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 چکیده

توصیفی  رشتۀ علوم ورزشی بود. روش تحقیق النیالتحصفارغی براي اشتغال نیکارآفرهدف کلی این تحقیق بررسی تحلیل نقش آموزش  
یأت علمی نفر (اعضاي ه 34ي از نظرهاي متخصصان استفاده شد. جامعۀ آماري ریگبهرهي اطالعات از روش دلفی و آورجمعاست و براي 

نفر،  6رزشی لوازم و تجهیزات و دکنندگانیتولنفر،  4ي ورزشی هاباشگاهنفر، مدیران عامل  14ي مختلف هاشیاگررشتۀ علوم ورزشی در 
با استفاده از  هادادهد. نبوددر حوزة کارآفرینی ورزشی  نظرانصاحبنفر) از  3ی المللنیبنفر و داور  7ي برتر هاگیلمربیان ورزشی در 

و  ییاجرا يهااستیس ،یفرهنگ ،يفناور يهامؤلفه بیترتکه به نشان داد جینتاکندال تحلیل شد.  ي مجذور کاي و همبستگیهاآزمون
گسترش مراکز  نانه،یثر است. همچنین آموزش سبک تفکر و فرهنگ کارآفرؤم ینیکارآفر ۀبر توسع يو عوامل فرد یو پژوهش یآموزش

 تال،یجید ینیکارآفر یآموزش يهاکارگاه يبرگزار زش،ور ةدر حوز انیبندانش يهاشرکت ۀو توسع جادیا ،ینیو توسعه کارآفر قیتحق
 یو پژوهش یآموزش يهايزیرو برنامه نانیاز کارآفر یتیحما نیو قوان هايگذاراستیس ،یورزش يهاو استارتاپ یکیالکترون يوکارهاکسب

دانشگاهی با  يهاشتهتطبیق ر افته،یتوسعه يکشورها یو پژوهش یبا مراکز آموزش یعلم يهمکار ،ینیکارآفر يهاها با ارزشدانشگاه
 ،ینیرتفکر کارآف جادیدر ا يراهکارهاي ارزشمند تواندیم ینیکارآفر يهادر جهت مهارت يعوامل فرد ۀمشاغل مرتبط با ورزش، توسع

  باشد. یورزش النیالتحصو متنوع و اشتغال فارغ دیمشاغل جد جادیا
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 مقدمه 

کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و 

اي نوین نقش مؤثري در توسعۀ اجتماعی و عنوان پدیدهبه

که در طوريپیشرفت اقتصادي کشورها داشته است؛ به

اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار نقش کلیدي دارد. در شرایط 

تجاري جامعۀ کارآفرینی موتور رشد و توسعۀ اجتماعی و 

و بسیاري از جوامع اعم از در  شودیمصادي محسوب اقت

افزایش کارآفرینی را در  افتهیتوسعهحال توسعه و 

). کارآفرینی 29( کنندیمي کالن خود پیگیري هااستیس

ي از برداربهرهفرایندي است که شامل شناخت، ارزیابی و 

براي معرفی خدمات و محصوالت جدید، دسترسی  هافرصت

ي هاتالشی دهسازماندید یا مواد اولیه با به بازارهاي ج

 ). 31است که قبالً وجود نداشته است (

کارآفرینی را باید از ضروریات شرایط فعلی جامعه تلقی 

 هانهیزمکرد، زیرا فرایند تجاري شدن در همۀ ابعاد و 

ي مهمی چون هاامیپة دربردارندگیرد و سرعت انجام میبه

و تغییر و تحوالت شتابناك در  رنوظهوي هايفناورفراگیري 

در عالم  رحمانهیبعرصۀ مبادالت بشري و رقابت شدید و 

ۀ عامل مثاببهی نیکارآفراست. در چنین فضایی  وکارکسب

در رصد  رگذاریتأثي هاشاخصرشد و توسعه و نیز یکی از 

که این  شودیمي یاد اجامعهمطلوب هر  اندازچشمکردن 

خود بر تأثیرات عمیق و گستردة آن در به چالش کشیدن 

). در هزارة 15داللت دارد ( مدرنپستي عصر هاانسان

جدید با پدیدة جهانی شدن مواجهیم. جهانی شدن فرایند 

آگاهی انسان از خویشتن و محیط اجتماعی خود همگام با 

روند رشد و تکامل خویش است که همیشه وجود داشته و 

رشد تجارت جهانی، افزایش تحرك و مبادالت سرمایه در  با

ی، مهاجرت نیروهاي کار و همچنین با توجه المللنیبسطح 

ي گسترده از جمله سرعت فزایندة تولید هایسیدگردبه 

. در این خصوص استي گرفته ادیزدانش و فناوري، شتاب 

ي هاصهیخصدر تربیت نیروهایی با  هادانشگاهنقش 

ی و تفکرات کارآفرینی بیش از پیش آشکار نیآفرارزش

. در دو دهۀ گذشته رشتۀ علوم ورزشی از ابعاد شودیم

ویژه از نظر کمی پیشرفت چشمگیري داشته و مختلف به

 هادانشکده). همۀ 11(آثار آن در جامعه کامالً آشکار است 

ي آموزشی علوم ورزشی اغلب آموزش را در حوزة هاگروهو 

ي مؤثر و تمهیدات الزم ابرنامه رسالت خویش بدون

ی نیآفرارزشتزریق اندیشۀ کارآفرینی و  منظوربه

و شاید فقط  دهندیمدانشجویان در دستور کار خود قرار 

یی هابرنامهرسالت خویش را منحصراً آموزش بدانند و کمتر 

یۀ کارآفرینی داشته باشند و متعاقباً شاهد فراغت مادرونبا 

ي از نوآوري و انشانهکه  میشویمي اهآموختدانشهزاران 

صرفاً به  النیالتحصفارغاندیشۀ آفرینی در آنان نیست. این 

همواره در  و در مراحل بعد کنندیممشاغل دولتی فکر 

با  ارتباطیبي، ولو انهیزموجوي کار و اشتغال در هر جست

 نوع تخصص و رشتۀ تحصیلی ایشان باشد.

