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 اجتماعی بهزیستی و خود تعیینی انگیزه بر کارآفرینی ورزشی آموزش تأثیر

 دانشجویان علوم ورزشیمهارتی در  سواد میانجی نقش با
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 چکیده

 تیمهار سواد میانجی نقش با اجتماعی بهزیستی و خودتعیینی انگیزة بر کارآفرینی ورزشی آموزش حاضر، بررسی تأثیر پژوهش از هدف

علوم  دانشجویان تمامی شامل پژوهش آماري جامعۀاست.  همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش روش علوم ورزشی بود. دانشجویان در

منظور گردآوري عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند. بهشمار بهصورت تمامنفر بودند که به 250به تعداد  بیرجند اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی

پرسشنامۀ  ،)1998(کییز  پرسشنامۀ از اجتماعی بهزیستی ،)2014(همکاران  و لونسدال خودتعیینی انگیزة يهاپرسشنامه ها ازداده

پایایی  شد. همچنین استفاده) 1397(همکاران  و ذبیحی مهارتی و سواد )1395( باقرصاد دانشجویان کارآفرینی آموزش ارزیابی استاندارد

و بهزیستی  با محاسبۀ آلفا کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد آموزش کارآفرینی ورزشی تأثیر معناداري بر سواد مهارتی هاپرسشنامه

ی و درس یآموزش زانیرو برنامه شود مسئوالنماعی با نقش میانجی سواد مهارتی در دانشجویان علوم ورزشی دارد. پیشنهاد میاجت

یینی ضمن یی در جهت ایجاد تمایل و انگیزة خودتعهابه آموزش یو منابع درس یآموزشي هادوره نیو تدو یدر طراح آموزش عالی کشور

 باشند. داشتهي اژهیوهارتی توجه توجه به کسب دانش و سواد م

 
  هاي کلیديواژه
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 مقدمه

 يهاهینظر یکه در برخ یروان يهااز شاخص یکی

 زشیانگ ةدیاست. پد زشیانگ ،شودمی دیکأبر آن ت يریادگی

 دهدیپاسخ م رسشپ نیو به ا پردازدیبه علل رفتار ماغلب 

متفاوت  يکه چرا انسان در مواقع مختلف دست به رفتارها

انگیزه نوعی میل نسبت به رسیدن به  واقع . در)40( زندیم

 زشیانگ رکه ب ییهادگاهیاز د ییکهدفی مشخص است. 

طور است. افراد به يگرنییدارد، دیدگاه خودتع دیکأت یدرون

این بر  خواهندیدارند؛ آنها م ازین يگرنییبه خودتع یعیطب

 شوندیم هاتیفعال ریخودشان درگ ةاراد باور باشند که با

 کندیمي در مورد انگیزش بیان گرنییخودتع). نظریۀ 9(

 يریادگیو ر رفتا يبرا یو درون یذاتکه در انسان تمایل 

 تیو حما قیتشو رامونیپ طیمح طریق از ایوجود دارد که 

 یۀ. نظردشویم فیتضع ،یتوجهیعکس براثر برب ایشود می

و  یرونیب ،یدرون زشیرا به انگ زشیانگ ،يخودمختار

مسئله متمرکز  نیبر ااین نظریه . کندیم میانگیزگی تقسبی

 تواندیم یو فرهنگ یکه چگونه عوامل اجتماع است

، افراد يآغازگر حس اراده و ةبازدارند ای کنندهلیتسه

). تالش براي 10( عملکرد آنان باشد تیفیو ک یستیبهز

ي گوناگون هابیآسي افراد با گرنییخودتعارتقاي توانایی 

و منع  1960تحت تأثیر جنبش حقوق مدنی در دهۀ 

ي افراد با گرنییخودتعتبعیض، تأکید بر ارتقاي توانایی 

یان کردند که افراد با ب هاجنبشناتوانی مطرح شد. این 

دارند دربارة زندگی خودشان حق انتخاب داشته  ناتوانی حق

باشند و در مورد اتفاقاتی که زندگی روزانۀ آنها را تحت تأثیر 

). از 17ي داشته باشند (ریگمیتصم، قدرت دهدیمقرار 

 يادهیآن، پد معنی ترینگستردهدر  هفاو ر طرفی سالمتی

ي اجتماعی و هاگروه، هاانسانامی تم مورد توجه که ستا

ساسی ا يهارجوامع بشري است. بهزیستی اجتماعی از محو

مع مختلف است که نقش مهمی ایابی سالمت جوارزمهم  و

                                                           
1 . Ryff 

 تابعیو  کندمی یفاا جامعه هر يامدرکا وتضمین پویایی  در

). در تعریف 3است ( و... فرهنگی ،جتماعیا مختلف ملاعواز 

و بهزیستی  جدید سازمان جهانی بهداشت، سالمت

تنها به معناي عاري بودن انسان از امراض اجتماعی نه

گوناگون، بلکه شامل رفاه احساسی، روانی و اجتماعی نیز 

ة سالمت کنندنییتع. بر این اساس، عوامل اجتماعی است

اتشان در در طول چرخۀ حی هاانسانبه شرایط اجتماعی که 

 کیمنظر دور از). 5، توجه دارد (کنندیمآن زندگی و کار 

 انمیزو  جامعه با دفر ۀرابط جدید، معاجو صلیا مشکل

 مشکلی ،تـسا جتماعیا حمایت انمیزاز  دفر رداريبرخو

. گرددبرمی پیوندها ضعفو  جتماعیپاشیدگی اازهم به که

حمایت  عدم وبا جامعه  دۀ فررابط نسست شد يپیامدهااز 

بهزیستی اجتماعی فرد است  دنفتااجتماعی، به خطر ا

) دریافت ادراك فرد از 2019( 1). در همین زمینه ریف35(

واسطۀ رشد شخصی با تحقق خود در ارتباط است که به

دستیابی است. در واقع فقدان این ادراك، کارآفرینی قابل 

شود، در وجود آمدن احساس ناتوانی را در فرد میسبب به

نتیجه توانایی حل مسئله و ادارة شرایط نامطمئن را که از 

گري و رفتار کارآفرینانه است، از وي هاي خودتعیینویژگی

 ). 41کند (سلب می

 املزا موجباز آن  ناشی اتتغییرو  شدن امروزه جهانی

 همچنین. ستا هشد فرینیرآکاو  آورينو به هاسازمان

 قابتر عرصۀدر  آنها فعالیتو  هاسازمان يپویا ماهیت

 زهتا رفکاو ا جدیدهاي حلراه ،نوهاي ایده ئۀارا املزا ،جهانی

 ،مناسب قیمت ،باال با کیفیت تمحصوال تولید منظوربهرا 

 قابتیر مزیت تا ستا دهکر ممکن ن،ماز قلاحدو در  عمتنو

 فرینیرآکا به دعتقاا سساا همین بر. کنند حفظو  کسبرا 

 دیا هاسازمان وزهمرو ادارد  ديیاز همیتا هاسازماندر 

 کهريطوبه ؛باشند فرینرآکاو  آورنو ق،خال باید که اندگرفته

 محسوب معاو جو هاسازمان توسعهو  شدر رموتو فرینیرآکا
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تحقیقی در ) 2015( همکارانو  1یزدونمیا). 50شود (می

