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چکیده
روش تحقیق حاضر نیمهتجربی بود 32 .نفر بهعنوان نمونه تحقیق بهصورت هدفمند انتخاب
شدند و در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند 16 .نفر بهصورت همتاسازی با گروه تجربی ازنظر
سن ،جنسیت ،تجربۀ کاری و سال ورود گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند .ابزار پژوهش
پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه و پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه بود.
قبل از شروع جلسات کالسی ،پیشآزمون و پس از طی  15جلسه درسی ،پسآزمون از هر دو
گروه کنترل و تجربی گرفته شد .جهت تحلیل دادهها از آزمونهای تی وابسته و تی مستقل استفاده
شد .نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانۀ دانشجویان علوم ورزشی قبل و
بعد از ارائه واحد درسی کارآفرینی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین قصد کارآفرینانه
دانشجویان قبل و بعد از ارائه واحد درسی تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین متغیرهای قصد
کارآفرینانه در گروه تجربی بهطور معناداری باالتر از میانگین این متغیر در گروه کنترل بود .بهنظر
میرسد ارائه واحد درسی کارآفرینی باهدف توسعه دانش ،نگرش و مهارتهای کارآفرینانه در
ایجاد انگیزه و تمایل دانشجویان بهاقدام جهت فعالیتهای کارآفرینانه و افزایش قصد کارآفرینانه
مؤثر باشد.
کلید واژهها :آموزش کارآفرینی ،قصد کارآفرینانه ،علوم ورزشی ،ویژگی شخصیتی
.1

استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
* نویسنده مسئول:

Email: z-mondalizade@araku.ac.ir

 .2دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

دوره دوم ،شماره اول (پیاپی پنج) ،بهار 157  1400

مقدمه
امروز کارآفرینی نقش مهمی را در صنعت ورزش ایفا میکند و این به دلیل ارزشآفرینی
اقتصادی و اجتماعی و درنهایت توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی در جوامع است .کارآفرینی
ورزشی شامل گذر از عملکردهای رایج به یک مدل رفتاری نوآورانه است ( .)Ratten, 2010سه
دیدگ اه در مورد کارآفرینی وجود دارد :دیدگاه نوآور محور ،دیدگاه مبتنی بر ایجاد کسبوکار و
دیدگاه مبتنی بر شناخت فرصتها ( .)Solvoll & et al, 2015در واقع رویکرد کارآفرینی و
مطالعۀ آن گسترده و چندوجهی است ،درنتیجه ،حیطه آموزش کارآفرینی نیز با توجه به گستردگی
دیدگاهها و نظریات مربوط به آن ،بسیار وسیع و قابلتأمل است .آموزشهای مربوط به کارآفرینی،
فراهمکننده ساختاری برای ایجاد اطالعات درباره کارآفرینی و ورزش است تا این دستاوردها در
جامعه نیز به اشتراک گذاشته شود ( .)Ratten, 2018برنامههای آموزشی میتواند بر اساس
موردنیاز بودن ،مناسب بودن ،منطبق بودن با اهداف و بهروز بودن مورد ارزیابی قرار گیرد
( .)Fayolle & Gailly, 2015عالوه بر این اهمیت آموزش کارآفرینی در ورزش ،به دلیل رقابت
موجود در بازار و خواسته های در حال تغییرِ مشتریان است که باید از طریق آموزش ،به این نیازها
پاسخ داده شود (.)Ratten, 2018
فرایند آموزش کارآفرینی ،مجموعهای از فعالیتهایی است که قصد توانمندسازی افراد ،توسعه
و رشد دانش ،مهارتها ،ارزشها و فهم آنها برای کارآفرینی را دارد .این فرایند نهتنها با فعالیت-
های محدودی مرتبط نیست ،بلکه طی آن باید مشکالت زیادی را شناسایی ،تعریف ،تعیین و حل
کرد .آموزش کارآفرینی به دنبال آمادهسازی افراد مخصوصاً جوانان است تا آنان را برای
مسئولیتپذیری و کارآفرین کردن افرادی که میخواهند کارآفرین شوند یا متفکران کارآفرینی
باشند ،آماده کند .این آموزش فقط در مورد آموزش به یک فرد برای ایجاد یک کار بازرگانی
نیست ،بلکه در مورد تشویق فرد برای تفکر خالق و رشد یک حس ارزشی قوی و پاسخگویی
است ( .)Mashayekh, 2007آموزش کارآفرینی فرایند مداومی است که توانایی ایجاد ایدههای
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متفاوت و چگونگی اکتشاف فرصت کسبوکار و توانایی ایجاد طرح شروع و ادامه کسبوکار را
به افراد میآموزد .در این راستا در آموزش کارآفرینی میبایست از مدل کارآفرینانه برای تدریس
و یادگیری کارآفرینی استفاده شود نه از مدلهای معلم محور (سنتی) .این بدان علت است که
مدلهای کارآفرینانه روحیه کارآفرینی را بیشتر در فراگیران ایجاد میکنند (.)Gibb, 1996
آموزش کارآفرینی ازآنجهت دارای اهمیت است که روزبهروز بر تعداد فارغالتحصیالن بیکار
دانشگاهها افزوده میشود ،فارغالتحصیالنی که برنامهای برای توسعه یک کسبوکار ،ایجاد یک
نوآوری و یا کارآفرینی ندارند .درواقع افزایش شمار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،ضعف
در تدوین و اجرای درست برنامههای توسعه اقتصادی ،نبود برنامهای فراگیر و همه سو نگر برای
پرورش نیروی انسانی متخصص و مواردی ازایندست از مهمترین عواملی است که امروزه به
مشکلی با عنوان اشتغال دانشآموختگان آموزش عالی تبدیلشده است.
