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از وزارت علوم،  اعتبار  یورزش و جوانان دارا یفصلنامه مطالعات راهبرد

شود.  هی( نماISCعلوم جهان اسالم ) یاستناد گاهیاست و در پا یو فناور قاتیتحق
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)به ترتیب حروف الفبا(هیئت تحریریه   

 
 سید عبدالحمید احمدی

 دانشیار تربیت بدنی )فیزیولوژی ورزشی( جهاد دانشگاهی

 محمد جوادی پور
 دانشیار برنامه ریزی درسی گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

یسید نصراله سجاد  
استاد تربیت بدنی )مدیریت و برنامه ریزی( گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 

  تهران
 غالمرضا شعبانی بهار

استاد تربیت بدنی )مدیریت و برنامه ریزی( گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و 
اطبائیعلوم ورزشی دانشگاه عالمه طب  

 رسول صادقی
 دانشیار جامعه شناسی گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 فرزاد غفوری
دانشیار تربیت بدنی )مدیریت و برنامه ریزی( گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی

ارگاهکوروش فتحی واج  
 استاد برنامه ریزی درسی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 رضا قراخانلو
 گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس  استاد تربیت بدنی)فیزیولوژی ورزشی( 

 شهال کاظمی پور 
انشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراندانشیار جامعه شناسی گروه جمعیت شناسی د  

 عباسعلی گائینی
 استاد تربیت بدنی)فیزیولوژی ورزشی( گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 مشاوران علمی و همکاران این شماره:
ا رض ،یزارع یعل ،یرضو نیمحمد حس دیس ،یشکران یحسن کالشلو، مهد ،یواعظ نیحس ریام

مد خوروش، مح دیمج ،یانیمحمد پورک ،یمانیسل دیمج ،یخاک نشیشهرام علم، اکبر آفر ،یصابونچ
اقر ب ،یشهرام نظر ،ینوده یمحمد عل ،یثان یبیط یمصطف دیس ف،یعف یهمت یعل ،یرسول خداداد

 ،یحفت دینامور، اکبر فر دیمج ،یقیرسول طر ،یسرشکه، نصراله محمد خداپرست اوشیمرسل، س
 یزاده، عل لیاصغر اسماع یعل ان،یوسفیجواد  ،یانیک دیمج ،یراج نیام ،یاحمد محمود د،یجاو دیمج

 مهیفه ،انیآزاده ناصر ،یافسانه روحان نان،ید یفر، فاطمه فاضل یمومن مهیفه ان،یمحمد بایفر ،یروحان
 .یانیو آذر رشت ینظر مهیپور، فه یشهال کاظم ،یالهام فسنقر ،یرزائیم



 

 

 

 

 

 

 

فصلنامهاهداف
موجودهایبرنامهوهاسیاستنقادانهبررسیوعلمیدانش. ارتقای1

جوانانوورزشحوزهدرریزیبرنامهوگذاریسیاستبه. کمک2

ونوینهایارائه راهکارباکشورورزشوجوانانفرارویهایچالشومسائل. بررسی3

هازمینهایندرمفید

 کشورو خارجداخلدرورزشیوپژوهیجوانهاییافتهجدیدترین. انعکاس4

 

 چاپ مقاالت: طیشرا
در آن ها چاپ شده  ایارسال  یخارج ای یداخل هینشر چیه یبرا دینبا یمقاالت ارسال. 1

 باشد.

 دییو تأ یابیمراحل ارز یوجه مسترد نخواهد شد و پس از ط چیبه ه ،یمقاالت ارسال. 2

 .دیداوران به چاپ خواهد رس یمعل

 آزاد است. ن،یعناو رییمطالب و تغ شیرایمقاالت و و رشیپذ ایدر رد  . 3

 است. سندگانیمطالب، با نو تیمسئول. 4

 



 

مقاالتتنظیمراهنمای
 جوانانوورزشراهبردیمطالعاتفصلنامه

 که تحقیقی مطالعات از علمی های گزارش از اند عبارت فصلنامه در پذیرش قابل های . مقاله1

 .باشند منابع و گیری نتیجه تفسیر، و بحث ها، یافته روش، مقدمه، انگلیسی، و چکیده فارسی شامل

 word فرمت در و  )واژه 422 حدود صفحه هر( A4 صفحه 22 تا 11 بین باید ها مقاله . حجم2

 .باشد شده تایپ Blotus 14 فونت با یینبه پا 2007

 :باشد زیر اجزای شامل باید ها مقاله . ساختار3

کامل  نام شکل، زیباترین و ترین کوتاه در مقاله کامل عنوان که است ضروری :عنوان صفحه -
یا  علمی رتبه و متبوع سازمان یا دانشگاه تحصیلی، رشته و مقطع مدرک، باالترین نویسندگان،

 تلفن ثابت، تلفن پستی، نشانی (،انگلیسی و فارسی به) نویسندگان از یک هر زمانیسا پست

 .شود درج مسئول نویسنده الکترونیکی نشانی و همراه، نمابر

 به واژه، 212 در حداکثر یافته سازمان ای چکیده که است الزم :انگلیسی و فارسی چکیده -

 به گیری نتیجه و ها یافته روش، ف،هد های بخش گیرنده بر در انگلیسی و زبان فارسی

 کلیدی واژگان عنوان به کلمه 6 تا 3 همراه به مقاله مطالب اهم کننده منعکس فشرده و صورت

 .گردد ارائه (شود سازی نمایه آن مبنای بر که مقاله ای گونه به)

 ها، تئوری اصول، تعاریف، از ای خالصه تحقیق، پیشینه مسئله، طرح شامل :مقدمه - 

 بحث نتایج، ها، پرسش یا ها فرضیه نظری، چارچوب قبلی، تحقیقات از بجا مانده هوالتمج

 .گردد ارائه صورت کامل به منابع و

 پژوهش های ابزار و گیری نمونه روش آماری، جامعه تحقیق، روش تبیین شامل :روش -

 .است

 و شماره) جدول متن، صورت به تواند می آماری های روش از حاصل های یافته :هایافته -
 و ها جدول تعداد ـ شود ارائه (آن زیر در عنوان و شماره) نمودار و (آن در باالی عنوان
 .باشد عدد 6از  بیشتر نباید هانمودار

منظر  از قبلی تحقیقات با تحقیق این از حاصل های یافته مقایسه ضمن :گیری نتیجه و بحث - 
: منابع– 1.گردد اشاره تحقیق هدف و هافرضیه تینادرس یا درستی به ها،تفاوت و هاشباهت
و  صحت بررسی که آنجا از و باشند مرتبط و صحیح مستند، منابع دارای باید ها مقاله تمامی
 بر امر این مسئولیت نیست، ممکن داوران و تحریریه هیئت اعضای برای منابع تمامی سقم

  .باشدمی مسئول عهده نویسنده

 .بعد باشند به 2221 سال از و جدید استفاده، مورد منابع که است الزم همچنین،

 شیوه به و پرانتز داخل در (APA)متنی درون شیوه به باید انگلیسی و فارسی منابع به . ارجاعات4

ـ صفحات یا صفحه شماره :انتشارمنبع سال مولف، خانوادگی زیر باشد: )نام  اینویسنده از چنانچه( 

 یکدیگر از انتشار سال از پس الفبا حروف ذکر با باشد، شده منتشر یک اثر از بیش سال، یک در

 .شوند متمایز

 ها، واژه سر و ها نوشت کوته ها، مکان یا افراد اسامی تخصصی، های واژه فارسی غیر . معادل1

 .شود ذکر مستقل گذاری شماره با هر صفحه پاورقی در



 

 

 
 فهرست از پیش مقاله، انتهای نوشت پی رد شماره، ترتیب به ضروری اضافی توضیح گونه . هر6

 .منابع بیاید

 به مولف خانوادگی نام الفبایی ترتیب به مقاله انتهای در (فارسی غیر یا فارسی) منابع . فهرست7

 :شود زیر تنظیم شکل

 در) مترجم خانوادگی نام و نام .کتاب عنوان. (انتشار سال). نام مولف، خانوادگی نام :کتاب .الف

 ناشر :انتشار محل (.ومصورت لز

 در) مترجم خانوادگی نام و نام «.مقاله عنوان» .(انتشار سال) .نام لف،مؤ خانوادگی نام :مقاله .ب

 .شماره دوره، یا سال .مجله نام(. صورت لزوم

 ی. نام و نام خانوادگ«عنوان مقاله»نام. )سال انتشار(.  ،مولف خانوادگی نام : مقاالت مجموعه .ج
 محل . مجموعه عنوان. مجموعه ویراستار خانوادگی نام و نام  (Inدر ) صورت لزوم(. مترجم )در

 .ناشر: انتشار

 ی. نام و نام خانوادگ«عنوان مقاله»(. نیام. )سال تدون مولف، خانوادگی نام :تحصیلی رساله .د
 .تحصیل محل و دانشگاه دانشکده تحصیلی، مقطع (In)در  (.مترجم )در صورت لزوم

 .«عنوان مقاله»(.تیزمان به روز نمودن سا نینام. )آخر مولف، خانوادگی نام :اینترنتی یگاهپا .ه
 )پایگاه به مراجعه تاریخ( اینترنتی شانی پایگاهن

 
 
 

 راهبردی های پژوهش و مطالعات مرکز

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست
 انریا یعلوم ورزش ینظام آموزش ینیگر توسعه کارآفرو مداخله یانهیکاوش عوامل زم

  یفرزاد غفور ،ییجواد شهال ،یهنر بیبهار، حب یغالمرضا شعبان کتا،ی یمحمود یمهد
 

رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیدر س یورزش یپلماسیموانع توسعه د ییشناسا  
  یفراهان یجالل دیمج ،ینصراللّه سجاد دیس ،یمحمود گودرز ،یچناریبخش رضانیام

یورزش یهاسازمان رانیمد یتوسعه اثربخش یفه هامول یبند تیو اولو ییشناسا  
  ینوده یفالح، محمدعل نیالعابدنینژاد، طاهر بهلکه، ز ییحی یعل

یدارشناسیپد کردیبا رو رانیدر ا یورزش داوری اخالق نامهمرام نیتدو  
   یمسعود صادق ،ی، شهاب بهرامانیزردشت نیری، شیکالن یصادق هیاحد 

 رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیفدراس یراهبرد تیریبر مد گذارریعلل تأث نیتدو
 بخش کیرضا نفر  یفیشر دهیفر ،یمیاسالم کر

