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 ی،سواد مهارتبین  ۀرابط بررسی هدف با حاضر پیمایشی -توصیفی پژوهش
 شیگرای با نقش میانجی ار  ورزشکوکسب تیموفقی و سواد دانشگاه

 کارهاي و کسب کارآفرینان شامل آماري جامعه انجام شد. نانهیکارآفر
 یلوازم ورزش هاييدیو تول یورزش هايفروشگاه ها،اعم از باشگاه یورزش

 کوکران، رمولبا استفاده از فمورد بود و  11780به تعداد  در سطح کشور
 هاداده آوريجهت جمعنامه از پرسشنفر تعیین شد.  384 حجم نمونه آماري

 ساختاري معادالت سازيمدل تکنیک از شد و براي تحلیل آماري فادهاست
 سوادنتایج نشان داد که  شد. استفاده smartPLS 2.0 افزارنرم توسط

 کارآفرینانه تأثیر دارند. همچنین گرایش آکادمیک بر گرایش مهارتی و سواد
آکادمیک بر موفقیت کسب و کار تأثیر  مهارتی و سواد کارآفرینانه، سواد

 و یسواد دانشگاه ی،سواد مهارتها نشان داد که بین دارند. همینطور یافته
رابطه  نانهیکارآفر شیگرا ی با نقش میانجیوکار ورزشکسب تیموفق

چه سواد دانشگاهی عامل  براساس نتایج پژوهش، اگرجود دارد. ومعناداري 
اما سواد مهارتی با توجه به  باشد،میمؤثري در موفقیت کسب و کار ورزشی 
 تريکنندهوکار ورزشی، نقش تعیینمیزان همبستگی قوي با موفقیت کسب

 صنایع صاحبان و مدیران کارآفرینان، که گرددمی پیشنهاد رو این از. دارد
 .باشند داشته مهارتی سواد به ايتوجه ویژه ورزشی

 

 ها واژهکلید 
 .یوکار ورزشکسبی، سواد دانشگاهی، سواد مهارت، نانهیکارآفر شیگرا

 
 

The present study aimed to investigate the relationship 
between skill literacy, academic literacy and the success 
of sports business with the mediating role of 
entrepreneurial orientation. The statistical population 
includes entrepreneurs of sport businesses, including 
clubs, sports shops and sporting goods manufacturing 
industries throughout the country (N=11780) and using 
the Cochran formula, the sample size was 384. A 
questionnaire was used to collect the data. For statistical 
analysis, structural equation modeling technique was 
performed by smartPLS 2.0 software. The results 
showed that skill literacy and academic literacy affect 
the entrepreneurial orientation. Also entrepreneurial 
orientation, skill literacy and academic literacy have an 
impact on business success. The findings also showed 
that there is a significant relationship between skill 
literacy and academic literacy in the success of sports 
business with the mediating role of entrepreneurial 
orientation. Based on the results of the research, 
although academic literacy is an effective factor in the 
success of sport business, skill literacy has a more 
decisive role in terms of the strong correlation with 
business success. Therefore, it is suggested that 
entrepreneurs, managers and sports industry owners pay 
special attention to skill literacy. 

 

Keywords 
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Abstract   
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 همقدم
ها به جهانی شدن و تغییرات ناشی از آن موجب الزام سازمان

ها سازماننوآوري و کارآفرینی شده است. همچنین ماهیت پویاي 
هاي نو، و فعالیت آنها در عرصه رقابت جهانی، الزام ارائه ایده

هاي جدید و افکار تازه را جهت تولید محصوالت با کیفیت حلراه
باال، قیمت مناسب، متنوع و در حداقل زمان، ممکن کرده است تا 

بر همین اساس اعتقاد به  .مزیت رقابتی را کسب و حفظ کنند
ها از اهمیت زیادي برخوردار بوده و امروزه زمانکارآفرینی در سا

اند که باید خالق، نوآور و کارآفرین باشند؛ ها یاد گرفتهسازمان
ها و عنوان موتور رشد و توسعه سازمانکه کارآفرینی بهطوريبه

در این میان یکی از ). 2016، 1ولز( شودجوامع شناخته می
هاي سازمان استراتژيرا به ند کارآفرینی هاي مهم که فرآیدیدگاه

است. در واقع گرایش به  2دهد، گرایش به کارآفرینیپیوند می
 کارآفرینی یک نگرش استراتژیک است که بر نوآوري، ابتکارِ

). 1390همکاران، و زادهعباس( کید داردأپذیري تعمل و ریسک
گرایش کارآفرینانه، گرایش کلی شرکت براي قرارگرفتن در 

هاي الزم براي اجراي مراحل و پذیرش ریسکمحیط خود و 
). گرایش کارآفرینانه، 2003و همکاران،  3رقابت است (اوگر

شود گفته می اي از رفتارهاي متمایز، اما مرتبط به هممجموعه
هایی از نوآوري، پیشگامی، رقابت تهاجمی، که جنبه