( .)Zarafshani & Mohammadi Barani, 2010بیکاری از پیچیدهترین مشکالتی است که
در زمان حاضر وجود دارد و ازآنجاکه این امر ،مشکلی اجتماعی و اقتصادی است و ممکن است
در آینده به یک بحران تبدیل شود ،برای برطرف کردن آن به برنامهریزی صحیح و هماهنگ
نیازاست .ساالنه تعداد زیادی از جوانان وارد نظام آموزش عالی میشوند که بیشتر این دانشجویان
نیز استخدام در سازمانهای دولتی و گاه خصوصی را ترجیح میدهند و این در شرایطی است که
ظرفیت اشتغالزایی در جامعه متناسب با رشد دانشجویان نیست ( .)Eslami, 2007در این راستا
ارتقای قصد و دیدگاه کارآفرینانه داوطلبان ورود به بازار کار و بهویژه دانشآموختگان و درنتیجه
آموزشهای مرتبط با کارآفرینی راهکار مناسبی برای حل معضل بیکاری جوانان کشور و نیز خلق
کسبوکارهای جدید محسوب میشود (.)Jafari Moghaddam & et al, 2011
آموزشهای کارآفرینی ورزشی ،رویکردی درست برای یادگیری درباره گرایشها و راهحل-
های جدید دربارۀ موضوعات ورزشی است .درواقع ،آموزش در ورزش باید در ارتباط با ایجاد
یک اکوسیستم کارآفرینانه برای حمایت از دانش جدید باشد .این شامل افزایش اطالعات در مورد
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نقش کارآفرینی در ورزش بهویژه در سازمانهای خصوصی و یا کسبوکارهای ورزشی و
درنتیجه دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت ورزش است .نقش آموزش کارآفرینی در ورزش
اساسی برای ایجاد استارتآپهای ورزشی و مخاطرات جدید است ( .)Ratten, 2018عالوه بر
موضوع دانشی ،توجه به بُعد نگرش و رویکردهای رفتاری به کارآفرینی در ورزش نیز از اهمیت
زیادی برخوردار است ،بهگونهای که ازنظر ) ،Welsh & et al (2016رویکرد کالسیک به
آموزش کارآفرینی که بر موضوع دانشی تمرکز میکند خیلی اثربخش نیست .ازنظر آنان آنچه
واقعیت امروز را تشکیل میدهد فرایند تغییر است .به عبارتی ،عالوه بر اهمیت موضوع دانشی،
عوامل شناختی و عاطفی نیز در یادگیری و موفقیت کارآفرینی دانشجویان مهم است .مطالعات
بهطور مداوم نشان داده است که کارآفرینان معموالً در یک یا دو کسبوکار شکستخوردهاند و
یا قبل از اینکه در کسبوکاری موفق شوند ،از یک یا دو شغل اخراج شدهاند .آموزش کارآفرینی
الزم است تا دانشجویان را برای این ایده آماده کند که شکست بخشی از بازی است و فارغ-
التحصیل شدن از دانشگاه با مدرک تحصیلی کارشناسی تنها شروع بخشی از فرصتها یا گامهایی
برای کارآفرین شدن است .دانشجویان باید یاد بگیرند که کارآفرینی را نه یک مقصد بلکه یک
سفر در نظر بگیرند .همچنین آنها نتیجه گرفتند که آموزش کارآفرینی اثر کمی بر قصد
کارآفرینانه دارد (.)Welsh & et al, 2016
کارآفرینی نوعی رفتار برنامهریزیشده است که مدلهای قصدی برای تبیین آن مناسب است.