 ادیداده بن کردیبا رو رانیبسکتبال ا تیعوامل موثر در موفق ییشناسا
  رنژادیام دیسع ،یدوست یمرتض ،ینصراله محمد  حون،یالهام ج

 کشور یزشخطر اماکن ور تیریمدل مد یطراح
 ی نقشبند نیصالح الد دیس ،یفرح آباد انیمحسن باقر ا،یمحمد صفان یعل ،یمحمد صادق فرج

 رانیدر ا یرزم یورزش ها یتوسعه انجمن ها یساختار یالگو
  فهینعمت خل دیس ،یاریکهندل، عباس خدا یمهد ،یحصارک درضایحم

 یورزش یهادر سازمان ینانسا یروین یبازنشستگ یریتفس یساختار یالگو نیتدو
 ی سارا کشکر، رضا صابونچ زدمهر،یسامان ا

 SOARاستان کردستان با استفاده از مدل   انهیماجراجو یگردشگر یبرنامه راهبرد نیتدو
  مهرداد محرم زاده  ار،یکتایمظفر   ،یمحمود قیصد

 رانیا یورزش یعوامل موثر بر کنترل فساد در سازمان ها لیفراتحل
 ی ریمحمد نص ،یمحبوب ذک

 HSE  کردیتهران با رو یآزاد یاماکن مجموعه ورزش داریعملکرد پا یابیارز
  عیرضا شج ان،یمستحفظ نایم ،یسلیم یوفاخواه، مهد میمر

 ادارات ورزش و جوانان یسازمان یبر توانمندساز یروانشناخت یو توانمندساز یسازمان یچابک ریتاث یابیارز
  نژاد  یمیفه یعل ،یورساناز سر

 (لی: استان اردبی)مطالعه مورد  یدر مقاصد گردشگری ورزش گذارهیعوامل مؤثر بر جذب سرما یفیاکتشاف ک
 ی  حسن الماس ،یمقدم زاده، حسن اسد یراغب، عل یقدرت اهلل باقر د،یجاو دیمج

 رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیباز یانحراف یرفتارها یریگنقش باشگاه در شکل ییشناسا
  یفراهان یجالل دیمج ،ینصراللّه سجاد دیس ،یریبهزاد پورفرهمند، محمد خب

 رانیبرتر فوتبال ا گیل یهاباشگاه یمدل توسعه اقتصاد یطراح
  نسب ینادر یمهد ،یزهرا نوبخت رمضان ،یمظاهر ذولفقار

 یشدر حوزه خدمات ورز یمجاز یوکارهامدل توسعه کسب یطراح
 کلهر  نیحس ،یصفار الیل   ،یماجد ماین ،یمیدکریمج

 استان گلستان یورزش یوکارهاکرونا بر کسب روسیو وعیش یامدهایپ یبررس
 ی احمد یمجتب  ،ینوده یمحمد عل

 ایو اسپان رانیفوتبال ا یتحت وب؛ باشگاه ها یابیبازار یروابط ابعاد و شاخص ها لیتحل
 ی رسول نظر ،یسرشبادران یمیقاسم رح ،ینیحس هیسم

 یروسیو غاتیتبل یانجیبا نقش م یرانیا یورزش یکنندگان کاالهامصرف نیبه برند  در ب یبر وفادار یابیبازار یهامدل راهبرد نیتدو
  بهتاج وبیا ،یماهرخ دهقان ،یفاطمه عبدو نیآذر یبدر عقوبی

 رانیا یبدنساز یدر باشگاه ها یتباط با مشترار تیریمد ستمیشناسایی عوامل موثر بر استقرار س
  اکرم خواجه پور ،ینیعماد حس دیخامنه، فرشاد ، س ییپاشا رضایعل

 جوانان و طبقه؛ در مسئله معنا و انتساب 
 یی فسا یصادق الیسه ،یجمالیمحسن بن دیس

 هاتیو آرزوها: انواع و اولو تیجنس
   نسبینیحس السادات رهیمن ،یافشان رضایعل دیس

 جوانان شهر کاشان نیپرخطر در ب یبه رفتارها شیموثر بر گرا انهیعوامل فردگرا
  طاهره سلیمان نژاد ،یازیمحمد سلیمان نژاد، محسن ن

   و بلوچستان ستانیدر س یدارشناختیمطالعه پد کی: 83 -دیکوو یجوانان در پاندم ستهیعواطف ز
   کارگر یاطمه حامف ،یمحمد میمر  ردل،یالهام ش
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نظام  ینیگر توسعه کارآفرو مداخله یانهیکاوش عوامل زم
 رانیا یعلوم ورزش یآموزش
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 4جواد شهالیی
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گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت ای و مداخلههدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه
ها هدبدنی و علوم ورزشی کشور بود. روش پژوهش، کیفی و از نوع گرندد تئوری بود. گردآوری دا

نظران ساختارمند انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحباز طریق مصاحبه عمیق و نیمه
نظران حوزه کارآفرینی )کارآفرینان سه حوزه علمی، اجرایی و ورزشی شامل کارشناسان و صاحب

شی و ورز علوم و بدنیتربیت هایدانشکده نظرصاحب و نخبه علمی هیئت برتر ورزشی(، اعضای
روسا و مدیران سازمان های ورزشی)وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک( 

خاب برفی انتگیری هدفمند و به صورت گلولههای تحقیق به روش نمونهدادند. نمونهتشکیل می

                                                           

 استادیار،گروه علوم ورزشی، دانشگاه ایوان کی، سمنان، ایران - 1

 )نویسنده مسئول( استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران - 2

E-mail: Shabani1345@gmail.com 
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ای مربوط همصاحبه(. یافته 11نظران تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت )شدند و مصاحبه با صاحب
ای بیانگر چهار مقوله فرعی زیرساخت ها، سازمان های مرتبط، فرهنگ کارآفرینی و به عوامل زمینه

ریزی آموزش عالی برای اشتغالزایی بود که در دو مفهوم کلی عوامل سازمانی گذاری و برنامهسیاست
 بندی شدند. و ساختاری و فرهنگ و تفکر کارآفرینی دسته

گر نیز در دو مفهوم کلی عوامل کالن قانونی، سیاسی و اقتصادی و تمرکز مداخلههای عوامل یافته
بر توسعه راهبردهای کارآفرینی و مهارت آموزی دانشجویان شامل پنج مقوله فرعی تولید قانون، 
تسهیالت حمایتی، عوامل سیاسی و اقتصادی، بسط و توسعه دانش کارآفرینی و مهندسی ساختار 

  بندی شدند.طبقه
تواند دانشگاه ها، اساتید و نظام آموزشی علوم ورزشی را به طور کلی، شناخت این عوامل می

آموزشی و سرفصل دروس در  در جهت توسعه کارآفرینی ورزشی از طریق به روز شدن سیستم
ها و به کارگیری روش های نوین در تدریس و توجه و نظارت کافی به واحد کارورزی و دانشگاه

یاری رساند و کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی را در پی داشته  کارآفرینی
  باشد.

 
 کارآفرینی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، نظام آموزشی و سرفصل دروس. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 بوده نیروی متخصص تربیت و 2کارآفرینی ،1اشتغال مسئله ها، دانشگاه تأسیس اصلی اهداف از

 آمدهایدر بهتر، مشاغل به ورود برای ای دریچه به را عالی تحصیالت جوامع، سریع شدن و صنعتی
 ذشتهگ ارزش دانشگاهی، مدرک امروزه شاید اگرچه. است کرده تبدیل برتر اجتماعی منزلت و باالتر

 نیکسا است بدیهی. دارد شایانی میتاه منزلت اجتماعی و اشتغال و مالی لحاظ از اما هنوز ندارد، را
 ساالنه درآمد ،دارند تری پایین تحصیالت که کسانی نسبت به برخوردارند، باالتری تحصیالت از که

است  یافتنی دست درست گذاری هدف طریق از امر، این آورند که می دست به باالتری
اند نتوانسته ها دانشگاه ران،ای در خصوص به مختلف جوامع در امروزه (. البته33: 3،1114)سابار

 از یکاریکه ب چنان کنند؛ تربیت اشتغال مسئله و جامعه نیازهای به توجه با را افراد باید که گونهآن
 زیرا است،  علوم انسانی هایرشته در ویژه به  دانشگاهی آموختگان دانش مشکالت ترین مهم

 هایآموزش و ها و مهارت انددولتی های ماستخدا به وابسته زیادی حد تا انسانی علوم هایرشته
 کار به مشغول غیردولتی و های خصوصیبخش در دهد می اجازه کمتر ها،رشته این دانشجویان

 به مشغول انسانی علوم هایرشته در دانشجویان کشور از نیمی موجود، آمارهای براساس. شوند
 انسانی علوم دانشجویان برای یابی اشتغال هزمین در وضعیت دشوار کننده بیان امر این. هستند تحصیل

(.از جمله رشته های علوم انسانی که دانش آموختگان آن 74: 1311است )ظاهری عبدوند و صفری،
در زمینه اشتغال با مشکالت فراوانی مواجعه هستند، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است. نگرانی 

ی از مسائلی است که موجب شده محققان به مباحث در زمینه اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی یک
(.با توجه به اینکه به 41 :1311مربوط به کارآفرینی توجه بیشتری داشته باشند)شکرکن و همکاران،

رسد یکی از مهمترین ماموریت های جدید دانشگاه ها، ایجاد و توسعه کارآفرینی در میان نظر می
(، تحقق این امر مستلزم مطالعه 73: 1313و همکاران، دانش آموختگان دانشگاهی است)مردانشاهی

اصطالح  دقیق جنبه های گوناگون کارآفرینی و همچنین شناسایی و توجه به عوامل موثر بر آن است.
در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. او بر این باور بود که رشد  کارآفرین

م، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در بین سایر افراد جامعه با و توسعه اقتصادی در یک نظا
خطرپذیری، اقدام به نوآوری کنند و با این کار روش ها و راه حل های جدید جایگزین راهکارهای 

(. کارآفرینی به عنوان 13: 1311ناکارآمد و کهن قبلی شود)تخریب خالق( )مجتوی و همکاران، 
و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا نقش موثری را در توسعه  پدیده ای نوین در اقتصاد،

(. لذا توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان مهمترین راهکار خروج از 16: 1311کند)ناهید،می
بحران اقتصادی است که پیش بینی می شود دامن گیر کشور عزیزمان گردد)مجتوی و 