و همکاران،  4طلبی را دارد (پیرسپذیري و استقاللریسک
در محیط رقابتی، باید به دنبال رویکردهایی بود که با  ).2010

ایجاد انگیزش، رضایت و تعهد در کارکنان، موجبات نوآوري و 
کارآفرینی آنان و در نهایت، برتري سازمان را فراهم آورد 

ترین )؛ چراکه کارکنان مهم67: 2014، 5(سیزنتیمیهایلی و ساویر
 مزیت رقابتی هستند هاي فکري شرکت و یک منبع ایجادسرمایه
گرایش کارآفرینانه، یکی از  ).1390همکاران، و زاده(عباس

و  )2016، ؛ ولز2014، 6ترین (کوین و میلرمستحکم
در تحقیقات کارآفرینی و مدیریتی بوده  هاترین سازهشدهشناخته
گیري، هاي تصمیم) و شامل سبک2017و همکاران،  7(پیتینو

هاي کارآفرینانه یک که فعالیتهایی است فرایندها و روش
 ).1996، 8دهد (المپکین و دسشرکت را شکل می

 کشور در روز اجتماعی مسائل ترینمهم از یکی کارآفرینی
 سالیان در جمعیت رشد میزان به توجه با و آیدمی شماربه

                                                                      
1. Wales 
2. Entrepreneurial Orientation 
3. Auger 
4. Pearce 
5. Csikszentmihalyi & Sawyer 
6. Covin & Miller 
7. Pittino 
8. Lumpkin & Dess 

 آینده دهه چند اجتماعی چالش ترینمهم را آن توانگذشته می
 و فقر گسترش بحران، این پیامدهاي .آورد حساب به نیز

 اعتیاد فحشا، دزدي، قبیل از اجتماعی هايدیگر آسیب افزایش
 به را اجتماعی انسجام و ثبات طبیعتاً که است آن امثال و

 اقتصادي مهم هايبخش از یکی ورزش .اندازدمی مخاطره
 ).2017(کشاورز و فراهانی، گرفت  مدد آن از توانمی که است

 یو مراکز علم هاکه در دانشگاه یاز جوانان ياریبسامروزه 
به بدنی هاي تحصیلی از قبیل رشته تربیتدر همه رشتهکشور 
که بتوانند پس از فراغت از  دوارندامی اند،مشغول لیتحص
 يادیوارد بازار کار شوند، اما مشکالت ز ترعیهر چه سر لیتحص

 ةدینسبت به پد نهنایکارآفر دگاهیبر سر راه آنها وجود دارد. د
 ندهیاز مشکالت جوانان در مواجهه با آ يادیاشتغال، تا حد ز

 ،يدر سطوح فرد ینیکارآفر ۀاساس توسع نیخواهد کاست. بر ا
 يتمام از سو تیبا جد المللینیب یو حت یو ملّ یسازمان

کارآفرینی از  ).1394(فرح بخش، است يریگیکشورها در حال پ
وکارهاي ورزشی در تولید لوازم و تجهیزات طریق ایجاد کسب

کند. ورزشی و ارائه خدمات ورزشی به توسعه ورزش کمک می
بنابراین ایجاد برنامۀ مؤثر براي کارآفرینی در ورزش به ایجاد 

راهبردهاي اشتغال براي جامعه،  وخطوط کلی کسب وکار 
 کندبدنی، کمک میویژه فارغ التحصیالن تربیتهب

 ). 9،2002ری(سانتوم
 فرایند این در کارآفرینی نقش جدید، مباحث این از یکی

آموزي به عنوان حلقه گفت مهارت توانیم طرفی از باشدمی
 و کار جویاي افراد سازيدرآماده زایی،گمشده فرآیند اشتغال

 يافراد به سمت کارآفرینی نقش تأثیرگذاري دارد (انصار هدایت
پیشرفت تکنولوژي و سرعت با توجه به  ).1389 گران،یو د

باالي تولید علم در جهان، افراد عالوه بر دانش نظري باید از 
پایداري اشتغال در جامعه  .سواد مهارتی نیز برخوردار باشند

 مستلزم حرکت روي ریل فناوري و فراگیري سواد مهارتی است
 دتواندانش مهارتی می). 1395رستمی و ایمانی جاجرمی، (

التحصیالن در حال حاضر فارغ و باشد مکمل دانش نظري
دهند دانشگاهی بخش عمده جمعیت بیکار کشور را تشکیل می

تواند بستر مهمی براي ایجاد اشتغال و که سواد مهارتی می
دار ها نه تنها عهدهاین آموزش .رونق اقتصادي در جامعه باشد

هاي مختلف اقتصادي است تربیت نیروي کار مورد نیاز بخش
از طریق بستر سازي خود اشتغالی به رفع مشکل بیکاري بلکه 

(کشاورز و فراهانی، نیز کمک شایان توجهی خواهد کرد 
هاي مهارتی به عنوان یک اولویت حساس و آموزش). 2017