گرایش تحصیلی در رشتۀ علوم  27ي بیش از اندازراه

ورزشی در چند سال گذشته اگرچه شایان توجه است، در 

ي بسیار نزدیک شاهد موج وسیعی از بیکاران و اندهیآ

مهارتی هستیم که محصول ماشین کارجویان بامهارت یا کم

هستند که صرفاً داراي یک خط تولید،  هادانشگاهآموزشی 

ي است. امروزه شمار بیکاران آن هم خط تولید نظر

سرعت در حال در رشتۀ علوم ورزشی به لیالتحصفارغ

ي است که ساالنه حدود اگونهبهافزایش است، شرایط کنونی 

 1200در مقطع کارشناسی،  لیالتحصفارغ 4500

گرایش و  8در مقطع کارشناسی ارشد در  لیالتحصفارغ

رزشی در نفر دکتري تربیت بدنی و علوم و 70بیش از 

که بازار ایران  شوندیم بازار کاري مختلف وارد هاشیگرا

توان کافی براي پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار 

دانشگاهی هرگز مجوز کار  النیالتحصفارغزیرا این  ندارد،

ي قهرمانی (مانند مربیگري و داوري) و هاورزشدر حوزة 

درمانی، سایر مشاغل وابسته به ورزش (مانند ماساژ
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ي هاعرصهمجوز ورود به  چراکه ،کنندینمی) پیدا درمانآب

ي ورزشی و در سطوح هارشتهمربیگري و داوري در همۀ 

ي ورزشی مربوطه هاونیفدراسمختلف صرفاً در انحصار 

است و مدارك دانشگاهی در سایر مشاغل خصوصی حوزة 

رشتۀ  النیالتحصفارغکاربردي ندارند و  گونهچیهورزشی 

ي دولتی براي استخدام هاسازمانعلوم ورزشی منتظر اعالن 

هستند که این روند مناسبی براي آیندة رشتۀ علوم ورزشی 

). این در حالی است که اشتغال در حوزة ورزش 8( ستین

سرعت به سمت خصوصی شدن در حال تغییر مسیر است به

هارت و نیروهاي انسانی کیفی که توان خالقیت و نوآوري و م

ي فکر و اندیشه را دارد، اهمیت پیدا ریکارگبهالزم همراه با 

کرده است. در چنین فضایی که تفکر و اندیشۀ خالقانه 

توسعه یابند که از یک سو  توانندیمارزش است، جوامعی 

عنصر  نیتریاتیحاز منابع انسانی که منشأ فکر و اراده و 

 و )7ه باشند (ي را داشتوربهرهی است حداکثر نیآفرارزش

از سوي دیگر، تحوالت جهانی و مشاغل جهانی در حوزة 

 اند، مورد توجه جدي قرار دهند.ورزش را که اغلب خصوصی

ي مهم در قضاوت دربارة کارایی داخلی هامؤلفهیکی از  

ي علوم هاگروهو  هادانشکدهو از جمله  هادانشگاهو خارجی 

هماهنگی با نیازها انسانی در  ورزشی، کیفیت آموزش نیروي

 1). به عقیدة بالك و استامپ12است ( بازار کارو تغییرات 

در حوزة اجتماعی، اداري،  تواندیم) کارآفرینی 2003(

). از طرفی، 18تولیدي، اقتصادي و تجاري انجام گیرد ( 

دنبال ورود به هزارة جدید و تجاري شدن ورزش در همۀ به

صادي و فرهنگی جدید و ظهور مسائل اقت هانهیزمابعاد و 

در نتیجه تغییر الگوي زندگی و تغییر انتظارات قشرهاي 

 هادانشگاهمختلف اجتماعی به سمت تنوع و کیفیت، نقش 

در پاسخگویی به نیازهاي رو به افزایش مردم بیشتر از هر 

 چندمنظورهبنابراین، نوعی توافق ؛ دینمایم تیبااهمزمانی 

بین دانشگاه و جامعه باید صورت گیرد، در غیر این صورت 

                                                           
1. Block & Stump 

اقتصادي کمرنگ  -نقش دانشگاه در روند توسعۀ اجتماعی

 ).21( شودیم

جموعۀ مباور داشته باشند که یک  باید هادانشگاهامروزه 

، هر سیستم شکیباجتماعی در درون یک جامعه هستند. 

که رابطۀ بهینۀ خود را با جامعه از دست بدهد و صرفاً زمانی

الت اطالعاتی با محیط بپردازد، یا این روند ح دادوستدبه 

ایستا به خود بگیرد، هویت مستقل و جامعیت خود را از 

دانشگاه با  موقعبهدست خواهد داد. عدم تطابق و سازگاري 

در ایفاي کارکردهاي محیط پیرامون سبب اختالل و تنش 

رو یکی از الگوهاي جدید رویکرد دانشگاه خواهد شد؛ ازاین

سیستمی به نظام آموزش عالی از جمله حوزة علوم ورزشی 

مداري و است که در این رویکرد دو مؤلفۀ مشتري

گرایی از نوع عملکردي نقش کلیدي و اساسی در نتیجه

ذاتی است کارآفرینی کیفیت خروجی سیستم دارند. اینکه 

 یالً نادرستتصور کام، اندو کارآفرینان کارآفرین به دنیا آمده

یندها و اها، فراي است که مدلکارآفرینی حوزه زیرا ،است

ة ربا مطالعه دربا بنابراین،معادالت خاص خودش را دارد. 

