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 مقدمه

 سراسر هایدانشگاه و ها، نهادهاسازمان اساسی هایچالش از کارآفرینی و اشتغال امروزه بحث و موضوع

 توجه کمتر بحث این ایران به ورزشی علوم هایدانشکده درخصوص به نیز کشور داخل در و است جهان

اند، هایی که رشتة علوم ورزشی را دایر کردههای دانشگاهبا توجه به این مسئله که یکی از رسالت است. شده

امع که هیچ برنامة جآنیم  است، شاهد التحصیلیفارغ از بعد کارآفرینی و اشتغال برای آماده ساختن افراد

 لیو است، جهان در زااشتغال صنعت ترینبزرگ ورزش و مانعی برای این امر ندارند. این در حالی است که

 .(0)هستند  اشتغال بحث درگیر تربیت بدنی حوزة در بیکار آموختةدانش هزاران ایران در

 کس هر است و مورد بحث موضوعات و اساسی مسائل از ما، جامعة در امروزه کارآفرینی و اشتغال 

 للع کار، هایشیوه و آداب و جوانان اشتغال چگونگی مورد در خود، هایاندیشه و تخصصی رشتة براساس

 حثب طرفی از .کندمی بحث و گفته سخن ...ها وشغل انتخاب اولویت مشاغل، انواع بیکاری، هایانگیزه و

 و کورک کهطوریبه است، پایدار اشتغال ایجاد برای جهان دانشمندان مورد توجه موضوعات از کارآفرینی

 نوین، وکارکسب پدر دانند. دراکرمی جامعه در اشتغال ایجاد عوامل ترینمهم از را کارآفرینی راشل

 پاسخ آن به و است تغییرات در پی همواره که داندمی فردی را کارآفرین و تغییر برای ادراک را کارآفرینی

در  کشورهای هایکارآفرینی، دانشگاه اهمیت علت. به(2)کند می نگاه آن به فرصت عنوانبه یا دهدمی

 را متنوعی و ویژه پژوهشی و آموزشی هایبرنامه خود امکانات و نیازها به توجه با پیشرفته و توسعه حال

 افزایش روند بررسی طرفی اند. ازگذاشته اجرا به دانشجویان آموزش برای تهگذش دهة دو در

 هایسیاست که دهدمی نشان اخیر هایسال در آنها بیکاری نرخ همراهبه عالی آموزش آموختگاندانش

 . در(3)است  نبوده اثربخش کشور داخل در عالی آموزش آموختگاندانش اشتغال ایجاد برای کنونی

 است، هقرار گرفت مورد توجه بیشتر آنچه پیشرفته، کشورهای در کارآفرینی آموزش شدهتدوین هایبرنامه

 ادایج دانشگاه، محیط در کارآفرینی فرهنگ و مفهوم گسترش و ایجاد تدریس، هایشیوه بودن مناسب

 و کارآفرینی آموزشی هایکارگاه و هادوره برگزاری به هادانشگاه ترغیب اقتصادی، توسعة برای تحرک

 یاصل بسترهای از هاسازمان آموزشی نظام و آموزشی بخش اینکه به توجه با .است اطلاعاتی هایحمایت

 این ناکارامدی شوند،می محسوب هادولت وظایف و هافعالیت اجرای اصلی ابزارهای از و توسعه و رشد

 محرک اصلی موتور باید که داشت. آموزش عالی خواهد همراهبه جامعه برای را متعددی مشکلات بخش،

 هایآسیب و شدهتبدیل  بیکار آموختگاندانش تولیدکنندة به متأسفانه باشد، ایران در کارآفرینی توسة

 هایویژگی از متأثر کمتر( اثربخشی و فرایند قوانین، بستر، ساخت،) ایران آموزشی نظام در موجود



 0019                                کارآفرينی و اشتغال مدل ارائة و ايران ورزشی علوم یهادانشکده کارآفرينی مرخین 

 

 در نارسایی بخش، این آموختگاندانش بیکاری دلایل عمده از یکی .(4) است بوده شاغلان کارآفرینی

 گسترش و آیدمی شماربه آموزش عالی مؤسسات وها دانشگاه در مناسب کاربردی و تجربی هایآموزش

 نیرو اهشک سیاست و دولتی بخش اشباع کردگان،تحصیل فراوان عرضة و تربیت بدنی هایرشته رویةبی

 بیکاری شدید بحران با کنونی دهة در تا است شده سبب خصوصی بخش در جذب توان عدم و

 در آن نقش و ورزشی علوم و تربیت بدنی آموزش نظام فعلی هایچالش .باشیم مواجه آموختگاندانش

 کمتر کشور ورزش در زاییاشتغال نوین هایفرصت و هاعرصه کاربردی، هایمهارت و هاقابلیت پرورش

 که است حالی در این دارد، ادامه روند این که استمتمادی  هایسال و است قرار گرفته مورد توجه

 .ابدی تغییر زمینه این در آموزشی نظام رویکرد است ضروری و کرده تغییر کشور ورزش اساسی نیازهای

 فته،یاتوسعه کشورهای در ورزشی علوم و تربیت بدنی حوزة در شغلی هایموقعیت رشد با وجود طرفی از

دهد نمی اننش را مناسبی وضعیت ایران ورزش و تربیت بدنی انسانی منابع کیفی و کمی وضعیت ارزیابی

 برای تربیت بدنی، رشتة آموختگاندانش استخدام و دولتی جذب در محدودیت با وجود همچنین .(0)

 هایصلسرف و آموزشی برنامة در تغییراتی باید بیکار آموختگاندانش آمار افزایش و ناامیدی از جلوگیری

 عنوانبه ،آموزشی مراکز و مدارس در تربیت بدنی دروس تدریس برعلاوه بتوانند آنها تا بیفتد اتفاق درسی

 کزمرا و خصوصی هایباشگاه و ورزشی هایفدراسیون غیردولتی، هایسازمان در تربیت بدنی کارشناس

 .کنند فعالیت...  و معلولان و جانبازان توانبخشی و درمانی و ورزشی

 هب وابسته مشاغل در آنها جذب و تربیت بدنی رشتة آموختگاندانش بازدهی اگر که کرد اذعان باید

 هب توانمی باشد، داشته همخوانی کار بازار و جامعه نیاز با ایشان هایآموخته و دروس محتوای رشته، این

 وزةح در مختلف تحقیقات در. بود امیدوار جامعه در ورزشی علوم و تربیت بدنی رشتة وریبهره و کارایی

 هاپژوهش نتایج و است شده تأکید مهم کارآفرینی و اشتغال مؤلفة دو رابطة بر تربیت بدنی و کارآفرینی

 ارائة و کارآفرینی موضوع باید کشور در بیکاری نرخ افزایش به توجه با حاضر حال در دهدمی نشان

 تتربی در اصلی متولی عنوانبه تربیت بدنی هایدانشکده و هاگروه مورد توجه کارآفرینانه هایمهارت

 هایزمینه بررسی با خود دکتری رسالة در( 0334) پوردر این زمینه فروغی .باشد تربیت بدنی دانشجویان

 ورزش در کارآفرینی برای اصلی زمینه 7 به کشور تربیت بدنی متخصصان دیدگاه از ورزش در کارآفرینی

 ورزشی، تبلیغات ورزشی، خدمات ورزشی، ریزیبرنامه و مدیریت ورزش، در پژوهش و آموزش اولویت با

دست یافت  ورزش فرهنگی امور و ورزشی تجهیزات تولید و ساخت ای،حرفه و و قهرمانی همگانی ورزش

 نتایج سازیتجاری و دانشگاهی کارآفرینی بررسی به پژوهشی در( 0337) حسینی حاجی و فکور .(5)
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 در که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل نتایج و پرداختند ایران مهم هفت دانشگاه در هاپژوهش

 ایشدهتثبیت وضعیت از صنعت با قرارداد عقد و مشترک هایپژوهش انجام مورد پژوهش، هایدانشگاه

 اب ارتباط دفتر پژوهشی، امور دفتر دارای هادانشگاه همة که داد نشان هایافته همچنین است. برخوردار

 درش مرکز دارای چهار دانشگاه فقط مورد بررسی، هفت دانشگاه از اما بودند، کارآفرینی مرکز و صنعت

 ار دانشگاهی آموختگاندانش بیکاری چالش ترینبزرگ خود، تحقیق در( 0337) کتولی نظری .(6)بودند 

 عملی فرایندهای با علمیهیأت  اعضای آشهایی عدم شغلی، هایبا مهارت آموزش محتوای تناسب عدم

 و ابیکاری فرهنگ نیافتن رواج و نبودن مشخص دانشجویان، تحصیلی رشتة با مرتبط اجرایی امور انجام

