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 دانشجویان دیدگاه از ورزش در کارآفرینی موانع تحلیل حاضر پژوهش از هدف

 آماري جامعه. بود تهران دانشگاه ورزشی علوم و بدنیکارشناسی ارشد تربیت

دانشکده تربیت بدنی  ارشد کارشناسی مقطع دانشجوي 240 همه تحقیق

 دانشجو 148 تصادفی طور به مورگان جدول اساس بر که بود تهران دانشگاه

 از تحقیق اهداف به یابیدست براي. شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان به

 محتوایی و صوري روایی که شد استفاده ساخته محقق سؤالی 35 يپرسشنامه

رسید و روایی سازه آن با  ورزشی مدیریت متخصصین از تن 15 تایید به آن

 30 با مقدماتی آزمون یک در پرسشنامه نیز پایایی تحلیل عاملی تایید شد.

 هاداده تحلیل براي. شد محاسبه 93/0  کرونباخ آلفاي از استفاده با و آزمودنی

 چرخش با اکتشافی عاملی تحلیل از استنباطی و  توصیفی آماري هاي روش از

. شد استفاده SPSS.V.16 افزار نرم کمک با فریدمن و آزمون واریمکس

 در کارآفرینی يعدم توسعه بر مؤثر مانع هفت داد نشان پژوهش هايیافته

 علمی پرورشی، شخصیتی، خانوادگی، موانع عبارتند از اولویت ترتیب به ورزش

 .   قانونی و اجتماعی – فرهنگی ، مالی تخصصی، –
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  تهران  دانشگاه بدنی، تربیت دانشجویان کارآفرینی، موانع ورزشی، کارآفرینی

The purpose of this research was to analyze of the barriers 
to entrepreneurship in sport from the perspective of M.A 
students of physical education and sport sciences at the 
Tehran University. Statistical population of this study 
included 240 M.A. students of physical education and sport 
sciences who were studying at the Tehran University. Based 
on Morgan table, 148 students were randomly selected as 
research samples. To achieve the research goals self - made 
questionnaire was used. Validity of the questionnaire was 
confirmed by 15 experts of sport management, and 
construct validity of the questionnaire was confirmed by 
factor analysis method. Its reliability was studied in a pilot 
study with 30 subjects and calculated as 0.93 respectively. 
For data analysis the descriptive statistics and inferential 
statistics methods, including exploratory factor analysis 
with Varimax rotated matrix and Freidman test by 
application of SPSS software were used. The result of 
research indicated that there are seven obstacles affecting 
the development of entrepreneurship in sports in order of 
priority family factors, personality factors, educational 
factors, scientific and professional factors, financial factors, 
social and cultural factors, and legal factors. 
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  همقدم

هاست و قرن بیست و یکم، عصر رقابت بر سر منابع و سرمایه

وري از اند، بهرهکشورهاي بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه

قرار داده و در پرتو ي کار خود ها را در سرلوحهمنابع و سرمایه

هاي رشد و توسعه را به کرده و متخصص، چرخافراد تحصیل

اند. در هایی دست یافتهحرکت درآورده و به ابداعات و نوآوري

این راستا براي توسعه در هر سازمان و هر کشوري مستلزم 

توجه به یک سري از عوامل است که بتواند مسیر پیشرفت و 

ت و نوآوري فراهم سازد. از این رو به توسعه را از طریق خالقی

رسد یکی از عواملی که بتواند در هر حوزه به ویژه حوزه نظر می

اتحصیالن ورزش و تربیت بدنی موجب رونق کسب و کار فارغ

این رشته گردد، کارآفرینی باشد. چرا که  کارآفرینی این قابلیت 

انه سوق را دارد که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکر

داده و موجب رشد اقتصادي شده و دانش جدید را به خدمات و 

محصوالت نو تبدیل و بر ایجاد اشتغال، باال رفتن کیفیت 

هاي اجتماعی و زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب

).  در 1390 شود (صادقی و ملکی نیا،وري از منابع ملی بهره

است  هیچ از چیز یک خلق توانایی عمل واقع کارآفرینی در

کسب و  ایجاد در کوشش نوع هر ).  به عبارتی2010،  1(بورن

خود  آمیز همچون مخاطره جدید هايفعالیت یا جدید کار

 با سازمانی يتوسعه یا و جدید سازمان یک ایجاد اشتغالی،

 تاسیس قبل از که سازمانی یا و گروه یک یک فرد، از استفاده

). 2009، 2شود(زامپتاکیس و همکارانمی کارآفرینی نامیده شده،

 شود.می استفاده که است سال 200 به نزدیک کارآفرینی واژه

 یک فرد، یک که بود هاییکارآفرینی بر تالش سنتی تاکید

 این در کرد. امامی تبدیل موفق و کار کسب یک به را بینش

و   هاسازمان در تواندمی که فرایندي عنوان به کارآفرینی اواخر

 پردازي مفهوم اتفاق بیافتد، ايهانداز و نوع هر جوامع مختلف با

 فرایند ). در این راستا2009است(زامپتاکیس و همکاران،  شده

 نظر از است که رفتاري و نگرش و عناصر داراي کارآفرینانه

 از استفاده براي سازمان یا فرد یک تمایل به نگرشی

 اشاره خالقانه تغییر براي حس مسؤلیت و جدید هايفرصت

 گرایش کارآفرینانه عنوان به هاتمایل این به مواقع برخی دارد. 

