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 چکیده
 يهارسالتاز  دانشگاهی است. کارآفرینی شده هادانشگاه رسالت در تحول و تغییر موجب جامعه نیازهاي و شرایط در تحول و تغییر

از  ی دانشگاهینیکارآفربر قصد  مؤثراست. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل  و پژوهش آموزش يهارسالت از پس هادانشگاه جدید

ي علوم هادانشکدهی دانشگاهی در نیکارآفرخبرگان  شامل جامعۀ پژوهشي علوم ورزشی بود. هادانشکدهی در نیکارآفردیدگاه خبرگان 

 ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ آنها با و شدند انتخاب نظري اشباعبه  رسیدن تا هدفمند يریگنمونه طریق آنها از از نفر 12 که بودورزشی 

ؤثر بر قصد معوامل  که دهدمی نشان هایافته .شد لیوتحلهیتجزکیفی  محتواي تحلیل روش با هامصاحبه متن آنگاه صورت گرفت.

هاي اکوسیستم مقوله زیرمقوله شاملیازده  و اصلی مقولۀ سه به توجه کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی مستلزم

) زیرمقوله 2( شورکقانونی، سیاسی و اقتصاد  هايمقوله زیرمقوله) و 4ي فرهنگی و اجتماعی (هامقوله، )زیرمقوله 5کارآفرینی دانشگاهی (

 جادیا یموزشو رهبران آ ینیکارآفر انی، مرباستگذارانیمانند س نیمحققان و متخصص يبرا يدیجد يهادگاهید تواندیم هاافتهی نای .است

 کند.
 

  هاي کلیديواژه
 کارآفرینی دانشگاهی، کارآفرینی ورزشی، قصد کارآفرینی.
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 مقدمه

 تغییر موجب جامعه نیازهاي و شرایط در تحول و تغییر

 که صورتنیبد است. ها شدهدانشگاه رسالت در تحول و

 و پژوهش رفته سمت است، به آموزش که آنهاُ هیاول رسالت

 جهت تغییر 1کارآفرینی سمت به باز بعدي يهاتحول با

 هاياز رسالت 2دانشگاهی کارآفرینی است. بنابراین، داده

 است و پژوهش آموزش هايرسالت از پس هادانشگاه جدید

 علم کنار در دانشگاهی کارآفرینی از همین رو، از ).6(

 بنیاندانش اقتصاد در رشد موتور دوگانه بسان دانشگاهی،

 سازيفرصت برافزون دانشگاهی کارآفرینی اند.کرده یاد

 اقتصادي توسعۀ در دانشگاه و دانشگاهیان مشارکت براي

 به تواندمی جامعه، نیازهاي به پاسخگویی و بنیاندانش

 سودرسانی مالی و هادانشگاه مالی روزافزون نیازهاي تأمین

 هايمحل فعالیت از درآمد کسب نتیجه در دانشگاهیان به

 سهیم در نتیجۀ آنان ايحرفه توسعۀ روند پیشبرد و تجاري

 فرصتی اي بسانحرفه تعامل و کارآفرینی فرایند در شدن

 هادانشگاه ). بنابراین،7( کند کمک تجربی یادگیري براي

 را پژوهشی هايفعالیت نتایج و کرده عمل کارآفرینانه باید

 ایجاد جمله از جدیدي ابتکار نهایت در و کنند سازيتجاري

 کلی، طوربه .کنند ایجاد را دانش بر مبتنی هايشرکت

 دانشگاه، بین مناسبی ارتباط بتوانند باید هادانشگاه

  ).29کنند ( ایجاد صنعت و کارآفرینان

 فردي و گروهی است،انواع کارآفرینی شامل کارآفرینی 

 .2. کارآفرینی مستقل و 1کارآفرینی فردي شامل 

 .1کارآفرینی سازمانی است و کارآفرینی گروهی شامل 

 ).3، 11. کارآفرینی اجتماعی است (2کارآفرینی شرکتی و 

 دو جریان در واقع کارآفرینی دانشگاهی برایند تالقی

 آموزش عالییعنی کارآفرینی سازمانی و نظام نوین ، یادشده

 سالی است مورد توجه تمام و پژوهشی جدید بوده و چند

                                                           
1. Entrepreneurship 

 ارآفرینیک بنابراین .)6( کشورهاي پیشرفته در دنیـاسـت

 دانشگاهی است. يدارهیدانشگاهی شکلی از سرما

 کارآفرینی در چهار زمینه متمرکزند:  يهاشناسه

 .3 ،سازمانی يهاشناسه. 2، فردي يهایژگیو. 1

 بیرونی. تحقیقات يهاشناسه. 4 و نهادي يهاشناسه

 از دهندیفردي، نشان م يهایژگیوزمینۀ در  گرفتهانجام

 فردي يهاتیکارآفرینی دانشگاهی انعکاسی از فعال که آنجا

 ،هاتیبنابراین کارآفرینی دانشگاه به شخص ،است

 ز سويکارآفرینانه ا يهاتیخصوصیات و توانایی هدایت فعال

 يهامربوط به شناسه يها. پژوهششودیم افراد مربوط

 سازمانی بیشتر بر تحلیل در سطح سازمان و اثر نیروهاي

 اند. در اینکارآفرینی دانشگاهی متمرکز شده محیطی بر

 وجود منابع بخش، فعالیت کارآفرینی دانشگاهی برابر با

 .دانشگاهی است

 تحقیق و توسعه، وجود يهانهیاین منابع شامل هز

 پیشرو، دفاتر انتقال فناوري و مراکز رشد دانشگاهی محققان

 .است

 ، فعالیت کارآفرینیدهندینهادي نشان م يهاشناسه

 که داراي محیطی هستند که ییهادانشگاهی در دانشگاه

 ، بیشتر است. محیط نهاديرندیپذیکارآفرینانه را م فعالیت

 هنجارهاي اجتماعی، فرهنگ دانشگاه، مانندشامل مواردي 

 پاداشی يها، نظامیعلم تیأو رفتارهاي اعضاي ه هانگرش

 و شودیتحقیقات پرداخت م يسازيکه در ازاي تجار

 يهاانتقال فناوري است. شناسه يهااستیس ها وروش

 بیرونی، فعالیت کارآفرینی دانشگاهی را تحت تأثیر عوامل

 دول، دسترسی -تصویب قانون باي ماننددانشگاه  پیرامونی

 .دانندیوکار و ... مبراي ایجاد کسب ياهیمنابع سرمابه 

 زادزاد و هم برونکارآفرینی دانشگاهی هم درون بنابراین،

 ممکن است از نظر آنچه در يزادو برون يزاداست. درون

2. Academic entrepreneurship 
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 سازمانی اتفاق افتاده یا از خارج به آن وارد ةحوزک درون ی

