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Abstract

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل رفتاری موثر بر ارتقاء
 جامعه آماری پژوهش.کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور بود
 نفر از دانشجویان مدیریت ورزشی بود که بر طبق جدول1671 شامل
 نفر و به صورت تصادفی ساده993  نمونه برابر با،مورگان تعداد نفرات
 سئوالی13  برای دستی ابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه.انتخاب گردید
11 محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید
 پایایی آن نیز در یک مطالعاه.تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید
 روایی. محاسبه شد3/35  آزمودنی و با آلفای کرونباخ93 مقدماتی با
 برای تحلیل داده ها از روش.سازه آن نیز با تحلیل عاملی تایید شد
،های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی
 یافته های. استفاده شدSPSS  بارتلت با کمک نرم افزار،KMO
، تخصصی،تحقیق نشان داد به ترتیب اولویت عوامل رفتاری محیطی
تجاری و مدیریتی در ارتقا کارآفرینی دانشجوی ان مدیریت کشو ر نقش
.دارند
 مدیریت ورزشی،  عوامل رفتاری،  کارآفرینی:واژگان کلیدی

T he main goal of the present study was Analyzing
behavioral factors affecting the development of
entrepreneurship of management sport students. T his
descriptive-analysis study was of exploratory type which
was done as a field research. T he statistical population
included 2761 people of management sport students.
According to the statistical estimation, the samplesizewas
obtained as 338 people. For the purposes of this study were
used through a questionnaire with 28 questions that Its
content validity was confirmed by 15 people of sports
management professors and Cronbach’s alphacoefficient (α
=0.94) was estimated for validity of the questionnaire .
For data analysis, descriptive and inferential statistical
methods such as factor analysis, KMO, Bartlett with SPSS
software was used . T he findings show that behavioral
factors, environmental, technical, commercial and
managemental are involved in develop entrepreneurship
students. Key words: Entrepreneurship, behavioralfactors,
management sport.

Keywords
Entrepreneurship, Behavioral factors,
management

Sport

v
*Corresponding Author: Mahdi Goudarzi

 مهدی گودرزی:* نویسنده مسئول
E-mail :mad.goodarzi@yahoo.com

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره سوم ،شماره  ،11پاییز 1931

64
مقدمه

در جهان رقابتی امروز سازمان ها و جوامعی موفق هستند که
قادر به بهره گیری بیشتر از اطالعات و دانش در جهت ارتقاء و
تربیت منابع انسانی باشند  ،چرا که دیگر مواد اولیه  ،زمین و
سایر مواد طبیعی منبع مهم و اساسی به شمار نمی روند و
تضمین حیات و تداوم بقای جوامع ،نیازمند استفاده بهینه از
نیروی کار فعال  ،بخصوص نیروی نخبه و کار آفرین می باشد
 .بر خالف گذشته ثروتمند ترین مردم ،افراد دانش مدار و
کارآفرین می باشند که پیشه ی آن ها کار آفرینی است  .اگر به
روند رشد و توسعه جهانی توجه داشته باشیم در می یابیم که با
افزایش وگسترش فناوری های پیشرفته  ،نقش و جایگاه کار
آفرینان به طور فزایندی بیشتر می شود .به همین منظور است
که کارآفرینی را یکی از مولفه های رشد همه سازمان ها عنوان
کرده اند(.استیون و همکاران )1311
صنعت ورزش از این قاعده مستثنی نیست ،ورزش یکی از
عوامل بسیار مهم و اساسی تامین سالمت و نشاط جامعه می -
باشد ،که بر بهره وری ملی و در نتیجه بر رونق اقتصادی کشور
تاث یر مثبت میگذارد .صنعت ورزش در کشور ما در حال تحول
و رو به توسعه است و همین تحرک میتواند زمینههای مناسبی
برای فعالیتهای کارآفرینانه در کنار ورزش میسر سازد (زارع و
همکاران  .) 1937با توجه به ابعاد گسترده صنعت ورزش میتوان
آن را در زمره سریعترین بخشهای اصلی اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی جهان مطرح کرد .دستاوردها و فرصتهای شغلی در
خیل عظیمی از رویدادهای ورزشی وجود دارد ،به عبارتی
افزایش فرایندهای کارآفرینی در ورزش و رویدادها ،در حال
ایجاد تنوعی از فرصتهای شغلی جدید است .صنعت ورزش از
طریق ایجاد تقاضا برای خدمات و کاالهای ورزشی و ایجاد
جذابیت برای اجتماعات ،زمینه الزم را برای توسعه کارآفرینی
فراهم می کند ،و کارآفرینی از طریق ایجاد و توسعه کسب و کار
در ارائه خدمات و تولید تجهیزات ورزشی به پیشرفت ورزش
کمک می کند .برای توسعه کارآفرینی در بخش ورزش بایستی
مهارت های موثر شناسایی شود و بر اساس اهداف گوناگون
جهت توسعه آنها برنامهریزی کرد( .مند علیزاده و هنری .) 1933
عزیزی ( ) 1931با هدف بررسی زمینه های بروز و پرورش
کارآفرینی در دانشجویان نشان می دهد که بین متغییر هایی
مثل میزان تحمل،اعتماد به کنترل درونی،نیاز به پیشرفت
،مخاطره پذیری ،خالقیت و نوآوری و استقالل طلبی با
کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد(.عزیزی )1931
یافتههای پژوهش جعفرزاده ( ) 1935نشان میدهد که
ویژگیهای روانشناختی و تواناییهای مدیریتی