                                                                      
9. Santomier, J 
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حیاتی در تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآفرین و 
ثر در پاسخ به نیازهاي اشتغال و بازار کار ؤهمچنین راهکاري م

 و همکاران، يزیعز( مورد توجه جدي قرار گیرد د در کشوربای
 دروسی و هابرنامه نچنی جاي نظران،به عقیده صاحب .)1389

 ای یخال رانیکند در اکه دانشجو را براي کار در بازار آماده می
آموزي هزینه ). مهارت2009،يکمرنگ است (موحد اریبس

اهداف سازمانی است گذاري در زمینه تحقق نیست بلکه سرمایه
طلبد همگان به این مهم توجهی جدي داشته رو میاز این
بیکاري در  یاصل ۀ). ریش1390و همکاران، ی(رستم باشند

نداشتن مهارت و توانایی الزم براي انجام کار است و عدم توجه 
الزم باعث شده که پرورش کارآفرین در  هايبه آموزش مهارت

 لزوما کشور فعلی بیکاري که آنجا از. نگیرد صورت هادانشگاه
 جنبه و نبوده مرتبط اقتصاد ايدوره و فصلی نوسانات به

هاي موقت اگر بدون توجه حلدات و راهتمهی دارد، لذا ساختاري
به اصالحات ساختاري اعمال گردد، جز اینکه این معضل را در 
آینده تشدید نماید نتیجه دیگري نخواهد داشت (رستمی و 

  ).1395جاجرمی، ایمانی 
مسائلی همچون افزایش جمعیت، افزایش  از طرف دیگر،

 ايبرنامه نبود و عالی آموزش مؤسسات و هاشمار دانشگاه
 موارد و متخصص انسانی نیروي پرورش براي نگرکل و فراگیر
 شده کشورمان آینده در اشتغال زمینه در بحران باعث آن مشابه
ي برا مختلف ارهايراهک خصوص در اساسی مباحث. است

برطرف کردن بحران اشتغال و تسریع فرآیند رشد و توسعه 
از طرفی شرط اول . گرددپایدار و رفاه اقتصادي مطرح می

پذیرش ضرورت آموزش سواد اطالعاتی احساس نیاز از سوي 
اگر پذیرفته شود که عضویت در جامعه  .جامعه و دولت است

 آشکار در وضعیت کنونی بشر است قطعاً یاطالعاتی، ضرورت
 ).2017(کشاورز و فراهانی،  پذیرفته خواهد شد.

) در مطالعه خود گزارش کرد که 1396عشقی و همکاران (
هاي ایندي و مدیریتی باالتر از مهارتهاي فررتبه مهارت

هاي فنی و باشد و رتبه مهارتشخصی کارآفرینی و فنی می
و اکرمی هاي شخصی کارآفرینی است. ارتباطی بیشتر از مهارت

ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه ) در مطالعه 1395همکاران (
 کارآفرینی به عوامل سازندهاظهار داشتند که  مدیریت دانش

گیري، خالقیت، استقالل، نفوذ، بیرونی بودن، تصمیمیعنی 
به انعطاف پذیري، توفیق طلبی، یادگیري و مدیریت دانش نیز 

وابسته هستند و بین ق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش خل
داري عوامل توسعه کارآفرینی و مدیریت دانش ارتباط معنی

 نیترمهم) 1391( پور و همکاران یفروغدر مطالعه  وجود دارد.
دست اندرکاران  دگاهیدر ورزش از د ینیهاي کارآفرتیاولو

هاي آموزش و پرورش در در حوزه ینیکارآفر، ورزش کشور
 غاتیتبل ،یورزش، خدمات ورزش يزیو برنامه ر تیریمد ورزش،

 زاتیتجه دی، ساخت و تولیقهرمان ،یورزش، ورزش همگان
 يزاده و هنر یمندعل ی عنوان گردید.و امور فرهنگ یورزش

 نیترمهمدر مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که  )1389(
 يرویدر ورزش وجود ن ینیگذار بر کارآفرعوامل مثبت اثر

 یهاي ورزشها و سازمانونیوجود فدراس کرده، لیتحص یانسان
 یورزش ینیاثرگذار بر کارآفری عوامل منف نیترو از مهم

پاداش  ستمیورزش کشور و فقدان س تیریکارآمدنبودن مد
 ینیکارآفر یجمله موانع اصل. همچنین از است نانیکارآفر يراب

 ،محصوالت و خدمات تیفیتوجه به ک توان بهمی در ورزش
هاي دهیا يحاکم بر اجرا یعموم يجو و فضا قیتشو زانیم

رستمی ( اشاره کرد هاي کسب وکار در ورزشرساختیو ز دیجد
 .)1395و ایمانی جاجرمی، 

قابل توجه است که ورزش یک پدیده اجتماعی و اقتصادي 
و توابع مختلف در جامعه در حال رشد است که به ابعاد 

هایی مثل مدیریت ورزشی، پردازد. در علوم ورزشی در زمینهمی
بدنی و بهداشت و ... مربیگري ورزشی، ورزش و تربیت