 ).2( شده است، تعریف شود

 و نوین رویکرد عنوانبه نیز 1ورزشی کارآفرینی

 نظر گرفته در جوامع پایدار توسعۀ جهت در کنندهمشارکت

 در مؤثر نقش ایفاي با ورزشی کارآفرینی چراکه است، شده

 سالمت توسعۀ و و رفاه اشتغال توسعۀ ،وکارکسب توسعۀ

 مهم بسیار نقش کشور توسعۀ در تواندیم جسمی و روحی

 تواندیم کارآفرینی این برعالوه داشته باشد. يابرجسته و

 مشکالت حل براي یا فردي رشد براي يالهیوس عنوانبه

 ورزش در کارآفرینی طرفی ). از16کند ( اجتماعی عمل

 يهابرنامه در رقابتی محیط گرفتن نظر در با تواندیم

 تجهیزات و ورزشی اماکن ساخت ،هاباشگاه توسعۀ ورزشی،

 و و پایداري جامعه سالمت به کمک جهت در ورزشی

 باشد. داشته مهمی نقش ورزشی يوکارهاکسب استمرار

 و خطرپذیري ورزشی، نوآوري، کارآفرینی اصلی شخصۀم

 مالکان همانند ورزشی، کارآفرینان که است یفعالشیب

 و ورزش دنیاي ستارگان و ورزشی، بازیکنان يوکارهاکسب

 کارآفرینی بنابراین درگیرند. فرایندها این در هادولت حتی

 هاگروه و سازمان افراد، از مختلفی سطوح حیطۀ ورزش، در

 دیگر، علوم ورزشی يهانهیدر مقایسه با زم .ردیگیبرم در را

 ییهایژگینقش اقتصادي و اجتماعی و و به لحاظ پوشش،

 ربیشتفرد است. ، منحصربهدهدیم توسعهکه در افراد 

 يهاورزشی با ورزش به روشعلوم و استادان دانشجویان 

 طور مستقیم (از طریق ورزش) یا غیرمستقیم (ازمختلف، به

 طریق مدیریت ورزش)، و داراي تعدادي از مشخصات

 مرتبط با کارآفرینی، مانند عزت، انگیزه و مقاومت در ارتباط

 از طریق آموزش و تبدیل به اقدامات تواندیهستند، که م

 . )23( کارآفرینی حداکثر شود

 ) در تحقیق خود با عنوان1397حسنی و همکاران (

 الگوي کارآفرینی دانشگاهی براي دانشگاه فنی و ۀارائ«

                                                           
1. Sport entrepreneurship 

 بعدی دانشگاهی در نیکارآفرنشان دادند که  »ياحرفه

 شاخص)، 8( نانهیکارآفر اندازچشم ۀساختاري شامل مؤلف

 شاخص)؛ 7شاخص) و نظام پژوهشی ( 5ی (تیساختار حما

 8( نانهیکارآفرۀ رهبري مؤلفبعد فرایندي شامل دو 

 شاخص)؛ بعد رفتاري 6ي (سازيتجارو فرایند   شاخص)

  شاخص) 5ي (سازشبکهۀ قابلیت ارتباطی و مؤلفشامل دو 

 سه ي شاملاتوسعهشاخص) و بعد  10ي (نوآورو فرهنگ 

 يزیربرنامهشاخص)،  5( نانهیکارآفري هایستگیشاۀ مؤلف

 8(  یادگیري-خص ) و فرایند یاددهیشا 8درسی (

 ).4(  است  شاخص)

 در تحقیق خود نشان) 1396محمدزاده و همکاران ( 

 مالی و هايحمایتفیزیکی،  ۀکه سطح تجربه، سرمایدادند 

 ذهنی و هايارزشغیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، 

 بر موفقیت داريمعنامدي تأثیر مثبت و ابه خودکار باور

 تالهمچنین متغیر سطح تحصی. کارآفرینان داشته است

 بر سطح موفقیت کارآفرینان دارمعنانیز داراي تأثیر منفی و 

 ) در پژوهش خود1391ربیعی و دلباز (). 12( بوده است

 فضاي و درسی محتواي يهاشاخص نشان دادند که

 گیالن دانشگاه دانشجویان در بر کارآفرینی دانشگاهی

 بر پژوهشی و آموزشی يهاتیفعال شاخص اما ند.مؤثر

 بابا ).5ندارد ( يریتأث دانشگاه این دانشجویان در کارآفرینی

 جینتا) در پژوهشی، در تحلیل 2018و همکاران ( 2اماناماه

 23مورد از  6که  ندچندگانه استاندارد نشان داد ونیرگرس

 يرو یطور قابل توجهبه قیتحق نیشده در ایعامل بررس

  گذاشته است. ریتأث ینیکارآفر ییدانشجوقصد 

 نشان داد که قرار گرفتننیز  ونیرگرس لیوتحلهیتجز

 نیترباتجربه، مهم يهاو شبکه نانیکارآفر گریدر معرض د

. )15( استجویان دانش ینیاهداف کارآفرة کنندینیبشیپ

2. Baaba Amanamah 
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) در تحقیق خود نشان 2018و همکاران ( 1گونزالز سرانو

