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 چکیده

 انتخاب هدفمندصورت عنوان نمونه تحقیق بهنفر به 32تجربی بود. نیمه روش تحقیق حاضر         

 ازنظرصورت همتاسازی با گروه تجربی نفر به 16ل و تجربی قرار گرفتند. در دو گروه کنتر شدند و

 ابزار پژوهش سن، جنسیت، تجربۀ کاری و سال ورود گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند.

ود. ینانه بارآفرکهای شخصیتی پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه و پرسشنامه استاندارد ویژگی

آزمون از هر دو جلسه درسی، پس 15آزمون و پس از طی سات کالسی، پیشقبل از شروع جل

ه استفاد ی مستقلتهای تی وابسته و ها از آزمونگروه کنترل و تجربی گرفته شد. جهت تحلیل داده

ورزشی قبل و  دانشجویان علوم های شخصیتی کارآفرینانۀنتایج تحقیق نشان داد بین ویژگی شد.

انه رآفرینبین قصد کا درسی کارآفرینی تفاوت معناداری وجود نداشت ولیبعد از ارائه واحد 

متغیرهای قصد  میانگین دانشجویان قبل و بعد از ارائه واحد درسی تفاوت معناداری وجود داشت و

نظر د. بهکنترل بو این متغیر در گروهباالتر از میانگین  طور معناداریکارآفرینانه در گروه تجربی به

در  رینانههای کارآفرائه واحد درسی کارآفرینی باهدف توسعه دانش، نگرش و مهارترسد امی

ینانه کارآفر ایش قصدهای کارآفرینانه و افزاقدام جهت فعالیتجاد انگیزه و تمایل دانشجویان بهای

 مؤثر باشد.
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 قدمهم

آفرینی کند و این به دلیل ارزشامروز کارآفرینی نقش مهمی را در صنعت ورزش ایفا می      

توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی در جوامع است. کارآفرینی  یتدرنهااقتصادی و اجتماعی و 

(. سه Ratten, 2010ورزشی شامل گذر از عملکردهای رایج به یک مدل رفتاری نوآورانه است )

وکار و اه در مورد کارآفرینی وجود دارد: دیدگاه نوآور محور، دیدگاه مبتنی بر ایجاد کسبدیدگ

رویکرد کارآفرینی و  واقع در(. Solvoll & et al, 2015ها )دیدگاه مبتنی بر شناخت فرصت

، حیطه آموزش کارآفرینی نیز با توجه به گستردگی یجهدرنتاست،  یچندوجهمطالعۀ آن گسترده و 

های مربوط به کارآفرینی، است. آموزش تأملقابلها و نظریات مربوط به آن، بسیار وسیع و هدیدگا

ساختاری برای ایجاد اطالعات درباره کارآفرینی و ورزش است تا این دستاوردها در  کنندهفراهم

تواند بر اساس های آموزشی می(. برنامهRatten, 2018جامعه نیز به اشتراک گذاشته شود )

بودن مورد ارزیابی قرار گیرد  روزبهبودن، مناسب بودن، منطبق بودن با اهداف و  یازردنمو

(Fayolle & Gailly, 2015 عالوه بر این اهمیت آموزش کارآفرینی در ورزش، به دلیل رقابت .)

 های در حال تغییرِ مشتریان است که باید از طریق آموزش، به این نیازهاموجود در بازار و خواسته

 (.Ratten, 2018پاسخ داده شود )

هایی است که قصد توانمندسازی افراد، توسعه ای از فعالیتفرایند آموزش کارآفرینی، مجموعه

-با فعالیت تنهانهها برای کارآفرینی را دارد. این فرایند ها و فهم آنها، ارزشو رشد دانش، مهارت

زیادی را شناسایی، تعریف، تعیین و حل  های محدودی مرتبط نیست، بلکه طی آن باید مشکالت

سازی افراد مخصوصاً جوانان است تا آنان را برای آماده به دنبالکرد. آموزش کارآفرینی 

خواهند کارآفرین شوند یا متفکران کارآفرینی پذیری و کارآفرین کردن افرادی که میمسئولیت

فرد برای ایجاد یک کار بازرگانی باشند، آماده کند. این آموزش فقط در مورد آموزش به یک 

نیست، بلکه در مورد تشویق فرد برای تفکر خالق و رشد یک حس ارزشی قوی و پاسخگویی 

های آموزش کارآفرینی فرایند مداومی است که توانایی ایجاد ایده(. Mashayekh, 2007است )
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وکار را دامه کسبو توانایی ایجاد طرح شروع و ا وکارکسبمتفاوت و چگونگی اکتشاف فرصت 

بایست از مدل کارآفرینانه برای تدریس آموزد. در این راستا در آموزش کارآفرینی میبه افراد می

که  های معلم محور )سنتی(. این بدان علت استو یادگیری کارآفرینی استفاده شود نه از مدل

 (.Gibb, 1996کنند )یکارآفرینی را بیشتر در فراگیران ایجاد م های کارآفرینانه روحیهمدل

بیکار  التحصیالنروز بر تعداد فارغدارای اهمیت است که روزبه جهتازآنآموزش کارآفرینی 

جاد یک وکار، ایای برای توسعه یک کسبالتحصیالنی که برنامهشود، فارغها افزوده میدانشگاه

، ضعف ش عالیؤسسات آموزها و مافزایش شمار دانشگاه درواقعنوآوری و یا کارآفرینی ندارند. 