تأثیر  ینیآموزش کارآفر معرض نشان دادند قرار گرفتن در

 هیکارآموزان دارد. آنها توص ۀنانیکارآفر تیبر ن یمثبت

 ياجبار ةدور کیعنوان به ینیکه آموزش کارآفر کنندیم

جوانان  انیدر م ینیکارآفر به نفوذ رایز ،در مدارس باشد

) گزارش 2019و همکاران ( 2نوینزکی .)22( کندیکمک م

کردند کارآفرینی فرایند آموزش چگونگی آغاز کسب و 

هاي کارآفرینی است هاي جدید از طریق شناخت فرصتراه

)34.( 

توسعۀ  وشد ر ايبر ديهبررا تمااقدااز جمله 

 عالی زشموآة در حوزویژه فرینی بهرآکا زشموآ ،فرینیرآکا

 ازتواند  فرینی میرآکا زشموآ آن برونفزا .ستا

جمعیت  نساآ لنتقاا ايبر هاترین شیوهارثرگذا

) 2020( 3). راتن49باشد ( رکا زارآموختگان به بادانش

دریافت آموزش کارآفرینی در شکوفایی بهزیستی اقتصادي 

). نتایج پژوهش 37در اقتصاد جهانی نقش مهمی دارد (

جویانی ) نشان داد دانش2018و همکاران ( 4سرانو-گونزالس

اند، ادراك بهتري از هاي کارآفرینی را گذراندهکه آموزش

رفتار خود، بهبود و کنترل آن دارند و این آموزش سبب 

شده است تا جو دانشگاه به انگیزة کارآفرینی سوق پیدا کند 

) نشان 2018و همکاران ( 5). نتایج پژوهش ماکسوِل18(

ور ایجاد انگیزة منظها در محتواي برنامۀ درسی بهداد کاستی

کارآفرینی و فراهم کردن تجربۀ زندگی کارآفرینی از 

 ).28هاي موجود در این زمینه است (نقص

آن است که  انگریه بگرفتانجام يهایبررس بیشتر

 از آن، قابل یهاي مشخصکم بخشدست ای ینیکارآفر

 تواندیآموزش م لیدل نیو به هم است يریآموزش و فراگ

 ینیکارآفر يامدهایبهبود پ يبرا يدیکل ايلهیعنوان وسبه

                                                           
1 . Izedonmi 
2 . Nowinski 
3 . Ratten 
4 . González-Serrano 

ینی مورد توجه کارآفر يهاتیمانند نگرش، قصد و صالح

). آموزش کارآفرینی با تأثیر بر نگرش و 23قرار گیرد (

کنترل رفتاري دانشجویان سبب ایجاد انگیزه در آنان 

شود و با القاي احساس حمایت، آنان را به سمت می

). همچنین آموزش کارآفرینی 42( دهدکارآفرینی سوق می

سبب تأثیر بر قصد افراد به کارآفرینی از طریق تغییر نگرش 

 ).33شود (آنان می

 وترین مهم ازبه یکی  وزهمرا فرینیرآکا زشموآ

ین ا وست اشده نشگاهی تبدیل داي هاتیفعالترین گسترده

هد بود که اخو امدرکا وثربخش اتی رصو درشی زموآ منظا

 زشموآ لحا درنسانی امنابع  زمال يبسترها دیجااند با ابتو

 تجهیز نفرینارآکاهاي و ویژگی رتمها ،نشدا بهرا  خویش

). در 31پرورش دهد ( را در آنها فرینیرآکا حیۀو رو کند

ها مانند واقع آموزش کارآفرینی با تزریق برخی ویژگی

و  پافشاري، نوآوري و پشتکار سبب ایجاد انگیزة کارآفرینی

 6). استیاوان14شود (روحیۀ اتکا به خود در افراد می

 زشموآ که سیدر ) در پژوهشی به این نتیجه2014(

در  فرینانهرآکاهاي ویژگی تقویت بر مثبتی تأثیر فرینیرآکا

 یشافزا ص،خا طوربه. ستا شتهدا زانموآنشدا نمیا

 مانندآموزان دانش فرینیرآکاهاي ویژگی بر چشمگیري

نفس ، اعتمادبهرپشتکا ،خالقیت آوري،نو زار،با به حساسیت

 .)44ست (ا شتهدا و افزایش انگیزة درونی براي کارآفرینی

) دریافت آموزش کارآفرینی سبب تقویت 2020( 7سالیسو

شود و ادراك آنان نگرش فردي دانشجویان به کارآفرینی می

 آموزشی يهانظام). 43برد (از کنترل رفتار خود را باال می

که فراگیران با  شوندیبا اعمال آموزش کارآفرینی، سبب م

مواجه شوند و این  گوناگون مرتبط با یادگیري يهاتیفعال

اکتشاف آماده  يهانوع آموزش آنها را در دستیابی به مهارت

5 . Maxwell 
6 . Setiawan 
7 . Salisu 



 1400بستان ، تا33 شمارة ،9یت ورزشی، دورة نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیر                                                         154

 

). اما نکتۀ حائز اهمیت این است که 30( سازدیم

بدنی تنها به مفاهیم توسعۀ دهندگان تربیت آموزش

اند، اما با توجه به رشد عالیق در مانی توجه داشتهجس

هاي مشاغل مرتبط به ورزش، تغییرات در آموزش زمینه

 ).38کارآفرینی ضروري است (

تحوالت و  ۀنتیج مفهومی است که در مهارتیسواد  

شده  پیدا و مهارتی هاي اطالعاتیتغییرات سریع در فناوري

توانایی حل مشکالت با  مهارتیسواد به بیانی دیگر است. 