 یتوانیو ل ایاسپان یعلوم ورزش انیدانشجو ندادند، که بی

در  یتوانیآموزان لوجود دارد. دانش یاختالف قابل توجه

شده و ، کنترل رفتار ادراكینیکارآفري قصد رهایمتغ

 ن،یبر ادارند. عالوه يشتریب دارامعن ریتأث ،ياحرفه تیجذاب

و  کنندیم ینیبشیرا پی نیکارآفرقصد که  ییرهایمتغ

 یتوجه شایانطور به زین هاریمتغ ینیمع ریمس بیضرا

و  یتوانیدر ل علوم ورزشی مقرراتبنابراین . اندمتفاوت

 شیابا هدف افز یمختلف یآموزش يهااستیاز س دیبا ایاسپان

 و کنند يرویپ نانیتعداد کارآفر شیو افزا ینیکارآفرقصد 

در  ینیکارآفر تیتقو يبرا یکاف یآموزش يهااستیس جادیا

در  نانیتعداد کارآفر تواندیورزش در سراسر کشور م

 يکاریبنرخ  جه،یرا بهبود بخشد؛ در نت یورزش يهابخش

) 2017و همکاران ( 2نیا. )19( افتیکاهش خواهد  جوانان

 يکنترل رفتار و شدهدرك نگرش دو هر که دادند نشان

 دارند، کارآفرینی اهداف روي بر مثبتی راتیشده تأثدرك

). 23است ( منفی ذهنی هنجارهاي ریتأث کهیدرحال

دادند نشان  ) در تحقیقی2017و همکاران ( 3عبدالسالم طه

خانواده،  ۀنیزم ،ینیآموزش و آموزش کارآفر ،يکه نوآور

مشارکت زنان،  ،یاجتماع ینیدولت، کارآفر تیحما ۀبرنام

کوچک،  يهامشارکت شرکت ،ینیکارآفر يفرد يهایژگیو

ابزار  ،یصنعت دولت يجوانان، همکار يمتوسط، توانمندساز

) در 2017(4سنلوا). 13ی است (نیفرکارآ ۀتوسع یاصل

 ۀشبک نانه،یکارآفر ينشان داد که خودکارآمد رسالۀ خود

 چشمگیري طوربهبا صنعت،  يهمکار ،ايحرفهو  یشخص

 .گذاردمی ریدانشگاه تأث 5اف-اسپین هايشرکت جادیبر ا

و عوامل مرتبط با آن، اهداف  هایی و شناخت فرصتناساش

دانشگاه اف -هاي اسپینشرکت جادیو ا کیآکادم ینیکارآفر

                                                           
1. Gonzalez Serrano 
2. Naia 
2. Abdul Salam Taha 
3. Senelwa 
4. Spin-off 

است که  دهیرس جهینت نیمطالعه به ا نای. را تعدیل کرد

 ۀجامع انیجامع در م ینیکارآفر هاينگرش ۀتوسع

 درون سازمان نیاز بهاست که  یجیتدر يندیفرا یدانشگاه

و  یدانشگاه، کارکنان دانشگاه رانیمشارکت فعال مد

دولتی دارد و  یدانشگاهصنعت ارتباطات  و انیدانشجو

) به بررسی اثر 2016و همکاران ( 6). شعیب فاروق27(

ی و ایجاد اشتیاق خانواده روي قصد نیکارآفري هامهارت

 یمطالعات قبل قیتحق نیا يهاافتهی پرداختند. ینیکارآفر

در  ینقش مهم ینیکارآفر يهامهارت رای، زکندیم دییتأرا 

 7بایالند و مک کافري ).28( کنندیم فایا ینیقصد کارآفر

عواملی از قبیل ریسک سیاسی که  نویسند) می2015(

عوامل  ترینمهماز  ،ز نهادهاي سیاسی جامعه استابرآمده 

 .)17گذارد (میسیاسی است که بر فعالیت کارآفرینی اثر 

) در پژوهش خود 2014و همکاران ( 8یفارسي ریجهانگ

 کارآفرینی بر سازمانی رسمی مؤثر عوامل که نشان دادند

 حکومت و ساختار قوانین، .1 :از اندعبارت دانشگاهی

 .3 تجاري، و کارآفرینی آموزشی هايبرنامه .2 دانشگاه،

 قوانین .5 مقررات، و هاسیاست .4 صنعت، و دانشگاه روابط

 دانشگاه، تحقیق و آموزشی ساختار .6 و معنوي مالکیت

 . روش1: از اندعبارت غیررسمی سازمانی عوامل کهدرحالی

 و نقش الگوهاي .3 سیاسی، مالحظات .2قواعد اجباري، 

 به دانشگاه نسبت نگرش .4 پاداش دانشگاهی و سیستم

 نیات )، در تحلیل2013( 9نیا پیکسوتو). 18کارآفرینی (

 از يدارامعن و منفی ارزش که داد نشان کارآفرینانه

 رفتاري کنترل وها نگرش دارد، وجود ذهنی هنجارهاي

 دارند. سپس، بیشتري نفوذ که هستند متغیرهایی شدهدرك

 کارآفرینی مسیرهاي در کارشناسی درسی برنامۀ نقش

 ظاهر متمایز نیمرخ سه. شد لیوتحلهیتجز سابق دانشجویان

5. Shoaib Farooq 
6. Bylund & McCaffery 
7. Farsi Jahangir 
8. Peixoto Naia 
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 آموزش . رواج2کارشناسی،  يهادورهآموزش . رواج 1: شد