 مدل ارائة در( 0333) همکاران و پورطالب .(7)است  کرده عنوان آموختگاندانش کانون های توسعة عدم

 یافتندت دس نتایج این به ایران تربیت بدنی هایدانشکده سازمانی کارآفرینی و سازمانی جو رگرسیونی

 رد سازمانی کارآفرینی میزان بودن پایین و جو سازمانی بودن نامساعد بر دال شدهکسب امتیازهای که

همکاران  و فراهانی .(3)آنهاست  هایمؤلفه نابسامان و نامطلوب وضعیت و کشور تربیت بدنی هایدانشکده

 کارآفرینی در تربیت بدنی دروس محتوای و سرفصل نقش عنوان با خود پژوهش در( 0333)

 ایجاد نی،تربیت بد دانشجویان به کارآفرینی آموزش لزوم: رسیدند نتایج این به رشته این آموختگاندانش

 با دروس محتوای و سرفصل انطباق و تجدیدنظر اجرا، و یادگیری  هایمحیط بین تعاملی و میانه فضای

 .(9)کند  حمایت ورزش عرصة در هاخلاقیت و هانوآوری از بتواند که قوانینی تدوین و جامعه نیازهای

 علوم و تربیت بدنی رشتة آموختگاندانش اشتغال موانع بررسی به پژوهشی در( 0391) همکاران و برومند

 و هادانشگاه بین نزدیک ارتباط فقدان بود که این از حاکی تحقیق یافتة که پرداختند ایران ورزشی

 کارآفرینی و تربیت بدنی هایدانشکده بین ارتباط عدم و جامعه اقتصادی و اجرایی مختلف هایبخش

 بخش توسعة عدم ورزش، به غیرمتخصص و غیرورزشی افراد ورود و درونی عوامل مؤثرترین عنوانبه

اند نیبیرو عوامل مؤثرترین کشور در المللیبین رویدادهای برخی برگزاری امکان عدم و ورزش در خصوصی

 توسعةکارآفرینی بر مؤثر ساختاری عوامل شناسایی» عنوان با پژوهشی در( 0391) فارسی یداللهی .(0)

 عامل 25 تحقیق نتایج براساس و پرداخت کارآفرینی بر مؤثر ساختاری عوامل بررسی به «دانشگاهی

 برخوردار یکسانی اهمیت و وزن از ساختاری عوامل ابعاد که شدند شناسایی بعد 9 قالب در ساختاری

 انسانی، عمناب نظام مالی، نظام پژوهشی، نظام فیزیکی، امکانات سازمانی، ساختار ترتیببه بلکه نبودند،

 دارای نظارت و کنترل سیستم و کاری هایروش و فرایندها اطلاعاتی، منابع نظام سازمانی، راهبرد

 سیاستگذاری و مدیریت نقش تحقیقی به بررسی در( 0392) همکاران و فراهانی .(01)اند اولویت
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 (سیاست و راهبرد تعیین) دانشجویان شغلی انتظارات هدایت در تربیت بدنی هایگروه و هادانشکده

 ئولیتمس تقسیم که دادند ارائه را مختلفی پیشنهادی راهبرد پژوهش، هاییافته به توجه با پرداختند و

 یابیدست راستای در ترتیببه کارآفرین، و محورپژوهش محور،آموزش رویکرد سه با هاگروه و هادانشکده در

 رشتة در عالی آموزش کیفیت افزایش طریق از علوم کردن ایحرفه جهان، در ورزشی علوم مرزهای به

 کارآفرین دانشگاهیان به خوداشتغالی تسهیلات اختصاص با بیکاری بحران حل و کارآفرینی تربیت بدنی،

 دانشجویان از نظر کارآفرینی موانع بندیاولویت» عنوان با خود مقالة در( 0393) امینی .(00)ورزش  حوزة

 آموزشی موانع به دانشجویان از نظر وزن بیشترین که نشان داد 0«تاپسیس روش از استفاده با تربیت بدنی

 ینترمهم از تدریس روش و تحصیلی دورة در دانشجویان درسی محتوای و یافت اختصاص فردی سپس و

 نداشتن و خود اندک سرمایة دادن دست از ترس. شد شناسایی حاضر تحقیق در که بودند عواملی

 تأکید پژوهشگر هستند و عوامل دیگر از کارآفرین دانشجویان از حمایت احساس عدم و نفساعتمادبه

 دانشجویان ترغیب باعث دانشجویان از ملموس حمایت و آموزشی محتوای هدفمند و دوباره طراحی دارد

 یاددهنده سازمان مدل وهش ارائة( در پژ0397نظری و دهقان ) .(02)شد  خواهد کارآفرینی سمت به

 مامت میان در باهم، همراه یادگیری و بنیاد بر یاددهیداده نظریة ورزشی براساس علوم هایدانشکده برای

 که تاس این بیانگر حاضر پژوهش تأکید کردند و نتایج یاددهنده هایسازمان کلیدی رکن عنواناعضا به

 محیطی، شرایط اصلی، پدیدة علی، عوامل از علوم ورزشی هایدانشکده برای یاددهنده سازمان مدل

 عوامل فردی، عوامل شامل علی عوامل. است شدهپیامدها تشکیل  و راهبردها ای،زمینه هایویژگی

 قابلمت یادگیری و یاددهی. گذارندمی اثر اصلی پدیدة بر که مستقیماً است مدیریتی عوامل و سازمانی

 -یفرهنگ محیط شامل محیطی شرایط است و شدهمعرفی  الگو در این اصلی پدیدة عنوانبه اعضا بین

 هایویژگی و زیستی محیط و فناوری و اطلاعاتی محیط محیط اقتصادی، سیاسی، محیط اجتماعی،

 راهبردها کارکرد که هستند افزاریسخت هایزیرساخت و جو سازمانی سازمان یادگیرنده، شامل ایزمینه

 افزارینرم راهبردهای و فکرافزاری راهبردهای شامل مورد استفاده راهبردهای. دهندقرار می تحت تأثیر را

 ازمانیس پیامدهای و فردی پیامدهای عناصر، سایر نقش به توجه و آنها از مناسب گیریبا بهره که هستند

نصیرزاده و  .(03)داشت  خواهند دنبالبه یاددهنده سازمان عنوانبه ورزشی علوم هایدر دانشکده را

 یتربیت بدن آموختگاندانش کارآفرینی در مؤثر عوامل بررسی و ای به تحلیل( در مقاله0397همکاران )

                                                           
1. TOPSIS 
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 ،شناختیروان بعد در شش تربیت بدنی آموختگاندانش کارآفرینی در مؤثر کشور پرداختند و عوامل

 تحقیقات در .(04)شد  ای شناساییحرفه هایصلاحیت و محیطی مدیریتی، تحصیلی، شناختی،جمعیت

 قالب در کارآفرینی هایبرنامه گنجایش با وجود که کندمی عنوان( 2116 )بیل  نیز خارجی مشابه

 دستور در مذکور هایبرنامه عقلانی جنبة هنوز آموزشی، هایگروه و درسی هایکلاس موضوعی، هایبرنامه

 در نآ گنجایش و کارآفرینانه های فرصت و است نشده لحاظ انگلستان تربیت بدنی های دانشکده کار

 احساس رشته این در هنوز آن خالی و جای است بوده صوری کاملاً مربیگری های دانشنامه و ورزشی علوم

 .(05)شود می

 هک دادند انجام اسپانیا در« کارآفرین دانشگاه توسعه» عنوان با را پژوهشی( 2101) اوربانو و گوئِرِرو

 و جاریت و فیزیکی مالی، انسانی، منابع قبیل از) یدرون عوامل متقابل روابط بررسی به پژوهش، این در

 دمانن رسمی عوامل از قبیل)محیطی  عوامل و( کردن موضعی و هاشبکه وضعیت، قبیل از هاییقابلیت

 عوامل و کارآفرینی و آموزش کارآفرینانه حمایتی ابزارهای کارآفرینانه، حکمرانی ساختار و سازمان

 هایالگو و کارآفرینی آموزش هایشناسیروش کارآفرینی، به دانشگاه جمعی هاینگرش مانند غیررسمی

 ،به آموزش نسبت را کارآفرین هایدانشگاه توسعة وضعیت که پرداختند( پاداش هایو سیستم نقش

د مور هایدانشگاه همة که دادند نشان پژوهشگران .کنندمی تعیین کارآفرینانه هایمأموریت و پژوهش

 و کنندمی توجه و تمرکز همزمان طوربه کارآفرینانه هایمأموریت و پژوهش آموزش، انجام بر مطالعه