که این ضرورت  است و مهارتی استفاده از منابع اطالعاتی

 یلدال نیتراز مهم در همین زمینه). 46( است این مؤلفه

به  يموردنیاز برا يهانداشتن مهارت ینان،شکست کارآفر

 يهارو، آموزش مهارت. ازاینستهاتیفعال ثمر رساندن

 يامر ینانهکارآفر يهاتیعالآغاز و تداوم ف يبرا ینیکارآفر

 مهارتیهاي آموزشبنابراین،  ؛)7( رسدینظر مبه يضرور

در  حیاتی و حساس لویتاو یک عنوان(سواد مهارتی) به

 همچنین و کارآفرینو  متخصص نسانیا نیروي تربیت

 کار باید بازارو  شتغالا نیازهاي به پاسخدر  مؤثر هکاريرا

و همکاران  1گیرد. مارتین قرار جدي مورد توجه کشوردر 

 بر کارآفرینی آموزش ) در پژوهشی دریافتند که2013(

 قصد مانند کارآفرینی و پیامدهاي مهارت و تصور او دانش،

 توانیماساس  این ). بر27دارد ( مثبتی تأثیر کارآفرینی

 شرکت کارآفرینی در آموزش دانشجویانی که انتظار داشت

 کارآفرینی، به نسبت نگرششان هنجارهاي ذهنی، ،اندکرده

آنان  کارآفرینانۀ قصد آنان، توسط شدهرفتاري درك کنترل

 از قبل به نسبت از برنامه بعد ي اکتسابی آنهاهامهارتو 

 آموزي هزینه نیست، بلکهمهارت بود. خواهد باالتر برنامه

 ست،ا سازمانی هدافا تحقق ۀزمین در گذاريسرمایه

باشند.  شتهدا جدي توجهی مهم ینا به همگان بایدرو  ازاین

 براي الزم تواناییو  ریشۀ اصلی بیکاري در نداشتن مهارت

 الزم هايمهارت موزشآ به توجهیبیو  ستا کار نجاما

                                                           
1 . Martin 

 صورتها در دانشگاه کارآفرین پرورش است که شده سبب

عنوان آموزي بهگفت مهارت توانیم). از طرفی 8نگیرد (

سازي افراد یی، در آمادهزاشتغالافرایند  حلقۀ گمشدة

جویاي کار و هدایت افراد به سمت کارآفرینی نقش 

رو با توجه به پیشرفت فناوري و ). ازاین1تأثیرگذاري دارد (

 نظري نشدا برعالوه فرادا جهان،در  علم تولید بااليسرعت 

در  شتغالا پایداري. باشند برخوردار نیز مهارتی سواداز  باید

 سواد فراگیريو  فناوري یلروي ر حرکت مستلزم جامعه

 شدن به تبدیل يهر فرد برابنابراین ؛ )4ست (ا مهارتی

موزش کسب آ قیرا از طر ییهامهارت دیموفق با نیکارآفر

ي کارآفرینی، هاداشتن دانش و مهارت اریدر اخت. کند

و  دهدیمنگرش دانشجویان را نسبت به کارآفرینی افزایش 

نیت آنها براي شرکت در مشاغل کارآفرینی  موجب افزایش

بنابراین در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت ؛ )51شود (می

هاي اخیر نیاز به آموزش کارآفرینی در جوانان با در سال

هاي خاص کارآفرینی و توجه به تأثیر آن بر رشد مهارت

هاي مطلوب به کارآفرینی با توجه ها و انگیزهپرورش نگرش

نظر ۀ درسی ورزشی ضروري بهبرنامبودن آن در  به ناکافی

). آموزش کارآفرینی نقش مهمی در مدیریت 16رسد (می

ورزشی دارد، اما در دنیاي رقابتی صنعت ورزش امروز 

شده است؛ بنابراین باید به این اهمیت آن مورد غفلت واقع 

نکته تأکید شود که یک برنامۀ درسی سودمند نیست، مگر 

نیازهاي جامعه را مرتفع سازد، بنابراین ضروري  اینکه بتواند

کنندة روزي که منعکسریزي درسی بهاست تا برنامه

هاست، در برنامۀ درسی در نظر تغییرات جامعه و پارادایم

ها مسئول تطابق نیازهاي آموزشی گرفته شود و دانشگاه

). در همین زمینه 39خود با تغییرات آموزشی هستند (

بدنی سرعت در آموزش تربیت ارآفرینی بهاگرچه آموزش ک

هاي کمی در خصوص توسعه پیدا کرده است، اما پژوهش

هاي آموزش آن وجود دارد. آموزش کارآفرینی و روش
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هاي درسی با شکافی در آموزش کارآفرینی همچنین برنامه