). 24ي (احرفه زمینۀ با ارتباط . نفوذ خانواده و3مداوم و 

 موضوع این به )، در پژوهش خود2012و همکاران ( 1علی

موفقیت  داستان انعکاس با هارسانه که کردند اشاره

 کارآفرینی ترویج در را مولد نقش توانندمی ...و کارآفرینان

) 2012و همکاران ( 2گوتنر ۀدر مطالع). 14کنند ( بازي

  زمینهپیشعوامل  عنوانبهعوامل اقتصادي 

ر ذهنی و باو هايارزشو عوامل نگرش به کارآفرینی، 

د عوامل نهایی مؤثر بر قص عنوانبهمدي ابه خودکار

 ).22ت (اس شدهکارآفرینانه و رفتار کارآفرینانه بررسی 

 5/15 رشد بیکاري در ایرانبا توجه به اینکه میزان 

درصد از  18 دانشگاهی النیالتحصفارغدرصد است و 

، بنابراین براي دهندیمجمعیت جویاي کار را تشکیل 

دستیابی به رشد اقتصادي و کاهش میزان بیکاري، تشویق 

افراد به کارآفرینی و آموزش نسل جدید کارآفرینان ضروري 

 مختلف، وامعج پیشروي يهاچالش از ). یکی10است (

 الزم و مهارت فردي توانایی که هستند یآموختگاندانش

 يسازآماده امر، این ندارند. را وکارکسب ياندازراه براي

 فرهنگ توسعۀ طریق از را دانشگاهی النیالتحصفارغ

 این مسلم است، آنچه .سازدیم ضروري آنان در کارآفرینی

 براي بلکه باشد، یلیالتحصفارغ از بعد نباید يسازآماده

 تحصیل، حین و طی فرایند است الزم امر، این تحقق

 برطرف هاتیمحدود و موانع و شده فراهم الزم مقدمات

 دادن قرار تأثیر تحت اقدامات این نیترمهم یکی از .شوند

 این ). در1است ( دانشجویان کارآفرینانه نیات و نگرش

 آموزش اصلی انیمتول عنوانبه عالی آموزش مراکز زمینه،

 فرایند جامع از شناختی از برخورداري با باید کشور

 در را کارآفرینانه يهاتیخالق پرورش زمینۀ کارآفرینی

 رویکرد تغییر شاید ).9کنند ( مساعد دانشجویان میان

                                                           
1. Ali 
2. Goethner 

 کارآفرینی به کارجویی از آموختگاندانش و دانشجویان

 امروز دنیاي در که مطلب است این درك سبببه

 است رقابتی مزیت داراي سایرین به نسبت ياآموختهدانش

 در و بگذارد فراتر خود محفوظات و ة دانشحوز از را پا که

و  داشته مهارت تخصصی، ةمحدود آن عملی مسائل حل

 ).8کند ( عمل موفق

، کلید درك فرایند کارآفرینی است و 3ینیکارآفرقصد 

اولین قدم در روند طوالنی و پیچیدة  عنوانبه تواندیم

یندي اکارآفرینی فر). 22کارآفرینی در نظر گرفته شود (

ارادي و از روي قصد است که تعداد زیادي از آن نیات 

جدید تشکیل  گذاريسرمایهحداقل یک سال قبل از ایجاد 

بین کارآفرینی و قصد  ۀین تعریف بر وجود رابطاند. اشده

ی توجه نیکارآفربیشتر تحقیقات  متأسفانه .)10( اذعان دارد

ۀ بعد از مرحل( وکارکسبي اندازراهخود را معطوف فرایند 

ي را مورد غفلت ریگمیتصمي) کرده و مرحلۀ ریگمیتصم

واضح قبل از  طوربه. این در حالی است که انددادهقرار 

 حال، این ي قرار دارد. باریگمیتصمۀ مرحلي اندازراهمرحلۀ 

 کارآفرینی ساختار یک تجربی لحاظ از اندکی مطالعات

 يهاپژوهش واند کرده آزمایش و داده توسعه را ورزشی

 کارآفرینی که شرایطی درك براي کمی تجربی یا مفهومی

). 26است ( شده داده اختصاص ،کنندیم تولید را ورزشی

 معاصر، جامعۀ در ياندهیفزا ، به شکل هاورزش کهیدرحال

 جهان سراسر در اجتماعی و اقتصادي مهم توسعۀمحرك 

 از ورزش تحلیل اهمیت) 1997( 4هاردي .)25هستند (

 است معتقد و کندیم برجسته را کارآفرینی دیدگاه

). با توجه به 21کند ( دنبال را گرایش این باید تحقیقات

گفته شد و با توجه به باال بودن میزان بیکاري در  آنچه

 درك را موضوع این خوبیدانشجویان نیز بهکشور و اینکه 

 آنان منتظر ايآماده شغل دانشگاه از در بیرون که اندکرده

3 . entrepreneurial intention 
4. Hardy 
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، شناسایی باشند وکارکسب ایجاد فکر به خود باید و نیست

تا یک  شودیمچه عوامل و عناصري سبب  نکهیا

علوم ورزشی تصمیم بگیرد که از میان  لیالتحصفارغ

را  وکارکسبي یک اندازراهي شغلی مختلف هانهیگز

 .ابدییم ضرورتانتخاب کند، 

 
 شناسیروش

این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و با ماهیت اکتشافی 

ی نیکارآفرحاضر شامل خبرگان  ُ آماري تحقیقۀجامعاست. 

. براي انتخاب استی ورزشي علوم هادانشکدهدانشگاهی در 

ي هدفمند استفاده شد. پس از ریگنمونهنمونه از روش 

 افتهیساختارمهیناز طریق ابزار مصاحبه  هادادهانتخاب افراد، 

نفر از  12ي شد. در مجموع مصاحبه با آورجمع

ي هادادهبه حد اشباع رسید و دیگر  شوندگانمصاحبه

) نیز بیان 1994( 1گوبا و لینکلنجدیدي تولید نشد. 

داشتند که در یک مطالعه که بادقت هدایت شده و در آن 

تکاملی و تعاقبی بوده است، با حدود  صورتبهانتخاب نمونه 

به نقطۀ اشباع نظري رسید و احتماالً این  کنندهشرکت 12

وتحلیل براي تجزیه). 20نفر نخواهد شد ( 20تعداد بیشتر از 

لیل محتوا (استخراج مفاهیم هاي مصاحبه از روش تحداده

مراتب کدگذاري هاي کالمی ) و سلسلهها از گزارهو مقوله

 باز، کدگذاري محوري و انتخابی، استفاده شد. براي روایی

 با کار شروع از قبل مصاحبه هايسؤال محتوایی و صوري

 تهران دانشکدة کارآفرینی دانشگاه استادان از نفر چند

 میزان پایایی براي نهمچنی گرفت. صورت مشورت

 مقایسه بر که همزمان پایایی تکنیک از مصاحبه هايسؤال

 .شد استفاده دارد، همزمان تأکید مشاهدات افزاییو هم

بازبینی  همچون راهبردهایی از هاداده اعتبار تعیین منظوربه

 .شد استفاده همکار پژوهشگران بازبینی و شوندگانمصاحبه

 ناظر خارجی یک از حاضر پژوهش در اطمینان قابلیت براي

                                                           
1. Guba& Lincoln  

 آشنایی هاداده وتحلیلتجزیه و کیفی تحقیق روش با که

 تحلیل فرایند و تا کلیۀ مراحل شد استفاده نیز داشت، کافی

 اطمینان قابلیت نهایت در که کند تأیید و بررسی را هاداده

 .شد حاصل پژوهش نیز

 
 هاي تحقیقنتایج و یافته

کنندگان در مطالعه، سه نفر زن و شرکتاز میان کل 

شوندگان عضو هیأت مابقی مرد بودند. هفت نفر از مصاحبه

م علمی دانشکدة علوم ورزشی و پنج نفر رئیس دانشکده علو

 ورزشی بودند.

شوندگان عوامل مصاحبه نگاه از پژوهش، نتایج براساس

 هايمقوله سري شامل یک مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی

 زیر در که است هاي فرعیهها و زیرمقولزیر مقوله و اصلی

 .شودمی اشاره آنها به

( اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی):  1مقولۀ اصلی

هاي مفهومی مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی در پنج گزاره

ارائه  1بندي شدند که در جدول زیرمقوله کدگذاري و دسته

هاي توایاند. بعضی از رو در زیر فهرست شده

هاي مربوطه کنندگان در مصاحبه، در انتهاي توضیحشرکت

 به هر مقوله آمده است.