قصد کارآفرینانه1وضعیتی ذهنی است که فرد قصد و نیت دارد تا شرکتی جدید یا ارزشی جدید
در سازمان موجود ایجاد کند .این قصد و نیت ،نیروی محرکه برای فعالیت کارآفرین است
( .)Ahmadi & et al, 2014یکی دیگر از متغیرهای موردنظر در اثربخشی آموزشهای
کارآفرینانه ،ویژگیهای شخصیتی است که بیانگر رشد و تکامل کل سیستم روانی شخص است.
ازنظر گوردن آلپرت ،2شخصیت همان شخصیت پویا در درون فرد است که از سیستمهای روانی و
1. Entrepreneurial Intention
2. Gordon Allport
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فیزیکی تشکیلشده و تنها عاملی است که تعیینکننده سازش فرد با محیطش است .شخصیت یک
انسان بالغ بهوسیله دو عامل وراثت و محیط تشکیل و با موقعیتهای مختلف تعدیل میگردد.
مطالعات مختلف نشان داده است که ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان متمایز از غیر کارآفرینان
است .در این راستا ،اگر مهارتها و رفتارهای کارآفرینانه در کارآفرینان پرورش یابد ،شانس آنها
برای کارآفرین موفق بودن نیز افزایش مییابد .در این راستا ،دانشگاههای کارآفرین نقش مهمی در
توسعه مهارتهای کارآفرینانه ایفا میکنند .دانشگاههای کارآفرین شهرت روزافزونی را در سراسر
جهان پیداکردهاند و امروزه موتورهای توسعه اقتصادی مناطق مختلف هستند ،این در حالی است
که تعداد کمی از دانشگاههای نخبه در توسعه و بهرهبرداری از سرمایههای کارآفرینانه موفق هستند
و اکثر دانشگاهها حتی پس از تغییر ساختارهای سازمانی ،سیستمهای تشویقی و اولویتهای
استراتژیک تنها به نتایج متوسط دستیافتهاند .با توجه به این دوگانگی ،اولویت دانشگاههای برتر،
توسعه آموزش کارآفرینی است که میتواند نقش بیشتری در شکل دادن به مدل دانشگاه کارآفرین
برای بهرهبرداری از مزایای آن داشته باشد (.)Gianiodis & Meek, 2020
از سوی دیگر تحقیقی که توسط ( Nieman & Bennett )2002انجام شد ،حاکی از آن است
که بعضی از ویژگیها در هنگام تولد کسب میشود ،بعضی از طریق تجربیات زندگی و بعضی
دیگر در طول فرایند کارآفرینی کسب میگردد .عالوه بر این میتوان این ویژگیها را در ابتدایی-
ترین دورههای آموزشی فرد پرورش داد .درواقع ویژگیهای شخصیتی میتواند از طریق یادگیری
قابل پرورش باشد ( .)Ferrante, 2008همچنین ) ،Matilo & et al (2020رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی و قصد کارآفرینانه با نقش میانجی شبکهسازی در بین افراد را موردبررسی قراردادند و
نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار مؤلفههای ویژگی شخصیتی (منبع کنترل ،ریسکپذیری و
نوآوری) و قصد کارآفرینانه با نقش میانجی شبکهسازی داشت .ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
موضوعی است که توجه روزافزونی را از سوی محققان به خود جلب کرده است .ازجمله شاخصه-
های ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه پیشگامی است درواقع کارآفرینان ورزشی در
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کسبوکارهای ورزشی جدید پیشگام بوده و مشارکتی را برای ارتقای فعالیتهای نوآورانه
مرتبط با ورزش داشته باشند .نوآوری از دیگر ویژگیهای کلیدی برای کارآفرینان است ( Ratten,

 .)2018ایدههایی که تبدیل به نوآوری میشود و این نوآوری راه را برای ایجاد ارزش هموار می-
کند ،تحت عنوان کارآفرینی یاد میشود و در این راستا ،مالک کارآفرینی ورزشی بیشتر عمل
نوآورانه بوده است که جوزف شوم پیتر در نظریه توسعه اقتصادی خود بر آن تأکید داشته است
( .)Ciletti & Chadwick, 2012ریسکپذیری یا تمایل به مخاطره پذیری نیز ازجمله ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه قلمداد شده است که به رضایت فرد یا سازمان برای درگیر شدن در فعالیتها