یقاً به همین دلیل . دقگرفتتوان آن را یاد کارآفرینی می

مکان ؤسسات آموزش عالی اها و ماست که برخی دانشگاه

 .)29(  اندکارآفرینی را فراهم آورده ۀتحصیل در رشت

ي پویا در هادانشگاهاست که  معتقد )2004( 2کالرك

یی هستند که کارآفرین باشند و هادانشگاههزارة جدید، 

ي تخصصی و مدیریتی را تلفیق کنند. در هاارزشبتوانند 

ي محور بسیاري از سازیخصوصشرایط تجاري امروز که 

از جمله ورزش قرار گرفته است، آموزش معطوف  هابرنامه

ي آموزشی علوم هاگروهو  هادانشگاهی در نیکارآفربه 

قرار گیرد.  زانیربرنامهورزشی باید مورد توجه جدي 

اغلب با هدف ایجاد  شدهارائهي علمی و دروس هابرنامه

ي کارآفرینی هایگژیوي علمی و تربیت نیروهایی با هاتجربه

به دانشجویان در  هابرنامهشوند که معموالً این طراحی می

2. Clarck 
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علمی ساختن این  منظوربهي زیربرنامهي نو و هادهیاتولید 

ي مختلف هاروشاز  هابرنامهدر این  کنندیمکمک  هادهیا

ي دانشجویان براي ورود هامهارتارتقاي  منظوربهآموزشی 

 شودیمي تجاري استفاده هاشرکتو تأسیس  بازار کاربه 

). این نکته را نیز همواره باید در نظر داشت، دانشگاهی 12(

که قصد دارد کارآفرین تربیت کند، باید خود سازمانی 

، کارامد، خالق، نوآور و کارآفرین باشد تا بتواند ریپذانعطاف

). 9(در برابر تغییرات و تحوالت انعطاف الزم را داشته باشد 

اهی دقیق و موشکافانه به روند رشد و توسعه در ورزش با نگ

ي هايفناورکه با افزایش و گسترش  میابییدرمجهانی 

بسیار پیچیده و پیشرفته و تجاري شدن آن نقش و جایگاه 

 ).13( شودیمي بیشتر اندهیفزا طوربهدر حوزة ورزش  نانیکارآفر

ي آموزشی کارآفرینی مبتنی بر فناوري هادورهامروزه 

ي هاورزشمبانی خود را در  تنهانهاطالعات و ارتباطات 

ي تفریحی و هاورزشي باز کرده، بلکه در احرفهقهرمانی و 

ي درمانی در بسیاري از جوامع هاورزشتوریسم ورزشی و 

 ).16نیز مورد توجه جدي قرار گرفته است (

زشی به سمت تجاري شدن با توجه به رویکرد مشاغل ور

ي دانشگاهی در هادرسدر شرایط فعلی باید در بیشتر 

مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتري، آموزش 

عنوان یک ضرورت در اولویت قرار گیرد و کارآفرینی به

ی نیکارآفري هامهارتآگاهی دانشجویان باال رود و توسعۀ 

تمایل  هافرصتاه به در آنان افزایش یابد که دانشجویان آگ

ي مستقل و متنوع در وکارهاکسبي اندازراهبیشتري به 

رغم حوزة ورزش که بسیار زیادند، از خود نشان دهند. به

ي اطالعات در زندگی روزمرة مردم که بعضاً هايفناورنفوذ 

یی است، اما در حوزة ورزش مشاغل و زااشتغالگامی براي 

ود دارند. این واقعیت خدمات متنوع و جذاب همچنان وج

و کارهاي روزانه  هاتیفعالاست که در اثر ماشینی شدن 

تقاضاي برخی صنایع و خدمات براي نیروي کار کاهش 

بر مشاغل جدید، مشاغل ، ولی در حوزة ورزش عالوهابدییم

ي انسانی کارآفرین همچنان در حال هاروینمبتنی بر جذب 

هزار  475افزایش است. براساس آمارها در انگلستان حدود 

 شودیمفرصت شغلی در حوزة ورزش در یک سال ایجاد 

). در 17است ( وکارکسبکه حجم شایان توجهی در حوزة 

صنعت بزرگ این کشور، صنعت ورزش  400آمریکا در بین 

کسب کرده است که گواه  ودوم رامقام بیست 2003در سال 

و پویایی تجارت در حوزة خدمات و  وکارکسببر رونق 

 ).21( شودیمتولیدات ورزشی محسوب 

ي شغلی براي انبوه هافرصتدر شرایط کنونی، ایجاد 

در حوزة ورزش باید در اولویت  لیالتحصفارغبیکاران 

عنوان یک چالش جدي ي در جامعه قرار گیرد و بهزیربرنامه

 نیکارآفر النیالتحصتعداد فارغ شیافزا چراکهح است؛ مطر

ي مشاغل سازیخصوصدر فرایند  کشور آیندة تیبراي موفق

 ،نیبنابرا. الزم استتولیدي و خدماتی در حوزة ورزش 

ي هاوهیبا شی باید مؤسسـات آموزشـ ریها و سـادانشگاه

قرار دهند که موجـب  ییهاطیرا در مح انیدانشجو ،مناسب

ود و آنها ش در نانهیکارآفر تیذهنش رشـد و پـرور

نیازها و شرایط جامعه  براساسي کارآفرینانۀ آنان هامهارت

 يهابرنامه ییکارا رایزبگیرد،  به خودجنبۀ عملیاتی 

هرچه بیشتر  در پـرورش یاساس عامل ،ینیکارآفر

رینی مستلزم کارآف). 25کارآفرینان جوان براي آینده است (

هاي خالقانه، به حداکثر رساندن تولید و استفاده از ایده

هاي مدیریتی و مهارت ۀبازده حاصل از مصرف منابع، توسع

الزامات کارآفرینی نقش  ۀموارد مشابه است و تقریباً هم

 .اقتصادي کشور دارند ۀبسیار مهم و تأثیرگذاري در توسع

ختن این مطلب رو هدف از پژوهش حاضر مشخص ساازاین

ي آن در کارآفرین هامؤلفهاست که آموزش کارآفرینی و 

شدن یا گرایش به سمت کارآفرین شدن تعداد بسیار زیاد 

در رشتۀ علوم ورزشی مهم محسوب  لیالتحصفارغبیکاران 

. مسئلۀ اساسی این پژوهش پاسخگویی به این شودیم

ازهاي پرسش است که ارائۀ تعریفی کاربردي و متناسب با نی
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جامعه از مقولۀ کار و اشتغال و گذر از کارجویی و کاریابی 