ان داشتند که با توجه به شرایط اقتصادی و ( بی1314(. حجازی و همکاران)13: 1311همکاران،
اجتماعی کشورمان مبنی بر جوان بودن جمعیت، موضوع اشتغال و کارآفرینی و توسعه آموزش 

ند س کارآفرینی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است و حتی این موضوع در سیاست های کالن،
نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد چشم انداز بیست ساله نظام،برنامه های پنج ساله توسعه، 

 ارند ود وجود بالقوه صورت به کارآفرینان کشوری هر فرادستی مورد توجه و تاکید می باشد. در

                                                           

1. Employment 

2. Entrepreneur 
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 دهند اجازه موجود ساختارهای همه، تراز مهم و شود بالفعل آنها های توانایی که شود تالش باید
( 2222)1همکاران و هیسریچ نظر از (.32: 1131کنند)فردوسی و همکاران، ابرازوجود کارآفرینان که

 توسعه موتور» عنوان آن به از که است کلیدی حدی به کشورها اقتصادی توسعه کارآفرینی در نقش
 عهکشورشان توس در را کارآفرینی تا کنند می تالش تمام کشورها و شود می برده نام «اقتصادی

 مختلفی عوامل به و نیفتاده اتفاق ناگهانی تصور به گذشته، سال پنجاه در ورزش صنعت رشددهند. 
 افزایش تجاری، و ورزشی های مجله تنوع و تعداد افزایش چون: مواردی که است شده داده نسبت

 رمایهس و حامیان افزایش بازار، مختلف های بخش برای ورزش با مرتبط خدمات و کاالها گسترش و
 کاالها و خدمات فناوری در افزایش قراردادها، میزان تجاری، افزایش جوامع سوی از ورزشی گذاری
 و مهم بسیار عوامل از (. ورزش14: 2،2222گیرد)سانتیومیر برمی در را آموزش و ورزش با مرتبط
 هاییتفعال به که توجه طوری به است؛ ملی وری بهره افزایش و جامعه ونشاط سالمت تأمین اساسی
 ورزش (.1314)سازمان تربیت بدنی، دارد اقتصادی نقرو در نقش بسزایی پیشرفته جوامع در ورزشی

 برای را مناسبی های فزاینده، زمینه تحول این که طوری به دارد؛ ای توسعه به رو نیز روند ایران در
 (.67: 1311سازد)فرید، می میسر کنارورزش در کارآفرینانه های فعالیت

 های سرمایه زمینه تواند می امر این که است توسعه به رو و تحول حال در ما کشور در ورزش
 سو، در یک (. از64: 1314فروغی پور،) کند ایجاد کارآفرینانه های فعالیت برای را مناسبی گذاری

 ر،دیگ سوی از و کند ایجاد می اشتغال -داری باشگاه جمله از -ورزشی خدمات و محصوالت تولید
 -ادیاقتص توسعه از مهمی ملی بخش زشور توسعه منظر این از. افزاید می ملی ناخالص تولید بر

یدالهی فارسی و ) شود می اجتماعی وشکوفایی اقتصادی رونق موجب و است ملی اجتماعی
 های وقت و شیوه زندگی تغییر ورزش، صنعت در مالی هایتبادل وسیع (. حجم1312همکاران،

 قهرمانی و ایحرفه رزشو ای، جهانی، قاره ای، منطقه ملی، گسترش به رو رویدادهای مردم، فراغت
دهند)هیخمان و  می قرار ورزشی کارآفرینان اختیار در را شماریبی فرصت های همه غیره و

 (.34: 2221همکاران،
 نظام پویایی که دهد می نشان پیشرفته کشورهای صنعتی و اقتصادی توسعه تاریخی روند
 توسعه و شکوفایی ترقی، مهم عوامل زا یکی کار، بازار با فناوری و علم بین پیوند عمیق و 3آموزشی
 کاناتام همه از بهینه استفاده گرو در هرکشور توسعه واقع، در. بوده است آنها فرهنگی و اقتصادی
 وبمحس آن کشور های سرمایه کلیدی ترین و ترین از مهم یکی که است انسانی نیروی به ویژه

است)فراهانی و  دیگران از بیش انسانی متخصص نیروی نقش میان، این در بی شک و شودمی
 انتظارات روبه رشد به تا شوند مواجه جدیدی چالش های با باید (.دانشگاه ها61: 1311همکاران،
و کارافرینی انجام  پژوهش آموزش، بین تعامل طریق از که چالش هایی دهند؛ پاسخ کارآفرینی

 (.64: 4،2211گیرد)الهیکاینن و همکارانمی
 و ه ایمنطق ملی، توسعه نشوند، تبدیل نوآوری عامل به دانشگاه کارآفرین نندما دانشگاه ها اگر

 در چشمگیری شکل به کارآفرینی امروزه (.2212مختل می کنند)آرنات، را بین المللی رقابت نیز
 یاریبس کشورهای در و کرده توسعه پیدا «کارآفرین دانشگاه های» به عنوان سوم های نسل دانشگاه

 در کارآفرینی با مرتبط (. هرچه دانشجویان2217شده است)قینا و گوستومو، ی تبدیلمهم موضوع به
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 همکاران، و می یابد)چوبین دانشگاه ها افزایش در کارآفرینانه فعالیت های باشند، بیشتر دانشگاه ها
 یطمح با تعامل در یافته و نظام کارآفرینی بر مبتنی عموماً سوم، نسل دانشگاه های (.41: 1311

 می شوند)ماسکارنهاس قلمداد نظام دانشگاهی، کانونی مأموریت و محور به عنوان که هستند پیرامون
 کارآفرینی آموزش میالدی 12 دهه اواخر در که است کشورهایی اولین جزو (. ژاپن،2217و همکاران،

 این در کارآفرینی آموزش کوتاهی مدت در و کرد آغاز دبیرستان سطح از را آن فرهنگ وترویج
 (.12: 2222شد)کارتونن، کشیده هم ها سطح دانشگاه به کشور

 نهادهای ترین برجسته و ترین ازاساسی یکی کشوری هر در عالی آموزش نظام شک، بدون
 یازن مورد نیروی متخصص تربیت نهاد، این رسالت مهمترین. است توسعه رشدو جهت در جامعه
ت. اس توسعه برای مساعد زمینه ساختن فراهم و گسترش تحقیق دانش، ابقای و ترویج جامعه،
 و صحیح ریزی برنامه مستلزم های آموزشی دوره در مناسب آموزشی اهداف به رسیدن بنابراین
که  آنجا (. از213-113: 131باشد)فرجی و صادقی، می آموزشی امکانات وسایلو نمودن فراهم

 از پس و شوند می محسوب کشوریهر در تربیت و تعلیم نظام اصلی محور عنوان به دانشجویان
 شغولم خدمت به وکاردان کارشناس انسانی نیروی عنوان به و شده کار بازار تحصیل، وارد دوره طی
 در همم این که شمارمی رود به بسیارحساس امری آنان، مناسب و صحیح وتربیت تعلیم شوند، می

 که شگرفی آوری ها و تغییراتنو به (. باتوجه71-11: 1،2226گیرد)بیلی می صورت ها دانشگاه
 در آنها ترویج و نشر ها و یافته مستندسازی رسالت، است وقوع درحال های گوناگون درعرصه

 برغم اهمیت متاسفانه. باشد می دانشگاه ها عهده به ومدون سازمان یافته درسی های برنامه قالب
 حتی و نبوده کافی آنها به جهمیزان تو عالی، آموزش دانشگاه ها و موسسات در درسی های برنامه
 این موسسات و در دستورکار و تغییرآنها اصالح ارزشیابی، برای بررسی، کافی همت و تالش

 در مهمی نقش انسانی، نیروی (. امروزه71-43: 1313شیخ و همکاران،)است قرارنگرفته هادانشگاه
 نظام نهزمی در درست ریزی مهبرنا به نیز متخصص انسانی نیروی داشتن دارد و برای جوامع توسعه

 آینده، برای کشیدن نقشه مفهوم به آموزشی، ریزی برنامه. نیاز است ها سرفصل ویژه به و آموزشی
 همفرا جامعه نیاز مورد ماهر انسانی نیروی تربیت برای الزم های آن، زمینه طی که است فرایندی

 (.67-62: 1311)ظاهری عبدوند و صفری، شودمی
ر تواند د می عالی آموزش وموسسات درسی دردانشگاه ها های تردید برنامه بدون و به طورکلی

 هایتر، برنامه ادهس عبارت به. داشته باشد کننده و تعیین کلیدی نقش موسسات این توفیق یا شکست
 الدرح دانشگاه هابه نیازهای گوبودن ازپاسخ وانعکاسی پیشرفت نمای میزان تمام آینه درسی

اوری و وفن تحقیقات ،علوم وزارت اندرکاران و دست ازنظر مسئوالن و نباید باشند می تغییرجامعه
 تعیین گفت توان (. می31-12: 1312دور بماند)امینیان رضوی و همکاران، در دانشگاه ها مجریان
 وینیر کردن توانمند در تأثیرمهمی دانشگاهی، های سرفصل و آموزشی های برنامه در درست اهداف
 های نیاز هب توجه با که باشد ای به گونه باید ریزی برنامه و اهداف این البته. دارد اشتغال و انسانی
تجدید  به دادن اهمیت درسی، ریزی در برنامه مهم موضوعات از و داد تغییر را ها آن بتوان جامعه

 جامعه تغییر حال در وضعیت با محتوا ساختن هماهنگ و درسی های برنامه در نظر
 های پیدایش دانشگاه الینفک جزء عنوان به کارآفرینی آموزش (. امروزه14: 1114بار،است)سا

 رآفرینانسانی کا نیروهای تربیت یعنی ها دانشگاه مأموریت این نوع در را ترین نقش مهم کارآفرین،
و شکل نظام آموزشی در ارتباط با  و در همین راستا محتوا می کند ایفا صنعت ارتباط با برای
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مروزی ا دنیای هایدگرگونی و هاپیچیدگی به با توجه فرد که باشد گونه ای به باید آفرینیکار
 شافزای ها چالش با تقابل در بهتر چه عملکرد هر برای را خود نفس اعتمادبه و نوآوری خالقیت،

 (.32: 1311دهد)ملکی پور و همکاران،
کرد که افزایش فارغ التحصیالن  واهدخ نکته کفایت این بیان پژوهش، موضوع اهمیت باب در لذا

دانشگاهی و تقاضای ورود آنها به بازار کسب و کار مسئله ای است که به سادگی نمی توان از آن 
گذشت. در این بین بیکار ماندن فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بعد از فراغت 

تخدام مشاغل دولتی( از طرف ایشان از تحصیل و تالش فراوان برای جذب پیکره دولت شدن)اس
نشان از توانمندی پایین دانشجویان در حوزه تخصصی خود، ناکارآمدی نظام آموزشی در تربیت 
نیروهای توانمند و عدم گسترش فرهنگ و تفکر کارآفرینی می باشد. بر این اساس، یکی از اقدامات 

اه ها و ایجاد تغییر و تحول سازنده در راهبردی به منظور برون رفت از این مشکل، تمرکز بر دانشگ
نظام آموزشی آنها به سمت کارآفرین شدن و تربیت دانشجویان دارای مهارت الزم در رشته خود 
برای ایجاد کسب و کار می باشد. با تحقق این امر ما شاهد این خواهیم بود که دیگر استخدام شدن 

انشجویان نبوده و ایشان با توانمندی و کسب در ارگان های دولتی جزو دغدغه، آمال و آرزوهای د
مهارت های الزم در طول دروران تحصیل و به کارگیری خالقیت و نوآوری در زمینه تولید، اشتغال 
 و راه اندازی کسب و کار مرتبط با رشته تحصیلیشان، غول بزرگ بیکاری را پشت سر می گذارند.