دانشآموختگان نقش بسزایی در کارآفرینی آنان ایفا میکند.
باتوجه به یافتههای تحقیق ،ضرورت دارد که در دورههای
دانشگاهی عالوه بر برنامههای درسی پایه ،تخصصی و
اختصاصی ،دروس اختیاری در حوزه کارآفرینی در راستای
تقویت عوامل یاد شده به ویژه در مهارتهای مدیریتی و تلفیق
در برنامه درسی طراحی و به اجرا درآید ( .جعفرزاده ) 1935
ایمانی ( ) 1935طی مطالعه ای نتیجه می گیرد که بین دارا بودن
آموزش های رسمی دانشگاهی و ویژگی های کارآفرینی از
جمله مهارت های فردی  ،انگیزه فردی ،خطرپذیری،نیاز به
پیشرفت و خالقیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(.ایمانی
 ) 1935تجاری و خدایاری ( ) 1931با مقایسه میزان آمادگی
کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تربیت بدنی و علوم ورزشی
در حوزه ورزش به این نتیجه رسیدند که  13درصد آزمودنی ها
آمادگی خود را برای آغاز کار در  1سال آینده زیاد اعالم کردند
و همچنین دانشجویان معتقدندکه از دانش و مهارت متوسطی
برخوردار هستند و برای کارافرین شدن در ورزش بایدبسیار
بیشتر از آموخته های خود بیاموزند( .تجاری و خدایاری ) 1931
شریفیان ( ) 1933در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی فرآیندی
انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی ،تاثیر چند گانه
متغییرهای ویژگی های فردی کارآفرینانه  ،عملکرد و خود پنداره
تحصیلی ،آگاهی واستفاده از فناوری اطالعات وارتباطات
،صالحیت های حرفه ای و فرهنگ سازمانی بر روی انگیزه
کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی مرد بررسی قرار داد نتایج
تحقیق وی نشان داد که عامل صالحیت های حرفه ای
بیشترین تاثیر را بر انگیزه کارآفرینی دار د وعامل فرهنگ
سازمانی کمترین تاثیر را ازبین عوامل یاد شده دارا می باشد (.
شریفیان  ) 1933مندعلیزاده ( ) 1933طی تحقیقی اذعان نمود
که مهمترین موانع اثرگذار بر کارآفرینی ورزشی؛ کارآمد نبودن
و تغییر مکرر مدیریت ورزش کشور ،فقدان نظام شایسته
ساالری در تعیین مدیران ورزشی تعدد سیاستها و تعارض بین
آنها در مدیریت ورزش کشور،ناکارآمدی روشهای سنتی
مدیریتی در ورزش کشور ،و فقدان نگرش مدیریت ورزش کشور
به کارآفرینی ،می باشد( .مند علیزاده و هنری  . .) 1933استیون
و همکاران ( ) 1311کارآفرینی را یکی از مولفه های رشد همه
سازمان ها عنوان کردند (.استیون و همکاران  ) 1311برای
تحقق کارآفرینی سازمانی به عقیده جینس و
همکاران() 1311بایستی توجه بیشتری به یادگیری
سازمانی،کسب دانش و انتقال دانش نمود (.جینس و
همکاران ) 1311لنا و همکاران ( ) 1311معتقدند که عوامل
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محیطی و فردی بر میزان کارآفرینی مدیران تاثیرگذارند (.لنا و
همکاران  ) 1311همچنین فقدان محیط کار مطلوب  ،فقدان
انگیزه و هدف را موانع کارافرینی عنوان نمودند .ابارا و
همکارانش ( ) 1333در مطالعه کسب و کارهای کوچک در کشور
اوگاندا دریافتند که یکی از علل عقب ماندگی و عدم پیشرفت
این کسب و کارها ،عدم مهارت افراد در است فاده از فناوری های
جدید است (.ابارا و همکارانش  ) 1333آیدیس و ون ( ) 1336می
گویند که مطالعات موجود نشان دهنده ارتباط مثبت بین عملکرد
کارآفرینان و سوابق کاری آنها در گذشته و سوابق تحصیلی آنها
می باشد (.آیدیس و ون  ) 1336به عبارت دیگر افراد با سابقه
تحصیلی باالتر و افرادی که سابقه فعالیت در کسب و کاری را
در گذشته داشته اند نسبت به کارآفرینانی که دارای سطوح پایین
تر تحصیلی و تجربه کاری بوده اند ،دارای عملکرد باالتری می
باشند .بورگس ( ) 1336بر این باور است که دانشجویان برای
اینکه در آینده بتوانند در حوزه فعالیت های ورزشی دست به
کارآفرینی زده و یک کسب وکار خالقانه را شروع و اداره نمایند
نیازمند افزایش آگاهی ها و مهارت های خود در چندین حوزه
مختلف هستند که مهمترین انها عبارتند از :آگاهی از
فرآیندهای کارآفرینی مهارت های ارتباطی و بین فردی،
مهارت های دیجیتالی ،دانش اقتصادی ،امور مالی ،توسعه حرفه
ای ،مدیریت مالی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت اطالعات،
مدیریت بازاریابی ،مدیریت عملیات ،مدیریت خطر و مدیریت
استراتژیک (بورگس  . ) 1336کالوم بایر و ماسلت( ) 1333بر
این عقیده اند که سوابق خانوادگی افراد می تواند بر خود اشتغالی
آنها تاثیر بگذارد .به گونه ای که بچه هایی که پدر یا مادر
های خود اشتغال دارند عالقه بیشتری به خود اشتغالی دارند.
(کالوم بایر و ماسلت ) 1333وین ست و فارلو( ) 1333به بررسی
تاثیر آموزش های کارآفرینی بر راه اندازی کسب وکار توسط
دانشجویان پرداختند .یافته های پژوهش نشان داد دوره هایی
که بتوانند تجارب متنوعی را برای دانشجویان فراهم آورند ،از
طرف دانشجویان مثبت ارزیابی شده و در خلق کسب و کارهای
واقعی موثر می باشند (.وین ست و فارلو ) 1333ونساراتن
( ) 1313بیان کرد که نوآوری یک بخش ضروری از کارآفرینی
است و سازمان های کارآفرین ،نوآوری را برای رقابت کردن در
بازارهای جهانی به کار می برند (.ونساراتن  ) 1313اسچوارز و
هانتر( ) 1333بیان کردند که نوآوری در ورزش می تواند از طریق
تیم ها ،سازمان ها و بازیکنان ورزشی پدیدار شود (.اسچوارز و
هانتر  ) 1333ونساراتن( ) 1313معتقد است کارآفرینی در ورزش
اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه کارآفرینی در این زمینه می
تواند فعالیت های نوآورانه را تشویق نموده و موجب تغییرات
اجتماعی گردد و همچنین کارآفرینی ورزش می تواند به توس عه