گر برای سو ن مههای فراگیر و های توسعه اقتصادی، نبود برنامهدر تدوین و اجرای درست برنامه

 ست که امروزه بهاترین عواملی دست از مهمپرورش نیروی انسانی متخصص و مواردی ازاین

 .شده استآموختگان آموزش عالی تبدیلمشکلی با عنوان اشتغال دانش

 (Zarafshani & Mohammadi Barani, 2010بیکاری از پیچیده .) ه کترین مشکالتی است

ست اممکن  این امر، مشکلی اجتماعی و اقتصادی است و ازآنجاکهدر زمان حاضر وجود دارد و 

 ماهنگهریزی صحیح و در آینده به یک بحران تبدیل شود، برای برطرف کردن آن به برنامه

ویان ن دانشجتر ایشوند که بیشزیادی از جوانان وارد نظام آموزش عالی می نیازاست. ساالنه تعداد

ت که ایطی اسدهند و این در شرهای دولتی و گاه خصوصی را ترجیح مینیز استخدام در سازمان

ین راستا ا(. در Eslami, 2007) زایی در جامعه متناسب با رشد دانشجویان نیستظرفیت اشتغال

 یجهرنتدتگان و آموخویژه دانشه کارآفرینانه داوطلبان ورود به بازار کار و بهارتقای قصد و دیدگا

یز خلق ور و نهای مرتبط با کارآفرینی راهکار مناسبی برای حل معضل بیکاری جوانان کشآموزش

 (.Jafari Moghaddam & et al, 2011شود )وکارهای جدید محسوب میکسب

-حلو راه هایشگرادی درست برای یادگیری درباره های کارآفرینی ورزشی، رویکرآموزش

آموزش در ورزش باید در ارتباط با ایجاد  ،درواقعهای جدید دربارۀ موضوعات ورزشی است. 

یک اکوسیستم کارآفرینانه برای حمایت از دانش جدید باشد. این شامل افزایش اطالعات در مورد 
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وکارهای ورزشی و خصوصی و یا کسب هایویژه در سازماننقش کارآفرینی در ورزش به

دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت ورزش است. نقش آموزش کارآفرینی در ورزش  یجهدرنت

(. عالوه بر Ratten, 2018های ورزشی و مخاطرات جدید است )آپاساسی برای ایجاد استارت

ورزش نیز از اهمیت موضوع دانشی، توجه به بُعد نگرش و رویکردهای رفتاری به کارآفرینی در 

، رویکرد کالسیک به Welsh & et al (2016) ازنظرای که گونهزیادی برخوردار است، به

 آنچهآنان  ازنظرکند خیلی اثربخش نیست. آموزش کارآفرینی که بر موضوع دانشی تمرکز می

دانشی،  دهد فرایند تغییر است. به عبارتی، عالوه بر اهمیت موضوعواقعیت امروز را تشکیل می

عوامل شناختی و عاطفی نیز در یادگیری و موفقیت کارآفرینی دانشجویان مهم است. مطالعات 

اند و خوردهوکار شکستطور مداوم نشان داده است که کارآفرینان معموالً در یک یا دو کسببه

رآفرینی اند. آموزش کاوکاری موفق شوند، از یک یا دو شغل اخراج شدهدر کسب نکهیایا قبل از 

-الزم است تا دانشجویان را برای این ایده آماده کند که شکست بخشی از بازی است و فارغ

هایی ها یا گامالتحصیل شدن از دانشگاه با مدرک تحصیلی کارشناسی تنها شروع بخشی از فرصت

ک برای کارآفرین شدن است. دانشجویان باید یاد بگیرند که کارآفرینی را نه یک مقصد بلکه ی

نتیجه گرفتند که آموزش کارآفرینی اثر کمی بر قصد  هاآن نیچنهمسفر در نظر بگیرند. 

 (.Welsh & et al, 2016کارآفرینانه دارد )

های قصدی برای تبیین آن مناسب است. شده است که مدلریزیکارآفرینی نوعی رفتار برنامه

رد تا شرکتی جدید یا ارزشی جدید وضعیتی ذهنی است که فرد قصد و نیت دا 1قصد کارآفرینانه

در سازمان موجود ایجاد کند. این قصد و نیت، نیروی محرکه برای فعالیت کارآفرین است 

(Ahmadi & et al, 2014.)  های در اثربخشی آموزش موردنظریکی دیگر از متغیرهای

خص است. های شخصیتی است که بیانگر رشد و تکامل کل سیستم روانی شکارآفرینانه، ویژگی

های روانی و ، شخصیت همان شخصیت پویا در درون فرد است که از سیستم2گوردن آلپرت ازنظر

                                                           
1. Entrepreneurial Intention 

2. Gordon Allport 
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شخصیت یک  سازش فرد با محیطش است. کنندهیینتعو تنها عاملی است که  شدهیلتشکفیزیکی 

گردد. های مختلف تعدیل میدو عامل وراثت و محیط تشکیل و با موقعیت یلهوسبهانسان بالغ 

های شخصیتی کارآفرینان متمایز از غیر کارآفرینان طالعات مختلف نشان داده است که ویژگیم

ها ها و رفتارهای کارآفرینانه در کارآفرینان پرورش یابد، شانس آناست. در این راستا، اگر مهارت

ش مهمی در های کارآفرین نقیابد. در این راستا، دانشگاهبرای کارآفرین موفق بودن نیز افزایش می

کارآفرین شهرت روزافزونی را در سراسر  یهادانشگاه. کنندیمهای کارآفرینانه ایفا توسعه مهارت

در حالی است  اقتصادی مناطق مختلف هستند، این و امروزه موتورهای توسعه اندیداکردهپجهان 

ارآفرینانه موفق هستند ک هاییهسرمااز  یبرداربهرهنخبه در توسعه و  یهادانشگاهکه تعداد کمی از 

 هاییتاولوتشویقی و  هاییستمسحتی پس از تغییر ساختارهای سازمانی،  هادانشگاهو اکثر 

های برتر، . با توجه به این دوگانگی، اولویت دانشگاهاندیافتهدستاستراتژیک تنها به نتایج متوسط 

ادن به مدل دانشگاه کارآفرین نقش بیشتری در شکل د تواندیمتوسعه آموزش کارآفرینی است که 

  .(Gianiodis & Meek, 2020از مزایای آن داشته باشد ) یبرداربهرهبرای 

انجام شد، حاکی از آن است  Nieman & Bennett( 2002)از سوی دیگر تحقیقی که توسط 

شود، بعضی از طریق تجربیات زندگی و بعضی ها در هنگام تولد کسب میکه بعضی از ویژگی

-ها را در ابتداییتوان این ویژگیگردد. عالوه بر این میدر طول فرایند کارآفرینی کسب میدیگر 