 وسعةت در مشارکت و کارآفرینی فرهنگ ارتقای دانش، انتقال به مربوط هایفعالیت را ارزش بیشترین

 انگیزة فرایندی الگوی طراحی» عنوان با در تحقیقی (2101)شریفیان  . (06)داشتند  اختیار در ایمنطقه

 و ملکردع کارآفرینانه، فردی هایویژگی متغیرهای چندگانة ، تأثیر«تربیت بدنی دانشجویان کارآفرینی

فرهنگ  و ایحرفه هایو ارتباطات، صلاحیت اطلاعات فناوری از و استفاده تحصیلی، آگاهی خودپندارة

 املع که داد نشان کرد. نتایج را بررسی مرد تربیت بدنی دانشجویان کارآفرینی انگیزة بر سازمانی

 تأثیر نکمتری سازمانی فرهنگ و عامل دارد کارآفرینی انگیزة بر را تأثیر بیشترین ایحرفه هایصلاحیت

 داخلی عوامل» عنوان با پژوهشی در( 2102) همکاران و یوسف .(07)است  دارا یادشده عوامل از بین را

 این .پرداختند مالزی دولتی تحقیقاتی دانشگاه چهار در موضوع این بررسی به ،«دانشگاهی کارآفرینی

 تأکید الزیم دولتی تحقیقاتی هایدانشگاه در نوظهور پدیدة یک عنوانبه دانشگاهی کارآفرینی بر تحقیق

 در یدانشگاه فناوری انتقال و تحقیقات سازیتجاری بر دانشگاهی کارآفرینی که دهدمی نشان و داشته

 کمیلت در مفقوده حلقة کارآفرینی که شد مشخص همچنین. دارد مثبت تأثیر مورد بررسی، هایدانشگاه
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 سازمانی ساختار از استفاده بر مبنی را شواهدی پژوهش این. است سازیتجاری و تحقیقات فرایند

 نیکارآفری میزان بر داخلی محیط متغیرهای تأثیر سنجش یا گیریاندازه برای دانشگاهی کارآفرینی

 منابع تمدیری نظام سازمانی،فرهنگ  نظارتی، هایسیستم که بود آن بیانگر نتیجه. آورد فراهم دانشگاهی

هستند  اهدانشگاه این در دانشگاهی کارآفرینی اصلی هایبینپیش کارآفرینانه، رهبری سبک و انسانی

 ار ورزش که است گسترش حال در تحقیقات از بخشی ورزشی کارآفرینی بیان کرد (2107) راتن .(03)

 تجهیزات جدید، هایفناوری در توانمی را ورزش در نوآوری. کندمی مرتبط و خلاقیت نوآوری مدیریت به

 جدید هایفرصت و هارسانه کننده،مصرف جدید خدمات و محصولات آموزش، و جدید هایراهبرد لباس، و

 شناخته ایگسترده طوربه جهانی هایرسانه و وکارکسب در ورزشی هاینوآوری نقش اگرچه. کرد مشاهده

 پرداخته ورزش کارآفرینی رشتة به( 2107) لیاتو .(09)است  شده توجه آن به کمتر علمی منظر از شده،

. تاس ناپذیراجتناب واقعیتی سنتی هایورزش در ابتکاری هایحلراه ورزش و کارآفرینی تلفیق با که

 اب مواجهه در را کارآفرینانه رفتار و باشند نوآورانه اقتصادی و اجتماعی از لحاظ باید ورزشی هایبنگاه

 برای هاییحلراه ارائة به نیاز همچنین .کنند برآورده خارجی در محیط مشاهدهقابل  مختلف مخاطرات

 یطیمحزیست اجتماعی، ابعاد با سازگاری و پایدار مدیریت رویکرد یک در پی ورزش، به مربوط مشکلات

 تمامی بر که باشند رهبری هایویژگی ایجاد به قادر باید ورزشی کارآفرینان در نتیجه، .است مالی و

 کارآفرینی،» عنوان با تحقیقی در( 2107) راتن و فریرا .(21)کنند می برقرار ارتباط آنها با که سهامدارانی

 و یعال آموزش مؤسسات بیشتر برای سیاسی ابزاری داشتند، ورزش بیان «ورزشی هایسیاست و نوآوری

 برای را ایشیوه نوآور، کارآفرین و ورزشی هایسازمان و ها استارگان سایر و هاشرکت ها،دانشگاه

 مالی تأمین برای مثال میسر سازند. را شانچندگانه اهداف به دستیابی تا کنندمی ایجاد هاسازمان

است  و ضروری لازم ورزشی هایسازمان اقتصادی توسعة برای بودجه تأمین منظوربه کارآفرینانه

 ورزشی علوم در کارآفرینانه هایظرفیت نقش مورد در پژوهشی در( 2107) همکاران و 0سرانو گونزالز.(09)

 هبودیافتهب راهبردی سیاست عمده، طوربه کارآفرینی عالیة تحصیلات که کردند تأکید دانشگاه دانشجویان

 رب کارآفرینی ایدوره نقش و رودمی کاربه دانش هایظرفیت از برداریبهره منظوربه که است ورزش در

 زمانی ورزشی کارآفرینی است معتقد( 2103) 2ریتون .(20)است  تأثیرگذار ورزشی علوم دانشجویان عزم

 رصتف یک به منظور پاسخگوییبه جامعه، عناصر سایر با مشترک طوربه ورزشی، نهاد یک که دهدمی رخ

                                                           
1. González-Serrano 

2. Ratten 
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 چندبعدی کافی اندازةبه  ورزش که اندمدعی( 2103) 0توماس و . پوتس(22)کند می عمل ارزش خلق و

 ظریةن به پیوستن مستلزم و جدید رویکردهای بازخوانی، کشف شامل تحقیقاتی هایتلاش نیازمند و

 رزشیو هایسیاست در نوآوری و کارآفرینی به مربوط مطالعات از استفاده با وی است. کارآفرینی و نوآوری

 مکک اجتماعی تعامل و بهداشتی ابتکارات اقتصاد، به ورزش چگونه که داد نشان تحلیلگران سوی از

 رد محیطی شرایط درک برای را کارآفرینی چارچوب باید ورزش، هایسیاست محققان کند، بنابراینمی

 هانی،ج مختلف اقتصادی هایبلوک در نوآور صنعت به تواندمی ورزشی کارآفرینی بگیرند و ذهنیت نظر

 بررسی در( 2109)  همکاران و مویس .(23)شود  بدل هاشرکت خرد سطح و شهرها مناطق، کشورها،

 که ندداد نشان کننده،تعدیل متغیر یک عنوانبه جنسیت: ورزشی علوم عالی آموزش در کارآفرینی اهداف

 هایسیاست که بیان کردند و دارد وجود کارآفرینی قصد و تمایل مرد، و زن جنسیت بین مثبت رابطة

 آموزشی هایدوره یا جلسات برگزاری زنان، در شدهدرک تمایل ارتقای سمت به باید دانشگاه عمومی

 یقطر از مردان کارآفرینی ادراک قابلیت اساسی، عملکردهای مورد در فنی منابع ارائة با و شود دهیجهت

 آموزش و نوآوری سیستم ساخت بررسی به تحقیقی در( 2109) هوا ژن .(26یابد ) افزایش آموزش

 ینیکارآفر آموزش و نوآوری اصلاح تعمیق که پرداخت تربیت بدنی عالی آموزش مؤسسات در کارآفرینی

 تقویت و است دانشگاهی آموزش اصلاح اهداف ترینمهم از جدید دورة در بدنی تربیت عالی آموزش در

در  .است نوآورانه استعدادهای توسعة برای راهبردی دانشگاه دانشجویان کارآفرینی هایتوانایی پرورش

 آموزش و نوآوری جامع سیستم یک ساخت بدنی، تربیت هایدانشکده سه مولفه مزایای این تحقیق

 م ورزشیعلو هایدانشکده کارآفرینی و نوآوری سیستم پایدار و این امر توسعة کرده ترکیب را کارآفرینی

 کارآفرینی و نوآوری از دانشجویان آگاهی که ایگونهبه کند،می ایجاد دانشکده از خارج و داخل در را

 ارآفرینیک فضای، ورزشی هایدانشکده در کارآفرینان تعداد افزایش منظوربه. یابد چشمگیری بهبود طوربه

 نوآوری، جامع سیستم ایجاد برای زمان توسعة نیازهای با مطابق امر این. گیردمی شکل دانشکده در

 مصطفی .(27است ) باز و ایرشتهمیان چندسطحی، ای،چندرشته ورزشی آکادمی در آموزش و کارآفرینی