به کارآفرینی در حوزة خدمات و تولیدات ورزشی ضروري 

است. همچنین اشاعۀ فرهنگ کارآفرینی از طریق آموزش 

هدفمند مبتنی بر مفاهیم نوین در شرایط تجاري امروز 

جاد ی و اینیآفرفرصتتحوالت ساختاري در زمینۀ  تواندیم

تفکر کارآفرینی در رشتۀ علوم ورزشی ایجاد کند؟ که این 

موضوع در این مقاله از دیدگاه متخصصان  ورزشی و 

 کارآفرینی ارزیابی شده است.

 
 ی پژوهششناسروش

روش انجام این پژوهش توصیفی بود و اطالعات مورد 

ي شد. اطالعات از طریق آورجمعصورت پیمایشی نیاز به

در چند  نظرانصاحبروش دلفی توسط متخصصان و 

در مرحلۀ  هادادهي آورجمعي شد. پس از آورجمعمرحله 

دربارة مسائل مشخص و در  آمدهدستبهي هارتبهاول، 

ي بندرتبهي تنظیم شد که حاوي اپرسشنامهمرحلۀ بعد 

 دهندگانپاسخی در مرحلۀ اول بود. از نظرخواهحاصل از 

که نظرشان با در مرحلۀ دوم خواسته شد درصورتی

مطابقت ندارد، در خصوص توجیه  آمدهدستبهي بندرتبه

تفاوت نظر خود با نتایج مرحلۀ اول یا تعدیل آن اقدام کنند. 

به توافقی از نظر تشخیص مسائل  توانیمترتیب بدین

 دستدست یافت. نتیجۀ فرایند دلفی چیزي جز به ادشدهی

ي هادهیاآوردن ایدة متخصصان نیست. نتایج این فرایند 

موافق و مخالف  نظرصاحبافرادي را که در آن پانل (گروه 

، نشان اندداشتهیک موضوع خاص مورد ارزیابی) شرکت 

 طوربه. دیدگاه اعضاي پانل برحسب حداکثر آرا و دهدیم

از روش دلفی  آمدهدستبهي هاداده. شودیمآماري خالصه 

به چندین طریق نشان داده شوند. ایدة گروه باید  تواندیم

میانگین باشد، زیرا یک  براساسجاي استفاده از میانه به

ی تغییر دهد. رواقعیغ طوربهمیانه را  تواندیم ربطیبپاسخ 

                                                           
1. Kendall’s Coefficient of Concordance (W) 

را با استفاده  هادهیا، گسترة گرلیتحلعالوه، الزم است که به

. در این پژوهش براي تعیین میزان نشان دهد هاچاركاز 

 1اتفاق نظر میان اعضاي پانل از ضریب هماهنگی کندال

استفاده شد. ضریب هماهنگی کندال مقیاسی براي تعیین 

درجۀ هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبۀ مربوط 

شیء یا فرد است. در حقیقت، با کاربرد این مقیاس  Nبه 

مجموعۀ رتبه را یافت.  Kان ي میارتبههمبستگی  توانیم

ویژه در مطالعات مربوط به پایایی میان چنین مقیاسی به

 دهدیمداوران مفید است. ضریب هماهنگی کندال نشان 

، اندکردهمرتب  آنهااهمیت  براساسافرادي که چند مقوله را 

اساساً معیارهاي مشابهی را براي قضاوت دربارة اهمیت 

و از این نظر با یکدیگر اتفاق  اندبرده کاربه هامقولههریک از 

نظر دارند. ضریب هماهنگی کندال شاخصی است که میزان 

ي پژوهش را از هاافتهدر ی شدهمشاهدهانحراف هماهنگی 

(عدم  0. این ضریب بین دهدیمنظر هماهنگی کامل نشان 

(توافق کامل) متغیر است. ضریب هماهنگی  1توافق) و 

 :شودیماز فرمول زیر محاسبه  استفاده) با Wکندال (

𝑊𝑊 =
𝑠𝑠

1
12 𝑘𝑘2( 𝑁𝑁3 − 𝑁𝑁)

 

 که در آن

𝑠𝑠 = ��𝑅𝑅𝑗𝑗 −
∑𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑁𝑁

�
2
 

 
S  ي هاانحراف= حاصل جمع مربعاتRj ن ها از میانگی

Rj ها 

 RJ ي مربوط به یک عاملهارتبه= مجموع 

K (تعداد داوران) هارتبهي هامجموعه= تعداد 

N شدهيبندرتبه= تعداد عوامل 
 

1
12

𝐾𝐾2(𝑁𝑁3 − 𝑁𝑁) 
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 Rjاز میانگین  هاانحرافحداکثر حاصل جمع مربعات 

است که در صورت وجود  Sهاست؛ یعنی حاصل جمع 

 .شودیمي مشاهده بندرتبهموافقت کامل بین 

، تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی 1در جدول 

 کندال آمده است.