از نظرات  پژوهش و با استفاده برگرفته از آرا و پیشینه هایاین پژوهش بر آن است تا با اتکا بر آموزه
نظران و مدیران حوزه ورزش و کارآفرینی کشور عوامل زمینه ای و مداخله خبرگان، اساتید، صاحب

گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور را شناسایی نماید. لذا هدف 
ینه ای و مداخله گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم اصلی پژوهش حاضر کاوش عوامل زم

 ورزشی ایران بود و محقق به دنبال پاسخ این سوال بود:
 ایران کدام اند؟ ورزشی علوم آموزشی نظام کارآفرینی توسعه گرای و مداخلهعوامل زمینه 
 

 شناسی پژوهشروش
، 2وری( بود. منظور از پژوهش کیفی)گرندد تئ 1یابیپژوهش حاضر، کیفی و از نوع نظریه زمینه

های آماری با هر گونه کمّی شدن به هایی غیر از روشهایش با شیوههر نوع پژوهشی است که یافته
ها در پژوهش کیفی به صورت واژه (. به بیان دیگر، داده3،1112دست آمده باشد )استراس و کوربین

ط ها برای توصیف و تشریح شراید. این نوع دادهپردازنها میو نه به صورت ارقام به توصیف واقعیت
توان های کیفی میرود. همچنین، به کمک دادهیک پدیده )موضوع و مقوالت پژوهش(به کار می

ردازی پدرباره مقوالت مورد بررسی و عمق ساختار آنها به تدوین فرضیه پرداخت و سرانجام نظریه
ابتدا از طریق مطالعات اسنادی )مطالعه مقاالت،  (. بدین صورت که14-31: 1314کرد )دالور،علی،

کتب، اسناد، جراید و ...( فهرستی از عوامل مؤثر با موضوع پژوهش شناسایی شد. فهرست مقدماتی 
ها مد نظر قرار گرفت. سپس راهنمای مصاحبه به عنوان سئواالت مصاحبه و ابزار اولیه گردآوری داده

نظران آگاه، راهنمای مصاحبه را برای حبه با هریک از صاحبتدوین و پژوهشگر قبل از انجام مصا
ضوع نظران از موهای کیفی عمیق و نیمه ساختارمند با صاحبآنان ارسال کرد. در مرحله بعد، مصاحبه

                                                           

1. Grounded Theory 

2. Qualitative Research 

3. Stras & Corbin 
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ای نظران آگاه، حالتی ویژه از مصاحبه است که بر روی دستهپژوهش، به عمل آمد. مصاحبه با صاحب
 نظران از دانش بیشتریمتمرکز می شود. فرض بر این است که صاحب خاص از مصاحبه شوندگان

های مرتبط با پژوهش دارند، با آنها مصاحبه برخوردارند و بر اساس تخصص و تجاربی که در زمینه
ر ها، عالوه بمی شود. بیان این نکته ضروری است که به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه

ها متفاوت و مکان نیز استفاده گردید. مدت زمان مصاحبه 1یژه ضبط صدابرداری، از دستگاه ونکته
رحله ها در پنج ممصاحبه در مکان مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود. مراحل پردازش یافته

ها، منظم اساسی ولی نه لزومًا پی در پی عبارت اند از: انتخاب شرکت کنندگان، جمع آوری داده
(. سپس 34: 2،2221ها و ارائه راهبردهای اجرایی )پینتی و پارکورتجریه و تحلیل یافتهها، سازی یافته

 11های کیفی انجام شد. این پژوهش پس از انجام گیری هدفمند مصاحبهبا استفاده از روش نمونه
 محقق به اشباع نظری رسید که مصاحبه -بار مصاحبه شد 2ها با دو تن از نمونه -نفر 17مصاحبه با 

نفر از اعضای  7نفر از کارآفرینان برتر ورزشی،  2نفر از اساتید حوزه کارآفرینی،  3شوندگان شامل 
نفر از مدیران وزارت  2نفر از روسای فدراسیون ها،  2هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی،

ا اشباع ایت یها تا حد کفنفر از مدیران کمیته ملی المپیک بودند. انجام مصاحبه 1ورزش و جوانان و 
 پدید مقوله با ارتباط در جدیدی هایداده آن در که است ایمرحلهادامه یافت. اشباع نظری  3نظری
 (. 1112)استراس و کوربین، است شده تأیید و برقرار هامقوله بین روابط و نیاید

قابل  نزما طول در می شوند ارائه رفتاری و انسانی علوم عرصه در که هایینظریه که آنجا از
، 4«مقبولیّت» هایواژه از روایی، و اعتبار واژه به جای کیفی پژوهشگران هستند، و تعدیل اصالح

کیفی  پژوهش مقبولیّت افزایش برای هاییروش می کنند. استفاده 6«تأییدپذیری»و  1«پذیریانتقال»
 این در های متعدد.روش و متعدد گرانتحلیل متعدد، داده منابع از: اند عبارت که است شده پیشنهاد
 پذیریتعمیم نشانگر پژوهش، نتایج پذیریشود. انتقال رعایت موارد این تمامی گردید سعی پژوهش

 توانایی از خارج امر این که هرچند باشد.می مشابه هایمحیط و هاسایر گروه به حاصل شده نتایج
 باشد(، ممکن که جایی ها )تاداده حداکثری ارائه و استخراج با توانمی است، اما کیفی پژوهشگر
 و هامصاحبه متعدد مرور با پژوهش این در کرد. تأمین نیز را پژوهش روایی بخش از این تاحدودی

 پژوهش نتایج شد. تأییدپذیری توصیه این اجرای بر سعی مطالب، غیرتکراری و استخراج حداکثری
 اقدامات و پژوهش مسیر به روشنی، انندپژوهشگران بتو سایر که پیدا می کند تحقق هنگامی کیفی

 دقیقاً پژوهشگر که است آن امر این تحقق راه برای یک کنند. دنبال را پژوهشگر توسط انجام شده
 نیز پژوهش این در نماید. بیان گزارش در را طی پژوهش خود تصمیمات مسیر و پژوهش روند تمام
 .بود آن بر سعی

( بیان 2222اده بنیاد )گرندد تئوری( استفاده شد. گالدینک)در این پژوهش از روش کیفی نظریه د
 بنیان داده روش از حاصل هایداده تحلیل برای را پارادایمی کدگذاری کرده اکثر مطالعات الگوی

                                                           

1. voice recording 

2. Pinti & Parkor 

3. Theorical saturation 

4. Credibility 

5. Transferability 

6.  Dependability 
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و  3محوری ،2باز مرحله سه شامل 1سیستماتیک کدگذاری فرایند یک قالب در که معرفی می کنند
 با شده پیاده هایمصاحبه متن باز، کدگذاری طی درمی شود.  والگ این ایجاد به منجر ،4گزینشی
 و هاکلمه شامل مفاهیم د.ش شناخته تکراری هایایده و گذاریعالمت زنده کدهایاز  استفاده
های ی و علوم ورزشی از نظر نمونهکه در حوزه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدن بود هاییعبارت

 هیچ وقتی -اشباع به رسیدن تا شده تکرار مفاهیم بررسی و یکدگذارشد. پژوهش منعکس می
 محوری کدگذاری بعد مرحله در. کرد پیدا ادامه -یافت خام هایداده در تواننمی جدیدی موضوع

 به و شدند بندیطبقه پیامدها و زمینه راهبردها علّی، شرایط کلی، هایمقوله قالب در مفاهیم این
 از بیانی نظریه انتخابی، کدگذاری در .شدند مرتبط هم به رادایمیپا مدل قالب در نظری صورت
 (. 1112دهد )استراس و کوربین،آنها ارائه می پاالیش و هامقوله سازیکپارچهی نحوه پژوهش، فرایند

 
 های پژوهشیافته
 روای توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشپژوهش عوامل زمینه هاییافته

 گردید شناسایی هاانجام مصاحبه از پس و حین کدگذاری، فرایند نیز و همزمان تحلیل از استفاده با

 شده است:  ارائه 1تفکیک در جدول  به های باز، محوری و گزینشیکدگذاری نتایج که
 

عوامل زمینه ای توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت  باز و محوری گزینشی، کدگذاری .8 جدول
 بدنی و علوم ورزشی کشور

 های کلیمقوله مدل زمینه ای
 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله
 ها()مؤلفه

 هاایعاد و ویژگی
 ها()گویه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل
 زمینه ای

عوامل 
سازمانی و 
 ساختاری

 

 .زیرساخت ها8

فراهم نبودن زیرساخت های الزم کارآفرینی در جامعه 
در اعطای  توسط سازمان های زیربط)سخت گیری

مجوزها، تخصیص مکان، واردات تجهیزات مورد نیاز، 
 امور مالیاتی و...(

 هاتجهیزات ورزشی مناسب در دانشگاه نبود امکانات و
ایراد در پرداخت تسهیالت بانکی)بروکراسی اداری و 