تواند از طریق یادگیری های شخصیتی میویژگی درواقعهای آموزشی فرد پرورش داد. ترین دوره

های رابطه بین ویژگی ،Matilo & et al (2020) چنینهم (.Ferrante, 2008)قابل پرورش باشد 

و  قراردادند یموردبررسسازی در بین افراد را قصد کارآفرینانه با نقش میانجی شبکهشخصیتی و 

پذیری و ویژگی شخصیتی )منبع کنترل، ریسک یهامؤلفهنتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار 

های شخصیتی کارآفرینانه داشت. ویژگی یسازشبکهنوآوری( و قصد کارآفرینانه با نقش میانجی 

-شاخصه ازجملهست که توجه روزافزونی را از سوی محققان به خود جلب کرده است. موضوعی ا

کارآفرینان ورزشی در  درواقعهای شخصیتی کارآفرینانه پیشگامی است های ویژگی
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های نوآورانه گام بوده و مشارکتی را برای ارتقای فعالیتوکارهای ورزشی جدید پیشکسب

 ,Ratten)های کلیدی برای کارآفرینان است ری از دیگر ویژگیمرتبط با ورزش داشته باشند. نوآو

-شود و این نوآوری راه را برای ایجاد ارزش هموار میهایی که تبدیل به نوآوری میایده. (2018

شود و در این راستا، مالک کارآفرینی ورزشی بیشتر عمل کند، تحت عنوان کارآفرینی یاد می

 پیتر در نظریه توسعه اقتصادی خود بر آن تأکید داشته استنوآورانه بوده است که جوزف شوم

(Ciletti & Chadwick, 2012). های ویژگی ازجملهنیز  یریمخاطره پذپذیری یا تمایل به ریسک

ها شخصیتی کارآفرینانه قلمداد شده است که به رضایت فرد یا سازمان برای درگیر شدن در فعالیت

در ورزش نیز این  (.Heinonen & Korvela, 2002)گردد وکار برمیهای کسبو استراتژی

کننده در بخش است که افراد مشارکت شدهیرفتهپذطورکلی است. به مشاهدهقابل یریمخاطره پذ

پذیر در ورزش شامل ورزشکاران، طراحان  افراد مخاطره درواقعپذیر هستند.  ورزش، مخاطره

دهنده این است که الزمه تند و این نشانرویدادهای ورزشی، مدیران و مربیان ورزشی هس

 (.Ratten, 2011)پذیری است کارآفرینی در ورزش ریسک

ها بر دانشجویان های کارآفرینی و نوع این آموزشتحقیقات محدودی به بررسی تأثیر آموزش

در بررسی تحلیلی از  Mwasalwiba (2008) ازجملهاست،  شدهانجامها و مخاطبان این برنامه

 شدهارائهبرای کارآفرینی، نشان داد که عناصر کلیدی  شدهارائههای اثرگذار در محتوای شاخص

های فردی، ها، نیات و رفتارها، مهارتها، ارزشهای آموزشی عبارت است از: نگرشدر برنامه

های موجود مانند مدیریت منابع و امور ها و مدیریت شرکتوکار جدید، شناسایی فرصتکسب

وکار و مدیریت رشد بنگاه. این ریزی کسبازاریابی و مهارت فروشندگی، خلق ایده، برنامهمالی، ب

نماید و قابلیت های کارآفرینی را تقویت میبرنامه یادگیری مبتنی بر محیط جامعه است که مهارت

بر  2017( Turner & Gianiodis((. ,Luczkiw 2008)اجرا در سطح مدارس و دانشگاه را دارد 

عنوان نقش مهم در پیامد کارآفرینی تأکید کردند و این های فردی دانشجویان بهیت ویژگیاهم

های های آموزش کارآفرینی تحت تأثیر ویژگیموضوع را مطرح کردند که نتایج حاصل از برنامه
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های های آموزش کارآفرینی باید ویژگیگیرد و پیشنهاد کردند که برنامهفردی دانشجویان قرار می

های دانشجویان باشد تا پیامدهای حاصل از آموزش تقاضیان را در نظر بگیرد و متناسب با ویژگیم

عنوان ابزاری ها بهبر نقش دانشگاه  Jabeen & et al (2017)تحقیقیدر  کارآفرینی افزایش یابد.

استراتژیک و پیش برنده کارآفرینی تأکید کردند. ایشان عوامل فردی و محیطی را اثرگذار بر 

به بررسی تأثیر Arranz & et al (2017) این راستا در  کارآفرینانه دانشجویان دانستند. ذهنیت

برنامه بر قصد کارآفرینانه و به دست آوردن شایستگی های فوقبرنامه درسی و نیز فعالیت

پرداختند و چنین تأثیراتی را مثبت ارزیابی  1آجزن شدهیزیربرنامهکارآفرینانه بر اساس مدل رفتار 

 . کردند

ها و قصد یتدر تحقیقی به مطالعه تأثیر آموزش بر قابل Oosterbeek, et al (2008) چنینهم

ی بر ارآفرینکوزشی های آمکارآفرینانه دانشجویان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تأثیر دوره

 ها، دلیل این تأثیر منفی راطور چشمگیری منفی بوده است. آنقصد کارآفرینانه دانشجویان به

 تری نسبت به آنچه برای شروع یکبینانهها دید واقعها به آندانستند که این آموزش لتعینابه

-در برنامه رابطه بین مشارکت، Ahmed (2020) این راستادر  دهد.است می یازموردنکار وکسب

کی از حقیق حاتهای . یافتهقراردادند یموردبررسهای آموزشی کارآفرینی و قصد کارآفرینانه را 

ود. بانشگاه دجویان های آموزشی بر قصد کارآفرینانه دانشعنادار مشارکت در برنامهمثبت و م یرتأث

 فرینانهصد کارآهای آموزشی بر قهایی از قبیل انگیزه، منابع و یادگیری در بحث برنامهمؤلفه

درک  و هنجارهاییادگیری و انگیزشی هر د هاییتفعالدانشجویان اثرگذار بود. بر این اساس، 

ش به اثر نگر، Jena (2020) تحقیقی دیگردر  دهد.کارآفرین شدن را افزایش می شده برای

و  اردادقر یسموردبررآموزش کارآفرینی را بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه هند را 

 فرینانهکارآ نتایج حاکی از نگرش مثبت دانشجویان دانشگاه نسبت به آموزش کارآفرینی بر قصد

 بود. 