رو با رویکردي کارآفرینانه ). ازاین38رو هستند (روبه

کارگیري کارآفرینی در ت را به بهتوان انگیزه و توجهامی

ها براي آموزش هدایت کرد و از طریق تشویق دانشگاه

گیري وجود آوردن جو کارآفرینی در فرایندهاي تصمیمبه

توان راهبردي، مدنظر قرار دادن و تحلیل متغیرهاي مهم می

عالوه دانش مهارتی ). به15یافت (به این مهم دست 

 حاضر لحاو در  باشد ينظر نشدا مکمل تواندیم

 رکشو ربیکا جمعیت عمدة بخش نشگاهیدا التحصیالنفارغ

 مهمی بستر تواندمی تیرمها ادسو که دهندمی تشکیلرا 

 ین. اباشد جامعهدر  ديقتصاا نقو رو لشتغاا دیجاا ايبر

 مورد نیاز رکا وينیر تربیتدار عهده تنهانهها آموزش

 يبسترساز طریقاز  بلکه ست،ا ديقتصاا مختلف هايبخش

 توجهی نشایا کمک نیز ريبیکا مشکل فعر به خوداشتغالی

عنوان ورزش به). با توجه به اینکه امروزه 24کرد ( هداخو

اقتصادي و ي اجتماعی، هاطهیبر ح گذاراز عوامل تأثیر یکی

توجه  کشورهاي جهان مورداز  اريیدر بس یالمللنیب یحـت

همچون  یاستیس تواندیرو مازاین است، گرفته قرار

 نهیزم نیآن را در ا قیاشتغال از طر جادیو ا ینیکارآفر

 نشناساندو  یجوتر ضمن که شرطی. بهکند جیو ترو نهینهاد

 نمیادر  خصوصبه ،جامعهدر  شیورز فرینیرآکا

 پیش تمشکالو  نعامو ،علوم ورزشی شتۀآموختگان ردانش

 تارود،  بیناز  شیورز فرینیرآکا توسعهو  زشموروي آ

 ديقتصاا توسعۀ به نسیدر ايبر يقو اريبزا عنوانبه ندابتو

که  یاز جوانان یاريبس). 50( باشد موفق ارپایدو  جتماعیو ا

 ،اندمشغول یلکشور به تحص یها و مراکز علمدر دانشگاه

که پس از فراغت  یدوارندام علوم ورزشی یانویژه دانشجوبه

 ینبنابرا ؛تر وارد بازار کار شوندهرچه سریع یلاز تحص

 يو عوامل مؤثر بر آن ضرور ینیآموزش کارآفر یبررس

سالم  یبه لحاظ روان یدبا رینکارآف یرسد. از طرفنظر میبه

                                                           
1 . Lonsedall 

)؛ نظر به 21( موفق باشد ینیکارآفر یرباشد تا بتواند در مس

هاي تواند به میزان کافی فرصتاینکه بخش دولتی نمی

آموختگان فراهم کند، کاهش را براي دانش شغلی

). با توجه 32تواند به بیکاري افراد منجر شود (کارآفرینی می

به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این 

پرسش است که آیا آموزش کارآفرینی ورزشی بر انگیزة 

خودتعیینی و بهزیستی اجتماعی دانشجویان علوم ورزشی 

 ی سواد مهارتی تأثیرگذار است؟انجیمبا نقش 

 

 روش تحقیق

روش  ازنظر هدف از نوع کاربردي و ازنظرژوهش این پ

 نیا يآمار ۀجامعاست.  توصیفی و پیمایشی ،پژوهش

دانشگاه آزاد  علوم ورزشی انیدانشجوتمامی پژوهش شامل 

دلیل به که استنفر  250آنها که تعداد  بود رجندیب یاسالم

 عنوانشمار بهصورت تمامتمام آنها به محدود بودن جامعه،

خودتعیینی  ةزیسنجش انگ يبرا ند.انتخاب شد يآمار ۀنمون

 1لونسدال یورزش ةزیانگ یالؤس 18استاندارد  ۀاز پرسشنام

انسجام،  ،یدرون ةزیانگ يها) با مؤلفه2014( و همکاران

 اسیانگیزگی با مقو بی یرونیب زهیانگ ،فکنیدرون ،ییشناسا

همچنین در این پرسشنامه استفاده شد.  کرتیاي لگزینه 7

هایی از قبیل پاداش دنبال پاسخ به پرسشپژوهشگر به

خارجی هنگام ورزش، لذت بردن از ورزش، هویت ورزش، 

شدن احساس سرزندگی در حین ورزش، مورد قبول واقع 

واسطۀ ورزش، اصول اساسی ورزش در توسط دیگران به

یق توسط دیگران در حین ورزش و زندگی روزمره، تشو

عنوان عاملی مهم در پیشرفت و توسعۀ توجه به ورزش به

 پوریحج. پردازدیمي خود فرد هاارزشیی از هاجنبه

 .دکرگزارش  79/0برابر با  را پرسشنامه ییای) پا1396(

دست آمد. به 81/0نباخ وآلفا کرۀ محاسب باپرسشنامه  یاییپا

ماعی از پرسشنامۀ استاندارد براي سنجش بهزیستی اجت
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 سؤال 33 داراي پرسشنامه استفاده شد. این )1998( 1کیز

 اجتماعی بهزیستی میزان سنجش آن هدف و بوده

 مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی(

 .) استاجتماعی پذیرش و اجتماعی شکوفایی اجتماعی،

 بهزیستی پرسشنامۀ ایران در) 1387( غنایی و حیدري

 آلفاي همچنین ضریب. کردند هنجاریابی را اجتماعی

 نیادر  نیهمچن کردند. گزارش 83/0 با آن را برابر کرونباخ

نباخ وآلفا کر ۀمحاسب از طریقپرسشنامه  یاییپا ققیتح

استاندارد ارزیابی آموزش  ۀاز پرسشنامدست آمد. به 83/0

عبارت  16 ي) که دارا1395کارآفرینی دانشجویان باقرصاد (

ندارد تا  یتیاهم اي (اصالًدرجهپنج کرتیل اسیاست و با مق

 انیدانشجو ینیکارآفر یآموزش یابیاهمیت)، به ارز با اریبس

پرسشنامه توسط  نیا ییایاستفاده شد. پا ،پردازدیم

است. در این  شده گزارش 80/0برابر با  )1395باقرصاد (

 96/0 نباخوآلفا کر ۀمحاسب باپرسشنامه  یاییپاپژوهش 

سنجش سواد مهارتی از پرسشنامۀ براي دست آمد. به

 5گویه با مقیاس  21) که داراي 1397ذبیحی و همکاران (

 1هاي ، استفاده شد. همچنین سؤالاستي لیکرت ادرجه

براي  8تا  5ي هاسؤال ،براي سنجش درك مهارت 4تا 

نجش براي س 12تا  9ي هاسؤال ،سنجش آگاهی از مهارت

براي سنجش  16تا  13ي هاسؤالگزینش آگاهانۀ مهارت، 

براي  20تا  17هاي نگاه انتقادي به مهارت و درنهایت سؤال

 یاییپا ققیتح نیادر وتحلیل مهارت است. سنجش تجزیه

 دست آمد.به 95/0نباخ وآلفا کر ۀمحاسب باپرسشنامه این 

 تحلیل آماري

ها در دو بخش توصیفی و استنباطی وتحلیل دادهتجزیه 

هاي صورت گرفت. در بخش توصیفی براي بررسی ویژگی

هایی نظیر میانگین ها از شاخصشناختی آزمودنیجمعیت

یی پاسخگوو درصدها استفاده شد. در بخش استنباطی براي 

پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و روش  سؤالبه 

ساختاري با رویکرد تحلیل مسیر از مدلسازي معادالت 

 انجام گرفت. 8/8 زرلیلافزار از نرم طریق

 