کارآفرینی  نیز رفتاري نظر از ).2010است(بورن،  شده اشاره

 فرصت، ارزیابی نیاز براي مورد هايفعالیت از ايمجموعه شامل

 مورد منابع آوردن دست به و ارزیابی وکار، کسب مفهوم تعریف

 آمیز مخاطره هايفعالیت انجام به اقدام سپس و نیاز

                                                                      
1 . Boren 
2 . Zampetakis et al 

). در این رابطه کارآفرینی در 2012است(نظري و همکاران، 

هاي موجود در توان فرآیند استفاده از فرصتورزش را می

هایی که در ظاهر ممکن است تهدید یا ورزش دانست. فرصت

 هايکمبود به نظر آیند یا مورد توجه خاصی نباشند. ایجاد شغل

جدید، نوآوري در محصوالت و خدمات ورزشی و تبدیل 

هایی براي اشتغال یا ایجاد بازار کار جدید، کمبودها به فرصت

توان به آنها پرداخت. مسائلی است که در کارآفرینی ورزشی می

اي شناخته شده است و در صورت هرچند ورزش، پدیده

ر کارآفرینی هایی به منظوتوان از آن به عنوان راهشناسایی، می

). در این راستا علیرغم 1386پور، در ورزش استفاده کرد(فروغی

هاي تحصیلی ها و رشتهتوسعه کارآفرینی در بسیاري از حوزه

رسد کارآفرینی در ورزش به جایگاه واقعی مختلف، به نظر می

هاي خود نرسیده است. به طوري که با توجه به وجود رشته

د عالقه مندان زیاد در حوزه ورزش متعدد در علوم ورزشی، وجو

هاي ورزشی، رویدادهاي بزرگ و مانند ورزشکاران، باشگاه

المللی، وجود کوچک ورزشی در سطوح ملی و بین

هاي مرتبط با علوم ورزشی و التحصیالن متعدد در رشتهفارغ

زایی در همچنین وجود بسترهاي مناسب براي فعالیت و اشتغال

رسد کارآفرینی در ورزش رونق زیادي حوزه ورزش، به نظر می

هایی مواجه است. نداشته و توسعه کارآفرینی در ورزش با چالش

هاي انجام شده در خصوص همچنین بسیاري از پژوهش

کارآفرینی ورزش از زوایاي مختلف به مفهوم کارآفرینی در 

اند. به طوري که یدالهی فارسی و ورزش پرداخته

دریافتند که موانع کارآفرینی در  ) در پژوهشی1390همکاران(

ورزش عبارتند از میزان سرمایه گذاري زیربنایی دولت در 

ورزش، توجه به کیفیت محصوالت و خدمات، میزان تشویق، 

هاي نو جو و فضاي عمومی حاکم بر جامعه براي خلق ایده

هاي کسب وکار، ،میزان رقابت در بازار ورزشی، زیر ساخت

، خدمات بیمه و خدمات بانکی. جوادیان ارتباطات، حمل و نقل

) در پژوهشی پذیرش خطر مالی توسط 1388صراف و شجیع (

کارآفرینان ورزشی را اصلی ترین مانع کارآفرینی در این رشته 

بیان نمودند و اظهار داشتند که مشکل تأمین سرمایه ، 

هاي شغلی و هاي دولت، رشته تحصیلی، نبود فرصتسیاست

ترین مشکالت فرارو در راه ومشاوره مهم کمبود راهنمایی

شود. اندازي کسب وکارهاي ورزشی محسوب می

) نیز در پژوهشی موانع کارآفرینی در ورزش 1387غالمی(

ي صرف اشتغال کشور را  تنها محدود و منحصر به جنبه

وکسب و کارهاي کوچک بیان کرده و بر مفهوم گسترده و با 

) نیز در 1388کیانی و عبدلی(ارزش آن تأکید نکرده است. پور

هاي ها وگروهپژوهشی دریافتند جو سازمانی باز در دانشکده

ي کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی در رشد و پرورش روحیه
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) در ارزیابی کارآفرینی 1392مؤثر است. نصیر زاده و همکاران (