سازمان های ورزشی و افزایش تعداد تولیدات و خدمات جدید و
اختراعات کمک کند (.ونساراتن)1313،
هم اکنون بیش از چهار و نیم میلیون نفر (طبق گزارش مرکز
آمار ایران ) 1935بیکار ،جویای کار هستند که سهم قابل توجهی
از آنان را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند .امروزه
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و نیز کاستی مهارت ها و
آموخته هایشان با نیاز های جامعه و بازار یکی از مشکالت اصلی
آموزش عالی در کشور می باشد ،بنابراین شناسایی مهارت های
کارآفرینی و توسعه آنها در دوران تحصیل می تواند در ارتقاء
دانش و توانایی های دانشجویان و زمینه های اشتغال دانش
آموخته گان موثر باشد  .تحصیل مهارت های مؤثر در
کارآفرینی میتواند به میزان اشتغال ,افزایش بهرهوری و قابلیت
تولید دانشجویان کمک کند و از میزان بیکاری فارغ التحصیالن
دانشگاهی بکاهد.از طرفی رشد روز افزون پذیرش دانشجو در
رشته مدیریت ورزشی از طریق سیستم های مختلف دانشگاهی
(دولتی ،پیام نور ،آزاد ،غیرانتفاعی و ) ....ودر مقاطع تحصیلی
( ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) هر ساله به مدیریت
دانشجویان می پردازد اما دقیقا مشخص نمی باشد که چه تعداد
از آنها در مشاغلی که مرتبط با رشته تحصیلی آنها است،
مشغول فعالیت می شوند .در بررسی مشاغل ورزشی در دنیا به
مشاغل متعددی در حوزه ورزش بر می خوریم ،که بدلیل فضا
و ساختار کشور ،بسیاری از این مشاغل در کشور یا وجود ندارد
و یا در دست افرادی غیر متخصص ،قرار گرفته اند بدلیل
سیاست های کشور در طول چشم انداز بیست ساله کشور،
کوچک شدن دولت و کاهش استخدام در بخش های دولتی
آنچه که در آینده ای نزدیک شاهد آن خواهیم بود ،انباشته
شدن دانشجویان رشته های مختلف از جمله مدیریت ورزشی
است .در سال های اخیر شاهد رشد بیش از اندازه پذیرش
دانشجو در انواع دانشگاه های کشور بوده ایم در حالی که در
فرایند جذب دانشجو به نیازهای جامعه توجه نشده است .با
توجه به نرخ بیکاری اعالم شده ،اثربخشی دانشگاهها در حوزه
مدیریت نیروی انسانی ،قابل تامل است .چرا که دانش آموخته
گان بیکار نه تنها فرصتی را برای کشور فراهم نمی آورند بلکه
خود به نوعی خطر و تهدید محسوب می گردند.
لذا با توجه به موارد بیان شده در صورتی که بخواهیم بحث
کارآفرینی باالخص کارآفرینی ورزشی را در کشور جدی بگیریم
باید نظام آموزشی ما به سویی هدایت شود که افرادی که فارغ
التحصیل می شوند مهارت های کارآفرین را داشته باشند .از این
رو تحقیق حاضر درصدد است که به تحلیل عوامل رفتاری موثر
در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور بپردازد تا
ضمن شناسایی عوامل رفتاری موثر در کارآفرینی ،شرایط را
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برای ایجاد و توسعه آنها در دوران تحصیالت دانشگاهی
دانشجویان مدیریت ورزشی زمینه سازی نماید.