 ي تحقیقهاافتهنتایج و ی

پرسشنامه  224شده پرسشنامۀ توزیع 250از مجموع 

وتحلیل تشخیص داده منظور تجزیههاي الزم بهواجد مالك

ها یا ناقص پر شده بود یا عودت داده شد. بقیۀ پرسشنامه

درصد بیشتر بوده و  4/52نشد. فراوانی پاسخگویان مرد با 

درصد از سایر افراد  8/30سال با  24فراوانی افراد باالي 

. همچنین براي بررسی نرمال بودن متغیرها از بودبیشتر 

 استفاده شد. از آنجا که 32اسمیرنوف-آزمون کولموگروف

 است، همبستگی علّی، هايمدل وتحلیلتجزیه مبناي

 1 جدول متغیرهاي پژوهش در همبستگی ماتریس روازاین

 .شد ارائه

 
 پژوهش. ماتریس همبستگی متغیرهاي 1جدول 

 4 3 2 1 متغیر

1 1    

2 0/40** 1   

3 11/0  0/33** 1  

4 13/0  0/19** 0/15** 1 

 بهزیستی اجتماعی. 4کارآفرینی،  ة. انگیز3. سواد مهارتی، 2. آموزش، 1

                                                           
1 . Keys 
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گفت که بیشترین  توانیم 1براساس اطالعات جدول 

است، این  همبستگی بین آموزش کارآفرینی و سواد مهارتی

عالوه کمترین همبستگی مثبت و معنادار گزارش شد. به

شده بین آموزش و انگیزة کارآفرینی همبستگی مشاهده

 است. این همبستگی مثبت و غیرمعنادار است.

هاي منظور بررسی برازش مدل مفهومی با دادهبه

 از آن استفاده شد. این روش تحلیل مسیرپژوهش از روش 

هاي ترتیبی ه این رویکرد از تکنیکحیث انتخاب شد ک

منظور ارزیابی کفایت توان بهبرتر است و می 1حداقل مجذور

الگوهاي نظري، مقایسۀ الگوها و همچنین برآورد 

هاي مختلف از آن استفاده کرد پارامترهاي الگو در بین گروه

از روش حداکثر احتمال برآورد الگو و از بین ). 23(

)، 2χ( 2ش شاخص مجذور خیهاي نیکویی برازشاخص

)، شاخص نیکویی برازش GFI( 2شاخص نیکویی برازش

 4، خطاي ریشۀ مجذور میانگین)AGFI( 3انطباقی

)RMSEA(  و ... براي برازش الگو استفاده شد. ضرایب

 شده است. ارائه 1مسیر مدل فرضی در شکل 

 
یابی انگیزة خودتعیینی و بهزیستی اجتماعیضرایب مسیر مدل فرضی در مدل. شکل 1شکل   

 
کارآفرینی  آموزشاثر مستقیم  1هاي شکل طبق داده

دار، آموزش ) مثبت و معنا= 40/0βبر سواد مهارتی (

دار، ) مثبت و غیرمعنا= 08/0β(کارآفرینی بر انگیزه 

 ) مثبت= 20/0βآموزش کارآفرینی بر بهزیستی اجتماعی (

همچنین اثر مستقیم سواد مهارتی بر . دار استغیرمعناو 

دار و بر مثبت و معنا) β =23/0انگیزة خودتعیینی (

است.  دارمعنا و مثبت) β= -15/0(بهزیستی اجتماعی 

از طریق سواد  آموزش کارآفرینیهمچنین اثر غیرمستقیم 

                                                           
1 . Ordinary least square techniques 
2 . Goodness of Fit Index 

دار معنا و مثبت )= β 09/0(مهارتی بر انگیزة خودتعیینی 

دار است. ) مثبت و معنا= β 06/0(و بر بهزیستی اجتماعی 

 ارائه 2زا در جدول زا و درونضرایب مسیر متغیرهاي برون

 شده است.

3 . Adjusted Goodness of Fit Index 
4 . Root Mean Square Error 
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 زازا و درون. ضرایب مسیر متغیرهاي برون2جدول 
بینپیش  Β Se T P مالك 

تأثیرات 
 مستقیم

 آموزش
40/0 سواد مهارتی  05/0  78/7  01/0>p 

08/0 انگیزة خودتعیینی  06/0  29/1  05/0>p 
04/0 بهزیستی اجتماعی  05/0  85/0  05/0>p 

 سواد مهارتی
23/0 انگیزة خودتعیینی  07/0  55/3  01/0<p 
15/0 بهزیستی اجتماعی  06/0  65/2  01/0<p 

تأثیرات 
 غیرمستقیم

 آموزش از طریق سواد مهارتی
09/0 انگیزة خودتعیینی  03/0  23/3  01/0<p 
06/0 بهزیستی اجتماعی  02/0  51/2  05/0<p 

 
 