مدیران کل سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران بیان 

هاي براي اعتالي کارآفرینی ورزشی پرورش ویژگیکردند که 

) 1392شخصیتی مدیران ضروري است. فراهانی و همکاران (

هاي کم بهره، نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وام

هاي تأمین اعتبار، هاي مالیاتی، تأمین سرمایه، برنامهمعافیت

ري و هاي آموزشی براي ایجاد خالقیت و نوآومحتواي برنامه

ایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی درسطوح مختلف جامعه 

تواند به رشد ها میدانش آموختگان دانشگاه "خصوصا

) در 1391کارآفرینی کمک شایانی نماید. احمدي و همکاران (

اي دریافتند عوامل محیطی بر ویژگی هاي کارآفرینانه مطالعه

و همکاران هاي کریمی دانشجویان تأثیر دارد. همچنین یافته

) در پژوهشی موید این است که عوامل محیطی از طرف 1390(

خانواده و آشنایان وحمایت دانشگاهی بر قصد کارآفرینی 

دانشجویان تأثیر معناداري دارد ، ولی عوامل فرهنگی وحمایت 

محیطی وموانع محیطی درك شده ،اثر مستقیم معناداري بر 

) 1392و مند علیزاده (قصد کارآفرینی دانشجویان ندارد. هنري 

توجه به آموزش کارآفرینی را به منظور ارتقاي توانمندي هاي 

نیروي انسانی ، بویژه دانش آموختگان براي ارتقاء کارآفرینی 

)بر اثربخشی دوره هاي 1391الزم می دانند. غالم پور و کلیچ (

آموزش کوتاه مدت مهارت هاي کارآفرینی براي دانشجویان 

مازندران تأکید داشتند. فراهانی و همکاران  ودانش آموختگان

اي دریافتند دروس تخصصی تربیت بدنی ) نیز در مطالعه1389(

را در  پرورش زمینه هاي عملی مهارت کارآفرینی  مناسب نمی 

) در پژوهشی دریافتند 2014دانند. حمیدي پور و جانانی (

ارد. هاي ورزشی در حد مطلوب قرار دکارآفرینی مدیران باشگاه

بین میزان کارآفرینی مدیران مرد و زن تفاوت آماري معناداري 

وجود ندارد. همچنین بین میزان تعادل در ریسک پذیري، 

کنترل درونی، نیاز به موفقیت، سالمت فکري، تحمل ابهام و 

عمل گرایی مدیران کارآفرین مرد و زن ورزشی تفاوت آماري 

) در 2013و همکاران( هاي عاشوريمعناداري وجود ندارد. یافته

اي نشان داد کارآفرینی ورزشی در استان مازندران در مطالعه

و  3وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتایج پژوهش هاریسون

ترین موانع توسعه کارآفرینی ) نشان داد از مهم2008همکاران (

توان به عدم تمایل کارآفرینان براي فعالیت در در ورزش می

هاي نوین در فاده بهینه از فناوريحوزه ورزش و عدم است

) مبین این 2011هاي پژوهش رضایی (ورزش نام برد. یافته

                                                                      
3 . Harrison 

ترین عوامل عدم توسعه فناوري در ورزش است که از مهم

توان به موانع رفتاري، محیطی و ساختاري اشاره کرد. می

همچنین عدم توسعه ورزش قهرمانی در استان مازندران از 

باشد. رونق کارآفرینی در ورزش می ترین دالیل عدممهم

) بیانگر این است که بین 2014مطالعات نجفی و همکاران (

هوش هیجانی و ابعاد کارآفرینی دانش آموزان سوم دبیرستان 

  ارتباط معناداري وجود دارد.

همان طوري که مطالعه مبانی نظري و ادبیات پیشینه 

لف و هاي مختدهد توسعه کارآفرینی در حوزهنشان می

باشد. اما با توجه کشورهاي متعدد به دالیل مختلف مربوط می

هاي مختلف اتحصیالن رشتهبه این که انتظار بر این است فارغ

هاي مختلف علوم التحصیالن رشتهتحصیلی به ویژه فارغ

ورزشی، در وضعیت کنونی کشور، متکی به اشتغالزایی توسط 

شده در دوران تحصیل دولت نباشند و خود نیز از علم آموخته 

براي ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی براي خود و سایر افراد 

هاي مثبت و عملی بردارند، و نظر به این کارآفرینی جامعه اقدام

هاي مختلف کاري در توسط این گونه افراد علیرغم وجود حوزه

باشد، پژوهش حاضر در صدد هایی مواجه میورزش با چالش

ل پاسخ دهد که موانع کارآفرینی در ورزش از است به این سئوا

دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 

هاي مادر و فعال در دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه

  حوزه علوم ورزشی چیست؟

  

  روش شناسی تحقیق

تحلیلی بود که به شکل میدانی  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

دانشجوي مقطع  240ي آماري پژوهش را جامعهانجام شد. 