                                                           
1. Ajzan’s model of planned behavior 
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فرینی بر نیز به بررسی تأثیر آموزش کارآ Yazdani (2012)طالعه تحقیقات داخلی م ازجمله

ش آموز قصد کارآفرینی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی پرداخت و به این نتیجه رسید که

گان تأثیر کنندبر قصد کارآفرینی شرکت دانشجو 199بر روی  یادشدههای کارآفرینی در دوره

ادراک  تدا برها نشان داد که آموزش کارآفرینی ابفتهمعناداری داشته است. عالوه بر این یا

 داشته و انه(، بیشترین تأثیر راپذیری کارآفرینی )خودباوری کارآفرینکنندگان از امکانشرکت

ر داشته ه( تأثیرینانسپس بر نگرش آنان نسبت به رفتار کارآفرینانه )ادراک از مطلوبیت رفتار کارآف

 ته است.نداش لفه ادراک از هنجارهای اجتماعی کارآفرینی تأثیراست و آموزش کارآفرینی بر مؤ

قصد  نیز به بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر Ghanati & et al (2016) دیگرتحقیقی در 

اس . بر اساختندکارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طی تحقیقی نیمه تجربی پرد

شته اداری داأثیر مثبت و معنینانه دانشجویان تآفرکارآفرینی بر قصد کارآمده آموزش دستنتایج به

 . است

به بررسی نقش آموزش کارآفرینی در نگرش Mousavi & et al (2013)  این راستادر 

تجربی پرداختند. جامعه  کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان طی تحقیق نیمه

یت صنعتی، علوم کامپیوتر های آموزشی مدیرآماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی گروه

انتخاب  1388-89و ریاضی بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را در نیمسال دوم سال تحصیلی 

کنند. نتایج نشان داد که آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باورهای خودکارآمدی 

ی تأثیر به بررس Barani & et al (2010) چنینهم عمومی دانشجویان اثر مثبتی داشته است.

سازی آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه طی مدل

های پژوهش نشان داد که بین نیّت کارآفرینانه دانشجویان و معادالت ساختاری پرداختند. یافته

نه ارتباط نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی و رفتار کارآفرینا

مثبت و معناداری وجود دارد و آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری 

به بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر   Zia &Vaghar Mousavi (2016)تحقیق داشته است.
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های کارآفرینی های پژوهش نشان داد ارتقای مهارتگیری قصد کارآفرینانه پرداختند و یافتهشکل

فرایند آموزش رسمی کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران تأثیر مثبت دارد. دو  در

های کارآفرینی و عامل ویژگی شخصیتی کارآفرینانه و انگیزه کارآفرینانه رابطه بین کسب مهارت

های رسمی صورت چشمگیری بر اثربخشی آموزشکند و بهایجاد قصد کارآفرینانه را تعدیل می

 انجامدر زمینۀ ورزش  Boroumand & Fazli Darzi (2013) گذارد. مطالعهارآفرینی تأثیر میک

آموختگان رشته های دانشجویان و دانشکه در رویکردی توصیفی به مطالعۀ دیدگاه استشده

 60که بیش از بدنی و علوم ورزشی نسبت به آینده شغلی پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد تربیت

مند به ادامه تحصیل هستند تا ورود به بازار کار. التحصیالن این رشته عالقهدرصد دانشجویان و فارغ

 یخودآگاهالتحصیالن از وضعیت اشتغال آتی درصد از دانشجویان و فارغ 41عالوه بر این حدود 

 شدهکسبهای ش و مهارتهای تحقیق داندرصد از نمونه 50و امیدواری روشنی نداشتند و بیش از 

نشان داده است  درواقعرا برای پاسخگویی نیازهای آینده شغلی مناسب ارزیابی کردند. این تحقیق 

 بدنی الزامی است.که لزوم آگاهی و ایجاد انگیزه برای دانشجویان تربیت

ا چه های آموزشی باند که چه نوع برنامهطورکلی، تحقیقات به بررسی این موضوع پرداختهبه

های فردی و ها باید متناسب با ویژگیتواند تأثیرگذار باشد و اینکه این نوع آموزشمحتوایی می

ها در ارائه خدمات آموزشی برای شخصیتی دانشجویان باشد که در این رابطه نقش دانشگاه

ای ها بر متغیره، تأثیر این آموزشذکرشدهشده است و در ادامه تحقیقات  ترپررنگکارآفرینی 

بندی مطالعات جمع اند. در این راستا،قرار داده یموردبررسقصد کارآفرینانه را  ازجملهمختلفی 

صورت نیمه دهد تحقیقاتی که در راستای آموزش کارآفرینی در حیطه علوم ورزشی که بهنشان می

 ,Najaflu & et alباشد، محدود است و از سوی دیگر تحقیقاتی اندکی مانند  شدهانجامتجربی 

که تنها به مطالعه هر دو متغیر پرداخته است. عالوه بر این، نیاز جامعه به  وجود دارد  (2017)

 روزبهطور مستمر اطالعات خود را آموختگانی با ظرفیت فکری و خالقیت باال که بتوانند بهدانش

نمایند، بیش از و در دنیای متحول بازار کار، کارآفرینی  یرندفرابگهای جدیدی را کرده و مهارت
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و از طرفی ضرورت و اهمیت ارتقای قصد ( Ahmadpour Dariani, 2004)شود بیش احساس می

افزایش میانگین تحصیالت جوانان  سرعتبهآموختگان با توجه کارآفرینانه در دانشجویان و دانش

 Jafari)است  قرارگرفتهمسئوالن و پژوهشگران  موردتوجهازپیش جویای کار در کشور بیش

Moghaddam & et al, 2011 .) با توجه به اهمیت درس کارآفرینی و لزوم ایجاد دیدگاه و قصد