 هاي برازندگی مدل مفهومی پژوهش. شاخص3جدول 

 تعیین برازش الگو

منظور به 2χدر الگوي پیشنهادي، نتایج آزمون مجذور 

بررسی برازش الگوي کلی نشان داد که بین الگوي 

شده هماهنگی کاملی وجود ندارد پیشنهادشده و مشاهده

)01/0< P  2)1(= 13/49وχرو فرض صفر دربارة ). ازاین

 ).52شود (ها پذیرفته نمیبرازش الگو با داده

شاخص مشخص است، میزان  3طورکه در جدول همان

 شدة برازندگی، شاخص تعدیل91/0برابر با  GFIبرازندگی 

AGFI  اي ، شاخص برازش مقایسه75/0برابر باCFI  برابر

، 79/0برابر با  NFIشده ، شاخص برازش نرمال79/0با 

نشدة ، شاخص نرم80/0برابر با  IFIشاخص برازش فزاینده 

و جذر  43/0برابر با  RFI، 46/0برابر با  NNFIبرازندگی 

دست به 323/0برابر با  RMSEAتقریب  برآورد خطاي

که کنند زمانی) بیان می1389آمد. هومن و همکاران (

 RMSEAو  90/0تر از بزرگ IFIو  GFI ،CFIمیزان 

عدم برازش مناسب و  دهندةباشد، نشان 08/0تر از کوچک

 .)3(جدول  ).12(کافی مدل است 

 هاشاخص همۀ است، مشخص 3که در جدول  گونهآن

هاست. در آخرین مرحله داده با مدل برازش عدم از حاکی

هاي اصالح صورت پیرایش و اصالح مدل براساس شاخص

) و حذف MIهاي اصالح مدل (گرفت. با انتخاب شاخص

به  دار یعنی مسیر مستقیم فعالیت سمنمسیرهاي غیرمعنا

دستیابی به اهداف و عملکرد و همبسته کردن مسیر خطاي 

از  56/23اندازة و عملکرد، این اصالح به  دستیابی به اهداف

تر یافته نزدیککاهد و درنتیجه به مدل برازشمی 2χ مقدار

شود. برونداد پس از اصالح در مقایسه با قبل از اصالح می

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف

1 χ2 .18/23 معنادار نباشد  عدم برازش 
2 RMSEA باشد. 08/0تر از اگر کوچک  323/0  غیربرازنده 
3 GFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  91/0  برازنده 
4 CFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  79/0  غیربرازنده 
5 AGFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  75/0  غیربرازنده 
6 NFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  79/0  غیربرازنده 
7 IFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  80/0  غیربرازنده 
8 NNFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  46/0  غیربرازنده 
9 RFI باشد. 90/0تر از باید بزرگ  43/0  غیربرازنده 



 
 159                                                 ...         اجتماعی بهزیستی و خود تعیینی انگیزه بر کارآفرینی ورزشی آموزش تأثیر

 

 

هاي برازش بهتري برخوردار بود. براساس از شاخص

کاهش  2χنتایج آزمون مجذور  هاي برازش جدیدشاخص

داد و مشخص شد بین الگوي  توجهی نشانقابل

 05/0(شده برازش کامل وجود دارد پیشنهادشده و مشاهده

> P  2)2(=38/3وχ شاخص برازندگی ). میزانGFI  برابر با

، 98/0برابر با  AGFI شدة برازندگی، شاخص تعدیل97/0

برابر با  RFI، 96/0برابر با  CFIاي شاخص برازش مقایسه

، 95/0برابر با  NFI، شاخص برازش نرمال شده 99/0

و جذر برآورد  99/0برابر با  IFIشاخص برازش فزاینده 

برابر با  NNFIو  055/0برابر با  RMSEAخطاي تقریب 

دست آمد که همگی حاکی از برازش مناسب مدل به 94/0

 ).2هاست (شکل با داده

 

 
 

 یابی دستیابی به اهداف و عملکرد مدل شدهضرایب مسیر مدل اصالح. 2شکل 
 

 گیريبحث و نتیجه

 کارآفرینی آموزش پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر

 میانجی نقش با اجتماعی بهزیستی و خودتعیینی انگیزة بر

 آزاد علوم ورزشی دانشگاه دانشجویان در مهارتی سواد

بیرجند انجام گرفت. نتایج نشان داد که آموزش  اسالمی

ي بر انگیزة خودتعیینی و بهزیستی دارامعنکارآفرینی تأثیر 

مهارتی در دانشجویان علوم  سواداجتماعی با نقش میانجی 

ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند دارد. نتایج فرضیۀ 

                                                           
1 . Toa 
2 . Mwasalwiba 

 2)، مواسالوبیا2020و همکاران ( 1ي توآهاافتهمذکور با ی

و همکاران  4)، ترانشاو2017و همکاران ( 3)، ژانگ2017(

). با 48،54، 47، 30( ست) همسو2019) و ریف (2016(

گرفته ي انجامهاپژوهشتوجه به نتایج این پژوهش و سایر 

بر  تواندیمحور ممهارت یآموزش يهادورهگفت که  توانیم

 رانیشناختی فراگروان يو توانمندساز ینیکارآفر یۀروح

و  یبالندگ منظوربهها نتیجه سازمان درتأثیرگذار باشد. 

 یۀروح تیتقو نیو همچن افراد خود يتوانمندساز

3 . Zhang 
4 . Trenshaw 
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هایی آموزش توجه کرده و فرصت تیبه اهم دیبا ینیکارآفر

و افراد خود فراهم  يو توانمندساز یرشد و بالندگ يرا برا

واسطۀ ) دریافت آموزش کارآفرینی به2019. ریف (دکنن

نفس و اسازي احساس استقالل فردي، رشد اعتمادبهشکوف

وجود گذاري در زندگی فرد و بهپذیرش خود سبب هدف

آمدن روابط مثبت و مدیریت عاطفی او در محیط و در 

رو این بهزیستی شود. ازایننتیجه بهزیستی اجتماعی او می

کنندة ترین منابع تسهیلوجودآمده از مهماجتماعی به

 ).41رود (شمار میکارآفرینی به

آموزش ) بیان کردند 1394یی (رضایعل زاهدي و 

بنابراین  ؤثر است؛مدي ماکارآفرینی بر خودکار يهامهارت

در  يگذارهینوع سرما نیتریآموزشی، عقالن يگذارهیسرما

ها دانش، بینش، مهارت ةبخش عمدو  رودیشمار مجامعه به

کارآفرینی اکتسابی مرتبط با خصلت و رفتار  يهاییو توانا

)، چراکه اهداف متداول آموزش 6( آموزش است و قابل

کارآفرینی شامل گشادگی به تغییر، تمایل به پذیرش 

هاي جدید و توانایی براي کار در محیط نامطمئن موقعیت

شود که در نتیجه است. این اهداف سبب تغییر اندیشه می

طراحی، تفکر و  هايسوي تمرکز بر مهارتانگیزة افراد را به

هاي خودکارامدي که خالقیت که ناشی از تأکید بر انگیزه

توانایی افراد براي پیروي از یک سلسله اعمال براي دستیابی 

و همکاران  1). بدري25دهد (به اهدافشان است، سوق می

) گزارش کردند آموزش کارآفرینی با تأثیر بر 2019(

رش ذهنی، شناختی افراد مانند نگهاي روانویژگی

توانمندسازي و بهزیستی اجتماعی سبب ایجاد انگیزة 

اندازي منظور راهکارآفرینی در افراد و هدایت آنان به

هاي رو سطح مطلوب ویژگیشود. ازاینوکار جدید میکسب

اي در موفقیت فرد در کارآفرینی شناختی تأثیر بالقوهروان

 دارد. 