و استراتژیهای کسبوکار برمیگردد ( .)Heinonen & Korvela, 2002در ورزش نیز این
مخاطره پذیری قابلمشاهده است .بهطورکلی پذیرفتهشده است که افراد مشارکتکننده در بخش
ورزش ،مخاطره پذیر هستند .درواقع افراد مخاطره پذیر در ورزش شامل ورزشکاران ،طراحان
رویدادهای ورزشی ،مدیران و مربیان ورزشی هستند و این نشاندهنده این است که الزمه
کارآفرینی در ورزش ریسکپذیری است (.)Ratten, 2011

تحقیقات محدودی به بررسی تأثیر آموزشهای کارآفرینی و نوع این آموزشها بر دانشجویان
و مخاطبان این برنامهها انجامشده است ،ازجمله ) Mwasalwiba (2008در بررسی تحلیلی از
شاخصهای اثرگذار در محتوای ارائهشده برای کارآفرینی ،نشان داد که عناصر کلیدی ارائهشده
در برنامههای آموزشی عبارت است از :نگرشها ،ارزشها ،نیات و رفتارها ،مهارتهای فردی،
کسبوکار جدید ،شناسایی فرصتها و مدیریت شرکتهای موجود مانند مدیریت منابع و امور
مالی ،بازاریابی و مهارت فروشندگی ،خلق ایده ،برنامهریزی کسبوکار و مدیریت رشد بنگاه .این
برنامه یادگیری مبتنی بر محیط جامعه است که مهارتهای کارآفرینی را تقویت مینماید و قابلیت
اجرا در سطح مدارس و دانشگاه را دارد ( Turner & Gianiodis (2017) .)Luczkiw, 2008بر
اهمیت ویژگیهای فردی دانشجویان بهعنوان نقش مهم در پیامد کارآفرینی تأکید کردند و این
موضوع را مطرح کردند که نتایج حاصل از برنامههای آموزش کارآفرینی تحت تأثیر ویژگیهای
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فردی دانشجویان قرار میگیرد و پیشنهاد کردند که برنامههای آموزش کارآفرینی باید ویژگیهای
متقاضیان را در نظر بگیرد و متناسب با ویژگیهای دانشجویان باشد تا پیامدهای حاصل از آموزش
کارآفرینی افزایش یابد .در تحقیقی ) Jabeen & et al (2017بر نقش دانشگاهها بهعنوان ابزاری
استراتژیک و پیش برنده کارآفرینی تأکید کردند .ایشان عوامل فردی و محیطی را اثرگذار بر
ذهنیت کارآفرینانه دانشجویان دانستند .در این راستا ) Arranz & et al (2017به بررسی تأثیر
برنامه درسی و نیز فعالیتهای فوقبرنامه بر قصد کارآفرینانه و به دست آوردن شایستگی
کارآفرینانه بر اساس مدل رفتار برنامهریزیشده آجزن1پرداختند و چنین تأثیراتی را مثبت ارزیابی
کردند.
همچنین ) Oosterbeek, et al (2008در تحقیقی به مطالعه تأثیر آموزش بر قابلیتها و قصد
کارآفرینانه دانشجویان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تأثیر دورههای آموزشی کارآفرینی بر
قصد کارآفرینانه دانشجویان بهطور چشمگیری منفی بوده است .آنها ،دلیل این تأثیر منفی را
بهاینعلت دانستند که این آموزشها به آنها دید واقعبینانهتری نسبت به آنچه برای شروع یک
کسبوکار موردنیاز است میدهد .در این راستا ) ،Ahmed (2020رابطه بین مشارکت در برنامه-
های آموزشی کارآفرینی و قصد کارآفرینانه را موردبررسی قراردادند .یافتههای تحقیق حاکی از
تأثیر مثبت و معنادار مشارکت در برنامههای آموزشی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه بود.
مؤلفههایی از قبیل انگیزه ،منابع و یادگیری در بحث برنامههای آموزشی بر قصد کارآفرینانه
دانشجویان اثرگذار بود .بر این اساس ،فعالیتهای یادگیری و انگیزشی هر دو هنجارهای درک
شده برای کارآفرین شدن را افزایش میدهد .در تحقیقی دیگر ) ،Jena (2020اثر نگرش به
آموزش کارآفرینی را بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه هند را موردبررسی قرارداد و
نتایج حاکی از نگرش مثبت دانشجویان دانشگاه نسبت به آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه
بود.