کارآفرینانه در دانشجویان علوم ورزشی و با توجه به اینکه تحقیقی از نوع نیمه تجربی تاکنون به 

در های شخصیتی زایی بر قصد و ویژگیبررسی اثربخشی واحد درسی کارآفرینی و مبانی اشتغال

دانشجویان علوم ورزشی نپرداخته است، لذا هدف تحقیق، مطالعه تأثیر واحد درسی کارآفرینی بر 

این پژوهش به  درواقعهای شخصیتی و قصد کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی است. ویژگی

 تواندبرای کارآفرینی در ورزش می شدهارائهدنبال بررسی این موضوع است که آیا محتوای درسی 

 های شخصیتی و قصد کارآفرینانه را داشته باشد؟اثربخشی الزم برای ارتقای ویژگی

 

 روش تحقیق

ر هدف، ها، نیمه تجربی و از منظروش تحقیق کمی و از منظر ماهیت گردآوری داده     

 آزمون با گروه کنترل بود. با توجه به سطحآزمون و پسکاربردی است. طرح تحقیق، رویکرد پیش

فتن نظر گر ا درباری، واریانس جامعه، توان آزمون و اندازه اثر، حجم نمونه در این پژوهش معناد

رفته شد. در این نفر در نظر گ 32، بر اساس فرمول شماره یک، 5/0و اندازه اثر  05/0ضریب آلفای 

 یریگمونهشد از روش نها که به یک کالس محدود میپژوهش به دلیل پایین بودن تعداد نمونه

سن، جنسیت و سال ورود  ازنظرگروه تجربی  صورت همتاسازی بانفر به 16هدفمند استفاده شد. 

 گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند.

n=        (Rosner, 1995) 

 

n= = 32  
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هر جلسه ) جلسه درسی  15هایی در گروه تجربی جای گرفتند که تمامی منظور آزمودنیبدین

و بدون  حضورداشتهدر کالس  1397-98درسی به مدت نود دقیقه( در نیمسال دوم سال تحصیلی 

ل روه کنترعنوان اعضای گغیبت بودند و تعدادی از دانشجویان که این درس را انتخاب نکردند به

ر اشتند ددی را که واحد کارآفرین یباکساندر نظر گرفته شدند. گروه کنترل دانشجویان هم ورودی 

ر سال آخ جویانگروه کنترل شامل کسانی بود که مشابه گروه تجربی دانش درواقعنظر گرفته شدند. 

ار داشتند. سال قر 21نی در دامنه س کنندگانشرکتبوده ولی واحد کارآفرینی را اخذ نکرده بودند. 

ترم تحصیلی زمان و مکان و تحت نظر یک استاد در طول یکاعضای گروه تجربی، همگی در یک

  آموزش کارآفرینی را دریافت داشتند.

زش، زایی در وراز طرف دیگر، سرفصل درس کارآفرینی با عنوان مبانی کارآفرینی و اشتغال

ی هاگیزهو ان های متداول در کارآفرینی، موانعشامل مفاهیم، اصول و مبانی کارآفرینی، نظریه

 ورزشی، ارهایها و باززشی، کارآفرینان، سازمانهای کارآفرینان ورکارآفرینی در ورزش، ویژگی

م در ستخدااوکارها در ورزش، فنون کارآفرینی، انواع مشاغل ورزشی، بازار کار و اهداف کسب

 (Undergraduate Curriculum in Sport Science, 2016)المللی بود ورزش از نگاه ملی و بین

 ها وصتنند فردر این سرفصل مواردی ما موردنظرهای کالسی که مدرس مربوطه با توجه به فعالیت

ورزشی،  هایههای خالقانه در ورزش، نوآوری در ورزش و باشگاانواع کارآفرینی در ورزش، ایده

ی در های ورزشی، تکنولوژآپوکار، مفاهیم استارتوکار، طرح کسبتوضیح بوم مدل کسب

ط با ر ارتباویان دقرار داده و از دانشج دنظرمها را ورزش و نقش آن برای مزیت رقابتی در باشگاه

 هایآپستارتهای متنوع کالسی مانند مصاحبه با کارآفرینان، پیدا کردن ااین مفاهیم فعالیت

 هایوکار درخواست شده بود. پرسشنامهوکار و بوم مدل کسبورزشی، نوشتن طرح کسب

قرار  در دو گروه تجربی و کنترل ات درسی در اختیار دانشجویانآزمون قبل از شروع جلسپیش

د دگان در موردهنآزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به پاسخجلسه نیز پس 15گرفت و بعد از طی 

 این پرسشنامه توضیح داده شد. 
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 گیری متغیر قصد کارآفرینانه، پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانهابزار پژوهش برای اندازه

Linan & Chen, (2009) ازجملهه روایی و پایایی در تحقیقات قبلی ک Moradi (2010) وet al 

(2016) Ghanati  بود که در این تحقیق روایی و پایایی آن مجددًا مورد  قرارگرفتهمورد تائید

بود   Arman (2015) ینانهکارآفر های شخصیتیارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه استاندارد ویژگی

منظور اطمینان بیشتر، آمده بود ولی بهدستبه Arman (2015) یقتحقالً در که روایی و پایایی آن قب

منظور اطمینان بیشتر مورد تأیید اساتید ها بهروایی و پایایی آن مجددًا ارزیابی شد. روایی پرسشنامه

و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مناسب به دست آمد. جدول  دانشگاه قرار گرفت

 پایایی پرسشنامه را نشان داده است.  میزانیک

 پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ .1جدول شماره 

 پایایی  تعداد سؤال  پرسشنامه 

های شخصیتی ویژگی

 کارآفرینانه

 832/0 سؤال  6 خالقیت

 721/0 سؤال 5 پیشگامی

 711/0 سؤال 5 پذیریریسک

 85/0 سؤال   5 قصد کارآفرینانه 

 

-افزار اسماز نر ها از آزمون تی مستقل و تی وابسته استفاده شد و بدین منظورجهت تحلیل داده

 ( استفاده شد. 24اس )نسخه اسپی

 