 ،KMOبارتلت و فریدمن با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده
شد.

روش تحقیق
تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی و از نوع اکتشافی بوده که
بصورت میدانی انجام گرفته است  .جامعه آماری پژوهش شامل
 1671نفر از دانشجویان مدیریت ورزشی بود که بر طبق جدول
مورگان تعداد نفرات ،نمونه برابر با  993نفر و به صورت تصادفی
ساده انتخاب گردید .برای دس تیابی به اهداف پژوهش از
پرسشنامه  13سئوالی محقق ساخته استفاده شد که روایی
صوری و محتوایی آن به تایید  11تن از متخصصین مدیریت
ورزشی رسید .پایایی آن نیز در یک مطالعاه مقدماتی با 93
آزمودنی و با آلفای کرونباخ  3/35محاسبه شد .روایی سازه آن
نیز در تحلیل عاملی تایید شد .برای تحلیل داده ها از روش های
آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی،

یافته های تحقیق
در خصوص یافته های توصیفی از نمونه جدول  1وضعیت
جنسیت و جدول  1وضعیت اشتغال آنها را وصف می نماید.
جدول  .1توصیف جنسیت نمونهها
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

163

11/6

مرد

173

59/9

جمع

993

133

نتایج جدول  1نشان می دهد که  173نفر از نمونهها مرد و 163
نفر از آنان زن هستند.