: از  هاي شخصیتی دانشجوتوانمندسازي و ویژگی

هاي ویژگی شوندگان توانمندسازي ودیدگاه مصاحبه

هاي فرعی شامل زیرمقوله شخصیتی دانشجویان

گر ساختن، مند و مطالبههاي شخصیتی، دغدغه(ویژگی

مند و مصمم ساختن، آگاهی دادن نسبت به عالقه

نفس، وکارهاي مختلف، امید دادن و تقویت اعتمادبهکسب

وکار) است که این آماده ساختن براي ورود به دنیاي کسب

در تصمیم یک دانشجو براي شروع  مهم هايمقوله از یکی را

درون این افراد یک چیزي وجود " .دانستندوکار میکسب

دارد، یعنی خودش خواستار این کار بوده و به سمت 



 123                                                    کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارآفرینیشناسایی عوامل مؤثر بر قصد 
 

 

کارآفرینی آمده و ما کمکش کردیم که با سرعت بیشتري 

 ."خواهد برسدبه اون چیزي که می

 حمایت و همراهی صف و ستاد دانشگاه: 

حمایت و همراهی صف و ستاد  مصاحبه کنندگان درشرکت

موارد مهم در تصمیم یک فرد براي شروع دانشگاه را یکی از 

وکار در نظر گرفتند که این زیرمقوله از دیدگاه کسب

هاي فرعی ( اطالعات و شوندگان داراي زیر مقولهمصاحبه

دانش کارآفرینی مدیران، استادان و کارمندان، فلسفۀ فکري 

و نگرش مدیران و استادان و کارمندان دانشگاه نسبت به 

سازي دانش، حمایت رت استادان در تجاريکارآفرینی، مها

محوري دانشگاه از دانشجویان صاحب ایده، فرهنگ تجربه

استادها هم باید در ارتباط با کارآفرینی  "استادان) است. 

دانش و اطالعات الزم را داشته باشند، یعنی هر استادي هر 

دهد فیزیک، شیمی،... جلسۀ آخر باید چی درس می

درس بدهد هر استادي باید خودش این  سازي آن راتجاري

 ."رو بلد باشد

 مبحث به توجه هاي دانشگاه:ریزيها و برنامهسیاست

هاي دانشگاه که شامل ریزيها و برنامهسیاست

هاي فرعی (انتخاب مدیران عالی دانشگاه از زیرمقوله

هاي ابالغی نامهکارآفرینان یا متخصصان کارآفرینی، آیین

ها، سرفصل مطالب محور به دانشگاهبهجهت آموزش تجر

هاي ارتباط با صنعت درسی، بودجۀ اختصاصی، برنامه

متخصص بودن مسئوالن نهادهاي کارآفرینی دانشگاه، 

هاي موفق دانشگاهی، دادن امتیاز به عملیاتی معرفی تیم

کردن موضوعات موجود در صنعت در مقطع تحصیالت 

 هاياز بخش یکی نشوندگامصاحبه نظر تکمیلی) است، از

 .شودمی محسوب توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی براي اصلی

اي به نظر من رسیدن به دانشگاه کارآفرین شکل پیچیده"

دارد. این موضوع در سطح فرد نیست که مثالً من چیکار 

توانید بکنید، به نظر من توانم بکنم یا شما چیکار میمی

 ."ودها بازنگري شباید ساختار کل دانشگاه

تجهیزات شامل  و هايزیرساخت تدارك ساختار:

ها و عوامل فیزیکی، وجود زیرمقولۀ فرعی (وجود زیرساخت

 -نهادها و مراکز کارآفرینی (مرکز کارآفرینی، مرکز رشد و

 اشاره آن به شوندگانمصاحبه دهنده) است، کهشتاب

اگر دانشجویی قصد حرکت به سمت کارآفرینی را " .کردند

داشته باشد، باید یک سري از نهادهاي حامی کارآفرینی 

داخل دانشگاه موجود باشد که بتواند به این کمک کند که 

 ."بالغ شود و ان داستان کارآفرینی را به پیش ببرد

 شوندگان به: اکثر مصاحبهانتقال دانش کارآفرینی 

بین کارآفرینان و دانشجویان و  تعاملی و پویا محیط ایجاد

 از عنوان یکیاستادان و اشتراك دانش بین آنها به

 وکاردر تصمیم یک فرد براي شروع کسب مهم هايمقوله

کنندگان انتقال دانش کردند که از دیدگاه شرکت اشاره

اندیشی، هاي فرعی (جلسات همکارآفرینی شامل زیرمقوله

استاد و دانشجو، برگزاري نمایشگاه  -نشست بین کارآفرینان

کار، برگزاري کارگاه آموزشی، نزدیک شدن به فضاي 

هایی از زندگینامه هاي کارآفرین، نشر کتابوکار تیمکسب

هاي کارآفرینان دانشگاهی، برگزاري جلساتی با خانواده

ما بیاییم دانشجوها را در " دانشجویان صاحب ایده) است.

هاي کارآفرین موفق نزدیک بکنیم مریسکی به تیفضاي کم

کند ما این امکان را ایجاد بکنیم که مثالً تپسی دارد کار می

هاي تپسی باشند یعنی بروند کار را نگاه اینها در کارآموزي

 ."کنندبکنند و ببینند چیکار می

هاي (عوامل فرهنگی و اجتماعی): گزاره2مقولۀ اصلی 

در چهار زیرمقوله  مرتبط با عوامل فرهنگی و اجتماعی

ارائه و در زیر فهرست  1بندي شد، که در جدول تقسیم

 اند.شده

عنوان یکی شوندگان نقش خانواده را بهمصاحبه خانواده:

ترین عوامل در ارتباط با تعیین عوامل مؤثر بر قصد از مهم

وکار بیان کردند. و نیت یک فرد براي شروع یک کسب

نگرش صحیح دایره نزدیک ها حاکی از آن است که گفته
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نسبت به کارآفرینی، حمایت خانواده و اطرافیان، تربیت 

فرزندان خالق، فرصت آزمون و خطا دادن خانواده به 

تواند در آینده روي تصمیم فرزند براي کارآفرین فرزندان می

 شود بهذهنیت تو بچگی ایجاد می"شدن تأثیر داشته باشد. 

گویند شما موقعی د حتی مینظر من از بچگی باید کار بشو

کنید، مثالً که دارید براي بچه خودت قصه تعریف می

ي شنگول منگول رو تعریف کنید قصۀ جاي اینکه قصهبه

کارآفرین موفق رو تعریف کن تا در ذهنش الگوهاي موفقیت 

 ."یک کارآفرین باشد

شوندگان (دانش و اطالعات کارآفرینی : مصاحبهمدرسه 

ن، سرفصل مطالب درسی، نگرش معلمان و معلمان و مدیرا

ریزي در سطح آموزش و مدیران به کارآفرینی، برنامه

هاي فرعی عنوان زیرمقولهپرورش براي کارآفرینی) را به

ادي مثالً افر"مدرسه در کارآفرینی دانشگاهی اشاره کردند. 