). 1389ي، زاده و هنر یمندعلتواند رخ دهد (کارآفرینی می
هاي اجتماعی، ثیرگذار بر حیطهأعنوان یکی از عوامل تهورزش ب

المللی در بسیاري از کشورهاي جهان مورد ناقتصادي و حتی بی
تواند سیاستی همچون رو میتوجه قرار گرفته، و از این

کارآفرینی و ایجاد اشتغال از طریق آن را در این زمینه نهادینه 
و ترویج کند، بشرطی که ضمن ترویج و شناساندن کارآفرینی 

آموختگان رشته در میان دانش ورزشی در جامعه، مخصوصاً
بدنی، موانع و مشکالت پیش روي آموزش و توسعه ربیتت

عنوان ابزاري قوي هورزشی از بین رود، تا بتواند بکارآفرینی
براي رسیدن به توسعه اقتصادي و اجتماعی و پایدار موفق 

از آنجاکه یکی از علل اصلی عدم موفقیت کارآفرینی در  باشد.
فرینی در آنها تواند نبود شرایط و گرایش کارآها میسازمان

منظور رفع این مشکالت و تدوین یک باشد، بنابراین به
ها، مطالعه و استراتژي مناسب براي بهبود عملکرد سازمان

ثر بر آن از ؤتبیین مفهوم گرایش به کارآفرینی و نیز عوامل م
اهمیت باالیی برخوردار است تا مشکالت ورود اثربخش به 

و  کشور تبیین و شناسایی شودهاي فرآیند کارآفرینی در سازمان
طور اثربخش وارد فرآیند کارآفرینی شوند و ها بتوانند بهسازمان

کارگیري فرد از طریق بهمحصوالتی جدید و منحصربه
هاي اطالعاتی و ارتباطی فرآیندهاي نوین کاري، تکنولوژي

پیشرفته متناسب با نیاز بازارهاي محصول تولید کنند تا سهم 
  .زار محصول را به خودشان اختصاص دهندبیشتري از با
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در حال حاضر تحقیقات معدودي انجام شده تا عوامل 
وکارهاي متوسط و کوچک با رویکرد موفقیت در کسب

کارآفرینانه را بررسی کرده باشند و در حوزه ورزش با احتیاط 
با  .توان گفت که پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته استمی

موضوع، پژوهش حاضر در پاسخ به این  نیا تیتوجه به اهم
افراد در ارتباط میان  یورزش نانهیکارآفر شیال که؛ آیا گراؤس

) و سواد مهارتی با یدانشگاه التی(تحص کیسواد آکادم
 خیر؟ یا کندموفقیت کسب و کار ورزشی نقش میانجی ایفا می

 احی و اجرا شد.طر
 

 سی پژوهشروش شنا
 -بود که به روش توصیفی يپژوهش حاضر از نوع کاربرد

پیمایشی انجام شد و مبتنی بر رویکرد معادالت ساختاري بود. 
جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر کارآفرینان 

و  یورزش يهافروشگاه، هااعم از باشگاه یورزش يوکارهاکسب
 مورد 11780به تعداد  در سطح کشور یلوازم ورزش هاييدیتول

ن جامعه آماري، حجم نمونه با بود دودبود. با فرض نامح
نفر تعیین شد که به روش  384استفاده از فرمول کوکران، 

نامه در بین آنها توزیع شدند و پرسش انتخاب تصادفی ايخوشه
نامه استاندارد و ها از پرسشگردید. به منظور گردآوري داده

شامل دو گروه سؤال استفاده شده که گروه اول؛ سؤاالت 
و گروه  شناختی جمعیت متغیرهاي سؤال براي 6عمومی حاوي 

دوم؛ حاوي سؤاالت تخصصی که به سه بخش تقسیم که 
 سواد دانشگاهیکارآفرینانه،  گرایش سؤاالت مربوط به سنجش

 بود. سواد مهارتیو 
 نامهپرسش از کارآفرینانه گرایش سنجش منظوربه

 5ال ؤس 18مل بر مشت) 2007( مورگان و هاگس استاندارد
 یقانده پژوهش در. شد استفاده لیکرت مقیاس در ايگزینه

نامه و میزان پایایی آن با این پرسش ی) اعتبار محتوای1391(
ضریب  .مورد تأیید قرار گرفت 825/0ضریب آلفاي کرونباخ 

 764/0نامه در پژوهش حاضر، آلفاي کرونباخ این پرسش
نامه وکار از پرسشدست آمد. براي سنجش موفقیت کسببه

نامه ) استفاده شد. این پرسش2005استاندارد هالی و همکاران (
 اعتبار. بود لیکرت مقیاس در ايگزینه 5ال ؤس 10مشتمل بر 

 تأیید مورد) 1395( همکاران و صوفی رضائی پژوهش در آن
. آمد دست به 820/0 آن کرونباخ آلفاي کهطوريبه گرفت قرار