 ورزشی علوم ارشد کارشناسی دانشجویان اشتغال درک و کارآفرینی سطح بررسی در( 2121) کاریول و

تایج نشان پرداختند. ن معلم کاندیداهای برای کارآفرینی و مقیاس کنندگانشرکت اشتغال میزان تعیین به

دارد .  وجود داریمعنا تفاوت معلم داوطلبان برای کارآفرینی و اشتغال داد، در ابعاد و زیر مقیاس های

                                                           
1. Potts and Thomas 
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 سطح در توجهی قابل روابط و تفاوت ولی نشد، مشاهده داریمعنا تفاوت همچنین در متغیر جنسیت

 در دانشجویان انگیزةة به ایمقاله در( 2121)همکاران  و جوهانیس .(23شد ) یافت اشتغال و کارآفرینی

 ایبر انگیزه داد نشان که پرداختند اندونزی دانشگاه در موردی مطالعة:  ورزشی کارآفرینی یادگیری

 متیازا میانگین با متوسط ردة در بدنی تربیت دانشکدة دانشجویان توسط ورزش زمینة در کارآفرینی

 .(29دارد ) قرار 41/003

 ینتعی منظورجامع به مطالعاتی و علمی اهمیت بررسی پژوهش، تجربی و نظری ادبیات بر مروری با

موجود، مدل اشتغال  وضعیت ورزشی لازم و ضروری است تا براساس علوم هایدانشکده کارآفرینی نیمرخ

 از پس دانشجویان کنند کمک امر متولی عنوانبه ورزشی علوم هایدانشکده شود تا ارائه و کارآفرینی

 خودشان شغلی وضعیت و آینده در بتوانند کافی مهارتی و عملی هایآموزش از طریق تحصیلات اتمام

 عدم و یکاریب دلیلبه و شود محقق تربیت بدنی رشتة آموختگاندانش شغلی انتظارات و باشند تأثیرگذار

 حوزة در زیاد مطالعات همچنین با وجود .نیاورند روی دیگر کاذب و غیرمرتبط مشاغل به اشتغال،

 مطلوب و موجود وضعیت و کارآفرینی نیمرخ حوزة در جامع تحقیق و بررسی اشتغال، و کارآفرینی

 هایدهدانشک در کارآفرینی نیمرخ بررسی با رسدمی نظربه و است محدود کشور ورزشی علوم هایدانشکده

 رائها ورزشی علوم هایدانشکده ساختار برای کارآفرینی و اشتغال کلی و جامع مدل توانمی ورزشی علوم

 وجودم شکاف برداشته شود و کارآفرین و توانمند تربیت بدنی دانشجویان تربیت جهت در گامی تا داد

 امیدوار حققم .شود برداشته میان از اشتغال بیکاری مشکل و تربیت بدنی آموختگاندانش بالای تعداد بین

 تیترب با و شود جدیدی نگاه ورزشی علوم دانشجویان آموزش و تربیت امر به پژوهش این انجام با است

در  تربیت بدنی دانشجویان و آموختگاندانش ،(داوری و مربیگری تخصصی، هایدوره) عملی و یعلم

 رزشیو علوم با مرتبط کار بازار وارد بتوانند و باشند داشته کافی و کامل مهارت ورزشی مختلف هایرشته

 .شوند

 و یبررس را ورزشی علوم هایدانشکده در کارآفرینی نیمرخ تا است آن بر حاضر تحقیق یکل طوربه 

 اشتغال راهکارهای ترینمهم( سوم نسل و کارآفرین هایدانشگاه راستای در) مفهومی مدل یک کمک به

 به مؤلفه 00 با (24) (2102) گیب یمفهوم از مدل استفاده با و کند تبیین و شناسایی را کارآفرینی و

 راهبرد و مأموریت ،اندازچشم هایمؤلفه شامل آن ابعاد و کارآفرینی دهد؟ نیمرخ پاسخ زیر هایپرسش

 وذنف قدرت بودن، ایفرارشته و ایچندرشته سازمانی، طرح و ساختار دانشگاه، و ادارة حاکمیت دانشگاه،

 زدانش، مرک انتقال آموختگان،دانش جامعه، هایارزش و نفعانذی مدیریت متنوع، مالی از منابع استفاده و
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 چه در ایران ورزشی علوم هایدانشکده در کارآفرینانه آموزش سازی،المللیو بین مالی تأمین رشد،

 کارآفرینی و اشتغال مدل برای حاضر تحقیق در شدهارائه مدل کلیت و برازش آیا دارند؟ قرار وضعیتی

 است؟ تأیید مورد ایران ورزشی علوم هایدانشکده

 

 شناسیروش

 مانجا میدانی صورتبه تحقیقات پیمایشی است که روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و در زمرة

 ایهدانشکده آموختگاندانش و دانشجویان استادان، کارمندان، آماری پژوهش شامل گرفته است. جامعة

 یهادانشکده آموختگاندانش و کارمندان، دانشجویان ایران بود. نمونة تحقیق از استادان، ورزشی علوم

نفر و با استفاده از  334حداقل  شمال، جنوب، شرق و غرب کشور انتخاب شد و با حجم ورزشی علوم

های مخدوش و عدم بازگشت شد. با در نظر گرفتن عدم پاسخگویی، پرسشنامه انتخاب جدول مورگان

پرسشنامه در نظر گرفته شد و در نهایت  411ها تعداد پرسشنامة توزیعی تعدادی از پرسشنامه

 استاندارد پرسشنامة اطلاعات گردآوری ابزار پرسشنامة کامل انجام گرفت. 334ها روی وتحلیل دادهتجزیه

لیکرت برای بررسی  مقیاس در سؤال 013 با روایی و پایایی مطلوب بود. این پرسشنامه از (2102گیب )

 و مأموریت انداز،چشم مؤلفة. 0 های پرسشنامه عبارت بود از:کند. مؤلفهمؤلفة کارآفرینی استفاده می 00

 مؤلفة. 4 ی،سازمان طرح و ساختار مؤلفة. 3 دانشکده، ادارة و حاکمیت مؤلفة. 2 دانشکده، راهبرد

 هایارزش و نفعانذی مدیریت مؤلفة. 6 متنوع، منابع از استفاده و نفوذ قدرت. 5ای، فرارشته ای،چندرشته

 در مخاطرات مالی تأمین رشد، مرکز مؤلفة. 9 ،دانش انتقال مؤلفة. 3 آموختگان،مؤلفة دانش. 7 جامعه،

 پرسشنامه پایایی و روایی. آموزش و کارآفرینانه آموزش مؤلفة. 00 سازی والمللیبین مؤلفة. 01 دانشکده،

شده است. در این تحقیق روایی صوری و محتوایی درصد گزارش  91در تحقیقات داخلی مطلوب و 

 =95/1) محاسبه شد درصد 95کرونباخ  آلفای پایایی پرسشنامه توسط استادان مدیریت ورزشی تأیید و

αشناختی استفاده های جمعیتها و توصیف دادهبندی داده(. از آمار توصیفی برای خلاصه کردن، دسته

 5/3 نسخة  Lisrelو  25نسخة  SPSSافزار ها تحت نرموتحلیل دادهشد. از آمار استنباطی برای تجزیه

ت ساختاری نیز های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و مدل معادلااستفاده شد. از آزمون

 استفاده شد.
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 نتایج

 در ود،ب پرسشنامه ةکنندبا توجه به اینکه بخش نخست پرسشنامه مربوط به اطلاعات مشخصات تکمیل

 شود.می حاصل توصیف هایداده در این بخش شد.سؤال تنظیم  سه زمینه این

 

 پژوهش در حاضر شناختی افرادجمعیت هایويژگی .0 جدول

 

 

 دارها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به معنابرای بررسی نرمال بودن داده

 های پارامتریک استفاده کرد.توان از آزمونها تأیید شد و می( نرمال بودن دادهP>15/1ها )نبودن گویه

  

 درصد فراوانی سطوح متغیرها شناختیجمعیتمتغیرهای 

 جنسیت
 7/60 237 مرد

 3/33 047 زن

 سازمانی عنوان و سمت

 5/03 52 دانشجو

استاد و مربی 

 ورزش
070 5/44 

التحصیل فارغ

 تربیت بدنی
003 4/29 

 5/02 43 کارمند

 تحصیلات

 7/4 03 کاردانی

 2/43 066 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
009 1/30 

 0/20 30 دکتری
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 های علوم ورزشیتحلیل وضعیت نیمرخ کارآفرينی دانشکده .1جدول 