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 

هاي مختلف موجود این رشته در دهند که در گرایشتشکیل می

مشغول  90-91دانشگاه تهران  در نیمسال دوم سال تحصیلی 

به تحصیل بودند، تشکیل می دادند که از این تعداد بر اساس 

گیري تصادفی ساده نفر با روش نمونه  148ول مورگان تعدادجد

انتخاب شدند. به منظور شناسایی موانع به عنوان نمونه پژوهش

مؤثر بر کارآفرینی در ورزش، از پرسشنامه محقق ساخته 

استفاده شد. شایان ذکر است سئواالت پرسشنامه بر مبناي 

استخراج و در اي مطالعه ادبیات پیشینه و مطالعات کتابخانه

پرسشنامه گنجانده شد. روایی صوري و محتوایی آن به تایید 

تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید. همچنین با توجه  15

 هابه این که در تحلیل عاملی واریانس مشترك همه گویه

ها براي تحلیل عاملی همه گویه گردید،گزارش  5/0 بیشتر از

استفاد شد. به بیان دیگر پرسشنامه داراي روایی سازه بود. 
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آزمودنی و با  30پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 

ها از محاسبه شد. براي تحلیل داده 93/0آلفاي کرونباخ  

هاي آماري توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، جدول روش

، آزمون KMOفراوانی و درصد و آمار استنباطی از جمله توزیع 

بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس وآزمون 

  استفاده شد. SPSS.v.16فریدمن با کمک نرم افزار 

  

  یافته هاي تحقیق

   .دهدها را نشان مینمونه فردي هاي ویژگی نتایج جدول یک

  KMOضریب نشان می دهد با توجه به این که  2جدول 

ها براي تحلیل عاملی باشد، اندازه نمونهمی 7/0بیشتر از 

بارتلت  مناسب است. همچنین با توجه به این که میزان آزمون

ها ارتباط معناداري براي تر است، بنابراین گویهکوچک 05/0از 

فراهم کردن یک مبناي معقول براي تجزیه و تحلیل موانع 

دارند. به بیان دیگر تحلیل عاملی  مؤثر بر کارآفرینی ورزشی را

براي شناسایی ساختار مدل عاملی موانع مؤثر بر کارآفرینی 

  ورزشی مناسب است.

  

  اطالعات مربوط به ویژگی هاي فردي آزمودنی ها .1جدول 

  درصد  فراوانی  جنسیت
وضعیت 

  تأهل
  درصد  فراوانی

  رده سنی

  (سال)
  درصد  فراوانی

سال ورود به 

  دانشگاه
  درصد  فراوانی  گرایش تحصیلی  درصد  فراوانی

  زن

  

  مرد

  

  مجموع

52  

  

96  

  

148  

35,1  

  

64,9  

  

100  

  مجرد

  

  متأهل

  

  مجموع

95  

  

53  

  

148  

64,2  

  

35,8  

  

100  

25-23  

28-26  

31-29  

  وبیشتر 32

  مجموع

71  

40  

16  

21  

148  

48  

27  

10,8  

14,2  

100  

1388  

1389  

1390  

1391  

  مجموع

12  

41  

75  

20  

148  

8,1  

27,7  

50,7  

13,5  

100  

مدیریت ورزشی وبرنامه ریزي 

  ورزشی

  فیزیولوژي ورزشی

  آسیب شناسی وحرکات اصالحی

  رفتار حرکتی

  روانشناسی ورزشی

  مجموع

61  

58  

4  

23  

2  

148  

41,2  

39,2  

2,7  

15,5  

1,4  

100  

  

  پرسشنامه KMOنتایج تحلیل عاملی آزمون بارتلت و .2جدول 

 KMOشاخص 
  یت بارتلتیآزمون کرو

χ2 df  P 
794/0 479/2976  595  001/0  

  

  موانع ومشکالت کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران .3جدول 

  عوامل
واریانس هر  %

  عامل

بار 

  عاملی
  پرسش ها

آلفاي 

  کرونباخ

  1عامل 
  موانع خانوادگی

)41/18(  

610/0  

572/0  

536/0  

671/0  

554/0  

  ي والدین با فرزندان رابطه

  دارایی و ثروت والدین 

  محیط خانوادگی پویا و خالق 

  آشنایی خانواده با نوآوري و کارآفرینی 

  سهم و نقش ورزش در سبد خانوار

832/0  

  2عامل 
  موانع شخصیتی

)32/15(  

741/0  

681/0  

730/0  

650/0  

792/0  

473/0  

  ي عملکردو توان شخصی کارآفرین براي تحمل شکست و پیشرفت و نتیجه انگیزه

  کردن براي کارآفرین شدن در بخش ورزشپذیري و ریسکنیاز مخاطره

  خالقیت و نوآوري فرد کارآفرین

  هاي کاريتوانایی شناخت تیم

ش و عملکرد اعتقاد فرد کارآفرین به اینکه براي رسیدن به هدف به انرژي درونی خود، تال

  خویش اتکا کند و مسئولیت اعمال و تصمیمات خود را بپذیرد

812/0  

  3عامل 
  موانع پرورشی

)9/12(  

723/0  

741/0  

758/0  

763/0  

  هاي خالقیت توسط خانوادهایجاد فرصت 

  هاي خالقیت توسط سیستم آموزشی کشورایجاد فرصت

  ورزشی در نقاط مختلف کشورایجاد شرایط مساوي و یکسان در تربیت کارآفرینان 

  تجربیات کارآفرینی والدین

794/0  
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  عوامل
واریانس هر  %