ه در پژوهش حاضر، نامآلفاي کرونباخ این پرسش ضریب
 دست آمد. به 818/0

نامه محقق سواد دانشگاهی با استفاده از پرسش شسنج
. شد انجام لیکرت ايگزینه 5الی در مقیاس ؤس 11ساخته 

 خبرگان از نفر 10 نظرات از استفاده با نامهپرسش این روایی
ورد تأیید قرارگرفت. م گروه اساتید و مشاور و راهنما اساتید نظیر

و همگرا  انامه نیز در قالب روایی واگرروایی سازه پرسش
)AVE ≥ 4/0سازي معادالت ساختاري ) براساس تکنیک مدل

 يبارها بیمورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن با استفاده از ضرا
) 920/0کرونباخ ( يآلفا بی)، ضر4/0(همگی بزرگتر از  یعامل
 ) مورد تأیید قرار گرفت. CR) (937/0( یبیترک ییایو پا

نامه محقق ساخته سواد مهارتی از پرسش سنجشبراي 
اي لیکرت استفاده شد. روایی گزینه 5الی در مقیاس ؤس 21

نفر از خبرگان نظیر  10نامه با استفاده از نظرات این پرسش
اساتید راهنما و مشاور و اساتید گروه مورد تأیید قرار گرفت. 

 امه نیز در قالب روایی واگرا و همگرناروایی سازه پرسش
)AVE ≥ 4/0سازي معادالت ) بر اساس تکنیک مدل

ساختاري مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن با استفاده از 
 يآلفا بی)، ضر4/0(همگی بزرگتر از  یعامل يبارها بیضرا

) مورد CR) (892/0( یبیترک ییای) و پا870/0کرونباخ (
 تأیید قرار گرفت. 

توجه به نوع تحقیق و نوع متغیرها، در تجزیه و تحلیل با 
هاي آمار توصیفی هاي این پژوهش هم از شاخصداده

(فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و هم از 
تحلیل  هاي آماراستباطی استفاده گردید. جهت تجزیه وشاخص

هاي مارهو از آ SPSSها، از نرم افزار آماري توصیفی داده
توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، جداول توزیع فراوانی و 

 SMARTافزار نمودارهاي مربوطه) استفاده شد. همچنین، نرم
PLS2  نیز جهت انجام آمار استنباطی (روش معادالت

ساختاري) مورد استفاده قرار گرفت تا نوع و شدت روابط علت و 
و آزمون فرضیات معلولی مابین متغیرهاي تحقیق مشخص 

 میسر گردد.
 
 هاي پژوهشیافته

هاي تحقیق نشان داد که از میان نتایج تجزیه و تحلیل داده
 3/57نفر ( 220نفري که در تحقیق شرکت کرده بودند،  384

اند. همچنین درصد) نفر زن بوده 7/42نفر ( 164درصد) مرد و 
 30تا  20درصد) در رده سنی بین  5/36نفر ( 140از این تعداد، 

سال،  40تا  31درصد) در رده سنی بین  7/54نفر ( 210سال، 
سال قرار  50تا  41درصد) در رده سنی بین  9/8نفر ( 34

 4/54نفر ( 209نفر،  384اند. عالوه بر این از مجموع داشته
درصد) مجرد و نیز از مجموع  6/45نفر ( 175درصد) متأهل و 

نفر  107مدرك فوق دیپلم، درصد) داراي  4/4نفر ( 17نفر  384
درصد)  5/49نفر ( 190درصد) داراي مدرك لیسانس،  9/27(
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درصد) داراي  2/18نفر ( 70داراي مدرك فوق لیسانس و 
نفر شرکت  384باشند. همچنین، از میان تحصیالت دکتري می

درصد) داراي تجربه کاري  8/13نفر ( 53کننده در تحقیق، 
 10تا  6) داراي سابقه بین 9/58( نفر 226سال،  5تا  1کمتر از 

سال و  20تا  11درصد) داراي سابقه بین  9/22نفر ( 88سال، 
سال  30تا  21اي بیش از درصد) نیز داراي سابقه 4/4نفر ( 17

 9/58نفر ( 226اند. همچنین از این تعداد شرکت کننده، بوده
 هايشتهر ) در1/41نفر ( 158بدنی و درصد) در رشته تربیت

ها نشان داد که التحصیل شده بودند. یافتهبدنی فارغرتربیتغی
با  برابر گرایش کارآفرینانه متغیر معیار انحراف و میانگین

 و متغیر 57/4±30/0با  برابر مهارتی سواد ، متغیر43/0±36/4
 . 98/3±74/0دانشگاهی  سواد

گیري مورد هاي اندازهدر ادامه تحقیق، ابتدا برازش مدل
در آن به بررسی و تفسیر روایی و پایایی  ،ار گرفتبررسی قر
گیري تحقیق پرداخته شد. جهت بررسی پایایی ابزار اندازه