 میانگین 
انحراف 

 معیار

درجة 

 آزادی
t 

تفاوت 

 میانگین

سطح 

داریمعنا  

انداز و چشم

 مأموريت
63/2  79/1  333 17/3 -  32/1 -  110/1  

65/2 حاکمیت و اداره  79/1  333 73/3 -  35/1-  110/1  

ساختار و طرح 

 سازمانی
53/2  74/1  333 23/00 -  42/1-  110/1  

چند رشته و 

ای بودنفرارشته  
64/2  35/1  333 34/3 -  36/1-  110/1  

59/2 قدرت نفوذ  35/1  333 43/9 -  40/1 -  110/1  

مديريت 

نفعانذی  
55/2  77/1  333 36/00 -  45/1-  110/1  

وضعیت 

آموختگاندانش  
52/2  93/1  333 64/9 -  43/1-  110/1  

53/2 انتقال دانش  33/0  333 93/5 -  42/1-  110/1  

مراکز رشد و 

 تأمین مالی
43/2  72/1  333 00/04 -  52/1-  110/1  

سازیالمللیبین  29/2  30/1  333 30/07 -  70/1-  110/1  

آموزش 

 کارآفرينانه
37/2  73/1  333 67/05 -  63/1-  110/1  

54/2 کل  64/1  333 19/04 -  46/1-  110/1  

**<0/05 T Value =3 
 

شود وضعیت نیمرخ کارآفرینی ها مشخص می( و میانگین مؤلفه>15/1Pداری )سطح معنابا توجه به 

 های علوم ورزشی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.در دانشکده
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 های علوم ورزشی. تحلیل وضعیت نیمرخ کارآفرينی دانشکده3جدول 

 میانگین 
انحراف 

 معیار

درجة 

 T آزادی

تفاوت 

 میانگین

سطح 

داریمعنا  

57/2 کیاستراتژ تعهد وجود میزان.0  99/1  333 43/3-  43/1-  110/1  

 در دانشکده کیاستراتژ تعهد.2

 دانشگاه گاهیجا به یابیدست
65/2  39/1  333 66/7-  35/1-  110/1  

63/2 یاستراتژ در وضوح و صراحت.3  99/1  333 42/6-  32/1-  110/1  

 مفهوم در وضوح و صراحت.4

 ینیکارآفر مشترک
70/2  93/1  333 77/5-  29/1-  110/1  

 نعنوابه ینیکارآفر و یگذارهیسرما5

 یمرکز یهایاستراتژ
67/2  13/0  333 32/6-  33/1-  110/1  

 همة تیمرکز عنوانبه ینوآور.6

 دانشکده یکارها
77/2  34/0  333 49/2-  23/1-  103/1  

71/2 دانش تبادل به کیاستراتژ تعهد.7  14/0  333 59/5-  31/-  110/1  

 توسعة به کیاستراتژ تعهد.3

 ورزشی یهارشته در یامنطقه
66/2  14/0  333 35/6-  34/1-  110/1  

 و هامشارکت به کیاستراتژ تعهد.9

 وکارکسب توسعة
63/2  14/0  333 15/7-  33/1-  110/1  

70/2 نفوذ قدرت به کیاستراتژ تعهد01  12/0  333 52/5-  29/1-  110/1  

 و کیاستراتژ تمرکز یتواهای.00

 گراعمل
63/2  16/0  333 95/5-  32/1-  110/1  

 زا نفعانیذ عیوس ةدیعق به تعهد.02

 دانشکده کمال و یبرتر
63/2  32/0  333 45/3-  32/1-  110/1  

 یسو از یبانیپشت و فهم و درک.03

 دانشکده مدیران
63/2  13/0  333 10/7-  37/1-  110/1  

 رئیسه أتیه درک سطح.04

 ینیکارآفر با ارتباط در دانشکده
74/2  15/0  333 76/4-  26/1-  110/1  

 رئیسة أتیه سطح برخورد.05

 ارتباط با مشارکت در دانشکده
75/2  15/0  333 63/4-  25/1-  110/1  

 در نیکارآفر تیعضو تیتقو.06

 دانشکده رئیسة أتیه
62/2  16/0  333 97/6-  33/1-  110/1  

 یاعضا فعالانة مشارکت سطح.07

 دانشکده جهت در نیکارآفر
72/2  39/0  333 39/3-  23/1-  110/1  
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 استادان، مشارکت تیتقو.03

 دانشکده دانشجویان و کارکنان
63/2  14/0  333 97/5-  32/1-  110/1  

 فعالانه ارتباطات و اعتماد سطح.09

  یاحرفه کارکنان انیم
65/2  16/0  333 44/6-  35/1-  110/1  

 یکاری هاییافزاهم و روابط.21

 کنندهمشارکت انیم موجود
60/2  96/1  333 11/3-  39/1-  110/1  

 رانیمد پیگیری و تعهد سطح.20

 یعلم أتیه اعضای و گروه
63/2  10/0  333 23/7-  37/1-  110/1  

 یهابرنامه فعالانة یرهبر.22

 دانشکده در نانهیکارآفر
45/2  14/0  333 27/01-  55/1-  110/1  

 لیتسه یبرا یسازمان ساختار.23

 نانهیکارآفر یرفتارها
54/2  96/1  333 43/9-  46/1-  110/1  

66/2 یریگمیتصم در تمرکز عدم.24  97/1  333 30/6-  34/1-  110/1  

 استخدام، تیمسئول یارتقا.25

 یآموزش یهاگروه دانش تبادل
60/2  93/1  333 05/3-  39/1-  110/1  

 زیآممخاطره یرفتارها تیحما.26

  بالا به نییپا
60/2  40/0  333 35/5-  39/1-  110/1  

 یهاقالب یبرا پاداش نظام.27

 دانشکده در ینوآور گستردة
53/2  94/1  333 30/3-  42/1-  110/1  

 انیم فعالانه یهمکار سطح.23

 یآموزش یهاگروه
65/2  10/0  333 33/6-  35/1-  110/1  

 یلیتحص هایدوره تعداد.29

 داوری( و مربیگری) یاچندرشته
65/2  10/0  333 77/6-  35/1-  110/1  

 یآموزش و پژوهشی مراکز تعداد.31

 ورزشی موضوع بر متمرکز
66/2  36/0  333 91/4-  34/1-  110/1  

 در یآموزش یهاگروه تعداد.30

 یاحرفه توسعة یهانهیزم
63/2  32/0  333 42/3-  32/1-  110/1  

55/2 دانشکده کل در تعهد سطح.32  11/0  333 75/3-  45/1-  110/1  

 ای یسازیفکر سطح.33

 دانشکده در یسازیعقلان
65/2  43/0  333 35/4-  35/1-  110/1  

 یبرا دانشکده تیظرف و تعهد.34

 درآمد شیافزا
62/2  10/0  333 41/7-  33/1-  110/1  
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 یمال نیتأم موجود نسبت.35

 یعموم یمال نیتأم به یخصوص
56/2  96/1  333 10/9-  44/1-  110/1  

 شیافزا تیفعال اریاخت ضیتفو.36

 یآموزش یهاگروه به درآمد
59/2  44/0  333 60/5-  40/1-  110/1  

 رد کل دانشکده فعالانة مشارکت.37

 ی مال نیتأم
59/2  11/0  333 99/7-  40/1-  110/1  

 نةیزم در دانشکده تمرکز.33

 ورزشی و یفرهنگ یهاینگران
49/2  11/0  333 99/9-  50/1-  110/1  

دانشکده  یهاارزشی ابیارز.39

 نفعانذی به یمشروع براساس
59/2  45/0  333 47/5-  40/1-  110/1  

 یتمام با فعالانه ارتباطات.41

 دانشکده یدیکل نفعانذی
55/2  11/0  333 36/3-  45/1-  110/1  

 با دانشکده فعالانة مشارکت.40

 ورزشی کوچک و صنایع شرکت
52/2  12/0  333 04/9-  43/1-  110/1  

 با دانشکده فعالانة مشارکت.42

 صنایع ورزشی یهاانجمن
51/2  12/0  333 56/9-  51/1-  110/1  

 یآموزش یهاگروه مشارکت.43

  ورزشی ابتکارات در بدنی تربیت
55/2  11/0  333 73/3-  45/1-  110/1  

 مشاورة یهاتیفعال سطوح.44

 دانشکده کل( یدرآمد) تندرستی
63/2  32/0  333 10/4-  37/1-  110/1  

 مورد یکارها ینسب تناسب.45

 توسعه و تحقیق تیحما
50/2  11/0  333 60/9-  49/1-  110/1  

 با انیدانشجو ارتباط یاینتوا.46

 ورزشی وکارکسب یهاسازمان
57/2  33/0  333 60/4-  43/1-  110/1  

 مشارکت یهادوره تعداد.47

 ورزش حوزة در فعال یاحرفه
51/2  93/1  333 11/01-  51/1-  110/1  

 دانشکده یآموزش یهامشارکت.43

 یخارج یهاسازمان با
54/2  17/0  333 47/3-  46/1-  110/1  

 در وکارکسب هایگروه مشارکت.49

 یمحل مؤسسات توسعة
60/2  30/0  333 25/4-  39/1-  110/1  

 اهباشگاه با فعالانه یهامشارکت.51

 یاحرفه مؤسسات و
66/2  06/2  333 17/3-  34/1-  112/1  
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 نانیکارآفر با فعالانه مشارکت.50

