدارد که 

اخالق  :کار شاملواصول کسب ،افزاری مختلف برای انجام امور مرتبط با حرفه استگیری از نرمبهره

ریزی و برنامه باشد،ميکار و اصول اقتصادی وکار، دانش و آگاهي از بازار و آگاهي از کسبوکسب

بیني ها، توان تخصیص منابع و پیشریزی، اولویتآشنایي با فنون برنامه دربرگیرندۀسازماندهي 

ها و ارتباط با سایر سازمان توان ایجاد :ارتباطي شامل ۀشبك و درنهایت، منابع و رخدادها است

سسات و ایجاد ؤها و مسازمان ،، قدرت نفوذ در دیگرانهای متقابلا، توان ایجاد همكاریهکاروکسب

 باشد.مي یابي به اهداف سودمندهمكاری در جهت دست



 223                                                         ایران ورزش صنعت در کارآفرینان های شایستگی الگوی طراحی
 

در  کاروعملیات کسب ۀلفؤم چهار ،در بعد علم و اصول کارآفرینيها نشان دادند که براین، یافتهعالوه

 یید شدند.أتبیین و ت در ورزش و اصول کارآفریني ورزشي ، بازاریابيدر ورزش ، مدیریت ماليورزش

بینش، تشویق نوآوری، ایجاد  ۀگام توسعچهار  ،کوراتكو و هاجتس در مدل ترغیب کارآفریني ورزشي

کارآفریني در  ۀوسعهای اساسي برای تعنوان گامهای کارآفریني را بهتیم ۀو توسع جو کارآفرینانه

دانش کارآفریني، سازگاری نیز ( 2010) وان دام و همكاران. نمودندهای ورزشي تشریح سازمان

و جو  گروهي های اجتماعي، مهارت کارای، تفكر خالق، مهارتمدی حرفهآای، خودکارحرفه

و  1آندرسون ،همچنین .دانستندثر بر رفتار کارآفریني معلمان ؤکارآفریني را از عوامل اصلي م

قرار های فردی، ارتباطي و فرایندی مهارت ۀهای کارآفرینان را در سه طبق( مهارت2006) همكاران

کار و مدیریت، واصلي فردی و ارتباطي، کسب نیز چهار گروه( 2013) 2میتچلمور و رولي. دادند

ذکر قابل .ن زن تبیین نمودندعنوان ابعاد اصلي شایستگي در کارآفریناکارآفریني و روابط انساني را به

 هاکار، مدیریت عملیاتوطراحي زمینه و نیازهای تجهیزاتي کسب :کار شاملوعملیات کسباست که 

کار، وشناسایي نیازها و منابع مالي کسب :مدیریت مالي شامل ،و مدیریت منابع انساني است

توان تحلیل و اتخاذ  دربرگیرندۀي بازاریاب ،باشدحسابداری و مدیریت پول و جریانات مالي مي

های توزیع و مدیریت گذاری محصول، کانالراهبردهای بازاریابي، مدیریت تولید و خدمات، قیمت

مفهوم،  ۀ)کشف، توسع فرایند کارآفریني :شامل نیز اصول کارآفریني و فروش و ترویج و تبلیغ است

مدیریت اجرایي  ۀتوسع و و مدیریت رشد سازی و رهبری تیمبخشي و برداشت(، تیممنابع، واقعیت

 .باشدميکار وکسب

های مرتبط با ورزش قهرماني و لفهؤمتمرکز بر کارآفریني در صنعت ورزش نیز م ۀدر بعد محدود

ای ورزش قهرماني و حرفه ۀحوز یید شدند.أتبیین و ت همگانيای، ورزش تربیتي و ورزش حرفه

ای و کار در صنعت ورزش حرفهوای و قهرماني، کسبرزش حرفهآشنایي با صنایع وابسته به و :شامل

به  ورزش تربیتي ۀحوز ،ای و قهرماني استگذاری و اقتصاد در ورزش حرفهمدیریت بازاریابي، سرمایه

های مرتبط با ورزش ها و اهداف سازمانموریتأهای ورزش تربیتي، مآشنایي کارآفرین با حیطه

های مباني و سازمان ،آشنایي با اصول :شاملورزش همگاني  ۀحوز ایت،درنه پردازد ومي تربیتي