نامه از دو معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده و پرسش
) استفاده AVEبراي بررسی روایی نیز از روایی همگرا (معیار 

سپس برازش مدل ساختاري مورد بررسی قرار گرفت و گردید. 
استفاده  Q2و معیار  R2یا  R Squaresبدین منظور از معیار 

شده و در نهایت به برازش کلی مدل پرداخته و سرانجام آزمون 
فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاري انجام پذیرفت که 

گیري و ههاي مربوط به برازش مدل اندازخالصه نتایج و یافته
 .مدل ساختاري به شرح جداول ذیل است

 
 GOF 10معیار 

تواند پس از بررسی برازش بخش توسط این معیار محقق می
گیري و بخش ساختاري مدل کلی پژوهش، برازش بخش اندازه

و  11توسط تننهاوس GOFکلی را نیز کنترل نماید. معیار 
محاسبه ) ابداع گردید و طبق فرمول زیر قابل 2004( همکاران

  است.

 
 

و  25/0، 01/0) سه مقدار 2009و همکاران ( 12وتزلس 
را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي برازش  36/0

، 1اند. با توجه به جدول ) معرفی کردهGOF(معیار  کلی مدل
که به عنوان مقادیر ضعیف،  0,36و  0,25، 0,01سه مقدار 

                                                                      
10. Goodness of fit 
11. Tenenhaus 
12. Wetzels 

(وتزلس و  تمعرفی شده اس GOFمتوسط و قوي براي 
برازش مدل کلی به  576/0) و حصول مقدار 2009همکاران،

 شود.یید میأصورت قوي ت
 

برازش متغیرها و مدل کلی پژوهش با استفاده از معیار  .1جدول 
GOF 

 متغیرها
مقادیر 
 اشتراکی

2R GOF 

 000/0 586/0 سواد دانشگاهی

576/0 
 000/0 419/0 سواد مهارتی

 635/0 404/0 وکارموفقیت در کسب

 /.788 462/0 گرایش کارآفرینانه

 
 مهارتی و سواد تأثیر سواد بررسی شامل فرعی هايفرضیه

کارآفرینانه،  کارآفرینانه و نیز تأثیر گرایش آکادمیک بر گرایش
وکار و نیز تأثیر آکادمیک بر موفقیت کسب مهارتی و سواد سواد
متغیر میانجی مهارتی بر موفقیت کسب و کار از طریق  سواد

آکادمیکی بر موفقیت  کارآفرینانه و نیز تأثیر سواد گرایش
 و کارآفرینانه تجزیه وکار از طریق متغیر میانجی گرایشکسب
آکادمیک بر  مهارتی و سواد داد، سواد ها نشانیافته. شد تحلیل
مهارتی  سواد بین مسیر کارآفرینانه تأثیر دارند و ضریب گرایش
و  720/0کارآفرینانه به ترتیب  ر گرایشآکادمیک ب و سواد

مهارتی و  کارآفرینانه، سواد باشد. همچنین گرایشمی 279/0
 آکادمیک بر موفقیت کسب و کار تأثیر دارند که ضریب سواد
؛ 118/0کارآفرینانه و موفقیت کسب و کار  بین گرایش مسیر

و  870/0مهارتی و موفقیت کسب و کار  بین سواد مسیر ضریب
 202/0آکادمیک و موفقیت کسب و کار  بین سواد مسیر ضریب

 ها نشان داد که ضریب مسیر سوادباشد. همینطور یافتهمی
 مهارتی بر موفقیت کسب و کار از طریق متغیر میانجی گرایش

آکادمیکی بر موفقیت  و ضریب مسیر سواد 08/0کارآفرینانه 
 03/0کارآفرینانه  کسب و کار از طریق متغیر میانجی گرایش

قابل مشاهده است، در  2باشد. همانگونه که در جدول می
رابطه معناداري بین متغیرها وجود دارد، لذا در  تمامی فرضیات،

یید أتوان گفت تمامی فرضیات تمی %95سطح اطمینان 
 تحلیل نتایج به توجه با پژوهش هايآزمون فرضیهشوند. می

) انجام شد که رایب مسیر و اعداد معناداريض محاسبه( مسیر
 .شد داده نشان 1نتایج آن در شکل 
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 يمدل کلی در حالت اعداد معنادار .1شکل 

 
 هاي تحقیق بررسی فرضیه .2جدول 

 نتیجه آزمون tآماره  ضریب مسیر فرضیه
 تأیید فرضیه 14/20 720/0 کارآفرینانه گرایش >- مهارتی سواد
 تأیید فرضیه 44/5 279/0 کارآفرینانه گرایش >- آکادمیک سواد
 تأیید فرضیه 58/4 118/0 وکارموفقیت کسب >- کارآفرینانه گرایش
 تأیید فرضیه 43/31 870/0 وکارکسبموفقیت  >- مهارتی سواد
 تأیید فرضیه 27/5 202/0 وکارکسبموفقیت  >- دانشگاهی سواد