 
 . تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال1جدول 

 اطمینان نسبت به ترتیب عوامل تفسیر Wمقدار 
 وجود ندارد  اتفاق نظر بسیار ضعیف 1/0
 کم  اتفاق نظر ضعیف 3/0
 متوسط اتفاق نظر متوسط 5/0
 زیاد اتفاق نظر قوي 7/0
 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوي 9/0

 
براي  Wشایان ذکر است که معناداري آماري ضریب 

ي هاپانل. براي کندینممتوقف کردن فرایند دلفی کفایت 

نیز  Wعضو حتی مقادیر بسیار کوچک  10با تعداد بیش از 

 ).9معنادار است (

در خصوص جامعه و نمونۀ آماري تحقیق باید گفت که 

ي ورزشی موضوع هاتیفعالو  هابرنامهکارآفرینی در حوزة 

در  نظرصاحبنسبتاً جدید در ایران بوده و تعداد متخصص 

حوزة کارآفرینی در حوزة ورزش بسیار کم است و ازاین رو 

ین ي میسر نبود. بنابراین، تالش شد تا از بریگنمونهامکان 

افراد متخصص از طریق مصاحبه، بررسی مقاالت و کارهاي 

عنوان جامعۀ اجرایی در زمینۀ کارآفرینی شناسایی شده و به

نفر از (استادان رشتۀ  34آماري انتخاب شدند که تعداد 

نفر، مدیران عامل  14ي مختلف هاشیگراعلوم ورزشی در 

لوازم و تجهیزات  دکنندگانیتولنفر،  4ي ورزشی هاباشگاه

نفر)  3ی المللنیبو داور  نفر 7نفر، مربیان ورزشی  6ورزشی 

ي ریگاندازهعنوان جامعۀ آماري بسنده شد. ابزار به

گویۀ  25ي بود که داراي اساختهۀ محققپرسشنام

ارزشی در مقیاس لیکرت با محتوا و دورنماي کارآفرینی پنج

بر مراجعه به هعالو پرسشنامهاست. براي ساخت و تهیۀ 

حوزة تجارت،  نظرانصاحبسوابق تحقیق از استادان و 

و ي در قالب مصاحبه فرایندها احرفهبازاریابی و ورزش 

ي آنان در هاهینظري کارآفرینی نظرخواهی شد و هامؤلفه

، با استفاده از روش دلفی در بین جامعۀ پرسشنامهي هاقالب

در چهار مؤلفه  نامهپرسشهاي آماري مذکور توزیع شد. گویه

 -(آموزش و پژوهشی، عوامل سیاسی و اجرایی، عوامل فنی

 راهبردي و عوامل فرهنگی) گنجانده شد.

 
 ي تحقیقهاافتهی

ی در نیکارآفرهاي نظرهاي متخصصان در مورد گویه

 ، آورده شده است.2جدول 

هاي عوامل نشان داد که از میان گویه 2نتایج جدول 

ي فناوري کشور در حوزة هارساختیزفناوري، ارتقاي 

تجهیزات ورزشی داراي اولویت اول، از میان گویه هاي 

داراي اولویت  نانهیکارآفرعوامل فرهنگی، آموزش فرهنگ 

هاي عوامل سیاستی و اجرایی، گویۀ اول، از میان گویه

ایجاد، حمایت و گسترش مراکز تحقیق و توسعۀ مراکز 

یت اول و از میان صنعتی در حوزة ورزش داراي اولو

هاي عوامل آموزشی و پژوهشی، گویۀ تطبیق گویه

ي دانشگاهی با مشاغل ورزشی  و گویۀ داشتن اراده هارشته

و پشتکار براي غلبه بر موانع در میان عوامل فردي داراي 

 اولویت اول بودند.
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 . میانگین و انحراف معیار نظرهاي متخصصان در مورد ابعاد کارآفرینی2 جدول
 هااولویت شاخص انحراف معیار میانگین شرح عامل

 عوامل فناوري در جهت کارآفرینی
 1 965/0 94/3 هاي فناوري کشور در حوزة تجهیزات ورزشیارتقاي زیرساخت

 2 951/0 92/3 وکارها در حوزة ورزشحمایت اقتصادي دولت از کسب

اندازي منطقۀ صنعتی مخصوص تولیدات وسایل و تجهیزات ورزشی راه
 استاندارد و قابل رقابت

90/3 034/1 3 

وکارهاي در حوزة ورزش و مشاغل ایجاد زمینۀ شناخت و آموزش کسب
 مرتبط

87/3 05/1 
1 

4 

 عوامل فردي
 داشتن ابتکار عمل بدون نیاز به دستور

 هاشناسایی فرصتانگیزة فعالیت و 
 هابراي غلبه بر موانع و کارشکنی اراده و پشتکار

 نشدهبینیمهارت تشخیص و حل مسئله براي کنترل حوادث پیش
 خودانتقادگري و پذیرش اشتباهات

 پذیري و مخاطرات را به جان خریدنریسک
 هامهارت مدیریت زمان و استفاده از زمان و شکارچی لحظه

 
89/3 
91/3 
08/4 
76/3 
59/3 
87/3 
01/4 

 
987/0 
12/1 
35/1 
989/0 
11/1 
835/0 
712/0 

 
4 
3 
1 
6 
7 
5 
2 

 مؤلفۀ فرهنگی

 1 912/0 07/4 آموزش و نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینانه

 2 120/1 05/4 تأکید بر سواد اطالعاتی در راستاي محورهاي کارآفرینی

 3 933/0 86/3 تکریم عملی و نظامدار افراد و دانشجویان کارآفرین

 4 912/0 80/3 زاد در کارآفرینیهاي درونسازي و تأکید بر نوآوريبومی

 مؤلفۀ سیاستی و اجرایی

ایجاد، حمایت و گسترش مراکز تحقیق و توسعۀ مراکز صنعتی در حوزة 
 بنیانهاي دانشورزش و شرکت