 .باشدمي مرتبط با ورزش همگاني و صنعت گردشگری و اوقات فراغت

های کارآفرینان در صنعت ورزش الگوی شایستگي ۀتوان گفت که تدوین و ارائمي ،مجموعدر

علمي و آکادمیك، شغلي  های فردی،باشد. مهارتشاخص مي 100و  لفهؤم 24بعد ، پنجمشتمل بر 

ابعاد اصلي این  ،متمرکز بر کارآفریني در صنعت ورزش ۀ، علم و اصول کارآفریني و محدودایو حرفه

                                                           
1. Anderson 
2. Mitchelmore & Rowley 
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 بنایيهای سنگشایستگي مدل سطح ششمذکر است که شایاندهند. ها را تشكیل ميشایستگي

مدل پیشنهادی حذف گردید؛ زیرا، از مدل  های مدیریتشغلي و شایستگي ۀشامل نیازهای ویژ

باشد و بر های عمومي کارآفرینان در صنعت ورزش ميشده در این پژوهش بر مبنای شایستگيارائه

کارآفریني در مشاغل  منظورهببراین، عالوهشغلي متمرکز نشده است.  ۀها و نیازهای ویژشایستگي

احتیاج به  ،آفریني در صنعت ورزشهای مختلف کارمختلف مرتبط با ورزش و مدیریت در بخش

  .استبیشتری  هایپژوهشنیازمند  ،زمینهاینباشد که درمي و اختصاصيهای ویژه شایستگي

های شایستگي ۀکاری برای توسع عنوان دستورتواند بهشده در این پژوهش ميالگوی تدوین

های ورزشي و دیگر متولیان و نمازها، ساکارآفریني در دانشجویان، کارکنان و مدیران در دانشگاه

کارآفریني در  ۀگردد آموزش و توسعپیشنهاد مي ،نتیجهگذاران امر ورزش قرار گیرد. درسیاست

شده در این پژوهش باشد. های شناسایيها و شاخصلفهؤمبتني بر ابعاد، م ،شدهنهادهای ذکر

سازی ناسب جهت توسعه و پیادهها و ابزارهای متآموزشي و روش هایتدوین بسته براین،عالوه

عنوان یكي از موضوعات مهم پژوهشي در تدوام مسیر تواند بهمي گانه 24های یك از شایستگيهر

 پژوهش حاضر باشد. 

آنچه تا کنون پیرامون کارآفرینان مي دانستیم ، این بود که باید دارای یكسری توانایي ها و مهارت 

ب و کار خود موفق باشند. این توانایي ها و مهارت ها تحت عنوان های خاص باشند تا بتوانند در کس

 شایستگي ها عنوان مي شود که نیاز است تا در حوزه ورزش مورد شناسایي قرار گیرند.

 همچنین این پژوهش نشان داد که برای کارآفریني در زمینه ورزش نیاز است که افراد دارای مهارت

 اصول و علم ای، حرفه و شغلي های شایستگي ادمیك،آک و علمي های توانایي فردی، های

 و قهرماني ورزش شامل ورزش صنعت در حوزه هر با مرتبط های شایستگي و ورزش در کارآفریني

 همگاني را دارا باشد. ورزش حوزه و تربیتي ورزش حوزه ای، حرفه
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Abstract 
The purpose of this study was to design a model of competences of entrepreneurs in the 

sports industry. Research method was descriptive-survey and the sample consisted of 

155 experts and professors in physical education and entrepreneurship fields. The 

research instrument consisted of a researcher-constructed questionnaire, model-based 

building block competency with 101 items that evaluated competences of entrepreneurs 

in the sports industry in 5 dimensions including personal skills, science and academic 

competences, workplace competences, science and principles of entrepreneurship, and 

sport industry-wide competences. Data were analyzed by using tests of descriptive 

statistics and inferential statistics, confirmatory factor analysis, and Pearson's correlation 

coefficient with SPSS and LISREL softwares. Results showed personal skills, sciences 

and academic competences, workplace competences, science and principles of 

entrepreneurship, and sport industry-wide competences make up 5 main levels of the 

research model, and 24 components explain these dimensions. Finally, 100 indices were 

identified for competences of entrepreneurs in the sports industry. Also, results indicated 

that the indices of the model are appropriate and acceptable. The model developed in 

this study can be used as an instruction for developing the competences of entrepreneurs 

in students, staff and administrators in universities, sports organizations and other 

custodians and policymakers in sports. 
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