  عامل

بار 

  عاملی
  پرسش ها

آلفاي 

  کرونباخ

  وجود اساتید ماهر و خالق براي تربیت کارآفرینان ورزشی  692/0

  4عامل 

  موانع

  تخصصی-علمی

)63/8(  

784/0  

782/0  

563/0  

  

658/0  

741/0  

  بدنیسرفصل دروس اصلی تربیت

  وجود جو و فضاي مناسب و رقابتی در سیستم آموزشی

بدنی هاي کارآفرینی دانشجویان تربیتهاي فوق برنامه براي ایجاد و رشد مهارتشآموزوجود 

  و علوم ورزشی

  سطح تحصیالت کارآفرین

  هاي علمی پژوهش ورزشیگیري از تحقیقات و طرحبهره

861/0  

  5عامل 
  موانع مالی

)7/6(  

682/0  

534/0  

493/0  

482/0  

461/0  

  کارآفریني اولیه و تأمین نقدینگی سرمایه

  هاي بانکیي باالي وامبهره 

  قیمت باالي تجهیزات تولیدي

  بخش خصوصی و جذب حامیان مالی ورزشی

  ي مواد اولیهتوانایی کارآفرینان ورزشی جهت تهیه

796/0  

  6عامل 

  موانع

  اجتماعی-فرهنگی

)2/5(  

580/0  

678/0  

  

665/0  

649/0  

681/0  

  تشویق و حمایت از کارآفرینان ورزشی بر اساس عملکرد کارآفرینی ورزشی  

هاي بادآورده و تأثیر آن بر یابی افراد به پولهاي گذشته و دستنوسانات اقتصادي در دوره

  یابی به پول و درآمد لزوماً با انجام کار همراه نیستاذهان مردم که دست

  رسند  هاي مالی میارآفرینی به موفقیتاحترام جامعه به افرادي که از طریق ک

  هاي عمومی در تبین فرهنگ کارآفرینیرسانه

  وجود مراکزي براي کمک به کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی

853/0  

  7عامل 
  موانع

  )65/4قانونی (

702/0  

769/0  

733/0  

797/0  

788/0  

  کارهاي ورزشیي کارآفرینی و کسب و شفافیت قوانین و مقررات کشور در توسعه

  هاي بانکی و صادرات محصوالتقوانین و مقررات دست و پا گیر اخذ وام

  هاي بیمهي محصوالت ورزشی توسط شرکتوجود بیمه

  ي ورزش کشورگذاري در حوزهتصویب قوانین الزم جهت امنیت سرمایه

) و رفع موانع قانونی جهت واگذاري 44اجراي کامل سیاست خصوصی سازي (اصل 

  باشگاههاي ورزشی دولتی

873/0  

  

دهد با توجه به بار عاملی بیشتر از نشان می 3نتایج جدول 

تنها هفت عامل براي موانع و مشکالت کارآفرینی در ورزش  3/0

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تربیت

درصد از  81/71عامل  7ی این انتخاب شد. همچنین به طور کل

  واریانس موانع مؤثر بر کارآفرینی ورزشی را بیان می کند.

دهد که با توجه به  سطح معناداري نشان می 5و  4جداول 

است، بین اولویت عوامل موانع و مشکالت  05/0که کمتر از 

بدنی و علوم کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان تربیت

تهران تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین ورزشی دانشگاه 

ترتیب اولویت موانع عبارتست از عوامل خانوادگی، عوامل 

تخصصی، عوامل  –شخصیتی، عوامل پرورشی، عوامل علمی 

  اجتماعی و عوامل قانونی. –مالی، عوامل فرهنگی 

  

  نتیجه آزمون فریدمن .4جدول 

  تعداد نمونه 148

 خی دو 726/461

 درجه آزادي 6

  سطح معناداري  001/0

 رتبه بندي موانع  بر اساس بیشترین میانگین  .5جدول 

انحراف 

 استاندارد
 عامل  رتبه میانگین

 موانع خانوادگی  1 154/4 61/0

 موانع شخصیتی  2 092/4 59/0

 موانع پرورشی  3 928/3 49/0

 تخصصی- موانع علمی  4 8/3 85/0

 موانع مالی  5  32/3 58/0

  اجتماعی -موانع فرهنگی   6 31/3 86/0

 موانع قانونی  7 1/3 97/0

  