                                                           
1 . Badri 

یی را براي هانهیزمي آموزش کارآفرینی هابرنامهاگرچه 

تا بتوانند دانش کارآفرینی را  آوردیمدانشجویان فراهم 

 ي الزم براي کارآفرینی را توسعه دهند،هامهارتافزایش و 

یی تأثیر مستقیمی بر هابرنامهنباید انتظار داشت که چنین 

رفتار کارآفرینی داشته باشد و فوراً جامعۀ کارآفرین تولید 

در حوزة کارآفرینی باید موانع  استگذارانیسرو کند. ازاین

عنوان عناصر مهم در کل واقعی و آشکار کارآفرینی را به

بنابراین، ساختار  فرایند توسعۀ کارآفرینی در نظر بگیرند؛

ي آموزش کارآفرینی نیز نیازمند توجه به موانع و هابرنامه

 يهانظام). 13ي خاص در این زمینه است (هافرصت

که  شوندیاعمال آموزش کارآفرینی، سبب مآموزشی با 

مواجه  گوناگون مرتبط با یادگیري يهاتیفراگیران با فعال

 يهاآنها را در دستیابی به مهارت ،شوند و این نوع آموزش

). همچنین شایاین ذکر است 30( سازدیآماده م یاکتشاف

هاي ویژگی تقویت بر مثبتی تأثیر فرینیرآکا زشموآکه 

هاي ویژگی بر تأثیر زیادي ص،خا طوردارد و به هفرینانرآکا

 ،خالقیت آوري،نو زار،با به حساسیت مانند فرینیرآکا

نفس و افزایش انگیزة درونی براي ، اعتمادبهرپشتکا

هاي ویژگی ورشپر ن). همچنین در میا44دارد ( کارآفرینی

 انگیزة ،پیشرفت نگیزةا ،پذیريریسک ،طلبیاستقالل

 با زانموآنشدا خالقیتو  رتجسا ،نفساعتمادبه ،نیدرو

مستقیمی  ۀرابط نناآ فرینیرآکا ناییاتوو  هاتیقابل توسعۀ

شود ). کارآفرینی سبب یادگیري عاطفی می20وجود دارد (

که به تغییراتی در عواطف و ادراکات ناشی از تجربۀ آموزش 

انش شود تا افراد از دگردد که سبب میکارآفرینی اطالق می

آمده در مورد کارآفرینی لذت ببرند یا برعکس آن دستبه

را دشوار تصور کنند. در واقع این یادگیري شناختی شامل 

تواند در یک دست آوردن مهارتی جدید است که میبه

 ).26کار رود (زمینۀ تجاري به
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ي مناسب براي ابرنامهعواملی از جمله وجود همچنین  

ي و ریپذسکیرز جمله یی اهایژگیووکار و کسب

طور معناداري با اثربخشی برنامۀ کارآفرینی خودکارامدي به

معنی است که افزایش در برنامۀ و بدان مرتبط است

ي و خودکارامدي به افزایش سطح ریپذسکیروکار، کسب

. نتایج پژوهش )19( اثربخشی کارآفرینی منجر خواهد شد

انگیزة ) نشان داد منبع 2020توآ و همکاران (

گري کارآفرینی ارتباط نزدیکی با تالش براي خودتعیین

مندي و دستیابی به هدف و موفقیت در کارآفرینی و عالقه

پنداري و لذت بردن از آن دارد. در واقع خود مرجع

ي از عوامل ایجاد انگیزه در فرد است که خود گرمیتنظخود

اي هکارامدي کارآفرینی را در فرد از طریق کسب مهارت

بخشد و به رفتار اجتماعی مطلوب و کارآفرینی توسعه می

). همچنین نتایج 47کند (بهزیستی اجتماعی وي کمک می

) نشان داد بهزیستی 2019ویکالند و همکاران ( 1پژوهش

). 53آید (شمار میترین نتایج کارآفرینی بهاجتماعی از مهم

ترین منابع شناختی از مهمهمچنین بهزیستی روان

رود. در واقع شمار میشناختی براي کارآفرینی بهانرو

جویی در افراد بر آموزش کارآفرینی با ایجاد حس لذت

هاي واسطۀ پی بردن به ارزشگري افراد بهانگیزة خودتعیین

 توان گفت استقاللعالوه می). به36خود تأثیرگذار است (

 در فعال مشارکت بین ارتباط واسطۀ شناختیروان

 بر آن تأثیر طریق از حدودي تا بهزیستی و ینیکارآفر

 توانبنابراین می وابستگی است؛ و شناختیروان صالحیت

 در استقالل فردیبا خودسازماندهی نتیجه گرفت اهمیت

 شناختیروان نیازهاي از نظر کارآفرینی سبب آن هستۀ

). در 45شود (سودمندتر می کارها سایر به نسبت اساسی

جهان به سمت  نکهیاتوجیه این یافته باید گفت با توجه به 

در دنیا با  هاسازماناقتصاد کارآفرینی در حرکت است و 

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  سابقهیبسرعتی 

                                                           
1 . Wiklund 

امروزه تسلط یافتن  اند،توسعه و خالقیت و نوآوري در حال

وکار جدید امري نی و ایجاد و توسعۀ کسببه دانش کارآفری

هاي علمی و اقتصادي مورد الزامی و از پرکاربردترین زمینه

گرفته . از سویی با مروري بر مطالعات انجاماستنیاز کشور 

 خود، بهمتکی  هاییمحیط در دانشجویان رسدیمنظر به

. ندیبینم آسیب آنها شخصی و هویت امیدوارند و آرام

ي تدریس و هاروشآموزش کارآفرینی با مرور اهداف، 

 آموزشی يهانظامواسطۀ بهي مؤثر بر آن، هاشاخص

که  شوندیبا اعمال آموزش کارآفرینی، سبب م متناسب

مواجه  گوناگون مرتبط با یادگیري يهاتیفراگیران با فعال

 يهاآنها را در دستیابی به مهارت ،شوند و این نوع آموزش

رو توجه به عامل ازاین ).30( سازدیآماده م یاکتشاف

منظور کمک به مشکل اشتغال به کارآفرینی و آموزش آن

تأثیرگذاري براي افزایش بهزیستی  راهکار تواندیمجوانان 

مهارتی با  يهاآموزشاز سوي دیگر اجتماعی باشد. 