 پژوهش و آموزش در یمحل
46/2  94/1  333 34/00-  54/1-  110/1  

 نانیکارآفر به مقام و شأن دادن.52

 پژوهانهپاداش و  قیطر از
67/2  50/2  333 53/2-  33/1-  101/1  

 در دانشکده مشارکت.53

 و یاجتماع یهایگذارهیسرما

 ورزشی

47/2  93/1  333 57/01-  53/1-  110/1  

 سازمان عنوانبه دانشکده.54

 رندهیادگی
55/2  13/0  333 54/3-1  45/1-  110/1  

 و آموختگاندانش دفتر تیتقو.55

 دانشکده در مرتبط تیفعال
49/2  17/0  333 22/9-  50/1-  110/1  

 آموختگاندانش یهاگروه یاینتوا.56

 یی کارآفرینانشناسا یبرا
52/2  13/0  333 03/9-  43/1-  110/1  

 در آموختگاندانش مشارکت.57

 یلیالتحصفارغ از پسدانشکده 
53/2  67/0  333 43/5-  47/1-  110/1  

 تبادل و یفناور انتقال تیفعال.53

 دانشگاه دانش
51/2  12/0  333 60/9-  51/1-  110/1  

 تبادل و انتقال جای گرفتن.59

  یآموزش یهاگروه در دانش
59/2  39/0  333 33/3-  40/1-  110/1  

در  انیدانشجوفعالانة  مشارکت.61

 علم و فناوری پارک
65/2  35/2  333 93/2-  35/1-  114/1  

 یفکر مالکیت استیس گسترش.60

 انیدانشجو و استادان یبرا
53/2  46/0  333 69/5-  42/1-  110/1  

 و مالکیت یبرا یتیحما دفتر.62

 یفناور از استفاده مجوز صدور
57/2  11/0  333 39/3-  43/1-  110/1  

 و ییاعطا یازهایامت حق تعداد.63

 مجوز صدور
52/2  12/0  333 24/9-  43/1-  110/1  

 تیفعال در انیدانشجو مشارکت.64

 دانش انتقال
44/2  99/1  333 14/00-  56/1-  110/1  

 یبرا دانشکده یهاپاداش.65

 دانش انتقال عملکرد
27/2  13/0  333 91/03-  73/1-  110/1  

 در یدکتر انیدانشجوتعامل .66

 ی اشتغالایدن با پژوهش ارتباط
52/2  13/0  333 22/9-  43/1-  110/1  
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 نسبت به کارکنان تعداد.67

 سرمایه سازمان ای یتجار مخاطرات
61/2  97/1  333 05/3-  41/1-  110/1  

 یهاباشگاه و هاشرکت تعداد.63

  دانشکده از مشتق ورزشی
54/2  93/1  333 25/9-  46/1-  110/1  

 از یتیحما یهاتیفعال.69

 دانشکده از مشتق یهاشرکت

 (یشیزا)

54/2  10/0  333 34/3-  46/1-  110/1  

 ای یکیزیف رشد، مرکز از تیحما.71

 یمجاز
52/2  97/1  333 63/9-  43/1-  110/1  

 یگذارهدف در وضوح و صراحت.70

 رُشد مرکز
61/2  31/0  333 41/4-  41/1-  110/1  

 یهاشاخص در وضوح و صراحت.72

 رشد مرکز عملکرد
51/2  96/1  333 25/01-  51/1-  110/1  

 یتیحما و یامشاوره خدمات.73

 رُشد مرکز
40/2  97/1  333 39/00-  59/1-  110/1  

 یهایگذارهیسرما یمال نیتأم.74

 زیآممخاطره یمشارکت
45/2  30/0  333 92/5-  55/1-  110/1  

 ژهیو یهاوام مقدمات تدارک.75

 انیدانشجو یهاشرکت یبرا
33/2  93/1  333 43/03-  67/1-  110/1  

 یهاچالش در دانشکده مشارکت.76

 یاهیسرما ای یمل
31/2  11/0  333 76/03-  71/1-  110/1  

 بر دانشکده تمرکز.77

 یسازیالمللنیب
31/2  13/0  333 31/03-  71/1-  110/1  

 جهت در تیفعال سطح.73

 یسازیالمللنیب
33/2  13/0  333 25/02-  67/1-  110/1  

 علمی هیأت اعضای سطوح.79

 یالمللنیب
29/2  19/0  333 71/02-  70/1-  110/1  

 توسعة و قیتحق ارتباطات.31

 (R&D) یالمللنیب
34/2  16/0  333 23/02-  66/1-  110/1  

 یمحل اندرکاراندست با مشارکت.30

 یالمللنیب یهاتیفعال در
26/2  17/0  333 61/03-  74/1-  110/1  

 یبرا دانشگاه یتیحما نظام.32

 یالمللنیب یهاتیفعال
33/2  15/0  333 49/02-  67/1-  110/1  
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 بر یسازیالمللنیب ریتأث.33

 دانشکده یآموزش یهابرنامه
35/2  10/0  333 74/02-  65/1-  110/1  

 از حاصل منافع و درآمدها.34

 یالمللنیب یهاتیفعال
36/2  14/0  333 14/02-  64/1-  110/1  

 مشترک یهایگذارهیسرما تعداد.35

 یخارج هایدانشکده با
23/2  00/0  333 67/02-  72/1-  110/1  

20/2 یخارج مدارک و مجوزها صدور.36  11/0  333 53/05-  79/1-  110/1  

 یالمللنیب ابتکارات و هاینوآور.37

 دانشکده محوطة در
23/2  16/0  333 40/03-  72/1-  110/1  

25/2 یخارج آموختگاندانش با ارتباط.33  15/0  333 10/04-  75/1-  110/1  

 نیبد تربیت دانشجویان تبادلات.39

 یخارج یهادانشگاه با
23/2  11/0  333 09/05-  77/1-  110/1  

 یهادانشگاه با علمی تبادلات.91

 یخارج
23/2  93/1  333 39/05-  77/1-  110/1  

 یهامشارکت و هایهمکار.90

 یالمللنیب یتجار
25/2  12/0  333 32/04-  75/1-  110/1  

 نانةیکارآفر یهامهارت برنامة.92

 دانشکده سراسر در رشیپذ مورد
26/2  99/1  333 69/04-  74/1-  110/1  

 نانةیکارآفر یآموزش یهابرنامه.93

 یآموزش یهاگروه از کهری
34/2  02/0  333 51/00-  66/1-  110/1  

 یهابرنامه در ینیکارآفر آموزش.94

 یآموزش یهاگروه از کهری
26/2  15/0  333 95/03-  74/1-  110/1  

 ینیکارآفر خودکارامدی آموزش.95

 دانشکده سراسر در
32/2  99/1  333 61/03-  63/1-  110/1  

 پرورش و آموزش تیقابل.96

 دیجد زیآممخاطرهی گذارهیسرما
30/2  13/0  333 15/03-  69/1-  110/1  

 آموزش یپرورش یهافرصت.97

 کارکنان یبرا یگذارهیسرما
33/2  11/0  333 07/03-  67/1-  110/1  

 اقتصادی و یاجتماع یهاتیفعال.93

  ینیکارآفر تقویت برای
40/2  16/0  333 92/01-  59/1-  110/1  

 فعالانة یرهبر و مشارکت.99

 ینیکارآفر نةیزم در انیدانشجو
40/2  14/0  333 

06/00-

1 
59/1-  110/1  
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 در یفرد توسعة یقراردادها.011