 

 هایافته

 68.8زن و  موردمطالعهدرصد دانشجویان  31.2شناختی نشان داد که جمعیت ازنظرها یافته      

وکارهای درصد تمایل به ایجاد کسب 93.8سال بود. 21ها درصد مرد بودند. میانگین سنی آزمودنی

درصد عالوه  5/37داشتند.  یرورزشیغوکارهای درصد تمایل به ایجاد کسب 6.2ورزشی داشتند، 

وقت صورت پارهدرصد نیز اصالً در شغلی به 5/62و  وقتپارهصورت بر دانشجو بودن در شغلی به
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بدنی دارای سابقه فعالیت درصد مرتبط با تربیت 3/80ود مشارکت نکرده بودند. از این میزان حد

 بدنی دارای سابقه فعالیت بودند. درصد غیر مرتبط با تربیت 8/18بودند و 

 ویدگی ها نرمال است )قرار گرفتن کشمحاسبه کشیدگی و کجی نشان داد که توزیع داده

 هاست(. دهنده توزیع نرمال دادهنشان (-3+، 3چولگی در بازه )

ینانه و ارآفرکی شخصیت جدول شماره دو مقادیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای ویژگی

 دهد. آزمون نشان میو نتایج آزمون تی مستقل را در مرحله پیش قصد کارآفرینانه

 

نتایج  وحراف استاندار متغیرهای ویژگی شخصیتی و قصد کارآفرینانه میانگین و ان-2جدول شماره 

 آزمونآزمون و پسمستقل گروه کنترل و تجربی در پیش آزمون تی

مقادیر  متغیرها   

آزمون 

 لون

میانگین و انحراف  معناداری

 معیار

درجه 

 آزادی

نتایج آزمون تی 

 مستقل 

گروه 

 کنترل 

گروه 

 تجربی

مقدار 

t 

 معناداری

 ± 51/0 488/0 484/0 خالقیت آزمونپیش

22/3 

41/0 ± 

29/3 

30 96/0- 345/0 

 ± 27/0 348/0 225/0 پیشگامی

29/3 

61/0 ± 

01/3 

30 43/0 521/0 

-ریسک

 پذیری

597/0 441/0 23/0 ± 

01/3 

59/0 ± 

93/2 

30 22/0 712/0 

قصد 

 کارآفرینانه 

856/2 096/0 71/0 ± 

66/3 

70/0±30/3 30 26/0- 793/0 

 ± 53/0 920/0 01/0 خالقیت آزمونپس

43/3 

45/0 ± 

19/3 

30 884/0 383/0 

 ± 53/0 028/0 96/4 پیشگامی

11/3 

55/0 ± 

12/3 

30 231/0 123/0 
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-ریسک

 پذیری

458/0 50/0 53/0 ± 

89/2 

38/0 ± 

01/3 

30 145/0 235/0 

قصد 

 کارآفرینانه 

70/0 405/0 78/0 ± 

41/3 

63/0 ± 

21/4 

30 197/3 01/0 

p≤0.01 
 

آزمون در ی پیشهای شخصیتژگیدهد، میانگین ابعاد ویدو نشان می جدولگونه که همان

د نگین قصت. میاآماری تفاوت معناداری نداشته اس ازلحاظگروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل 

ه است. تفاوت معناداری نداشت ازلحاظگروه کنترل  آزمون در گروه تجربی باکارآفرینانه پیش

ا گروه ربی در مقایسه بگروه تجآزمون در های شخصیتی پسعالوه بر این، میانگین ابعاد ویژگی

آزمون در پس آماری تفاوت معناداری نداشته است ولی میانگین قصد کارآفرینانه ازلحاظکنترل 

 آماری تفاوت معناداری داشته است.  ازلحاظگروه تجربی با گروه کنترل 

 

قصد های شخصیتی و آزمون ویژگیآزمون و پستایج تحلیل تی وابسته پیشن -3جدول شماره 

 کارآفرینانه در گروه تجربی

 داریسطح معنی مقدار تی میانگین و انحراف معیار  متغیرها

 آزمونپس آزمونپیش

 114/0 43/1 19/3 ± 45/0 29/3 ± 41/0 خالقیت

 237/0 25/1 12/3 ± 55/0 01/3 ± 61/0 پیشگامی

 103/0 23/1 01/3 ± 38/0 93/2 ± 59/0 پذیریریسک

 01/0 91/2 20/4 ± 63/0 30/3 ± 70/0 نهقصد کارآفرینا

 

آزمون با نتایج جدول شماره سه نشان داد که میانگین قصد کارآفرینانه گروه تجربی در پیش

داری تفاوت آزمون  با توجه به تی و سطح معنیمیانگین قصد کارآفرینانه گروه تجربی پس

آزمون با میانگین ی شخصیتی در پیشهاآماری داشت ولی میانگین ابعاد ویژگی ازنظرمعناداری 
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آزمون با توجه به تی و سطح معناداری از نظر آماری اختالف های شخصیتی پسابعاد ویژگی

 معناداری وجود نداشت. 

 

 گیریبحث و نتیجه

ین شود به همهای اساسی توسعه در هر کشوری محسوب میآموزش عالی یکی از زیرساخت

 .ه استان بودریزگیران و برنامه های مهم تصمیمه یکی از دغدغهدلیل مسائل آموزش عالی هموار

وای قال محتانت وآموزش و کیفیت انتقال محتوای آموزشی نیز از عوامل مهم برای توسعه کارآفرینی 

ا هن شیوهارتریتواند یکی از اثرگذکارآفرینانه دروس است. در این راستا، آموزش کارآفرینی می

کی ییگر به دروزه التحصیل به بازار کار باشد، آموزش کارآفرینی امعیت فارغبرای انتقال آسان جم

توان فرینی را میآموزش کارآ .است شدهیلتبدهای دانشگاهی ترین فعالیتترین و گستردهاز مهم

-اهو دانشگ هالتهای ایجاد ارزش اقتصادی و ابزار کارآمدی برای دواز عوامل اصلی توسعه قابلیت

 و البته محور دانست. در حقیقت امروزه برنامه درسی کارآفرینیت توسعه اقتصاد دانشها در جه

 شدهیلبدتشگاهی های دانترین فعالیتترین و گستردهها به یکی از مهممیزان اثربخشی این آموزش

زش . هدف این تحقیق، مطالعه اثربخشی برنامه درسی آمو(Ahmadpour Daryani, 2003)است 

-ازی کسباندههای شخصیتی دانشجویان در راستای کارآفرینی و یا رابر قصد و ویژگی کارآفرینی

 وکارهای ورزشی با رویکرد کارآفرینانه بود.