جدول  .2توصیف مشاغل نمونهها
فراوانی

درصد

نوع شغل
کارمند سازمان های دولتی ورزشی

13

15/3

کارمند سازمان های دولتی غیر ورزشی

91

13/5

شغل آزاد مرتبط با ورزش

33

17/3

شغل آزاد غیر مرتبط با ورزش

13

3/9

کارمند سازمان های خصوصی ورزشی

13

9/3

کارمند سایر سازمان های خصوصی

16

1/3

بدون شغل

113

91/1

جمع

993

133

نتایج جدول  1نشان می دهد که  13نفر از نمونهها کارمند
سازمان های دولتی ورزشی 91 ،نفر کارمند سازمان های دولتی
غیر ورزشی 33 ،نفر دارای شغل آزاد مرتبط با ورزش 13 ،نفر
دارای شغل آزاد غیر مرتبط با ورزش 13 ،نفرکارمند سازمان

های خصوصی ورزشی 16 ،نفر کارمند سایر سازمان های

خصوصی و  113نفر از آنان بدون شغل هستند.
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جدول  .9آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبی عی بودن توزیع دادهها
پرسشنامه

تعداد

مهارت های موثر در ارتقاء 993
دانشجویان
کارآفرینی
مدیریت ورزشی کشور

میانگین

انحراف استاندارد

آماره k-s

سطح معنی داری

9/17

3/69

1/71

3/715

با توجه به نتایج جدول  9از آزمون  K-Sچنین نتیجه
گرفته میشود که چون مقادیر سطح معنیداری برای پرسشنامه

شاخص KMO

بزرگتر از سطح آزمون یعنی  α=3/31می باشد؛ بنابراین
پرسشنامه دارای توزیع طبیعی است.

جدول  .6آزمون تحلیل عاملی تست بارتلت و  KMOپرسشنامه
آزمون کروییت بارتلت
𝑥2
df

3/353

1133/191

نتایج جدول  5نشان میدهد با توجه به این که ضریب
 KMOبیشتر از  3/6میباشد ،اندازه نمونهها برای تحلیل عاملی
مناسب است .همچنین با توجه به این که میزان آزمون بارتلت
از  3/31کوچکتر است ،بنابراین گویهها ارتباط معناداری برای
فراهم کردن یک مبنای معقول برای تجزیه و تحلیل مهارت

شماره گویه
1
1
9
5
1
7
6
3
3
13
11
11
19
15
11
17

119

p
3/331

های موثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور
را دارند .به بیان دیگر تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل
عاملی مهارت های موثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان
مدیریت ورزشی کشور مناسب است.

جدول  .1اشتراکات
برآورد اولیه میزان اشتراک هر متغیر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

واریانس عامل مشترک
3/33
3/33
3/37
3/33
3/33
3/35
3/63
3/61
3/13
3/17
3/71
3/71
3/16
3/51
3/57
3/53
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16
13
13
13
11
11
19
15
11
17
16
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

با توجه به جدول  ،1ستون" برآورد اولیه میزان اشتراک هر
متغیر" مقادیر تمامی آنها برابر با یک است .در ستون"واریانس
عامل مشترک" ،اعداد درج شده نشان دهنده همبستگی با عامل
است .در منابع مختلف مالک پذیرش همبستگی مشترک