آموزشی  يهاتی، اجرا و ارزیابی دقیق فعاليزیربرنامه

تربیت نیروي انسانی متخصص، ماهر و  موجبکارآفرینانه 

 يهاکار براي خدمت در تمامی بخش ةکارآفرین و آماد

پیشرفت  نیزاقتصادي، اجتماعی، صنعتی و فرهنگی کشور و 

و از طریق طرح و اجراي  شدهکشور  فناوري ۀو توس

یندهاي ارا براي وقوع فر ییهاجدید، فرصت يهادهیا

یکی دیگر از همچنین  ست.ده اکرکارآفرینی ملی ایجاد 

تربیت نیروهاي متخصص و ، مهارتی يهااهداف آموزش

عنوان پس از تکمیل تحصیالت، به ت که بتوانندماهري اس

کننده د و خود استخدامکننوکاري را ایجاد کسب، مؤسس

عنوان یکی از عوامل بهي مهارتی هاباشند. اکنون آموزش

باال بردن  سببنی کشور کارآفریة مهم در ایجاد تفکر و انگیز

ت فنی و مهارتی دانشجویان شده اس سطح علمی و دانش

 آموزش هاي). در توجیه این یافته باید گفت برنامه2(

 یادگیري، الهام هاي چگونهحلارائۀ راه کارآفرینی از طریق



 1400بستان ، تا33 شمارة ،9یت ورزشی، دورة نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیر                                                         162

 

 تأثیر جدید گذاريسرمایه ایجاد براي بر نیات منابع و

 افزایش سبب بخشالهام و یادگیري يهاتیفعال مگذارند و

 از دانشجویان درك و کارآفرینی براي شدهدرك هنجارهاي

، )شدهدرك کنترل( باشند کارآفرین توانندمی آنها اینکه

 هنجارهاي افزایش با همچنین دسترسی منابع. شوندمی

 است که داشته انگیزة فرد در را تأثیر بیشترین شده،درك

. شودمی شدهدرك کنترل و مثبت نگرش افزایش سبب خود

 مختلف هايمؤلفه مثبت در دانشجویی تجربۀ چگونگی

 خود کار شروع براي بر اهداف مثبتی تأثیر کارآفرینی برنامۀ

) بیان 1395). کریمی و همکاران (14دارد ( دانشجویان

برانگیز از طرف استادان، کردند که سخنان ابهام

در ایجاد انگیزة  ننایکارآفر اعو ی، سخنرانان مدهایهمکالس

دانشجویان براي توسعۀ کارآفرینی مؤثر است. این موضوع 

ینی ورزشی براي کارآفر يهادرس یريادگی تیاهم

 زانیم ههرچ سازد.را دوچندان می دانشجویان علوم ورزشی

و او احساس کند که  ردهک دایپ شیدانشجو افزا يریادگی

 يهافرصت ییاسشنا ۀزمین و مهارت الزم در نـشدا

وکار را در طول دوره کسب تیریو مد ياندازراه ،ینیکارآفر

خواهد  تریششدن ب نیکارآفر ياو برا ةکسب کرده است، اراد

 يهاتیفعال بنابراین در تبیین کلی باید گفت .)23( شد

را در  يمجـاز تیواقع ای یواقع يهاکه آموزه یآموزش

گیري تصمیم يهامهارت، دنکنیدرس فراهـم م يهاکالس

فـرد را با انجـام  ۀنانینفس کارآفرو اعتمادبه دادهرا توسعه 

. دهندیم شیمهارت خاص، افزا ای تیفعال کیدرپی پی

 يهاتیبا فعال تواندیم نیگزیجا ای يامشاهده يریادگی

 رادیا يموفق برا نانیمانند دعـوت از کارآفر یآموزش

و  وهائدیدرس، استفاده از و يهادر کالس یسخنران

مشهور، مطالعات  نانیکارآفر ةشده دربارضبط يهاپیکل

 يهاها و شرکتدانشجو در مؤسسه يکارآموز ،يمورد

وکار، طرح کسب يهاو مشارکت در مسابقه نیکارآفر

مثبت و  يکننده، بازخوردها. اظهارنظر تشویقابدی شیافزا

کننده و تشویق بیترغ يوگودانشجو، بحث و گفت دیتمج

 يمداحس خودکار تواندیان مسبا آموزشگران و مدر

 نید. ابخشبهبود  یو اجتماع یکالم بیدانشجو را با ترغ

دانشجو  یتوانند سطح تنش و نگرانـمی نیهمچن هاتیفعال

کارگزاران و  دیبا رو در این خصوصازاین را کاهش دهند.

 یدر طراح ری آموزش عالی کشوو درس یآموزش زانیربرنامه

یی هابه آموزش یو منابع درس یآموزشي هادوره نیو تدو

در جهت ایجاد تمایل و انگیزة خود تعیینی در ضمن توجه 

باشند.  داشتهي اژهیوبه کسب دانش و سواد مهارتی توجه 

با توجه به نقش مهم آموزش کارآفرینی در افزایش سواد 

ی به مهارتی، انگیزة خودتعیینی و بهزیستی اجتماع

 يهااربزا اركتد شود تا باربط پیشنهاد میمسئوالن ذي

بر  مبتنی شیزموآ يهااربزا ویژهبه آموزشیکمک

 ارجواز آنها در  متناسب يریگو بهره نوین يهايفناور

 ینهدنهاو  يگیردیا فراینددر  تسهیل مینۀز ريتئودروس 

 ند.آور همافرها را آموزش نساخت
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of sports entrepreneurship 
education on self-determination motivation and social well-being with the mediating 
role of skill literacy in sports science students. The method of the present study is 
descriptive and correlational. The statistical population of this study included all 
students of sports sciences of Islamic Azad University of Birjand in the number of 250 
people who were selected as a statistical sample. To collect data, self-determined 
motivation questionnaires from Lonsdale et al. (2014), social welfare questionnaire 
from Keys questionnaire (1998), standard questionnaire for evaluating entrepreneurship 
education of students in Baghersad (2016) and skill literacy of Zabihi et al. (2015) were 
used. The reliability of the questionnaires was also confirmed by calculating Cronbach's 
alpha. The results showed that sports entrepreneurship training has a significant effect 
on skill literacy and social well-being with the mediating role of skill literacy in Birjand 
sports science students. It is suggested that the higher education officials and planners 
of the country pay special attention to trainings in order to create a self-determined 
desire and motivation while acquiring knowledge and skill literacy in designing and 
compiling training courses 
and course resources. 
  
Keywords 
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