زدیکی نآزمون از نظر محاسبه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مطالعه در مرحله پیش

و  ترل استش و کنریبی دو گروه آزمایدهنده همسانی تقها هر در دو گروه نشانواریانس و میانگین

د حکارآفرینانه کمتر از  های شخصیتی و قصدآزمون برای ویژگیاینکه میانگین مرحله پیش

ایند دهد احتمااًل ظرفیت افزایش آن در فرمطلوب بوده است که چنین رویکردی نشان می

 کاری باید وجود داشته باشد. دست
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های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان قبل از برگزاری کالس نتایج مطالعه نشان داد که ویژگی

آموزشی کارآفرینی در ورزش با بعد از برگزاری کالس آموزشی تفاوت معناداری نداشت. به 

های شخصیتی دانشجویان تأثیر معناداری نداشته است. نتایج با عبارتی آموزش کارآفرینی بر ویژگی

 یقتحقپذیری همخوانی دارد و نتایج با در بعد ریسک Mohseni & Shafizadeh (2012)تحقیق 

Azizi & Taheri (2013)  تواند باشد که ویژگیهمخوانی ندارد. احتماالً یکی از دالیل این می-

شده  فراگرفتههای تجربی، پذیری در فعالیت پذیری، خالقیت و استقاللهای شخصیتی مانند ریسک

وسوی کارآفرینی سوق دهد. شخصیت افراد را به سمت مانمرورزبهشده و مطالب و تجارب آموخته

عوامل محیطی و اجتماعی و  ازجملههای شخصیتی افراد عالوه بر این تأثیر عوامل دیگر در ویژگی

های خانوادگی و نیز تحصیالت متوسطه در ارتقای ویژگی شخصیتی کارآفرینانه مهم تلقی زمینه

 & Mirzaiian Kevlari ؛Sorgi & Sorgi, (2017) شدهمانجامثال، تحقیقات عنوانشود. بهمی

Sharifi, (2016)  در مورد آموزش کارآفرینی در مدارس اندک است و تنهاMirzaiian Kevlari 

& Sharifi (2016)  وضعیت آموزش کارآفرینی در مدارس متوسطه و هنرستان را بررسی کرده و

حال، متولیان امر آموزش در یابی کردند ولی بااینمیزان کارآفرینی را در حد کمتر از متوسط ارز

-آموزان انجام میهای کارآفرینانه دانشهایی را در راستای فعالیتمدارس اخیراً در این زمینه تالش

 دهند. 

گیرد که در آموزی شکل میرسد بخشی از شخصیت افراد در دوران دانشدر این راستا به نظر می

دور از  ترمیکهایی در ارائه تنها یک واحد درسی در طول ین آموزشاین راستا اثربخش نبودن چن

های آموزشی فرد ترین دورهتوان در ابتداییهای شخصیتی را میواقعیت علمی نیست. ویژگی

گرفته شده صرفًا پیش وپرورش، رویکردهای درکه در نظام آموزش پرورش داد ولی از آنجائی

آموزش تفکر  ازجملهت و کمتر مسائل مربوط به کارآفرینی رویکردهای نظری به کارآفرینی اس

شود، جای تعجب ندارد طلبی پرداخته می پذیری و توفیق پذیری، نوآوری، استقاللخالق، ریسک

های شخصیتی دانشجویان اثرگذار که گذراندن یک واحد کارآفرینی در دانشگاه نتواند بر ویژگی
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گرفته و به  ها را یادتواند آنلیت اکتسابی را دارند و فرد میهایی قابچنین ویژگی کهیدرحالباشد، 

،  Linan،Souitaris & et al (2007) (2008)ها بپردازد. چنانکه در این راستا، تحقیقات تمرین آن

and Fayolle & Gaily (2013) اند که هم بر رویکردهای نظری مدلی از آموزش را پیشنهاد داده

های منظور پرورش ویژگیم بر فعالیت و رویکردهای عملی به)چهارچوب برنامه درسی( و ه

 شخصیتی تأکید دارد. 

است.  شدهگرفتههای شخصیتی کارآفرینان موفق در نظر ترین ویژگیپذیری از مهمریسک

های شخصی مهار تواند از طریق تالشهایی که میپذیری عبارت است از پذیرش مخاطرهریسک

-عهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصت تمایل به مدیریت و برشامل  یریمخاطره پذشود. 

ترین هایی است که با احتمال تقبل هزینه، شکست معقولی را نیز همراه دارند. شاید یکی از گسترده

( 1962) 1کلنداز کارآفرینان یا کارآفرینی تمایل به پذیرش مخاطره است. مک ذکرشدههای ویژگی

راد با نیاز به موفقیت باال تمایل بیشتری به قبول مخاطره دارند. کارآفرین وقت، ادعا کرده بود که اف

آمیز دهد و منابع مالی را در یک کار مخاطرهاش را در معرض مخاطره قرار میتالش و اعتبار کاری

کند، در این کار، عدم قطعیت و مخاطره ناشی از شکست وجود دارد، به همین گذاری میسرمایه

کارآفرینان به یادگیری مدیریت مخاطره و تحمل ابهام برای خود و دیگران تمایل دارند و دلیل، 

عنوان تراژدی فردی کنند، نه بهعنوان یک تجربه یادگیری تلقی میشکست یک پروژه را به

(Saeediakia, 2007)تواند منجر به ایجاد تقویت راهبرد نوآوری پذیری در افراد می. ریسک

خالقیت و نوآوری یکی (. Ratten & Ferreira, 2017)وکارهای جدید شود جاد کسبمنظور ایبه