 انیدانشجو با مرتبط یهاتیفعال
40/2  02/0  333 27/01-  59/1-  110/1  

 یزمرک یبانیپشت واحد تیفعال..010

 ینیکارآفر آموزش یبرا
36/2  11/0  333 49/02-  64/1-  110/1  

 صنایع در یابیکار یهاتیفعال.012

 متوسط در دانشکده و کوچک
47/2  51/0  333 90/6-  53/1-  110/1  

 کارراهه خدمات یریکارگبه.013

  کوچک صنایع در( یشغل ریمس)
46/2  11/0  333 60/01-  54/1-  110/1  

 انتخاب با استخدام یهابرنامه.014

 اشتغالی-خود و ینیکارآفر
43/2  16/0  333 66/9-  52/1-  110/1  

 یرونیبی همکار از استفاده.015

 یگذارهیسرما پرورش یبرا
49/2  14/0  333 51/9-  50/1-  110/1  

 یآموزش فنون از استفاده.016

  دانشکده در یگذارهیسرما پرورش
43/2  15/0  333 57/01-  57/1-  110/1  

 آموزش تیظرف به توجه.017

 دانشکده از فراتر ینیکارآفر
41/2  15/0  333 05/00-  61/1-  110/1  

 سازمان کی عنوانبه دانشکده.013

 نیکارآفر
23/2  17/0  333 02/04-  77/1-  110/1  

*<0/05 T Value =3 

 

ی هاشاخصشود، وضعیت ها مشخص می( و میانگین مؤلفه>15/1P) داریبا توجه به سطح معنا

ی که از نمونة تحقیق پرسیده شده بود، سؤال 013کارآفرینی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. با استفاده از 

های علوم ورزشی در وضعیت مطلوبی ها نشان از آن داشت که وضعیت کارآفرینی در دانشکدهتمام گویه

 قرار ندارد. 
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 ساختاری پژوهشمدل 

 
 . مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرايب استاندارد  0شکل 
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 t-value. مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرايب 1شکل 
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 ی پژوهشهادادهشده با ی نیکويی برازش مدل مشاهدههاشاخص .0جدول 

شدهمقدار مشاهده ملاک برازندگی شاخص  نتیجه 

2X .معنادار باشد (110/1 :Sig) 

(34/03216 :2X) 

 برازش دارد.

DF - 5654 - 

/DF2X  برازش دارد. 335/2 قرار داشته باشد. 3تا  0بین 

RSMEA  برازش دارد. 153/1 باشد. 0/1کمتر از 

CFI  برازش دارد. 90/1 باشد. 0تا  9/1بین 

GFI  برازش دارد. 90/1 باشد. 0تا  9/1بین 

IFI  برازش دارد. 90/1 باشد. 0تا  9/1بین 

NNFI  برازش دارد. 91/1 باشد. 0تا  9/1بین 

 

مقدار مجذور خی برای قضاوت در مورد شده است. ارائه  4در جدول  نتایج تحلیل مدل ساختاری

دست آمد. مقدار به 10/1داری ادر سطح معن 34/03216مکنون برابر با  یهاسازهخطی بودن ارتباط 

باشد  3بیشتر از  دبراساس این شاخص عدد حاصل این نسبت، نبای .است 335/2آزادی  ةبر درجدو خی

 توانیم، است 3از  بیشترآزادی  ةبا توجه به اینکه نسبت مجذور خی به درج. (25) دشوید أیتا الگو ت

خطای  ةدارند. مقدار ریشنبا مدل فرضی مطابقت براساس این شاخص آمده دستبه یهادادهگفت که 

وجهی  کدام هرکه  NNFI ،IFI ،GFI،CFI یهاشاخص. سایر است 19/1میانگین مجذورات تقریب برابر با 

ارزیابی برازندگی  یهاشاخصآمده است. با توجه به  4جدول در  ،دهندیماز برازش مدل ساختاری را نشان 

از برازش ی برازندگی هاشاخصپژوهش براساس بیشتر  گفت مدل نهایی توانیم( 4جدول کلی مدل )

 .خوبی برخوردار است

 وجهبا تهای علوم ورزشی ایران در شکل بالا مشخص است، کدهکارآفرینی دانش مرخینضرایب و معناداری 

 .استخوبی برخوردار  برازشگزارش شده است، این مدل از  4ی نیکویی برازش که در جدول هاشاخصبه 

 

 

 



 0009                                کارآفرينی و اشتغال مدل ارائة و ايران ورزشی علوم یهادانشکده کارآفرينی مرخین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش مدل. ضرايب معناداری 3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

 و اشتغال مدل ارائة و ایران ورزشی علوم هایدانشکده کارآفرینی نیمرخ بررسی حاضر، پژوهش از هدف

های ها مشخص شد که برای دستیابی به دانشکدهکارآفرینی بود. با بررسی وضعیت حال حاضر دانشکده

های آموزشی، ریزیانداز و برنامهعلوم ورزشی کارآفرین و نسل سوم نیاز است موارد مختلفی در چشم

ورودی و )ها صورت گیرد و این امر نیازمند تغییر در روند آموزش شکدهپژوهشی و اجرایی در سطح دان

ها به خروجی دانشجویان کارآفرین های آموزشی دانشکدهخروجی دانشجویان تربیت بدنی( است تا برنامه
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های علوم ورزشی کشور در شرایط در حوزة ورزش منجر شود. با توجه به اینکه نیمرخ کارآفرینی دانشکده

ا الگوگیری توانند بگیری میعنوان یکی از متولیان اصلی تصمیمها بهقرار ندارد، مسئولان دانشکده مطلوبی

های مؤثری را در جهت های مختلف کارآفرینی از جمله مدل تأییدشدة این پژوهش، گامبردن مدل کاربهو 

ل سوم های نسو به سمت دانشکدهتر به بازار کار بردارند آموختگان تربیت بدنی و ورود راحتاشتغال دانش

های کارآفرینی و استفاده از کارگیری مؤلفهرسد توجه و بهمی نظربه نیهمچن و کارآفرین حرکت کنند.

نظر و مرتبط با این رشتة تحصیلی مدل این پژوهش که با کار علمی و پژوهشی و توسط افراد صاحب

آموختگان بیکار تربیت رفع مشکلات اشتغال دانش تواند راهکار مؤثری در جهتآمده است، میدست به

 بدنی باشد.

کند، داشتن وری هر سازمان را در رسیدن به اهداف موفق مییکی از مواردی که موفقیت و بهره

پذیری و طرح مشخصی که انداز و مدیریت قوی است که با استفاده از ساختار موجود با انعطافچشم

شده رسید. با توجه به اینکه در توان به اهداف از پیش تعیینه باشد، میمتناسب با نیاز مخاطب و جامع

های های تربیت بدنی به سمت دانشگاهتبع آن دانشکدهها و بهانداز توسعة کشور باید دانشگاهسند چشم

ها در جهت های دانشکدهانداز و مأموریتنسل سوم حرکت کنند، این موضوع ضرورت دارد که در چشم

و  اندازمچشدر بیشتر تحقیقات داشتن  چراکهدانشجویان کارآفرین تغییرات لازم صورت گیرد،  تربیت

مشخصی وجود ندارد  اندازچشمهای علوم ورزشی استراتژی عملیاتی مهم عنوان شده است و در دانشکده

ی دروسی است که خود این مسئله سبب سردرگمی و هاسرفصلو  هاشیگرادر  ادیزو دلیل هم تغییرات 

های علوم ورزشی از نظرهای دانشکده اندازچشمابهام برای دانشجویان شده است، بنابراین باید در تدوین 

شد و متناسب با نیاز جامعة مخاطب به تدوین استراتژی  مندبهرهاز جمله استادان و دانشجویان  نفعانیذ

 پرداخت. 

ای دارد و در بین مردم و افراد مختلف اینکه تربیت بدنی قابلیت چند رشته و فرارشتهبا توجه به 

نفعان های این رشته با استفاده از قدرت نفوذ و مدیریت ذیکه بتوان از ظرفیتجامعه نفوذ دارد، درصورتی

واهد لات حل خآموختگان تربیت بدنی نیز بسیاری از مشکنهایت استفاده را برد، در حوزة اشتغال دانش

های عنوان یک نظام ورزشی کارآفرین نگاه شود و شاخهشد، بنابراین نیاز است به این رشتة ورزشی به

خواهند مختلف شغلی در این حیطه تعریف شود تا خدمات متناسب با نیاز جامعه برای افرادی که می

آموختگان انشجویان و دانشمند شوند، توسط دنفع از مزایای رشتة تربیت بدنی بهرهعنوان ذیبه

 نظام سازمان استقرار و تشکیل های مختلف تربیت بدنی ارائه شود که با عملیاتی نشدن طرحگرایش
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ورزش بیش از ده هزار فرصت شغلی مرتبط با ورزش به فراموشی سپرده شده است و افراد  تخصصی

 گانآموختدانشو با انبوه  شوندیم ی وارد بازار کار تربیت بدنیاحرفهی هاتیصلاحو فاقد  رمتخصصیغ

علوم  ی دانشجویاناحرفهبه نظام صلاحیت  شودیم. پیشنهاد شودینمعلوم ورزشی از این ظرفیت استفاده 