  بحث ونتیجه گیري



 1400، بهار 4سال نهم، شمارة  ،یورزش تیریدر مد يکاربرد يهاپژوهش  168

هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از 

دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی 

دانشگاه تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر  

کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع 

 –انع علمی خانوادگی، موانع شخصیتی ، موانع پرورشی ، مو

اجتماعی و موانع  –تخصصی ، موانع مالی ، موانع فرهنگی 

هاي  پورکیانی و قانونی. که نتایج پژوهش با یافته

،غالم پور و )1380(جوادیان و همکران ،) 1388(همکارن

 فراهانی و همکاران ،)1387( غالمی ،) 1391( همکاران

، صادقی و )1392( ، هنري و مندعلیزاده)1392(

کریمی و  ،)1386(فروغی و همکاران ،)1390(همکاران

، نصیرزاده و )1389(فراهانی و همکاران ،)1390(همکاران

)، عاشوري و 1390، یداللهی و همکاران()1392(همکاران

)، نجفی و 2014)، حمیدي پور و همکاران ( 2013همکاران (

) که هر 2012) و نظري (2011)، رضایی (2014همکاران (

ژوهش خود به بخشی از موانع یافت شده در پژوهش کدام در پ

از آنجا که خانواده، شرایط  .دارد اند، همخوانیحاضر اشاره داشته

تواند خانوادگی و والدین در تولید افکار کارآفرینانه فرزندان می

ترین نقش را در تولید  تفکر نقش داشته باشد، لذا والدین مهم

دانشجویان رشته تربیت بدنی  کارآفرینی در دانشجویان به ویژه

توانند داشته باشند. چرا که والدین بیشتر از هر فردي از می

هاي بالقوه فرزندان خود اطالع داشته و با استفاده از توانمندي

توانند مسیر شغلی فرزندان خود را با توجه به این شناخت می

رشته تحصیلی و همچنین توانمندیها و استعدادهاي بالقوه 

ت کنند و فرزندان خود را خالق و نوآور پرورش دهند. چرا هدای

گیري که کارآفرینی، فرآیندي اکتسابی است و خانواده در شکل

تواند رو خانواده میکند. از ایناین فرآیند نقش اساسی را ایفا می

عنصر پویایی و تحرك را به ژرفاي وجود فرزندان خود تزریق 

ه به مشکالت اقتصادي بسیاري رسد با توجکند. اما به نظر می

ها ها و اشتغال به کار والدین تا دیر وقت، توجه خانوادهاز خانواده

به موضوع خالقیت و کارآفرینی فرزندان خود تا حد زیادي مورد 

ها فراموشی قرار گرفته است. از سویی دیگر بسیاري از خانوده

از نسبت به شناخت کارآفرینی به ویژه کارآفرینی در ورزش 

شناخت و دانش محدودي برخوردار هستند. در این راستا توصیه 

هاي کارآفرینی در هاي تربیت بدنی کارگاهشود دانشکدهمی

ورزش را به طور مشترك بین والدین و دانشجویان برگزار 

ها نمایند تا به طور همزمان هم دانشجویان و هم والدین آن

خت بیشتري پیدا هاي کارآفرینی در ورزش شنانسبت به جنبه

ها نسبت به کارآفرینی و همکاري کنند تا با افزایش دانش آن

ها شاهد رونق کارآفرینی در ورزش دانشجویان با خانوداده

باشیم. یکی دیگر از موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه 

دانشجویان مربوط به عامل شخصیتی است. کارآفرینان 

هاي شخصیتی مشترك و قابل تأملی دارند. البته این ویژگی

ها منحصر به فرد نبوده و هر یک از کارآفرینان بالقوه و ویژگی

ها برخوردار ها و قابلیتیک نسبت از این ویژگییا بالفعل به 

ها براي کارآفرینان بالقوه و نیستند و بازگو کردن این ویژگی

شود و فرد با ها میبالفعل سبب تقویت و تشویق احتمالی آن

کند آنها را در خود ایجاد کند و ها سعی میشنیدن این ویژگی

واهد شد. البته سبب میل و رغبت بیشتر افراد به کارآفرینی خ

الزم به ذکر است که خصوصیات شخصی هم ذاتی هستند و 

هم اکتسابی و شرایط کودکی مانند فقر، از دست دادن والدین و 

... در پنج سال اول زندگی بیشترین تأثیر را در زندگی و 

گیري شخصیت افراد دارد و در این دوران جو اجتماعی، شکل

فراد بر شخصیت او تاثیر اقتصادي، روانی و محیطی اطراف ا

هاي شخصیتی و شخصیت فرد پس گذارد. اما تکامل ویژگیمی

توان بسیاري از شود. بنابراین میها تجربه حاصل میاز سال

هاي شخصیتی را پرورش داد و به کمک آن در ویژگی

ي توفیق کارآفرینی به موفقیت دست یافت. در این رابطه الزمه

هاي خاص ی، داشتن ویژگیجامعه در کارآفرینی ورزش

پذیري و ریسک، شخصیتی مانند انگیزه و توان، مخاطره

باشد. در این راستا خالقیت و نوآوري و ... در افراد جامعه می

ها به ویژه دروس شود در دروس مدارس و دانشگاهتوصیه می

هاي مختلف علوم ورزشی در مقاطع تحصیلی دروسی رشته

مدارس نسبت به تقویت انگیزه، پیش بینی شود که از دوره 

مخاطره پذیري، خالقیت و نوآوري اقدام شود. همچنین در 

توان از افرادي که داراي تجارب موفق در کوتاه مدت می

نوآوري هستند، براي  و خالقیت پذیري، مخاطره انگیزه،

هاي تربیت بدنی هاي آموزشی در دانشکدهبرگزاري کارگاه

خود را در اختیار دانشجویان  دعوت به عمل آید تا تجارب

هاي مختلف علوم ورزشی قرار دهند تا این احساسات در رشته

  دانشجویان بیدار شده و همچنین به مرور تقویت شود. 