3/53
3/73
3/71
3/11
3/13
3/11
3/11
3/71
3/73
3/79
3/71
3/16
سواالت برابر با  3/9و  3/1گزارش شده است .در تحقیق حاضر
مالک پذیرش بر مبنای  3/9تعیین گردید .با توجه به این
واریانس عامل مشترک همه گویهها بیشتر از  3/9است لذا همه
آنها برای تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول  .4نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از مولفهها در مهارتهای موثر در ارتقاء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور
آلفای کرونباخ
بارعاملی
گویه
درصد
عامل
واریانس هر
عامل
3/36
3/319
شناخت و تسلط بر آداب و رسوم اقوام و ملل
%16/13
محیطی
و مسائل فرهنگی(بازی های بومی و
محلی،تاریخچه ورزش ها)...
3/311
آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین
المللی(کار،مالیات،تجارت،واردات،صادرات)....
3/313
آشنایی با فناوری های مدرن و تغییرات آن
در جامعه(فناوری های مدرن ورزشی،تحوالت
تکنولوژیکی در ورزش)....
3/359
توانایی شناخت و تحلیل روندها و مسائل
سیاسی(ادراک سیاسی در ورزش،نقش تحوالت
سیاسی بر ورزش)...
3/311
توانایی شناخت و تحلیل پدیده ها و مسائل
اجتماعی(اثرات اعتیاد،جنگ  ،مهاجرت بر
ورزش)....،
3/373
توانایی و تسلط در برقراری ارتباط با
کارآفرینان ،صنایع،موسسات مالی،سازمان ها و
مردم(همکاری با کارآفرینان ورزشی،شناخت
نیازهای ورزشی مردم)....
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تجاری

مدیریتی

تخصصی

توانایی و تسلط در شناخت بازارهای بالقوه و
%19/53
بالفعل ورزشی
توانایی و تسلط در شناخت فرصت های
تجاری در حوزه ورزش ملی و بین المللی
توانایی و تسلط در شناخت شیوههای تأمین
منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در حسابداری،حسابرسی و
امور مالی
توانایی و تسلط در شناخت و اجرای امور
بازاریابی در ورزش
توانایی و تسلط در فرایندها و فنون تولید
محصوالت ورزشی
توانایی و تسلط در شناخت مسائل اقتصادی
( تورم ،رکود،منحنی های عرضه و
تقاضا،رقابت،قیمت گذاری در ورزش)...
توانایی و تسلط در هدف گزاری ،برنامه
%13/57
ریزی و انتخاب مسیر در کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در کار کردن با افراد در کسب
و کار ورزشی
توانایی و تسلط در حل و فصل تعارضات و
اختالفات در کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در تصمیم گیری مسائل
کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در نظارت ،ارزیابی و کنترل
امور کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در رهبری  ،هدایت و
هماهنگی امور کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در مذاکره  ،چانه زنی
،برگزاری جلسات و مدیریت زمان در کسب و کار
ورزشی
توانایی و تسلط در سازماندهی و تخصیص
منابع کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در ادراک و تجزیه و تحلیل
مسائل کسب و کار ورزشی
توانایی و تسلط در فناوری های اطالعاتی و
%6/31
ارتباطاتی
توانایی و تسلط برر زبان های بین المللی
توانایی ،تجربه و تخصص در ارتباط با
سازمان های ملی و بین المللی ورزشی
توانایی  ،تجربه و تخصص در حداقل یک
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3/363
3/317
3/611

3/31

3/613
3/336
3/661
3/613

3/717
3/713
3/113
3/611

3/31

3/635
3/619
3/697

3/995
3/511
3/119
3/691
3/639
3/916

3/63
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رشته ورزشی
توانایی  ،تجربه و تخصص تئوری و عملی
مدیریت ورزشی
توانایی و تجربه در برگزاری رویدادهای
ورزشی،فعالیت های داوطلبی،کارورزی و
کارآموزی در سازمان های ورزشی

3/639
3/633

جدول  ، 7مقادیر ویژه  ،واریانس عامل ها را نشان میدهد.
توان پیشگوئی این مدل بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی
عامل ها برابر با  16/35درصد است .بنابرین عوامل محیطی،

تجاری ،مدیریتی و تخصصی به عنوان  5عامل یا مهارتهای
موثر در ارتقا ء کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور
شناسایی شدند.