 سخت گیری های زیاد در امر ضامن(
 رزشیفقدان تامین منابع الزم برای کسب و کارهای و

جهت تثبیت در بازار)فقدان سرمایه گذاری بخش 
 دولتی و شرکت های خصوصی در این حوزه(

عدم رشد و توسعه شرکت های نوپا)استارت آپ ها( 
 در زمینه ورزش

عدم مدیریت صحیح منابع مالی و توزیع آن به صورت 
 مناسب

 
سازمان های  .5

 مرتبط
 

در سازمان های غیر تخصصی بودن بیشتر نیروها 
ورزشی)وزارت ورزش و جوانان،کمیته ملی المپیک، 

 فدراسیون ها و....(
اهداف منفعت طلبانه نفرات در شورای برنامه ریزی 

 دروس وزارت علوم

                                                           

1. Coding systematic 

2. Open coding 

3. Axial coding 

4. Selective coding 
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غیرتخصصی بودن نفرات در شورای برنامه ریزی 
 دروس وزارت علوم

نقص در قوانین موجود در حوزه ورزش )تدوین 
 امناسب در بحث کارآفرینی(قوانین ن

اعطای مدرک مربیگری به افراد فاقد تحصیالت تربیت 
 بدنی و علوم ورزشی توسط فدراسیون ها

کمرنگ بودن نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
 فعال در بخش صنعت ورزش

ضعف نظام نظارتی و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و 
 فناوری بر عملکرد اساتید

مشخص نبودن خواسته ها و نیازهای سازمان های 
 ورزشی از دانشگاه ها

عدم شفافیت نظام استخدامی کشور در ارتباط با ویزگی 
 های مورد نیاز احراز مشاغل

فرهنگ و تفکر 
 کارآفرینی

فرهنگ  .8
 کارآفرینی

 
 
 

عدم توسعه قابلیت ها و توانمندی های فردی 
 و دانشگاه دانشجویان از طرف خانواده

 عدم توجه و احترام به خالقیت دانشجویان
 ریسک پذیر نبودن دانشجویان

 نداشتن فرهنگ تحمل شکست در دانشجویان
کپی برداری از الگوی توسعه کارآفرینی کشورهای 

 دیگر به صورت کورکورانه
عدم وجود سیاست های کارآفرینانه در رفتار 

نکردن از فرصت ها، عدم تحلیل  کارآفرینان)استفاده
محیط بازار، فقدان تعامل اثربخش با سازمان های 

 زیربط(

سیاستگذاری  .4
و برنامه ریزی 
آموزش عالی 
 برای اشتغالزایی

 
 
 

فقدان ارتباط و تعامل اثربخش بین دانشجویان با محیط 
 ورزش و سازمان های ورزشی

امه های پایان ن نظارت پایین بر فعالیت های تحقیقاتی و
 مقاطع تحصیالت تکمیلی

مشخص نبودن ذینفعان و ارزش های رشته تربیت بدنی 
 و علوم ورزشی

شناخت کم دانشجویان از فضای کسب و کار و 
 کارآفرینی در طول دوران تحصیل

عدم شناسایی خدمات حرفه ای، تفریحی، آموزشی و 
برای گردشگری در حوزه ورزش از طرف دانشگاه 

 دانشجویان
عدم شناسایی استعدادهای کارآفرینانه در طول دوران 

 تحصیل توسط دانشگاه ها
پذیرش دانشجویان غیر مرتبط در مقاطع تحصیالت 

 تکمیلی
 

توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و گر های کیفی عوامل مداخله، یافته2در جدول 
 شده است: تفکیک ارائه به های باز، محوری و گزینشیز کدگذاریعلوم ورزشی کشور با استفاده ا
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عوامل مداخله گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت  باز و محوری گزینشی، کدگذاری .5جدول
 بدنی و علوم ورزشی کشور

مدل 
 زمینه ای

های مقوله
 کلی

 )مفاهیم(

های مقوله
 فرعی
 ها()مؤلفه

 هاایعاد و ویژگی
 ها()گویه

 
عوامل 

 گرمداخله

 
عوامل کالن 

قانونی،سیاسی 
 و اقتصادی

 
 

تولید  .8
 قانون
 

فقدان حمایت نهادهای تصمیم گیرنده و قانون گذار از قوانین 
 موجود در حوزه ورزش

وجود چالش های حقوقی و قانون گذاری ناصحیح در حوزه 
 کارآفرینی ورزشی توسط مجلس

 ات و محصوالت ورزشیتعرفه های سنگین در حوزه خدم
عدم الزام سازمان های ورزشی در به کارگیری فارغ التحصیالن 

 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
فقدان ارتباط و تعامل مستمر و اثربخش سازمان های ورزشی با 

 دانشگاه
 تصویب و ایجاد سازمان نظام تخصصی ورزش کشور

 
. تسهیالت 5

 حمایتی
 
 

 ری اطالعات و ارتباطات در سطح جامعهتوسعه فناو
 مشکالت بانکی و نقل و انتقاالت مالی

 نبود صندوق حمایت از کارآفرینان ورزشی
 نبود شهرک های صنعتی ورزشی در کشور

 فقدان ساختارهای انعطاف پذیر در بخش کارآفرینی ورزشی

 
 
 
 

عوامل  .8
سیاسی و 
 اقتصادی

 
 
 

تمردان ودستگاه های اجرایی درحمایت و رونق نقش کمرنگ دول
 کارآفرینی و کسب و کارهای ورزشی

نبود توجه به عوامل جمعیتی شناختی هر منطقه در بحث 
 کارآفرینی

اثر منفی تحریم های اقتصادی در کارآفرینی و کسب و کارهای 
 ورزشی

کیفیت پایین محصوالت جهت صادرات و برنامه ریزی در بخش 
 تولید لوازم و تجهیزات ورزشی

عدم سهولت در ورود به کسب و کارهای ورزشی از طرف 
 بخش های دولتی

فقدان خصوصی سازی و حضور کمرنگ بخش خصوصی در 
 کنار بخش دولتی در این حوزه

تمرکز بر 
سعه تو

راهبردهای 
کارآفرینی و 

آموزی مهارت
 دانشجویان

بسط و  .4
توسعه دانش 

 یکارآفرین

 
 
 

در  ITارتباط و تعامل پایین دانشجویان با فناوری اطالعات و 
 طول دوران تحصیل

انجام محدود تحقیقات و مطالعات بین رشته ای)حقوق، 
 توریسم، جامعه شناسی، روانشناسی و ...(

نداشتن دید همه جانبه به مقوله کارآفرینی)اکوسیستم کارآفرینی( 
 در دانشگاه ها

جه به شناسایی فرصت های کسب و کار ورزشی در عدم تو
 دانشگاه ها و استفاده مفید از آنها

. مهندسی 2
 ساختار

 

نقش اولیا، اساتید و مربیان در تغییر شیوه زندگی و ایجاد تفکر 
 کارآفرینی در دانشجویان

 نبود محیط رقابتی در حوزه کارآفرینی ورزشی
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زش و افزایش تمایل جامعه به فقدان فرهنگ سازی در حوزه ور
 این بخش

سوق ندادن دانشجویان به سمت تمرکز بر روی فعالیت های 
 بالقوه با بیشترین سود آوری

 جامعه یادگیرنده)دانشگاه و دانشجویان یادگیرنده(

 نداشتن تفکر راهبردی در حوزه کارآفرینی
 

 بحث و نتیجه گیری
گر )دور( توسعه ای )نزدیک( و عوامل مداخلهزمینههدف اصلی پژوهش، کاوش عوامل 

با  های پژوهشرو، یافتهکارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود. از این
های باز، محوری و گزینشی شناسایی، خالصه و تحلیل شدند. در عوامل استفاده از کدگذاری

بندی شدند. با توجه گویه شناسایی و دسته 21کلی و  مفهوم 2مقوله فرعی،  4ها در ای، نشانزمینه
ای توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به نتایج پژوهش، یکی از شرایط زمینه

کشور عوامل سازمانی و ساختاری است که شامل زیرساخت ها و سازمان های مرتبط در این حوزه 
 الزم های زیرساخت نبودن ت ها نشان داد که فراهممی باشد. نتایج پژوهش در بخش زیرساخ

مکان،  مجوزها، تخصیص اعطای در گیری سخت)ذیربط های سازمان توسط جامعه در کارآفرینی
 در مناسب ورزشی تجهیزات و امکانات ، نبود...(و مالیاتی نیاز، امور مورد تجهیزات واردات
 امر در زیاد های گیری سخت اداری و اسیبروکر)بانکی تسهیالت پرداخت در ها، ایراددانشگاه
 رمایهس فقدان)بازار در تثبیت جهت ورزشی کارهای و کسب برای الزم منابع تامین ، فقدان(ضامن

 های شرکت توسعه و رشد ، عدم(حوزه این در خصوصی های شرکت و دولتی بخش گذاری
 صورت به آن توزیع و مالی منابع صحیح مدیریت ورزش و عدم زمینه در( ها آپ استارت)نوپا

مناسب از جمله عوامل زمینه ای موثر در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی بودند. نیک 
( در مطالعه ای پیرامون عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی 1314رفتار و فرید)

ه رو وانع تجاری، فیزیکی و مالی رو بدر دانشگاه تهران نتیجه گرفتند که کارآفرینان با مشکالت و م
 سازمانی شرکت های و بوروکراسی از را خود می شود دانشگاه پیشنهاد راستا این در می باشند.

 اختارس به تمایلی سازمان ها این چرا که کند، تبدیل وکارآفرینی چندرشته ای تیم به و دهد نجات
 که است آن از حاکی تطبیقی کشورها العهمط (.31: 2211ندارند)گیوررو و همکاران، کارآفرینی

 ستردهگ حمایت های عالوه بر توسعه کارآفرینی، موضوع در کشورها از بسیاری موفقیت پشتوانه
 است)وزارت...  و پاک توسعه انرژی های تجاری سازی، و نوآوری زیرساخت های دولتی، توسعه

شوندگان، تجهیزات و امکانات ضعیف هبر اساس دیدگاه مصاحب(. 1312اجتماعی، رفاه و کار تعاون،
دانشگاه ها در حوزه ورزش و تربیت بدنی همچون استخر و زمین فوتبال و فراهم نبود. زیرساخت 
های الزم از سوی سازمان های مربوطه در جامعه از جمله مواردی هستند که در توسعه کارآفرینی 

حقیق خود موانع ساختاری را به عنوان یکی ( در ت1311کریم زاده )نطام آموزشی اثر گذار می باشند.
 کار لمللیا بین سازمان مطالعه نتایج از موانع پیش روی کارآفرینی زنان شهرستان سراوان بیان نمود.