18/4 702/0 1 

پیشرفته و ارتباط و همکاري علمی و تحقیقاتی با مراکز کشورهاي 
 هاي بزرگ چندملیتی مانند آدیداسشرکت

92/3 812/0 2 

تدوین راهبردهایی واقعی براي ارتباط مؤثر صنعت، خدمات و دانشگاه در 
 حوزة ورزش

81/3 03/1 3 

 4 95/0 77/3 هاي مداوم و اثربخش با موضوعات کارآفرینیبرگزاري کارگاه

 مؤلفۀ آموزشی و پژوهشی

 1 04/1 17/4 دانشگاهی با مشاغل متنوع ورزشیهاي تطبیق رشته

هاي دانشجویی به موضوعات کارآفرینی و ها و رسالهنامهجهت دادن به پایان
 فناوري اطالعات در ورزش

61/3 862/0 2 

آموزش مبانی کارآفرینی، تجارت الکترونیکی و فراوري تجارت در حوزة 
 هاي ورزشیورزش و استارتاپ

 توانش و نگرش مثبت به کارآفرینیایجاد، دانش، 

51/3 
 
53/3 

907/0 
 
922/0 

4 
 
3 
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 (آزمون فریدمن) هامؤلفهي بندتیاولو

دور سوم پرسشنامه،  يهاداده يآوراز جمعپس 

براي در انتها  و يبندتیهر دسته از عوامل اولو يهاشاخص

. شد محاسبهادامه یا خاتمه دورهاي دلفی ضریب کندال 

برنامۀ عمومی آموزش کارآفرینی در  شایان ذکر است که

 از هریک براي شدن میانگین  رتبه مشخص حوزة ورزش با

 ).9( عوامل قابل ارائه است يبندبا توجه به دسته محتواها

 دگاهیرا از د ینیابعاد کارآفر يبندتی، اولو3جدول 

 .دهدیمتخصصان نشان م

 

 ي میزان ابعاد کارآفرینی از دیدگاه متخصصانبندتیاولو. 3جدول
 اولویت میانگین رتبه ابعاد

61/4 مؤلفۀ فناوري  2 
97/3 مؤلفۀ فرهنگی  4 

هاي اجرایی و مؤلفۀ سیاست
 قوانین حمایتی

06/4  3 

 مؤلفۀ آموزشی و پژوهشی
 عوامل فردي

73/4  
 

1 
5 

که از دیدگاه متخصصان،  دهدیمنشان  3نتایج جدول 

عوامل آموزشی و پژوهشی داراي رتبۀ اول و عوامل فردي 

 .استداراي رتبۀ پنجم 

 ./507، ضریب همبستگی کندال 4با توجه به جدول 

گفت که توافق نظر متوسطی  توانیمآمد. بنابراین،  دستبه

 بین اعضاي پانل متخصصان وجود دارد.

 

 . ضریب همبستگی کندال4جدول
 34 حجم جامعه

 507/0 ضریب کندال
 153/282 کاي اسکوئر

 22 آزادي ۀدرج
 003/0 معناداري ۀدرج

 

 يریگجهینتبحث و 

در جامعۀ تجاري امروز کارآفرینی در مفهوم جدید و با 

توجه به توسعۀ مشاغل خصوصی، با اقبال گستردة مجامع 

تا با  رودیمعلمی و دانشگاهی همراه بوده است و 

ي جامعه مانند بخش صنعت، هابخشي سایر هاتیحما

، تجارت، خدمات و بازار به یکی از آرزوهاي وکارکسب

مکاري و هماهنگی دانشگاه و صنعت دیرینه که همانا ه

به آموزش  هادانشگاهاست، جامۀ عمل بپوشاند. گرایش 

همراه کارآفرینی دستاورد علمی و پژوهشی بسیار زیادي به

 دارد. 

ي کارآفرینی هامؤلفهنتایج پژوهش نشان داد هریک از 

ي اجرایی و قوانین حمایتی، هااستیس(آموزشی، پژوهشی، 

از عوامل  تواندیمو عوامل فردي) فرهنگی و فناوري 

تأثیرگذار در فرایند توسعۀ کارآفرینی و متعاقب آن 

رشتۀ  النیالتحصفارغي و اشتغال تعداد بسیار زیاد ریکارگبه

علوم ورزشی در همۀ مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتري 
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ي مختلف باشد. از جملۀ این عوامل که هاشیگرادر 