بحث و نتیجهگیری

کارآفریننان با حوزه پژوهشی این تحقیق کامال متفاوت انجام
شده است ،اشاره کرد.
در خصوص تحقیقاتی که نتایج پژوهش حاضر را تایید می
نمایند و یافته ها دارای همپوشانی و همسویی مشترک می باشد
می توان به یافته های ایمانی( ) 1935که آموزش های رسمی
دان شگاهی را موثر بر کارآفرینی اعالم می دارد و نیز نتایج تحقیق
تجاری و خدایاری ( ) 1931که به نیاز دانشجویان به مهارت و
دانش تخصصی رسیده است،همچنین داللت نتایج تحقیق
آیدیس و ون ( ) 1336بر نقش مهارت های تحصیلی بر عملکرد
کارآفرینان ،و تاکید یافته های پژوهش بورگس ( ) 1336بر
افزایش دانش و مهارت دانشجویان برای کارآفرینی و نیز خروجی
تحقیق ابارا و همکاران ( ) 1333که به نیاز افراد به کسب مهارت
های فناوری های جدید تاکید دارد ،اشاره داشت که این نتایج
تاییدی بر یافته های عوامل مهارت های تخصصی این پژوهش
است.نتایج تحقیق لنا و همکاران ( ) 1311در تاکید بر نقش عوامل
محیطی و فردی بر کارآفرینی با یافته های مهارت های محیطی
این پژوهش هم سو و مکمل می باشند و یافته های تحقیق وین
ست و فارلو() 1333که تاثیر آموزش های کارآفرینی بر راه
اندازی کسب وکار توسط دانشجویان را اعالم می دارد با عوامل
مهارت های تجاری پژوهش حاضر که تاکید بر تخصص و دانش
های الزم برای راه اندازی کسب و کار را دارد،هم راستا و هم
سو می باشد.
در نهایت جمع بندی پژوهش حاضر گواه عوامل و تخصص
هایی است که در دوران آموزش دانشجویان موجب کسب مهارت
های کارآفرینی در حوزه مدیریت ورزشی کشور می شود،که
پیشنهاد مشخص برای دانشکده ها و دانشگاه های مجری رشته
مدیریت ورزشی ،استفاده از آنها جهت تعدیل سرفصل های
آموزشی و محتوایی رشته مدیریت ورزشی می باشد.

پژوهش حاضر با توجه به بررسی عوامل اکتسابی موثر در
کارآفرینی،با هدف شناسایی تخصص ها و مهارت هایی که در
طول دوران آموزش افراد ،می تواند موجب ارتقاء خود اشتغالی
آنهاگردد،صورت پدیرفته است به همین منظور در نتایج کسب
شده با تحقیقاتی که بر عوامل زمینه ای و ذاتی کارآفریننان جهت
تشخیص و ارتقاء استوار است ،نا همسو و متفاوت می باشدکه از
آن دست می توان به یافته های تحقیق عزیزی( ) 1931که به
عوامل زمینه ای و ذاتی موثر افراد برای کارفرینی پرداخته است
و همچنین نتایج پژوهش شریفیان(.) 1936که به ویژگی های
فردی جهت افزایش انگیزه برای کارآفرینی داللت دارد ،و نیز
خروجی تحقیق کالوم و ماست ( ) 1333که به عوامل ذاتی از
جمله خانواده به عنوان زمینه ساز کارآفرینی دست یافته است
،اشاره نمود.نتایج تحقیق مند علیزاده() 1933به طور کلی مغایر با
یافته های پژوهش حاضر است چرا که در شناسایی موانع اثرگذار
بر کارآفرینی ورزشی ،نبود یا کمبود مهارت ها و تخصص های
الزم برای کارآفرینی در ورزش را شناسایی و اعالم ننموده است
در حالیکه این پژوهش و سایر پژوهش ها تاکید بر مهارت و
تخصص برای کارآفرینی دارند و کمبود آن را به عنوان عاملی
موثر در ممانعت از خود اشتغالی افراد اعالم داشته اند.
البته در برخی از تحقیقات موجود  ،عوامل اکتسابی و زمینه
ای یا ذاتی با هم مورد پژوهش قرار گرفته است که به صورت
بخشی می توان ،نتایج آنها را بررسی و تحلیل نمود ،که از آن
جمله می توان به یافته های پژوهش جعفرزاده( ) 1935که در
بخش تایید مهارت های مدیریتی بعنوان عوامل موثر بر
کارآفرینی اشاره نمود که با نتایج این پژوهش همپوشانی و تشابه
دارد ولی در بخش پرداختن به ویژگی های روانشناختی در
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