شود و این هایی که تبدیل به نوآوری میهای شخصیتی کارآفرینان است. ایدهدیگر از ویژگی

کند برای کارآفرینان از اهمیت زیادی برخوردار است. نوآوری راه را برای ایجاد ارزش هموار می

های شخصیتی کارآفرینان، پیشگامی در کارها و امور است، تالش برای شناخت یاز  دیگر ویژگ

های کارآفرینانه برداری از زمینههای مبتنی بر بهرههای تجاری و یا فعالیتها و تعقیب فرصتفرصت

                                                           
1. Mc Land 
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های رسد تقویت ویژگیبه نظر می یجهدرنت. (Ratten, 2011)در تنوعی از مقاصد و کاربردها است 

کارآفرینانه از دوران مدرسه بتواند تأثیرات بیشتری بر شناخت افراد از کارآفرینی و  شخصیتی

 های کارآفرینانه داشته باشد. فرصت

های تحقیق این بود که قصد کارآفرینانه دانشجویان بعد از برگزاری کالس آموزش از دیگر یافته

بدان معنی است که قصد  کارآفرینی در ورزش با قبل از آن تفاوت معناداری داشت. این

کارآفرینانه دانشجویان بعد از گذراندن دوره آموزشی نسبت به قبل از آن افزایش داشته است. قصد 

 Yazdani کارآفرینی نوعی ادراک افراد از شروع به کار کارآفرینی بوده است. نتایج با تحقیقات

(2012) ،Ghanati & et al (2016) (2012), Barani & et al (2016) & خوانی دارد. هم

رسد آموزش کارآفرینی توأم با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارتقای دانش، نگرش نظر میبه یجهدرنت

و مهارت بتواند تأثیر مثبتی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان داشته باشد. از طرفی نتایج این تحقیق با 

البته نباید از نظر  ندارد.خوانی هم  Oosterbeek & et al (2008) & Dinis, (2015)هایپژوهش

تواند در ایجاد ناهمخوانی در دور داشت که نوع آموزش واحد درسی برای بحث کارآفرینی نیز می

توان برای ناهمخوانی نتایج دالیل زیادی را می درواقعنتایج تحقیقات مختلف نقش داشته باشد. 

ل یعنی نحوه آموزش کارآفرینی که عالوه بر این تفاوت در کیفیت و کمیت متغیر مستق برشمرد.

تواند یکی از دالیل ناهمخوانی نتایج باشد و یا ممکن است عوامل دیگری از قبیل این خود می

عوامل محیطی تأثیر بیشتری در قصد کارآفرینانه نسبت به آموزش کارآفرینی داشته باشد. 

است که آموزش  کردهاشارهنیز به این موضوع  Paco & et al (2015) گونه که تحقیقهمان

کارآفرینی تنها برای قصد کارآفرینانه کافی نیست و عوامل دیگری نیز ممکن است بر قصد 

  Peperopoules & Dimov  (2015) یقتحقکارآفرینانه تأثیرگذار باشند. عالوه بر این بر اساس 

ر رویکردهای کاربردی و برنامه درسی منطبق بر تئوری در مقایسه با ارائه برنامه درسی منطبق ب ارائه

عملی، تأثیر کمتری بر قصد کارآفرینانه دارد که در این راستا، یکی از دالیل ناهمخوانی نوع 

 تواند باشد. می شدهارائههای آموزش
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حوه و ن شدهاجرارسد آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی باید گیری کلی به نظر میدر نتیجه

 ر توسعهبرگذار های اثتواند از زمینههای علوم ورزشی مینشکدهارائه آموزش کارآفرینانه در دا

گونه چارد که دبه این بستگی ی کارآفرینانه هاموفقیت اکوسیستمقصد کارآفرینانه باشد، چراکه 

. نندکارکت میهای عمومی/خصوصی مشها در فعالیتها و دولتهای ورزشی از قبیل دانشگاهمؤلفه

 قرار گیرد. موردتوجهها باید فرینی و کیفیت این آموزشبحث آموزش کارآ یجهدرنت

شود نهاد میست پیشاها اثرگذار بر قصد کارآفرینانه با توجه به نتایج تحقیق و اینکه نوع آموزش

 د داشتهه وجوسخنرانی، کار گروهی و ارائه پروژ ازجملهتنوع آموزشی در ارائه درس کارآفرینی 

ه آفرینانکار های شخصیتیاینکه ارائه این واحد درسی بر ویژگی باشد. از طرف دیگر با توجه به

 توانستهنستقل معنوان واحدی رسد تنها ارائه درسی کارآفرینی بهاثرگذار نبوده است، به نظر می

ه ود ارائشد میهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی باشد، پیشنهااثرگذار بر ویژگی

جّو  یجادعلوم ورزشی با محوریت یادگیری کارآفرینانه و توأم با ا دروس کاربردی در رشته

ه آفرینانکار توان بهکارآفرینانه در محیط کالسی باشد. از دیگر پیشنهادات کاربردی تحقیق می

ی در فرینمحور برگزار کردن دروس علوم ورزشی اشاره کرد. عالوه بر این، تدریس واحد کارآ

 ازجملها هصورت کلی دانشگاهزش کارآفرینانه در بخش ورزش و یا بهورزش و یا ارائه متنوع آمو

ه بوکار و دادن پروژه مطالعه موردی های گروهی، آموزش طرح کسبکار تیمی، فعالیت

نان رآفریهای کارآفرینانه در ورزش از سوی دانشجویان و حضور کادانشجویان، جستجوی فرصت

 ونشجویان د کارآفرینانه در داهایی باشد که به ایجاد قصفعالیت ازجملهعنوان سخنران ورزشی به

ردی ر پیش گرفتن چنین رویکد یجهدرنتوکار کمک کند و اندازی کسبها برای راهآماده شدن آن

ی ای شخصیتهگیری ویژگیاز سوی استادان دانشگاه، بتواند در ایجاد قصد کارآفرینانه و نیز شکل

 ند. آفرینانه به دانشجویان کمک ککار
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