، مؤلفۀ آموزش سبک اندداشتهرا  بیشترین سهم تأثیرگذاري

تفکر و فرهنگ کارآفرینانه (که گذر از کارجویی به 

ست که در هادانشگاهکارآفرینی است) از مدارس تا 

)، 1388)، ملکی (1399و همکاران ( زادهحسنتحقیقات 

). 3، 12، 18) تأکید شده است (2003بالك و استامپ (

ن ورزش و نتایج نشان داد که در فرایند جهانی شد

ي جهانی در استانداردهاي مربوط به آن و تدوین هاشغل

بسیاري از مشاغل مانند مربیگري و تولید تجهیزات و وسایل 

آموزش جهانی  ي ورزشی،اانهیراي هايبازورزشی و 

ارتباط هرچه بیشتر  منظوربهکارآفرینی، تدوین راهبردهایی 

 هادانشگاهبنیان با ي دانشهاشرکتبازارهاي کار و صنعت و 

نقش اساسی دارند که این نتایج با نتایج تحقیقات پرتونیا 

) 2006) و میشل و همکاران (2019)، کارتر (1392(

). عواملی مانند همسویی و 2، 20، 28همخوانی دارد (

ي آموزشی و هايزیربرنامهو  هايگذاراستیسپویایی 

رینی در فرایند جهانی با ادبیات کارآف هادانشگاهپژوهشی 

شدن، ارتباط و همکاري فنی و علمی با مراکز آموزشی و 

و آموزش و ارتقاي فرهنگ  افتهیتوسعهپژوهشی کشورهاي 

کارآفرین و تأکید بر سواد اطالعاتی دانشجویان رشتۀ علوم 

ورزشی در کارآفرینی مؤثر است که با مطالعات فراهانی و 

ي هااستیس). در حوزة 5) همخوانی دارد (1389گودرزي (

ي و تأکید بر سازیبوماجرایی و قوانین حمایتی نیز 

ی در راستاي پژوهندهیآکارآفرینی،  زادنودري هاينوآور

ي کارآفرینی و جهانی شدن، تکریم و ارتقاي محورها

جایگاه دانشجویان کارآفرین، ایجاد  مندنظامسازمانی و 

دانشگاهی، ي هارشتهي کاربردي در هادانشمجموعه 

توانش و نگرش مثبت در بین دانشجویان به کارآفرینی، 

ي دانشجویی به هارسالهو  نامهانیپاجهت دادن به 

ي و اندازراهموضوعات کارآفرینی و فناوري اطالعات و 

بنیان همه در جهت ي دانشهاشرکتحمایت عملی از 

کارآفرینی مؤثرند که در تحقیقات احمدي و همکاران 

) 2019) و لندي (1398مجتبوي و همکاران ()، 1398(

ي باال باید هاافته). در تفسیر ی1، 10، 23تأکید شده است (

ي اصلی جریان کارآفرینی هامحركاز   هادانشگاهگفت که 

ي هادهیادر اقتصاد نوین و محل پرورش کارآفرینان و 

کارآفرینانه هستند. در حوزة کارآفرینی در ورزش، 

ي آموزشی علوم ورزشی بخش مهم و هاوهگرو  هادانشکده

دارند  بر عهدهرا  کنندههیتغذکه نقش  ندتأثیرگذاري هست

ي از افراد امجموعهوارد کردن  شانییتواناو حداقل 

کارآفرین و خالق و داراي مهارت به اکوسیستم کارآفرینی 

ورزشی هم در حوزة خدمات ورزشی و هم در حوزه تولیدات 

 لیتوانمند با پتانس يافراد نکهیا يبرا اما). 18ورزشی است (

وکار ساخته شوند، اقدامات و کسب ینیکارآفر جادیا

ي هاشگاهیآزماي اندازراهمانند  دیبا ياریبس یرساختیز

به سمت  یعلوم ورزش دیاسات ينظام ارتقاپیشرفته، رویکرد 

و مؤثر با صنعت و تجارت  مندنظامکارآفرینی و ارتباط 

در باید اقدامات  نی. اردیانجام گ کارآفرین توسط دانشگاه

 جادیبا بازار کار و ا یعلوم ورزش ۀرشت ۀجهت کاهش فاصل

رو صنعت . ازایندشو یدهسازمان ینیمطلوب کارآفر طیمح

وجود د ازمنیني گریدن از هر زما شیر حال حاضر بورزش د

در  یانساني هاهیسرما تیهدا ییتوانا است که یانیمرب

در مقیاس  وکارهاکسبي اندازراه  یحصح ریورزش را در مس

 ای ي بزرگوکارهاکسبکوچک و متوسط و بعد از آن 

از  يسازشبکهمنظور بدینباشند. ه داشت ینیکارآفر

باانگیزه و  یانساني هاهیسرماي ارتقا  يهاراه نیترمهم

در  يساز. منظور از شبکهاست حاضر صرعدر داراي مهارت 

ی از نوعبه ،شخص کارآفرین که استساختن روابطی  واقع

 .کندیثر استفاده مؤو م دیمفي اطالعات آورجمعآن براي 

 با ماًیمستق که میهستیی دادهایشاهد رو رخیاي هاسال در

 ییدادهایرو نیاند. وجود چنگرفتهل شکي سازشبکه هدف

م آورد، را گرد هت متفاوي هايافراد با توانمند تواندیم
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گرفتن ر با کنار هم قرا تیو در نها ردیپذت صوري سازمیت