 گرایش کارآفرینانه نقش میانجی دارد 01/3 08/0 وکارکسبموفقیت  >- کارآفرینانه گرایش >- مهارتی سواد
 گرایش کارآفرینانه نقش میانجی دارد 64/3 03/0 وکارکسبموفقیت  >- کارآفرینانه گرایش >- مهارتی سواد

 
 گیرينتیجهبحث و 

 کارآفرینانه گرایش بر مهارتی پژوهش حاضر نشان داد که سواد
 این بر) 1391( زادهسمیع و صفري تأثیر معناداري دارد. ورزشی
 مهـارت  کسـب  الزمـه  مهـارتی  سـواد  و دانـش  کـه  اند عقیده

. باشـد مـی  کارآفرینانـه  آمـادگی  و آگـاهی  افزایش و کارآفرینی
 کـه  یافتنـد  دسـت  نتیجـه  ایـن  به) 1391( همکاران و درودیان
 گـرایش  با ريمعنادا رابطه تجربه و کار از حاصل فردي مهارت

 عامـل  کـه  داد نشان) 1388( شریفیان. دارد ورزشی کارآفرینانه
 و انگیـزه  بـر  را تـأثیر  بیشـترین  ايحرفـه  صـالحیت  و مهارت
 ،)2008( همکـاران  و اوربـانو  اعتقاد به. دارد کارآفرینانه گرایش
) عام طور به( مهارتی سواد از تابعی نوظهور کارآفرینان موفقیت

 . باشدمی) خاص طور به( کارآفرینی به مربوط هايآموزش و
 گرایش بر آکادمیک سواد نقش اهمیت بر پژوهش نتایج   

 را دانشـگاهی  سواد نقش. است نموده تأکید ورزشی کارآفرینانه

 توانمی که نمود تلقی برانگیز تأمل و مهم توانمی جهت آن از
 کـارآفرینی  توسـعه  و عملکـرد  و آموزش ارتقاي منظور به آن از

ــتفاده ــرد اس ــاتر،( ک ــرز ه ــانز و پیچپ ــوي). 2016، اودج  و رض
 تـدوین  و دانشـگاهی  تحصیالت که معتقدند) 1395( همکاران

 عوامـل  از یکـی  ورزشـی  کارآفرینی زمینه در جامع ریزيبرنامه
 و نیـا اسـت. شـمس   کـارآفرینی  سمت به گرایش زمینه در مؤثر

ــاران ــاط) 1390( همک ــان ارتب ــیالت می ــگاهی تحص  و دانش
 کـه  بودنـد  عقیـده  ایـن  بـر  و کردند ارزیابی مثبت را کارآفرینی

رود. مـی  بـاالتر  تحصـیالت  سـطح  افزایش با کارآفرینی میزان
ــارلیز ــدان) 2006( ک ــش فق ــی را دان ــل از یک ــت عوام  شکس

 نمود. معرفی جوان کارآفرینان براي کارآفرینی
 در کارآفرینانـه  گـرایش  اهمیـت  بر حاضر پژوهش نتایج   
 در نیـز ) 1396( حسینی. است نموده تأکید کار و کسب موفقیت
 عامل را آن کارآفرینانه، گرایش اهمیت بر تأکید با خود پژوهش
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 و دانسـته  کوچک کارهاي و کسب عملکرد چگونگی در مؤثري
 اسـت  نمـوده  مطـرح  آن به وابسته را وکارکسب موفقیت میزان

 انـد عقیـده  ایـن  بر) 1393( زیودار و پورایمانی). 1396 حسینی،(
 و مثبـت  همبسـتگی  داراي شـرکتی  کـارآفرینی  بـه  گرایش که

 و زالـی ). 1393 زیـودار،  و پورایمانی( است عملکرد با معناداري
 را کارآفرینانـه  گـرایش  خـود  مطالعـه  در نیز) 1390( وندمهدي
 گـرایش  که یافتند دست نتیجه این به و نموده تلقی مهم امري

 نــوآوري، شــامل آن ةدهنــد تشــکیل ابعــاد و کارآفرینانــه
 تهـاجمی،  رقابـت  و پیشـگامی  پـذیري،  ریسک گرایی،استقالل

 و زالـی ( دارنـد  سـازمانی  عملکـرد  بـر  داري معنی و مثبت تأثیر
 یافـت  دسـت  نتیجه این به) 2011( همیلتن). 1390 وند،مهدي

 یـادگیري  از متأثر پویا اجتماع یک خانوادگی يهاوکارکسب که
 عملـی  تمـرین  یـک  طریـق  از افراد آن در که است کارآفرینانه

 نسـل  به را وکارکسب دانش ها،مهارت و وکارکسب از بلندمدت
 ). 2011 همیلتن،( کنندمی منتقل بعدي

 مهـارتی  سواد که داشت آن از حکایت حاضر پژوهش نتایج
) 2011( همیلـتن . اسـت  اثرگذار ورزشی کار و کسب موفقیت بر