آیند قبل از این در مدرسه اصالً دربارة که به دانشگاه می

 ."ه چیزهایی شنیدندکارآفرینی چ

هاي توجه به نقش رسانه که شامل زیرمقوله رسانه:

فرعی: تمرکز رسانه روي کارآفرینان موفق (سریال 

ن، تلویزیونی، اخبار، کارتون...)، طراحی سایت کارآفرینا

هاي منتشرشده از هاي مجازي کارآفرینی، کتابکانال

دگان شونزندگینامۀ کارآفرینان است که از نظر مصاحبه

 رسانه یکی از موارد دیگر است که باید مورد توجه قرار

 یک بخشی هم مربوط به کار رسانه است ما چند تا "گیرد.

هاي مربوط به کارآفرینی داریم ما چند برنامه خوب تو حوزه

م تا سریال دربارة زندگی یک کارآفرین داریم چند تا فیل

 ."سینمایی دربارة زندگی یک کارآفرین ساختیم

شوندگان معتقد بودند که بیشتر مصاحبه فرهنگ: 

ترین عواملی است که ها و هنجارهاي جامعه از مهمارزش

تواند باعث توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی شود. از دید می

هاي فرعی: ارزش شوندگان فرهنگ شامل زیرمقولهمصاحبه

دادن به کارآفرین و کارآفرینی در فرهنگ جامعه، اهتمام 

ان در ارتقاي جایگاه خود، نگرش کارآفرینی در کارآفرین

باید تو جامعه "جامعه، برند کردن افراد کارآفرین است. 

جایگاه یک کارآفرین و ارزش این جایگاه مشخص شود 

یافته یک بیزینس من از یک ببینید در کشورهاي توسعه

تر محسوب کسی که در یک جاي دولتی مدیر است باارزش

 ."شودمی

(عوامل قانونی و سیاسی و اقتصادي): 3ی مقولۀ اصل

هاي مرتبط با عوامل قانونی و سیاسی و اقتصادي در گزاره

ارائه و در زیر  1بندي شد، که در جدول دو زیرمقوله تقسیم

 اند.فهرست شده

 شوندگانمصاحبه : برخیحمایت قانونی و سیاسی

توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی  خصوص در که داشتند اذعان

 از .شود دیده تدارك هم الزم حمایت قانونی و سیاسیباید 

کنندگان حمایت قانونی و سیاسی شامل دید شرکت

هاي فرعی: انتخاب مدیران و مسئوالن کلیدي از زیرمقوله

کارآفرینان و متخصصان کارآفرینی، تدوین قوانین جامع 

 کارآفرینی، مشورت گرفتن از کارآفرینان و متخصصان این

ات بزرگ کشوري، کارآفرین بودن و نگرش امر در تصمیم

تو سطح کالن باید "کارآفرینی سیاستمداران است. 

هاي کارآفرینان و متخصصان این امر بیشتر تو مسئولیت

کلیدي دیده شوند و تو تصمیمات حتی بزرگ کشوري 

 ."بیشتر دخالت داده شوند

 کنندگانمصاحبه از تعداديهاي اقتصادي: حمایت

به باال  قصد کارآفرینی دانشگاهی را منوط عوامل مؤثر بر

هاي مالیاتی بودن میزان بیکاري جوانان، انعطاف در سیستم

اي، اختصاص وام و تسهیالت بلندمدت و بودجۀ و بیمه

 .دانستندمی هاي کارآفرینی کشوراختصاصی به زیرساخت

اگر یک نفر در نظر دارد کارآفرینی بکند به این فرد "

کمکش کنیم بستر را برایش فراهم کنیم تسهیالت بدهیم 

 ."نه اینکه جلوي پایش سنگ بیندازیم 
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 کدگذاري انتخابی کدگذاري محوبی کدگذاري باز

 هاي شخصیتیویژگی

توانمندسازي و 
 شخصیتی هايویژگی

اکوسیستم دانشگاهی 
 کارآفرینی

 گر ساختنمند و مطالبهدغدغه

 مند و مصمم ساختنعالقه

 وکارهاي مختلفآگاهی دادن نسبت به کسب

 نفسامید دادن و تقویت اعتمادبه

 وکارورود به دنیاي کسب آماده ساختن براي

 اطالعات و دانش کارآفرینی مدیران، استادان و کارمندان

حمایت و همراهی صف و 
 ستاد دانشگاه

 فلسفۀ فکري و نگرش مدیران و استادان و کارمندان دانشگاه نسبت به کارآفرینی

 سازي دانشمهارت استادان در تجاري

 ایده حمایت دانشگاه از دانشجویان صاحب

 محوري استادانفرهنگ تجربه

 انتخاب مدیران عالی دانشگاه از کارآفرینان یا متخصصان کارآفرینی

ها و سیاست
 هاي دانشگاهریزيبرنامه

 هامحور به دانشگاههاي ابالغی جهت آموزش تجربهنامهآیین

 سرفصل مطالب درسی

 بودجۀ اختصاصی

 صنعتهاي ارتباط با برنامه

 متخصص بودن مسئوالن نهادهاي کارآفرینی دانشگاه

 هاي موفق دانشگاهیمعرفی تیم

 دادن امتیاز به عملیاتی کردن موضوعات موجود در صنعت در مقطع تحصیالت تکمیلی

 ها و عوامل فیزیکی در دانشگاهوجود زیرساخت
 ساختار

 دهنده)شتاب -مرکز رشد -کارآفرینیوجود نهادها و مراکز کارآفرینی (مرکز 

 اندیشیجلسات هم

 انتقال دانش کارآفرینی

 نشست بین کارآفرینان، استاد و دانشجو

 برگزاري نمایشگاه کار

 برگزاري کارگاه آموزشی

 هاي کارآفرینوکار تیمنزدیک شدن به فضاي کسب

 دانشگاهیهایی از زندگینامۀ کارآفرینان نشر کتاب

 هاي دانشجویان صاحب ایدهبرگزاري جلساتی با خانواده

 نگرش صحیح دایره نزدیک نسبت به کارآفرینی

 -عوامل فرهنگی  خانواده
 اجتماعی

 حمایت خانواده و اطرافیان

 تربیت فرزندان خالق

 فرصت آزمون و خطا دادن خانواده به فرزندان
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 کدگذاري انتخابی کدگذاري محوبی کدگذاري باز

 دانش و اطالعات کارآفرینی معلمان و مدیران

 مدرسه

 -عوامل فرهنگی 
 اجتماعی

 سرفصل مطالب درسی

 نگرش معلمان و مدیران به کارآفرینی

 ریزي در سطح آموزش و پرورش براي کارآفرینیبرنامه

 تمرکز رسانه روي کارآفرینان موفق (سریال تلویزیونی، اخبار، کارتون...)