ی بتوانند با کارآفرینی وارد بازار کار گستردة مرتبط لیالتحصفارغتوجه شود تا بعد  هادانشکدهورزشی در 

(، فراهانی و 0337، نظری کتولی )(0334) پوریفروغبا ورزش شوند. این نتایج با بخشی از تحقیقات 

 و پوتس (2107، لیاتو )(2106) راتن (،2102و یوسف و همکاران ) (2116) لیب کارن (،0333همکاران )

 همسوست. (2103) توماس و

آموختگان، انتقال دانش و وجود مراکز دانش وضعیت خصوص در حاضر پژوهش نتایج بر این،اوهعل

دهندة وضعیت نامطلوبی است و در مراحل مختلف آموزش دانشجویان در حین تحصیل و بعد رشد نشان

اسب ی منهای درسسرفصلدلیل نبود برنامة مدون و های زیادی وجود دارد و بهالتحصیلی نیز نقصاز فارغ

های و عملیاتی برای تربیت کارآفرینانة دانشجویان، انتقال دانش با رویکرد کارآفرینی و با استفاده از ظرفیت

ل آموختگی با مشکگیرد و دانشجویان بعد از دانشای در حوزة تربیت بدنی صورت نمیمراکز رشد و حرفه

 آورند که این امر به دلیلربیت بدنی روی میشوند و به کارهای کاذب و غیرمرتبط با تاشتغال مواجه می

نبود انتقال دانش کارآفرینانه به دانشجویان و  پرداختن به مباحث صرفا تئوری است. برای مثال در واحد 

وان اسی و تئوریک عنصورت کلدرسی روش تدریس تربیت بدنی یا اصول مربیگری بیشتر مباحث به

و فرصت اجرای عملی و یادگیری کارآفرینانه و کاربردی وجود ندارد، همچنین دانشجویان تربیت  شودیم

شنهاد که پی شودیمی ورزشی ناآشنا هستند و کمتر به چنین مواردی توجه هاشرکتبدنی با مراکز رشد و 

است که با حضور در ی موفق ورزشی و کارآفرینانه هاپروژهکاربردی قرار دادن واحدهای عملی بازدیدی از 

 عبارتی همان آموزش کارآفرینانه. بهشودیمی عملیاتی بسیاری از استعدادهای افراد شکوفا هاطیمحچنین 

 همخوان است. ی داخلی و خارجیهاپژوهشگیرد که این بخش نیز با نتایج بیشتر صورت می

شود. همکاری علمی و جه نمیسازی و آموزش کارآفرینانه توالمللینتایج نشان داد که به امر بین

های تربیت بدنی خارجی از نیازهای حال حاضر در با دانشکده ((R&Dتقویت واحدهای تحقیق و توسعه 

های مختلف تربیت بدنی باید متناسب با گرایش رشتة تحصیلی گسترش مرزهای علمی است و گروه

ها و بازدیدهای ارج از کشور در همایشهای برقراری ارتباط با دانشجویان و استادان خدانشجویان فرصت

های ها و باشگاهگذاری و تقویت شرکتعلمی را فراهم آورند و آموزش کارآفرینی و تلاش برای جذب سرمایه

عیف ، تضهادانشکدهبودن همین بخش در  کمرنگکارآفرین در حوزة تربیت بدنی صورت گیرد که دلیل 
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علمی و ورزشی برای آشهایی نزدیک از صنعت ورزش و نحوة ی مطالعاتی و عدم امکان سفرهای هافرصت

 های داخل کشوردر بیشتر دانشکده باًیتقرهای علوم ورزشی است که این امر مهم آموزش سایر دانشکده

یان، که با تبادل دانشجو شودیمبه فراموشی سپرده  هادانشکدهگیرد و این بخش مهم از رسالت صورت نمی

م های علوی مجازی و آنلاین و ارتباط با استادان و دانشجویان دانشکدههاشیهمای، المللنیببازدیدهای 

دست  وزربهی و دانش المللنیبتوان به بسیاری از نتایج مهم و اثربخش در زمینة ورزشی خارج از کشور می

 همکاران و راهانیف ،( 0337)  حسینی حاجی و یافت که این بخش از نتایج نیز با نتایج تحقیقات فکور

 راتن و ، فریرا(2107) لیاتو ،(2106) راتن ،(0397دهقان ) و ، نظری(0393) امینی و همکاران ،(0333)

 .همراستاست( 2103) توماس و پوتسو  (2107)

های مختلفی است که برای مدیریت مؤثر و تربیت ای از مؤلفهدر حقیقت کارآفرینی مجموعه

اید ب آموزشی های علوم ورزشی لازم و ضروری است. محتوایکارآفرین دانشکدهدانشجویان تربیت بدنی 

 در ورزشی علوم رشتة آموختگاندانش و دانشجویان برای مناسب شغلی هایفرصت ایجاد براساس

 داشتهن کار بازار به ورود برای مشکلی هادانشگاه در لازم هایمهارت کسب از پس تا شود تدوین هادانشگاه

 تگانآموخدانش برای را خوبی فضای تواننمی تئوری یهاآموزش به کردن بسنده با شک تنهابی. باشند

 .کرد فراهم کار بازار در ورزشی علوم رشتة

 دلیلبه آنها ربیشت و اندآموختگان تربیت بدنی با مشکل اشتغال و بیکاری مواجهبا توجه به اینکه دانش

 ایدب هستند، مدرک دریافت دنبالبه تنها کاربردی هایتوانمندی و کیفی یهاآموزش از نبودن برخوردار

 خدمات از بتواند جامعه تا باشد داشته تطابق جامعه نیازهای با رشته این آموختگاندانش آمار

 هایتوجه به مؤلفه .بگیرد بهره مطلوبی نحوبه مختلف جاهای در ورزشی علوم رشتة آموختگاندانش

تواند در جهت روند آموزشی و تربیت دانشجویان اثربخش باشد کارگیری مدل تأییدشده میکارآفرینی و به

 ریزی آموزشی برای آینده را فراهم آورد.تواند برنامهها میو توجه به نیمرخ کارآفرینی موجود در دانشکده

حوزة آموزش و مجموعة وزارت علوم این موضوع انداز و اسناد بالادستی در با بررسی سند چشم

های نسل سوم حرکت کنند. در این گذر باید از ها به سمت دانشگاهشود که باید دانشگاهمشخص می

از اندها و چشمر مأموریتهای کارآفرینی حرکت کنند و دکارگیری مؤلفهآموزش و پژوهش صرف به طرف 

های شکدهخود دان در کارآفرینی که فضایتوجه داشته باشند. تا زمانی سازمانی به ایجاد ساختار کارآفرینانه

 د،نوآوری نباش جامع سیستم یک ایجاد برای زمان توسعة نیازهای با مطابق نگیرد و شکل علوم ورزشی

 آموختگاندانشصورت نخواهد گرفت و با خیل عظیمی از  ورزشی آکادمی یک در آموزش و کارآفرینی
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ی این پژوهش به روند ورودی و هامؤلفهبا استفاده از زیر شودیمبیکار مواجه خواهیم شد که پیشنهاد 

خروجی دانشجویان توجه شود و از الگوی کارآفرینی و اشتغال با توجه به وضعیت نیمرخ کارآفرینی در 

 قب نمانند و برای تقویتع هادانشگاههای علوم ورزشی از نسل سوم ها استفاده شود تا دانشکدهدانشکده

 ی بردارند.مؤثری هاگامعلوم ورزشی  آموختگاندانشکارآفرینی و رفع موانع اشتغال 
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Abstract  
The purpose of this study is to investigate the entrepreneurship profile of 

faculty’s sports of Iran and offering the model of employment and 

entrepreneurship. The Gabe Standard Questionnaire (2012) with good validity 

and reliability was used to collect data .Results of the study of 11 components 

of entrepreneurship (vision, mission and strategy of the faculty, governance, 

and administration of the faculty, organizational structure and plan, 

multidisciplinary, transdisciplinary, influence and use of diverse resources, 

stakeholder management, and community values, graduates, knowledge 

transfer, The Center for Growth, Financing, College Risks, 

Internationalization, and Entrepreneurship Education and Training show that 

the situation of entrepreneurship and employment in sports schools is not at a 

good level. Students are not educated according to the needs of the physical 

education labor market. Given that in terms of 11 standard indicators, the 

employment and entrepreneurship situation in sports schools are low. It is 

necessary to pay more attention to the components of entrepreneurship in the 

planning and implementation of educational programs in schools so that 

physical education students with an entrepreneurial educational approach can 

graduate as an entrepreneur in the field of sports business. 
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