باشد. مانع دیگر تاثیرگذار در کارآفرینی ورزشی پرورشی می

شد که کارآفرینان به جاي ساخته شدن، متولّد زمانی تصور می

دهد مروزه شواهد کافی وجود دارد که نشان میشوند. اما امی

تواند در نتیجه آموزش دوران صفات کارآفرینی می

هاي کودکی،استقالل، به خود متکی بودن و در معرض ارزش

فرهنگی به خصوص مرتبط با کار و صنعت قرارگرفتن پرورش 

). از اینرو با توجه به این که 1386یابد(فروغی پور و همکاران، 

ینی ورزشی از طریق آموزش قابلیت بهبود دارد، به نظر کارآفر

هاي ورزشی رسد مراکز آموزشی و همچنین مدیران فدراسیونمی

نسبت به موضوع کارآفرینی باید توجه و حساسیت بیشتري داشته 
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هاي تربیت باشند. در این راستا ضروري است مدیران دانشکده

اي اهتمام ویژه بدنی نسبت به پرورش مدرسین کارآفرینی باید

شود افراد مزبور با همکاري داشته باشند. در این راستا توصیه می

هاي کارآفرینی نسبت به تربیت مدرسین کارآفرینی دانشکده

ورزشی اقدام کنند تا موضوع پرورش بعد کارآفرینی توسط 

هاي تربیت بدنی و متخصصین کارآفرینی ورزشی در دانشکده

  رزشی فراهم گردد.هاي مختلف وهمچنین رشته

از دیگر موانع کارآفرینی ورزش از دیدگاه دانشجویان 

تحصیلی است. در عصر اطالعات، به دلیل رشد باالي  - علمی

فناوري و رقابت شدید بر خالف گذشته تحصیالت و آموزش 

کارآفرین اهمیت خاصی پیدا کرده است. همانطور که قبال نیز 

ودند کارآفرینان و اشاره شد بر خالف گذشته که معتقد ب

یابد کارآفرینی ورزشی از طریق آموزش و پرورش توسعه نمی

شود و اي علمی توجه میامروزه، به کارآفرینی به عنوان رشته

هاي آموزش و پرورش، تواند از طریق وزارت خانهدولت می

علوم تحقیقات و فناوري و مؤسسات وابسته به خود ضمن 

الخصوص کارآفرینی ورزشی و تعریف مفهوم کارآفرینی، علی

افزایش سطح دانش افراد ،کمک شایانی به رشد و توسعه آن 

هاي رو با توجه به توسعه رشته تربیت بدنی در سالکند. از این

هاي مختلف علوم ورزشی با اخیر و بوجود آمدن رشته

هاي متعدد، اما خال ایجاد گرایش کارآفرینی ورزشی در گرایش

لف مدیریت ورزشی بیشتر از سایر موارد هاي مختبین گرایش

شود از آنجا که کمیته شود. در این راستا توصیه میمشاهده می

هاي مختلف ها و رشتهتربیت بدنی درحال بازنگري در گرایش

علوم ورزشی است، مسئولین مربوطه با دیدي مثبت به گرایش 

را کارآفرینی ورزشی نگریسته و نسبت به ایجاد آن اهتمام الزم 

معمول دارند. از سویی دیگر با توجه به این که در رشته تربیت 

هاي تربیت بدنی به موضوع کارآفرینی توجه بدنی هنرستان

شود در سرفصل دروس جدي نشده است، توصیه می

هاي تربیت بدنی نیز به موضوع کارآفرینی ورزشی هنرستان

آموزان در دوره هنرستان و در توجه الزم معمول گردد تا دانش

ادامه در دانشگاه بتوانند کارآفرینی ورزشی را به طور علمی فرا 

  گیرند. 

پنجمین مانع کارآفرینی ورزشی از منظر دانشجویان موانع 

مالی است. شاید در گذشته تصور بر این بود که کارآفرینی 

ک مستلزم داشتن سرمایه اولیه است. اما در مفهوم کارآفرینی ی

کارآفرین باید بتواند فکر و ایده خود را تبدیل به سرمایه مادي 

کند. اما نبود سرمایه اولیه به طور واقعی یک مانع اساسی در 

شود. در این راستا توصیه کارآفرینی ورزشی محسوب می

شود در وزارت ورزش و جوانان طرحی آماده و در هیات می

اي رزشی حمایت ویژهدولت به تصویب برسد تا از کارآفرینان و

هاي کم بهره و طوالنی مدت شود و با در اختیار گذاشتن وام

زمینه الزم براي رفع سرمایه اولیه کارآفرینان ورزشی برطرف 

شود در ساختار تشکیالتی وزارت شود. در این راستا توصیه می

ها و ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان

هاي ورزشی، واحد کارآفرینی هیات ها وهمچنین فدراسیون

تشکیل گردیده و با شناسایی کارآفرینان ورزشی و 

مند سرمایه گذاري در ورزش مشکل مالی گذاران عالقهسرمایه

برد بین کارآفرینان ورزشی و - کارآفرینان با یک رویکرد بر

  سرمایه گذاران برطرف شود. 