 رسانه
 طراحی سایت کارآفرینان

 هاي مجازي کارآفرینیکانال

 هاي منتشرشده از زندگینامۀ کارآفرینانکتاب

 کارآفرینی در فرهنگ جامعهارزش دادن به کارآفرین و 

 فرهنگ
 اهتمام کارآفرینان در ارتقاي جایگاه خود

 نگرش کارآفرینی در جامعه

 برند کردن افراد کارآفرین

 انتخاب مدیران و مسئوالن کلیدي از کارآفرینان و متخصصان کارآفرینی

 سیاسی -حمایت قانونی 

سیاسی  -عوامل قانونی 
 اقتصاد کشور -

 قوانین جامع کارآفرینی تدوین

 مشورت گرفتن از کارآفرینان و متخصصان این امر در تصمیمات بزرگ کشوري

 مدارانکارآفرین بودن و نگرش کارآفرینی سیاست

 باال بودن میزان بیکاري جوانان

 هاي اقتصادي حمایت
 ايهاي مالیاتی و بیمهانعطاف در سیستم

 بلندمدتاختصاص وام و تسهیالت 

 هاي کارآفرینی کشوربودجۀ اختصاصی به زیرساخت

 

 گیريبحث و نتیجه

 اهمیت کارآفرینانه فعالیت شروع گیري برايتصمیم

 امري کارآفرینی براي گیريتصمیم از آنجا که دارد. بسزایی

 ذهنی آگاهی با افراد که گفت توانمی است، آگاهانه ارادي و

 ورزند.می جدید مبادرت وکارکسب شروع به قبلی قصد و

 مؤثر عامل عنوانبه توانمی را کارآفرینی قصد بنابراین 

 شناخت خصوص این قلمداد کرد. در کارآفرینانه رفتار بر

 مستقل وکارکسب اندازيراه به را که فرد عناصري و عوامل

 پژوهش با توجه رو، هدفاست. ازاین کند، ضروري ترغیب

 مطالعۀ کیفی ،کارآفرینی دانشگاهی و ضرورت تیاهم به

 کنندة قصد کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاهعوامل تعیین

 هايخبرگان کارآفرینی در حوزة علوم ورزشی بود. مصاحبه

 در پژوهش این هايیافته کنندگانمشارکت با گرفتهصورت

 عوامل مؤثر که داد نشان تحقیق اصلی این سؤال خصوص

 کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی بر قصد

 جمله اکوسیستم کارآفرینی از اساسی مقولۀ سه به توجه

 -اجتماعی و عوامل قانونی  -دانشگاهی، عوامل فرهنگی 

 هامقوله این از یک هر که اقتصادي کشور است -سیاسی 

  .خود هستند خاص هايمقوله زي داراي
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 اکوسیستم کارآفرینی از آمدهدستبه هايیافته

 مؤثر بر تصمیم یک فرد براي شروع دانشگاهی در عوامل

 وکار شامل پنج زیرمجموعۀ توانمندسازي وکسب

 هاي شخصیتی دانشجو، حمایت و همراهی صف وویژگی

 هاي دانشگاه، ساختارریزيها و برنامهستاد دانشگاه، سیاست

 )،1391دانشگاه و اشتراك دانش بود. ربیعی و دلباز (

 ی و همکارانفارسي ریجهانگ)، 2013نیا ( پیکسوتو

 ، سنلوا)2017( )، عبدالسالم طه و همکاران2014(

 بابا اماناماه و)، 2018( گونزالز سرانو و همکاران)، 2017(

 این با که اند،اشاره کرده نتایجی به ) نیز2018( همکاران

 مقولۀ اکوسیستم در خصوص .دارد همخوانی یافته

 در دخیل عوامل که گفت توانینی دانشگاهی میکارآفر

 یک سري باید افراد دیگر و استاد جمله از درسی برنامۀ

 اینکه، اول شود، اثربخش یادگیري تا باشند داشته هاویژگی

 چگونگی در خصوص را آگاهی الزم و دانش باید استادان

 دانشجویان یادگیري تسهیل همچنین و سازي دانشتجاري

 باید آموزشی روش این از گیريدر بهره آنها باشند، داشته

 برانگیزاننده و یک عنوانبه و کنند رها را خود سنتی نقش

 کشف براي را دانشجویان و شوند، ظاهر کنندههدایت

 محتوا  نمایند. هدایت غیرمستقیم شکل به هاي جدیدایده

 و سرفصل دروس نیز باید متناسب با اهداف کارآفرینی

 ریزي صحیح سرفصل مطالب درسی،تنظیم شوند و با برنامه

 وسوي کارآفرینی هدایتاتمسفر و جو دانشگاه را به سمت

 عوامل از کدام هر که گفت توانمی کنند. بنابراین

 شوند، تقویت اگر اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی،

 دانشگاهی هايفعالیت به ورود براي ايانگیزه توانندمی

 و توانمند عاملی عنوانبه توانندمی همچنین کنند. ایجاد

 گیري یکروند تصمیم تسهیل و ترویج براي کنندهحمایت

 تولید شرایطی، چنین در. باشند وکارفرد براي شروع کسب

 .بود خواهد مناسب نیز دانشگاهی هايفعالیت کارایی و

 ايبرنامه به بدنیتربیت  دانشجویان کلی طوربه

 فائق و رفتار کارآفرینی گسترش براي دقیق و یافتهسازمان

 روازاین .نیازمندند موجود مشکالت و موانع بر آمدن

 جنبۀ این بر تأکید با باید مسئوالن مربوط و اندرکاراندست

 تا ببینند، تدارك هاي الزم راریزيها و برنامهمهم، سیاست

 در تربیت بدنیدانشجویان  انگیزه افزایش به عامل همین

 .منجر شود امر کارآفرینی

 یافتۀ دیگر این پژوهش در خصوص مقولۀ فرهنگی و

 اجتماعی که بیانگر چهار زیرمقوله از جمله خانواده، مدرسه،

 حسنی ورسانه و فرهنگ بود. در خصوص این نتایج 

 و )، عبدالسالم طه2017(نیا و همکاران )، 1397(همکاران 

 ،)2016و همکاران ( فاروق، شعیب )2017همکاران (

 ) نیز نتایج2012(و همکاران  علی)، 2013نیا ( پیکسوتو

 فرهنگی و مقولۀ دربارة .اندکرده گزارش را مشابهی

 نوعکه  گف توانمی اجتماعی قصد کارآفرینی دانشگاهی

 هایی که براساس آنها فکر و عملارزشو نگرش والدین 

 کارآفرینی فرزندان مؤثر ۀگیري روحیکنند، در شکلمی

 که براي خالقیت، نوآوري، تالش و پشتکاری است. والدین

 دست آوردنمدارانه براي بهو کوشش اخالق اندقائلارزش 

 کنند،دانند و در همین راستا نیز عمل میثروت را مفید می

 توانایی بیشتري براي پرورش فرزندانی خواهند داشت که

 ، نوآوري و پشتکار و خطرپذیريدر آینده با قدرت خالقیت

 از طرف دیگر، .زنندبیشتر خود، دست به کارهاي بزرگ می

 در پرتو وکارکسبملی به ایجاد فضاي  ۀورود رسان

 سازي وهاي کاربردي، ایجاد انگیزش، فرهنگآموزش

 هاي کارآفرین، امري مهمو تشویق شخصیت بزرگداشت

 ی و رونق تولیداست که در استقالل، خودکفایی، کارآفرین

  .استملی اثرگذار 

 کارآفرینی، فرهنگ توسعۀ که رسدمی نظربه روازاین

 اقتصادي، ضرورت جدید آن، براي سازيزمینه و ترویج

 کارآفرینی و کشور است هر براي فرهنگی و اجتماعی

 ایجاد کسی ذهن در ناگهان و یکباره که نیست چیزي



 1398ستان ، زم27 شمارة ،7نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          128