 ترین یکی از مهم که دهد می نشان 2226 سال در کارآفرینی توسعه مانع های شناسایی زمینه در
لی برای راه اندازی کسب و کار دسترسی به منابع ماتوسط جوانان،  وکار کسب اندازیراه موانع

 هایخدمت نقل، و حمل ارتباطات، مانند هایی زیرساخت توسعه (.76: 1317باشد)زالی و رضوی،می
های برنامه .کنند می کمک وکار کسب فضای بهبود به که هستند و .. از جمله عواملی بانکی و ای بیمه



 رانیا یعلوم ورزش ینظام آموزش ینیگر توسعه کارآفرو مداخله یانهیکاوش عوامل زم 

 

53 

 رزشیو وکارهای کسب توسعه برای را بستری تواند می اروک کسب فضای بهبود زمینه در دولت
همچنین می توان اذعان نمود که کاهش بروکراسی  (.1312کند)یدالهی فارسی و همکاران، ایجاد

منابع مالی الزم و شکل گیری اداری در راه اندازی کسب و کارهای ورزشی، تامین و مدیریت 
در تغییر نظام آموزشی به سمت کارآفرین شدن  های نو پا)استارت آپ ها( در حوزه ورزششرکت

 موثر می باشند.
 در نیروها تربیش بودن تخصصی از دیگر نتایج می توان به تاثیر سازمان های مرتبط از طریق غیر

 ، اهداف....(و ها المپیک، فدراسیون ملی ورزش و جوانان، کمیته وزارت)ورزشی های سازمان
 رد نفرات بودن علوم، غیرتخصصی وزارت دروس ریزی نامهبر شورای در نفرات طلبانهمنفعت
 قوانین تدوین) ورزش حوزه در موجود قوانین در علوم، نقص وزارت دروس ریزی برنامه شورای

 علوم و دنیب تربیت تحصیالت فاقد افراد به مربیگری مدرک ، اعطای(کارآفرینی بحث در نامناسب
 بخش در فعال اجتماعی های شبکه و ها رسانه نقش بودن ها،کمرنگ فدراسیون توسط ورزشی
اتید، اس عملکرد بر فناوری و علوم، تحقیقات وزارت ارزیابی و نظارتی نظام ورزش، ضعف صنعت

 نظام شفافیت ها و عدم دانشگاه از ورزشی های سازمان نیازهای و ها خواسته نبودن مشخص
های اره نمود. این یافته ها با پژوهشغل اشمشا احراز نیاز مورد های ویژگی زمینه در کشور استخدامی

( هم راستا می باشد. فردوسی و 1311( و یدالهی فارسی و همکاران)1317زالی و رضوی)
نهاد دادند پیش« طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی»( بنا بر نتایج تحقیق خود با عنوان 1311همکاران)

 سازمانی های نامه وآیین ها دستورالعمل یابد، کاهش و پاگیر دست و خشک مقررات و قوانینکه 
 سوق کیارگانی سمت به بیشتر سازمانی، ساختار و باشد داشته کافی انعطاف ورزشی هایسازمان در

 اهداف با متناسب درسی واحد ( بیان نمودند که نداشتن1311شود. ظاهری عبدوند و صفری) داده
های موجود در جایگاه آموزش کارآفرینی  ها از جمله مشکالت و آسیب سرفصل در شده بیان شغلی

بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش، یکی دیگر و اشتغال رشته ادبیات فارسی می باشند. 
از مفاهیم کلی موثر در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور فرهنگ 

سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش و  و تفکر کارآفرینی می باشد که شامل فرهنگ کارآفرینی
رینی ساز توسعه کارآفیکی از عوامل زمینهعالی برای اشتغالزایی است. فرهنگ کارآفرینی به عنوان 

 توان به این موارد اشاره کرد: عدمنظام آموزشی به شمار می آید. در بحث فرهنگ کارآفرینی  می
 راماحت و توجه دانشگاه، عدم و خانواده طرف از اندانشجوی فردی های توانمندی و ها قابلیت توسعه

 از داریبر شکست، کپی تحمل فرهنگ آنها، نداشتن نبودن پذیر دانشجویان، ریسک خالقیت به
 آفرینانهکار های سیاست وجود کورکورانه و عدم صورت به دیگر کشورهای کارآفرینی توسعه الگوی

 با ربخشاث تعامل بازار، فقدان محیط تحلیل ها، عدم فرصت از نکردن استفاده)کارآفرینان رفتار در
( که اشاره داشتند 1312( و مقیمی)1317. این یافته ها با نتایج زالی و رضوی)(زیربط هایسازمان

ناپذیر جزو مهمترین موانع در نگرش فرهنگی و اجتماعی به کارآفرینی و فرهنگ و محیط خطر 
( بیان داشتند 1313اشد، همخوانی داشت. امینی و همکاران)اندازی کسب و کار و کارآفرینی می براه

 ت.کارآفرینی اس جدید ریسک های در شرکت به دانشجویان عالقه عدم کارافرینی، موانعکه یکی از 
 تقادیبی اع به توان می میان این از که هستند فرد درونی ویژگی های به مربوط موانعی فردی، موانع

 حل های راه ارائه ناتوانی در پیرامون، محیط به بی تفاوتی خویشتن، بودن مفید و بودن موثر به
کم  حملت منفی نگری، و بدبینی دیگران، عقاید و افکار با شرط و بی قید موافقت مفید، و سازنده

 در ناتوانی احساس و روشن بینش و اهداف نداشتن نفس، به اعتماد نداشتن مشکالت، برابر در
 زیادی نیاز که کارآفرینان است حالی در این (.1314کرد)آرمند و سلطانی، اشاره استعدادها گسترش
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 محسوب یهاول مانع یک غیر مستقیم به طور افراد برای نیاز این نبود و می کنند احساس موفقیت به
 (.1،2224شود)روویتچمی

در  هریزی آموزش عالی برای اشتغالزایی از جمله دیگر عواملی بود کسیاست گذاری و برنامه
توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بر اساس یافته های پژوهش نقش 

 محیط با دانشجویان بین اثربخش تعامل و ارتباط موثر داشت که در این حوزه می توان به فقدان
 طعمقا های نامه پایان و تحقیقاتی های فعالیت بر پایین ورزشی، نظارت های سازمان و ورزش

 ی، شناختورزش علوم و بدنی تربیت رشته های ارزش و ذینفعان نبودن تکمیلی، مشخص تحصیالت
 اتخدم شناسایی تحصیل، عدم دوران طول در کارآفرینی و کار و کسب فضای از دانشجویان کم

 دانشجویان، عدم برای دانشگاه طرف از ورزش حوزه در گردشگری و ای، تفریحی، آموزشی حرفه
 ویاندانشج ها و پذیرش دانشگاه توسط تحصیل دوران طول در کارآفرینانه استعدادهای شناسایی

( 1313. این نتایج با یافته های امینی و همکاران)تحصیالت تکمیلی اشاره نمود مقاطع در مرتبط غیر
 در ارندد ظرفیت کاربری که تجاری را شبه طرح های باید دانشگاه هاهمراستا بود که اشاره داشتند 

 ای محیط دانشگاه در کتاب و اجناس فروش کیوسک های قبیل دانشگاهی اجرایی نمایند از محیط
 موزشیآ برگزاری کالس های کامپیوتری، اولیه و کوچک خدمات و اینترنتی کار و کسب اجرای حتی

 استفاده ،بدنی دانشجویان تربیت توسط رشته ها سایر دانشجویان برای ورزشی مختلف رشته های
 .رنامهب فوق وفعالیت های ورزشی مسابقات و رویدادها برگزاری برای بدنی تربیت دانشجویان از

ری برقرا جهت در باید دانشگاه ها سیستم یا چرخه که( بیان نمودند 2221)2همچنین استریدام و آدامز
 و تولیدی مراکز تعاونی ها، بانک ها، کار، ذیربط)وزارت سازمان های و دانشگاه هابین  قوی ارتباط
 یباز طراح دانشجو محور کارآفرینی بروز فرصت های بیشتر هرچه افزایش با هدف (... و رفاهی

 ظرن در پویا و فعال فردی عنوان باید به ( اظهار داشتند که دانشجو1311ملکی پور و همکاران) .شود
 دانه،نقا و قانهتفکرخال او همچون: درونی فرایندهای و عالیق نیازها، ضمن تحریک که شود گرفته
 ش باا تجربه و تعامل مسئله، حل های روش و گیری نفس، تصمیم اعتمادبه نوآوری، مؤثر، ارتباط

 از ( اعتقاد داشتند برخی1371گیرد. شاه ولی و یوسفی نژاد) قرار تأکید مورد نیز محیط اطراف
 خارج، دنیای و هدانشگا بین محدود دانشگاهی، ارتباط عالی آموزش مشکالت احتمالی هایریشه

 محدود و علوم نوین زمینه های آموزش جدید در مهارت های یادگیری به آموزشگران بی توجهی
( بیان نمود که 2223می باشد. گایدزانوا) درسی دانشگاه واحدهای به یادگیری قابلیت های شدن

قابل م در. هستند رو به رو مشکل با محور دانشجو شغل های و تجارت فعاالنه توسعه در دانشگاه ها
دانشجویان  که رسد می نظر به این طور دانشگاه ها، از بسیاری کارآفرینی از حمایت ادعای

 رایب فرصت ارزشمندی نتیجه، شدن. در کارآفرین تا می بینند شدن کارمند برای را هاییآموزش
 درک برای اول تجربه دست آوردن به دست و کوچک کار و کسب و گذاری سرمایه یک آزمایش

( اعتقاد داشت 2221(. دیو پی)2221است)ماساد و توکر، رفتن دست از حال در کارآفرینی، مفهوم
 ثبت نام حال در امروز های دانشگاه ضعیف، پرورش و آموزش سیستم از نتیجه یک عنوان به

رفته می شود. گ نظر در پذیرش برای مالی شرایط یکسری صرفا و هستند شایستگی فاقد دانشجویان
ی توان گفت که نظارت پایین بر پایان نامه ها و پژوهش های مقاطع تحصیالت تکمیلی، نبود م
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از طرف دانشگاه ها مواردی هستند که در صورت اصالح، نقش موثر  استعدادیابی اصولی و هدفمند
 در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور دارند.

گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی پژوهش، شناسایی عوامل مداخلهیکی دیگر از اهداف این 
و  های باز، محوریپس از کدگذاری -های کیفیتربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود که یافته

 ها نشان دادبندی شدند. یافتهگویه شناسایی و طبقه 27مفهوم کلی و  2مقوله فرعی، 1در  -گزینشی
مقوله فرعی تولید قانون، تسهیالت  3قانونی، سیاسی و اقتصادی شامل که مفهوم کلی عوامل کالن 

 حمایتی و عوامل سیاسی و اقتصادی می باشد. در حوزه مسائل قانونی می توان بیان نمود که فقدان
 های چالش ورزش، وجود حوزه در موجود قوانین از گذار قانون و گیرنده تصمیم نهادهای حمایت
 در نسنگی های مجلس، تعرفه توسط ورزشی کارآفرینی حوزه در اصحیحن گذاری قانون و حقوقی

 التحصیالن فارغ به کارگیری در ورزشی های سازمان الزام ورزشی، عدم محصوالت و خدمات حوزه
 با رزشیو های سازمان اثربخش و مستمر تعامل و ارتباط ورزشی، فقدان علوم و بدنی تربیت رشته

کشور به عنوان عوامل مداخله گر در  ورزش تخصصی نظام زمانسا ایجاد و دانشگاه و تصویب
توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی شناسایی شدند. این نتایج با یافته های 

( همخوانی دارد. می توان گفت که اصالح قوانین و مقررات 1311(و کریم زاده)1317زالی و رضوی)
ز جمله: کاهش تعرفه های سنگین خدمات و محصوالت ورزشی، موجود در ساختار ورزش کشور ا

ایجاد سازمان های تخصصی در حوزه ورزش)نظام تخصصی ورزش(، کاهش چالش های قانونی 
در حوزه کارآفرینی ورزشی و تصویب قانون منع به کارگیری نیروهای غیر متخصص و فاقد مدرک 

اثرگذار در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی در سازمان های ورزشی به عنوان عوامل 
( 1312یدالهی فارسی و همکاران)تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به شمار می آیند. در همین راستا 

وزه ح در( منفی) اثرگذاری ترین بیش وکار، کسب اندازی در راه زیاد اشاره نمودند که پیچیدگی
 برداشتن(اذعان داشتند که 1313امینی و همکاران) ارد.د را بالقوه کارآفرینان دیدگاه از کارآفرینی

 بود. واهدخ ثمر مثمر کارآفرینی تشویق گیر برای پا و دست مقررات و قوانین و تسهیل اداری موانع
هند عبارت  در زنان کارآفرینی موانع یکی از مهمترین داد نشان 2214 سال در بهارتوجان پژوهش

(. در همین راستا مصاحبه 1،2214اداری)بهارتوجان و قانونی ایمحدودیت ه مالی و موانع: از است
شوندگان نیز اشاره داشتند که نقص قوانین در حوزه ورزش و عدم حمایت قانونی مجلس و دیگر 
نهادهای قانون گذار از ورزش کشور اثر منفی بر کارآفرینی ورزشی دارد. یکی دیگر از نمونه ها بیان 

متخصص و بدون مدرک تربیت بدنی و علوم ورزشی در سازمان های نمود که جذب نیروهای غیر 
ورزشی موجب دلسردی دانشجویان و ناکارآمد نشان دادن نظام آموزشی ما می شود. به عنوان مثال، 

 نیرو دارد که بسیاری از آنها غیر ورزشی و غیر متخصص می باشند. 121وزارت ورزش و جوانان 
 فناوری ده از پژوهش، تسهیالت حمایتی که شامل توسعههمچنین از یافته های به دست آم

 مایتح صندوق مالی، نبود انتقاالت و نقل و بانکی جامعه، مشکالت سطح در ارتباطات و اطالعات
 ذیرپ انعطاف ساختارهای کشور و فقدان در ورزشی صنعتی های شهرک ورزشی، نبود کارآفرینان از
مله عوامل مداخله گر در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی ورزشی می باشد، از ج کارآفرینی بخش در

تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به حساب می آیند. این یافته ها با نتایج تحقیقات امینی و 
( که دسترسی محدود 1312( و یدالهی فارسی و همکاران)1317(، زالی و رضوی)1313همکاران)

در زمینه خدمت های حمایتی توسعه کسب و کارهای کارآفرینان به منابع مالی، کمبودهای موجود 
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 ایبر گروهی های کم رسانه تالشورزشی، دسترسی نداشتن به اطالعات مورد نیاز در این حوزه و 
را ازجمله موانع و مشکالت توسعه کارآفرینی ورزشی می دانستند، همراستا  کارآفرینی فرهنگ ترویج

 کارانه، محافظه رفتار مدیریتی افزایشمی دارد که  ( در تحقیق خود بیان1371می باشد. مقیمی)
دم پرسنلی و ع های سیاست به بندهای مربوط و قید و نگری مدت کوتاه نامناسب، پاداش هاینظام

( 2227)1کارآفرینی در کشور می باشد. یونیدو  موانع ترین حمایت مناسب از کارآفرینان از مهم
کارآفرینی از مهمترین مشکالت و سدهای  بروز فرصت ننداشت و تسهیالتی اشاره دارد که موانع

 دالیل جمله از ( اظهار داشتند که1312پیش روی کارآفرینان ورزشی است. برومند و همکاران)
 کاناتام و بودجه ایشان در حوزه کسب و کار، کمبود نامطلوب آموختگان و کارایی دانش نارضایتی

 در مسئوالن ناکافی توجه درآمد کم، رشته، این های ناییتوا از جامعه و ناکافی مردم کافی، شناخت
عوامل سیاسی و اقتصادی از  .کارشناسان است از نکردن ها و حمایت آن های دانسته کردن روزآمد

جمله دیگر عوامل مداخله گری بود که در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم 
 نقش موثر داشت که در این حوزه می توان به نقشورزشی کشور بر اساس یافته های پژوهش 

، ورزشی کارهای و کسب و کارآفرینی رونق و در حمایت اجرایی های و دستگاه دولتمردان کمرنگ
 اقتصادی ایه تحریم منفی کارآفرینی، اثر بحث در منطقه هر شناختی جمعیتی عوامل به توجه فقدان

 یزیر برنامه و صادرات جهت محصوالت پایین ورزشی، کیفیت کارهای و کسب و کارآفرینی در
 از ورزشی کارهای و کسب به ورود در سهولت ورزشی، عدم تجهیزات و لوازم تولید بخش در

 شبخ کنار در خصوصی بخش کمرنگ حضور و سازی خصوصی دولتی و فقدان های بخش طرف
( که اعتقاد داشتند 1313ان)حوزه اشاره نمود. این یافته ها با نتایج امینی و همکار این در دولتی
 به یابیندارد و دست وجود آفرین دانشجویان کار از پشتیبانی برای کافی و مناسب حمایتی قوانین
 ایه شرکت از طرف دولت برای مالی است و حمایت مشکل بسیار گذاری سرمایه برای مالی منابع

ن نیز در گفتگوهای خود وجود ندارد همراستا می باشد. مصاحبه شوندگا رشد حال در و جدید
اظهار داشتند که عوامل سیاسی داخلی و خارجی ازجمله جناح ها و تحریم های اقتصادی تاثیر 
مستقیم بر کارآفرینی ورزشی دارند. از نظر آنان، عدم توجه به فاکتورها و عوامل جمعیت شناختی و 

و کارهای ورزشی حضور بسیار کمرنگ بخش خصوصی در ورزش از دیگر عوامل رکود در کسب 
می باشد. یکی دیگر از نمونه ها، کیفیت بسیار پایین محصوالت ورزشی ایرانی و وجود مشکالت 

( درتحقیق خود بیان 1316متعدد در بحث خدمات ورزشی را بسیار مهم می دانست. فالح شهیدی)
 کار نیروی برای ها ایده سازی فعال جهت سرمایه تحصیل های زمینه تا گردد تالش داشت که باید

 را و ارزشمندی مهم نقش توانند می خصوصی بخش هم و دولت هم زمینه این در که گردد فراهم
 ریزان( اعتقاد داشتند که برنامه1312نمایند. برومند و همکاران) ایفا کار بازار به جوانان ورود جهت در
 شورک در زایی الاشتغ های بازنگری سیاست ضمن تا است دولت الزم هیئت در سازان تصمیم و

 را دهتحصیل کر قشر بیکاری از ناشی اجتماعی مشکالت بروز و ملی های سرمایه هدر رفتن جلوی
در تحقیق خود به این نتیجه ( 1316) همکاران و کیانمرز و (1316) جعفری و بگیرند. عسگریان

. می باشد ترکم ریمعنادا طور به پیشرفته کشورهای به نسبت ایران بین المللی رسیدند که مبادالت
 عدم خانوار، ورزشی هزینه های و ورزشی کاالهای بازار اندازه کوچک بودن دالیل آن ترینمهم

 قیمت ایشافز و اقتصادی تحریم های مناسب، بازاریابی و تبلیغات ورزشی، فقدان کاالهای مرغوبیت
 از( 1317) غالمی چنینهم شد. بیان سایرکشورها به کشور نسبت ارز نابرابری و کاالها تمام شده
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 هب توجه ورزش، در دولت زیربنایی سرمایه گذاری میزان را در ورزش کارآفرینی اصلی موانع جمله
 صنعت( 2221) 1راسل و کلت کرد. اعالم وکار کسب زیرساخت های و خدمات محصوالت، کیفیت
 فقدان را ترالیاورزش اس توسعه مهم عوامل از و کردند گزارش روبه رشد را استرالیا در ورزش
 تسهیالت وجود و زیاد سرمایه گذاری کارآفرینان و وجود ورزش، در زیاد کنترل و رسمی ساختار

 و ورزش بخش در سرمایه گذاری زیاد به منجر که برشمردند ورزش توسعه برای برنامه ریزی و
( در پژوهش 1311است. مندعلی زاده و همکاران) شده استرالیا در ایده آل سطح در کارآفرینی رشد

کشور  ورزش در سیاسی جریان های در حوزه کارآفرینی ورزشی را دخالت تهدیدها خود مهمترین
می توان گفت که با حضور هرچه بیشتر و پررنگ تر بخش  .دانشگاه بیان نمودند از ورزش و فاصله