 – یکی دیگر از موانع کارآفرینی ورزش مانع فرهنگی

اجتماعی مؤثر بر  - اجتماعی است. بررسی موانع فرهنگی

ي کارآفرینی ورزشی از ابعاد فراموش شده کارآفرینی در حوزه

رسد ناشی از نگاه تک بعدي به ورزش است که به نظر می

هاي کارآفرینی ورزشی تا به امروز بوده است. زیرا زمینه

و رسوم جامعه، هاي خانوادگی، آداب اجتماعی افراد مانند ویژگی

میزان مشارکت و همکاري دوستان، همسایگان، اقوام جامعه و 

توانند افراد را در توفیق یا عدم توفیق در دولت و ... است که می

نامه و سخنان کارآفرینی ورزشی یاري کنند. با مطالعه زندگی

توان دریافت که کارآفرینان معموالً داراي کارآفرینان می

اي به در آن فرهنگ نگرش ویژهفرهنگی هستند که 

). از سویی دیگر 2010است (بورن، هاي کارآفرینانه بودهفعالیت

هاي کاذب بسیاري با نوسانات اقتصادي و بوجود آمدن شغل

ازجوانان تمایل دارند ره صد ساله را در یک شب طی کرده و 

بدون تحمل سختی و مشقت کار، سرمایه هنگفتی را در مدت 

ه دست آورند. وجود چنین نگرشی در بین بسیاري زمان کوتاه ب

از آحاد جامعه به طور یقین بر موضوع کارآفرینی و به ویژه 

کارآفرینی ورزشی آسیب جدي وارد خواهد ساخت. از اینرو براي 

تغییر چنین نگرشی در جامعه ضروري است، نهادهاي ورزشی 

 هاي مجري علوم ورزشی با همکاريکشور و همچنین دانشکده

صدا و سیما نسبت به تغییر نگرش مردم و جوانان ورزشکار و 

هاي مختلف علوم ورزشی از طریق همچنین دانشجویان رشته

هاي تلویزیونی و رادیویی اقدام کنند تا فرهنگ و تولید برنامه

دید مردم نسبت به کارآفرینی تغییر کرده و این فرهنگ تقویت 

  پیدا کند.

ی از دیدگاه دانشجویان مانع آخرین مانع کارآفرینی ورزش

قانونی است. دولت از جمله نهادهایی است که بر بسترسازي 

بدیلی دارد. زیرا دولت الزم در اقتصاد کشور نقش بارز و بی

تواند با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانین و می

هاي کارگزاران و بازیگران مقررات آثار زیادي بر روابط و فعالیت
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ي اقتصاد کشور داشته باشد. یعنی دولت با استفاده از عرصه

تواند بسترها و شرایط فعالیت و کارآفرینی ابزار قانون گذاري می

ي اقتصاد کشور را تسهیل و مهیا کند. به ورزشی در عرصه

ي مورد نظر عالوه بر موانع خانوادگی، ي جامعهعقیده

 - تحصصی، مالی، فرهنگی -شخصیتی، پرورشی، علمی

توانند به طرق مختلف از تحقق کارآفرینی اجتماعی که می

ورزشی جلوگیري کنند، مسئوالن کشور نیز نقش بسیار مهمی 

توانند ي کارآفرینی ورزشی یا کاستن آن میدر جهت توسعه

داشته باشند.  از اینرو براي رونق کارافرینی ورزشی مرتبط با 

ت امنیت شود، قوانین الزم جهموانع قانونی توصیه می

ي ورزش به تصویب برسد تا امنیت الزم گذاري در حوزهسرمایه

سرمایه گذاري در ورزش فراهم شود. به طوري که سرمایه 

گذاران با احساس امنیت بیشتر نسبت به ایجاد کارآفرینی 

ورزشی اقدام کنند.  همچنین از دیگر مواردي که موجب 

اجراي کامل  تواند باشد،کاهش موانع قانونی کارآفرین می

) و رفع موانع قانونی جهت 44سازي (اصلسیاست خصوصی

هاي ورزشی دولتی، قوانین و مقررات دست و واگذاري باشگاه

ي هاي بانکی و صادرات محصوالت، وجود بیمهپاگیر اخذ وام

محصوالت ورزشی و شفافیت قوانین و مقررات کشور در 

جمله  ي کارآفرینی و کسب و کارهاي ورزشی ازتوسعه

شوند. لذا هاي مؤثر براي کارآفرینی ورزشی محسوب میمؤلفه

شود مسئولین و براي رونق کارآفرینی در ورزش توصیه می

متولیان کشور نسبت به رفع موانع مزبور اهتمام الزم را داشته 

  باشند.
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