 

 کودکی ابتداي از باید که است فرایندي نتیجۀ بلکه گردد؛

 توجه با .شود تکمیل باالتر هايدوره در تدریجبه و شده آغاز

 استراتژي یک براي اتخاذ که است واضح امر این اهمیت به

 آموزان،دانش و کودکان به کارآفرینی آموزش امر در کارامد

 درسی و آموزشی هايبرنامه و الگوها به طراحی باید

 .پرداخت

 سیاسی و اقتصادي کشور-قانونیدر خصوص مقولۀ 

 -هاي قانونیها بیانگر دو زیرمقولۀ فرعی مانند حمایتیافته

هاي اقتصادي بود. در خصوص این نتایج سیاسی و حمایت

)، 1397(حسنی و همکاران )، 1396(محمدزاده و همکاران 

) 2015)، بایالند و مک کافري (2012(و همکاران  گوتنر

اند. در خصوص این مقوله گزارش کردهنیز نتایج مشابهی را 

توان استدالل کرد کارآفرینی دانشگاهی نیازمند می

ریزي بلندمدت خارج از دانشگاه نیز است، از جمله برنامه

هاي اینکه مسئوالن باید ضمن تخصیص بودجه و حمایت

مالی الزم براي توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی، باید با 

نسانی متخصص و کارامد انداز بلندمدت، نیروي اچشم

هاي کشوري ریزيها و برنامهکارآفرین را در تدوین سیاست

 عنوانبه نیز ورزشی کار بگیرند. از آنجا که کارآفرینیبه

 پایدار توسعۀ جهت در کنندهمشارکت و نوین رویکرد

 ورزشی کارآفرینی چراکه است، شده نظر گرفته در جوامع

 و اشتغال توسعۀ وکار،بکس توسعۀ در مؤثر نقش ایفاي با

 توسعۀ در تواندمی جسمی و روحی سالمت توسعۀ و رفاه

 برعالوه داشته باشد، ايبرجسته و مهم بسیار نقش کشور

 فردي رشد براي ايوسیله عنوانبه تواندمی کارآفرینی این

 که است کند. بدیهی اجتماعی عمل مشکالت حل براي یا

 عوامل بقیۀ به نسبتکارآفرینان و متخصصان ورزش 

 سروکار فرایند کارآفرینی چگونگی با نزدیک از اندرکاردست

 ایجاد در آنها هايدیدگاه و نظرها از استفاده لذا دارند،

 بعضی تفویض صورت امکان در همچنین و پویا محیط

 .باشد اثربخش تواند،می آنها به هامسئولیت و اختیارات

 یا امروزي نسل که آنجا از گفت، توانمی کلی طوربه

 تربیت هدف با کارآفرین هايدانشگاه نام به ها،سوم دانشگاه

 جامعه در با صنعت ارتباط و کارآفرین انسانی نیروهاي

 به فراهم کردن بستر توجه روکند، ازاینمی آفرینینقش

 پرورش در هاي آموزشی کارامدمناسب و روش

 در را بدیلیبی نقش دانشجویان کارآفرینی هايشایستگی

 است مسلم کند. آنچهمی ایفا هادانشگاه این تسهیل استقرار

 و گسترش براي ايیافتهسازمان و منسجم هنوز فعالیت

 تربیت در حوزة کمدست کارآفرینی، فرهنگ شناساندن

 مراکز ایجاد است. نگرفته انجام بررسی مورد جامعۀ بدنی

 از حمایت ورزشی، و علوم بدنیتربیت  تخصصی رشد

 اندازيراه بدنی، تربیت حیطۀ در ایجادشده وکارهايکسب

 تربیت هايدانشکده در کارآفرینی هايهسته و پشتیبانی

 و ترویجی هايکارگاه و هادوره منظم برگزاري بدنی،

 هايچهره معرفی دانشجویان، و استادان براي توجیهی

 سرفصل بازبینی بدنی، رشتۀ تربیت در کارآفرینی موفق

 روز، نیازهاي و شغلی هايزمینه براساس آموزشی هايدوره

 با بیشتر هرچه ارتباط برقراري براي شرایط فراهم کردن

 توانندمی هستند که مواردي از خصوصی، بخش و صنعت

 جهت در را هادانشگاه نهایت در و هادانشکده فکري ساختار

 هايرسد که فعالیتنظر میبنابراین به .دهند تغییر مثبت

 مختلف جهت تعلیم دانش و روحیۀ کارآفرینی در بین

 کار واحدهاي آموزش عالی بایست سرلوحۀدانشجویان می

 در سراسر کشور قرار گیرد. و این امر یکی از نیازهاي اساسی

 شود.جامعۀ ما محسوب می
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Abstract   
The change and transformation of the conditions and needs of the society has led to 
changes in the mission of universities. Academic entrepreneurship is one of the new 
missions of universities after their educational and research missions. The aim of the 
present study was to identify those factors affecting the intention of academic 
entrepreneurship from the viewpoints of the entrepreneurial experts in the faculties of 
sport sciences. The population consisted of academic entrepreneurial experts in faculties 
of sport sciences; 12 subjects were selected by purposive sampling method until 
theoretical saturation and they had semi-structured interviews. Then, the texts of the 
interviews were analyzed by qualitative content analysis method. The findings indicated 
that those factors affecting the intention of academic entrepreneurship from the 
viewpoints of the entrepreneurial experts required attention to 3 main categories and 11 
subcategories including the categories of academic entrepreneurial ecosystems (5 
subcategories), cultural and social categories (4 subcategories) and legal-political-
economic categories of the country (2 subcategories). These findings can create new 
perspectives for researchers and professionals such as policymakers, entrepreneurship 
educators and educational leaders. 
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