در ورزش  ینیکارآفر ستمیاکوسی انسانیۀ افراد، سرما

 هیاز سطوح پا دیبا یانساني هاهیسرما . پرورشابدی شیافزا

 رونیآغاز شود و ازا لیاع و آموزش تیو ترب میتعل امدر نظ

ی نیکارآفر ستمیاکوس ي درها نقش محورمدارس و دانشگاه

). براي داشتن یک اکوسیستم کارآفرینی مطلوب 5( دارند

هستیم،  هادانشگاهنیازمند یادگیري عملی در مدارس و 

ي انسانی مطلوب باید در هاهیسرماعبارتی براي داشتن به

ي آموزش و پرورش بازنگري شود تا افراد براي هاروش

ر کشور ما حجم مواجهه با دنیاي آینده آماده شوند. امروز د

ورزشی وجود دارد که به بازار و  آموختگاندانشباالیی از 

. یکی از دالیل اصلی وجود این چالش اندافتهینصنعت راه 

ي است. سازتیظرفو  هاتیظرفتوجهی به بزرگ، بی

گرا و راه و روش نظام کی جادیاي سازتیظرف

، هانگرشبراي دگرگون کردن باورها،  شدهيزیربرنامه

که به موجب  شودیمي آموزشی تعریف هابرنامهساختارها و 

تغییرات محیطی  کنندهجیگتا با آهنگ  شودیمآن فرد قادر 

 هادانشگاه)؛ بنابراین، الزم است 10سازش بهتري پیدا کند (

ي آموزشی کارآفرینی را در دروس دانشگاهی و هادوره

 ).32صورت مدون برگزار کنند (ي مختلف بههارشته

اشتغال  ةندیبحران فزا لیدلبه ریاخ يهادر سال

ها، آموختگان دانشگاهخصوص دانشکار، به يایجو يروهاین

 تیاهم ياقتصاد ۀعنوان عامل توسعبه ینیکارآفر موضوع

 ینیکارآفر ةدر حوز یاقدامات نکهیاست. با ا افتهی يادیز

 لهاست که از آن جم یناکاف یانجام گرفته است، ول یورزش

را  یورزش ینیشدن دو واحد درس کارآفر ياجبار توانیم

علوم  یکارشناس ةدور 1396سال  یدرس ۀدر سرفصل برنام

با  راًیضمن وزارت ورزش و جوانان اخدر نام برد.  یورزش

 يبرگزار نیو اشتغال و همچن ینیدفتر کارآفر لیتشک

 يهاگام ،ینیمدرسان کارآفر تیترب يبرا یآموزش يهادوره

دفتر  ياز سو راًیاخ نیرا برداشته است. همچن يدیمف

مقرر شده است که  یو گسترش آموزش عال يزیربرنامه

با  یکارشناس يهادوره یدرس يواحدها يهاسرفصل

 شتریباما  ).1شود ( ینیبازب ینیکارآفر يریگجهت

 وها دانشگاه ۀرا شرط بقا و توسع ینکارآفری ،نظرانصاحب

 ۀدر عصر توسع رایز، آورندیمار مشبه عالی آموزش مراکز

 ،یمحور در اقتصاد جهاندانش عیو صنا شرفتهیپ يهايفناور

و تعامل  تیتقو قیفقط از طر ،یمحل یو حت يامنطقه ،یمل

با  توانیکه م استتجارت و نیازهاي جامعه دانشگاه و 

مقابله کرد. مانند تورم و بیکاري  یکنون ةگسترد يهابحران

 انیدو جر یتالق ندایبر یدانشگاه ینیکارآفردر واقع، 

 یو پژوهش یآموزش عال نیو نظام نو یسازمان ینیکارآفر

 ایدن ۀشرفتیپ ياست که مورد توجه تمام کشورها دیجد

). نتایج نشان داد که مؤلفۀ فناوري و 3( قرار گرفته است

ی است و پیشرفت و نیکارآفر دانش مربوط به آن جزئی از

ي در احرفههمۀ ابعاد قهرمانی، تفریحی و توسعۀ ورزش در 

خدمت تولید کاالها و ارائۀ خدمات کارآفرینی در ابعاد 

امروزه با توجه به نقش مهم مختلف ورزش است. 

وکارهاي نوپا در توسعه و پیشرفت ها یا کسباستارتاپ

اقتصاد کشورها، کارآفرینی جایگاه ویژه و متمایزي در دنیاي 

، صنعتی، رشد محلیۀ واقع، توسع است. درمدرن پیدا کرده 

افزایش اشتغال، همه و همه به توسعه و رشد کارآفرینی 

) و 1398که در تحقیقات مجیدي و خسروي ( وابسته است

). 11، 29) نیز تأکید شده است (2017میراندا و همکاران (

از طریق شناسایی و  توانندیمي علوم ورزشی هادانشکده

محیطی، اقتصادي، فرهنگی و استقبال از ي عوامل ریکارگبه

ي نوین که مشخصۀ بارز جهانی شدن است، ظهور هايفناور

را براي اشتغال  و زمینۀ مناسبی ترآسانکارآفرینی را 

 ۀبراي توسعفراهم سازد؛ بنابراین،  آموختگاندانش

یی هامهارت آمـوزش ازمنـدین ،یدانشـگاه ینیکـارآفر

 ،ینسبي هامهارت س درس،کال دانش تئوري از فـارغ

 میهست یمـیمسئله و کـار ت حـل ،یسـازماني هاتیظرف
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) در 20( شودیم انیدانشجو تیشخص تیکه موجب تقو

چنین شرایطی تدوین برنامۀ راهبردي براي نهادینه کردن 

ی ضروري است، در لیالتحصفارغفرهنگ کارآفرینی قبل از 

ي وزارت ورزش و جوانان و سایر گذاراستیساین زمینه 

 منظوربهي ورزشی در ایجاد تشکیالت تخصصی هاسازمان

ي فعلی دانشگاهی هارشتهترویج مبانی کارآفرینی، تطبیق 

و  در حوزة علوم ورزشی با مشاغل موجود در ورزش

همچنین حمایت تشکیالتی و ایجاد تسهیالت قانونی از 

بنیان و حمایت انشي دهاشرکتي اندازراهکارآفرینان و 

 .شودیمپیشنهاد  آنهااز  افتهیسازمان
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Abstract 
The main aim of this study was to analyze the role of teaching entrepreneurship in 
employing graduates of sport sciences. The methodology of this study was descriptive 
and Delphi method and experts' viewpoints were used to collect data. The statistical 
population included 34 sport entrepreneurship professionals (14 faculty members in 
different disciplines of sport sciences, 4 managers of sport clubs, 6 sport equipment 
manufacturers, 7 sports coaches in premier leagues and 3 international referees). Data 
were analyzed using χ2-square and Kendall correlation. The results showed that the 
components of technology, culture, executive, educational and research policies and 
individual factors affected entrepreneurship development. Also, teaching 
entrepreneurial thinking style and culture, increasing research and development centers 
for entrepreneurship, establishing and developing knowledge-based companies in the 
field of sport, holding digital entrepreneurship training workshops, developing IT 
businesses and sport startups, policy making and regulations to support entrepreneurs 
and teaching and research planning at universities based on entrepreneurship values, 
scientific cooperation with educational and research centers in developed countries, 
adaptation of academic fields of study to sport-related jobs and developing individual 
factors for entrepreneurial skills can be valuable strategies to create entrepreneurship 
thinking and new and various jobs  and to employ sport graduates. 
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