 خصوصی در کنار بخش دولتی در حوزه ورزش و سهولت بیشتر در ورود به کسب و کارهای
ورزشی از طرف بخش های دولتی، ما شاهد رونق و توسعه کارآفرینی ورزشی باشیم. همچنین باید 
این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در بحث کارآفرینی ورزشی در هر منطقه با توجه به موقعیت 

 فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن منطقه نسخه صادر نمود.
وم کلی تمرکز بر توسعه راهبردهای کارآفرینی و مهارت آموزی از دیگر نتایج پژوهش مفه
مقوله فرعی بسط و توسعه دانش کارآفرینی و مهندسی ساختار در  2دانشجویان می باشد که شامل 

 ایینپ تعامل و این حوزه بود که می توان به عامل بسط و توسعه دانش کارآفرینی از طریق ارتباط
 مطالعات و تحقیقات محدود تحصیل، انجام دوران طول در IT و اطالعات فناوری با دانشجویان

 قولهم به جانبه همه دید ، نداشتن...( و شناسی، روانشناسی حقوق، توریسم، جامعه)ای رشته بین
 کار و بکس های فرصت شناسایی به توجه ها و عدم دانشگاه در( کارآفرینی اکوسیستم)کارآفرینی

در راستای این بخش از یافته های پژوهش آنها اشاره نمود.  از مفید هاستفاد و ها دانشگاه در ورزشی
و فناوری اطالعات در  ITمصاحبه شوندگان نیز اعتقاد داشتند که آشنا سازی دانشجویان با مقوله 

دانشگاه ها و افزایش دروس در این حوزه از عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی ورزشی می باشد. یکی 
ی پژوهش بیان داشت که استفاده و ورود به حوزه بین رشته ای در تربیت بدنی دیگر از نمونه ها

همچون تحقیقات و مطالعات حقوق ورزشی، گردشگری ورزشی، جامعه شناسی ورزشی، مهندسی 
ورزشی، روانشناسی ورزشی و ... باعث پدید آمدن فرصت های پنهان کارآفرینی در حوزه ورزش 

( و 1311یافته ها با نتایج پژوهش مندعلی زاده و همکاران)برای دانشجویان می شود. این 
 پژوهشی علمی طرح های و تحقیقات نتایج از بهره گیری فقدان ( که اشاره داشتند2226کارلیز)

ورزشی از نقاط ضعف کارآفرینی در ورزش می باشد، همراستا می باشد. رمضانی نژاد و همکاران 
 توسعه امعج و مند نظام بررسی برای جدیدی رویکرد آفرینی،کار ( بیان داشتند که اکوسیستم1317)

( اعتقاد داشتند 2221)2باشد. بوسما و همکاران می ورزش مانند مختلف های حوزه در کارآفرینی
این . ستا مرتبط دانش شدت و توسعه و تحقیق افزایش با و کارآفرینی، صنعت بخش که  توسعه

همند می کند. فر جستجو کارآفرینانه فرصت های ایجاد و نوآوری توسعه برای را رویکردی توسعه،
( به این نکته اشاره داشتند که با توجه به اینکه تا کنون هیچ گونه نگاه سیستمی 1311مهر و همکاران)

در حوزه کارآفرینی در ورزش در کشور وجود نداشته است، باید با فراهم آوردن اکوسیستم کارآفرینی 
ای عزم به شروع کسب و کار در ورزش را بالقوه که بدون هیچ پیش زمینه مناسب برای کارآفرینان
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بینی و ایجاد نمود. همچنین دارند تمامی موارد مورد نیاز برای شروع و ماندگاری کسب و کار را پیش
 مفاهیم از یکی ورزشی، کار و کسب ( در تحقیق خود اظهار داشت که فرصت های2221)1بارون

در همین  .فرصت هاست تعقیب واقع در کارآفرینیو  است ورزش بازار گرانتحلیل  برای برجسته
مقوله می توان اظهار داشت که توانمندسازی دانشجویان از طریق فناوری اطالعات و فضای مجازی 
به منظور استفاده از این بخش در راه اندازی کسب و کارهای خود نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی 

اید. همچنین دانشگاه ها باید خود را مکلف به شناسایی و تبیین فرصت های ورزشی ایفا می نم
کارآفرینی برای دانشجویان نمایند که یکی از اقدامات الزم جهت تحقق این امر انجام مطالعات و 

 اختارتمرکز بر مهندسی ستحقیقات بین رشته ای در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. 
ملی بود که در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور از جمله دیگر عوا

 و اولیا، اساتید بر اساس یافته های پژوهش نقش موثر داشت که در این حوزه می توان به نقش
 حوزه در یرقابت محیط دانشجویان، نبود در کارآفرینی تفکر ایجاد و زندگی شیوه تغییر در مربیان

 وقبخش، س این به جامعه تمایل افزایش و ورزش حوزه در سازی فرهنگ زشی، فقدانور کارآفرینی
 آوری، جامعه سود بیشترین با بالقوه های فعالیت روی بر تمرکز سمت به دانشجویان ندادن

ره نمود. کارآفرینی اشا حوزه در راهبردی تفکر و نداشتن (یادگیرنده دانشجویان و دانشگاه)یادگیرنده
 در کارآفرینی راهبردی برنامه ( که فقدان1311ها با نتایج تحقیق مندعلی زاده و همکاران)این یافته 

کشور را یکی از ضعف های موجود در این حوزه می دانستند، همراستا می باشد. همچنین  ورزش
 از راهبردی ( که اشاره داشتند استفاده2221)2نتایج به دست آمده از تحقیق کوراتکو و آدرستچ

 ملی سطح در و دارد اهمیت ثروت رقابتی و مزیت ارزش، ایجاد برای طورفزاینده ای به رینی،کارآف
 با انسازم یا افراد کارآفرینی توسط عمل ابتکار باعث که می شود رسمی چارچوب ایجاد به منجر

ملکی پور و می شود، یافته های این پژوهش را تایید می نماید.  ملی اهداف به توجه رویکرد
 فعال یفرد عنوان به باید یادگیرنده فرایند آموزش کارآفرینی در( اعتقاد داشتند که 1311ران)همکا

 نیست، یکسان و خطی فرایندی آموزش کارآفرینی در یادگیری گرفته شود و فرایند نظر در پویا و
 اورب ار خود آن یادگیرندگان واسطه به که است رشد فرآورده کارآفرینی آموزش یادگیری در بلکه

 .اطراف است محیط با ها آن تعامل نتیجه این و پردازند مفهوم می و معنی ایجاد و به می کنند
 با تشویق دانشگاه ها، اساتید و اولیا ( در تحقیق خود بیان داشتند که1311فراهانی و همکاران)

 ردمو در دانشجویی های طرح از حمایت و با ورزشی داوطلبانه کارهای پذیرش به دانشجویان
به طور  .باشند مؤثر ورزشی و کارآفرین نمودن دانشجویان کارآفرینی ایجاد در توانند می اشتغال

های حاصل از این پژوهش کیفی نشان داد که عوامل سازمانی و ساختاری و کلی، نتایج و یافته
و  بهبودفرهنگ تفکر کارآفرینی از جمله مواردی بودند که با مد نظر قرار دادن آنها می توان به 

توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی امیدوار بود. در این بین باید زیرساخت های الزم از 
و توسعه شرکت های نوپا)استارت سوی دولت و سازمان های مربوطه مهیا گردد تا شاهد رشد 

با  نهای ورزشی( باشیم. همچنین گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه  به ویژه بین دانشجویاآپ
محوریت توجه به خالقیت و نوآوری ایشان، باال بردن قدرت ریسک پذیری در آنها و تحمل شکست 
می تواند تاثیر بسیار باالیی در گسترش کارآفرینی ورزشی داشته باشد. در این راستا برنامه ریزی و 

قوقی گذاری های آموزش عالی برای اشتغال دانشجویان و کاهش چالش های قانونی و حسیاست

                                                           

1. Baron 

2. Koratco & Adrestch 
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در راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و وجود تسهیالت حمایتی در این حوزه همگی در ورود 
سریعتر و آسان تر دانشجویان به محیط کارآفرینی ورزشی کمک می نمایند. در این بین توجه به 
تحریم های اقتصادی در ورزش و تمرکز بر گسترش دانش کارآفرینی و ایجاد محیط رقابتی سالم 

  در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی اثرگذار می باشند. نیز
 

 پیشنهادها
ه برای دستیابی ب موجود، های محدودیت و ها اولویت به توجه با و پژوهش های یافته براساس

 د:شو می ارائه زیر پیشنهادهای توسعه کارآفرینی ورزشی
 مورد های اعتبار میزان صالحا و ورزش در دولت زیربنایی های گذاری سرمایه افزایش .1

 مالی؛ های مؤسسه و ها بانک توسط ورزشی کارآفرینان نیاز
  بانکی؛ و ای بیمه های خدمت نقل و و حمل ارتباطات، مانند هایی زیرساخت توسعه .2
 در کارآفرینان؛ انگیزه حفظ به منظور واردات برای مناسب کنترلی نظام ایجاد .3
 هایایده اجرای سمت دانشگاهی به های ژوهشپ دادن سوق و خصوصی بخش از حمایت .4

  جدید؛
 ماموریت گرا شدن دانشگاه ها در حوزه ورزش و تهیه و تدوین پایان نامه های کاربردی؛  .1
 مربیگری کارت سه اخذ شرط پیش ها و قرار دادن دانشگاه در ورزشی های انجمن تقویت .6

 التحصیلی؛  فارغ منظور به دانشجو هر برای
 ورزشی و امتیازبندی کارآفرینی حوزه در فناوری و علم های پارک از گیری .بهره .7

 از این بعد؛  هادانشگاه
موجود در  های فرصت معرفی ها و دانشگاه در ورزشی کارآفرینی رویدادهای برگزاری .1

 ورزشی کارآفرین برتر های چهره و ای حرفه ورزشکاران و قهرمانان این حوزه و حضور
 دانشگاه. محیط در

  
نین به دیگر محققان پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی موارد زیر را در اولویت پژوهشی خود همچ

 قرار دهند:
 معرفی استارت آپ ها و کسب و کارهای ورزشی به روز دنیا؛ 
  تحلیل و  بررسی تناسب میان سرفصل دروس رشته علوم ورزشی با بازار کار در این

 حوزه؛
 ائه و تدریس واحد کارورزی در دانشکده های تربیت بدنی مطالعه تطبیقی در مورد نحوه ار

 دیگر کشورها.
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