 اهـداف  پیشـبرد  در مؤثري نقش مهارت داشتن که است معتقد
 تضــمین را وکــارکســب در نســبی موفقیــت و دارد کارآفرینانــه

 گــرا، )2010( بنــا بــر نظــر هــاس). 2011 همیلــتن،( کنــدمــی
 تــوانمــی باشــد همــراه عملــی و تجربــی روش بــا کــارآفرینی
ــه را کــارآفرینی ــراد ب ــی نقــش او نظــر از داد، آمــوزش اف  مرب
 هـاس، ( اسـت  کننـده  تسـریع  و دهنـده  ارتقـاء  یـک  کارآفرینی

2010 .( 
 بـر  دانشـگاهی  سـواد  کـه  داد نشـان  حاضـر  پژوهش نتایج
 حاصل دانشگاهی سواد. دارد ثیرأت ورزشی کار و کسب موفقیت
. اسـت  دانشـگاهی  مقطـع  چنـد  یـا  یک در فرد تئوریک مطالعه
. دهنـد مـی  قـرار  تأییـد  مورد را یافته این مطالعات برخی اگرچه
 گرایش که یافتند دست نتیجه این به) 2010( همکاران و آرهی

 کسب عملکرد بر ايمالحظه قابل اثر تحصیالت و یادگیري به
 و صـدیق  مطالعـه  امـا ). 2010 همکـاران،  و آرهـی ( دارد کار و

 دریافتنـد  آنهـا . کندنمی تصدیق را مسأله این) 1391( همکاران
 در دخیـل  معیارهـاي  نمـرات  میـانگین  و کـارآفرینی  میزان که

 جامعـه  به توجه با که باشدمی ضعیف حد در مدیران کارآفرینی
 باشـد مـی  عالی تحصیالت با مدیران میان از که تحقیق آماري
 آمـاري  جامعه میان در کارآفرینی میزان بودن پایین دهندهنشان
 کارآفرینی آموزش ضعف بیانگر امر این که. باشدمی بحث مورد

 و صـدیق ( باشـد مـی  کشـور هـاي  دانشـگاه  و عالی آموزش در
  ).1391 همکاران،
 کارآفرینانـه  گـرایش  کـه  داد نشان حاضر مطالعههاي یافته

 کـار  و کسـب  موفقیـت  و مهـارتی  سواد میان ارتباط در ورزشی
 استنباطی تحلیل که همانطور. کندمی ایفا میانجی نقش ورزشی

 معنـاداري  تـأثیر  کارآفرینانـه  گرایش بر مهارتی سواد داد نشان
 بـر  معنـاداري  تـأثیر  نیـز  کارآفرینانه گرایش حال، عین در. دارد

 گــرایش میــانجی نقــش رو ایــن از. دارد وکــارکســب موفقیــت
ــانجی نقــش تأییــد. گــرددمــی تأییــد کارآفرینانــه  گــرایش می
 وکـار کسـب  موفقیت و مهارتی سواد میان ارتباط در کارآفرینانه

 طبـق  دارنـد  مهـارتی  سـواد  کـه  افـرادي  کـه  اسـت  معنا بدین
. دارنـد  ورزشـی  وکارکسب در موفقی عملکرد پیشین،هاي یافته

 هــايگــرایش کــه مهــارتی ســواد بــا افــرادي حــال، عــین در
 خود وکارکسب در موفقی عملکرد توانندمی دارند نیز کارآفرینانه

 . باشند داشته
 کارآفرینانـه  گـرایش  کـه  داد نشان حاضر مطالعههاي یافته

 وکـار کسـب  موفقیـت  و دانشگاهی سواد میان ارتباط در ورزشی
 تحلیـل  کـه  همـان طـور  . کنـد مـی  ایفـا  میانجی نقش ورزشی

 تأثیر کارآفرینانه گرایش بر دانشگاهی سواد داد نشان استنباطی
 تـأثیر  نیـز  کارآفرینانـه  گـرایش  حـال،  عـین  در. دارد معناداري
 میـانجی  نقـش  رو ایـن  از. دارد وکارکسب موفقیت بر معناداري

 اسـتنباطی  تحلیـل  اساس بر. گرددمی تأیید کارآفرینانه گرایش
 صـورت  قبلـی  قسـمت  بـا  مشابهی فهم و برداشت شده، انجام

 میان ارتباط در کارآفرینانه گرایش میانجی نقش تأیید. گیردمی
 کـه  اسـت  معنـا  بـدین  وکـار کسـب  موفقیت و دانشگاهی سواد

 پیشـین، هـاي  یافتـه  طبـق  دارنـد  دانشـگاهی  سـواد  که افرادي
 حـال،  عـین  در. دارنـد  ورزشـی  وکـار کسـب  در موفقی عملکرد
 دارنـد  نیز کارآفرینانه هايگرایش که دانشگاهی سواد با افرادي

 .باشند داشته خود وکارکسب در موفقی عملکرد توانندمی
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