1. Ajzan’s model of planned behavior
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ازجمله تحقیقات داخلی مطالعه ) Yazdani (2012نیز به بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر
قصد کارآفرینی در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی پرداخت و به این نتیجه رسید که آموزش
کارآفرینی در دورههای یادشده بر روی  199دانشجو بر قصد کارآفرینی شرکتکنندگان تأثیر
معناداری داشته است .عالوه بر این یافتهها نشان داد که آموزش کارآفرینی ابتدا بر ادراک
شرکتکنندگان از امکانپذیری کارآفرینی (خودباوری کارآفرینانه) ،بیشترین تأثیر را داشته و
سپس بر نگرش آنان نسبت به رفتار کارآفرینانه (ادراک از مطلوبیت رفتار کارآفرینانه) تأثیر داشته
است و آموزش کارآفرینی بر مؤلفه ادراک از هنجارهای اجتماعی کارآفرینی تأثیر نداشته است.
در تحقیقی دیگر ) Ghanati & et al (2016نیز به بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد
کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طی تحقیقی نیمه تجربی پرداختند .بر اساس
نتایج بهدستآمده آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری داشته
است.
در این راستا ) Mousavi & et al (2013به بررسی نقش آموزش کارآفرینی در نگرش
کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان طی تحقیق نیمه تجربی پرداختند .جامعه
آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی گروههای آموزشی مدیریت صنعتی ،علوم کامپیوتر
و ریاضی بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را در نیمسال دوم سال تحصیلی  1388-89انتخاب
کنند .نتایج نشان داد که آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باورهای خودکارآمدی
عمومی دانشجویان اثر مثبتی داشته است .همچنین ) Barani & et al (2010به بررسی تأثیر
آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه طی مدلسازی
معادالت ساختاری پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که بین نیّت کارآفرینانه دانشجویان و
نگرش نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد و آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری
داشته است .تحقیق ) Zia &Vaghar Mousavi (2016به بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر
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شکلگیری قصد کارآفرینانه پرداختند و یافتههای پژوهش نشان داد ارتقای مهارتهای کارآفرینی
در فرایند آموزش رسمی کارآفرینی بر ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران تأثیر مثبت دارد .دو
عامل ویژگی شخصیتی کارآفرینانه و انگیزه کارآفرینانه رابطه بین کسب مهارتهای کارآفرینی و
ایجاد قصد کارآفرینانه را تعدیل میکند و بهصورت چشمگیری بر اثربخشی آموزشهای رسمی
کارآفرینی تأثیر میگذارد .مطالعه ) Boroumand & Fazli Darzi (2013در زمینۀ ورزش انجام
شدهاست که در رویکردی توصیفی به مطالعۀ دیدگاههای دانشجویان و دانشآموختگان رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به آینده شغلی پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد که بیش از 60
درصد دانشجویان و فارغالتحصیالن این رشته عالقهمند به ادامه تحصیل هستند تا ورود به بازار کار.
عالوه بر این حدود  41درصد از دانشجویان و فارغالتحصیالن از وضعیت اشتغال آتی خودآگاهی
و امیدواری روشنی نداشتند و بیش از  50درصد از نمونههای تحقیق دانش و مهارتهای کسبشده
را برای پاسخگویی نیازهای آینده شغلی مناسب ارزیابی کردند .این تحقیق درواقع نشان داده است
که لزوم آگاهی و ایجاد انگیزه برای دانشجویان تربیتبدنی الزامی است.
بهطورکلی ،تحقیقات به بررسی این موضوع پرداختهاند که چه نوع برنامههای آموزشی با چه
محتوایی میتواند تأثیرگذار باشد و اینکه این نوع آموزشها باید متناسب با ویژگیهای فردی و
شخصیتی دانشجویان باشد که در این رابطه نقش دانشگاهها در ارائه خدمات آموزشی برای
کارآفرینی پررنگتر شده است و در ادامه تحقیقات ذکرشده ،تأثیر این آموزشها بر متغیرهای
مختلفی ازجمله قصد کارآفرینانه را موردبررسی قرار دادهاند .در این راستا ،جمعبندی مطالعات
نشان میدهد تحقیقاتی که در راستای آموزش کارآفرینی در حیطه علوم ورزشی که بهصورت نیمه
تجربی انجامشده باشد ،محدود است و از سوی دیگر تحقیقاتی اندکی مانند Najaflu & et al,

) (2017وجود دارد که تنها به مطالعه هر دو متغیر پرداخته است .عالوه بر این ،نیاز جامعه به
دانشآموختگانی با ظرفیت فکری و خالقیت باال که بتوانند بهطور مستمر اطالعات خود را بهروز
کرده و مهارتهای جدیدی را فرابگیرند و در دنیای متحول بازار کار ،کارآفرینی نمایند ،بیش از
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بیش احساس میشود ( )Ahmadpour Dariani, 2004و از طرفی ضرورت و اهمیت ارتقای قصد
کارآفرینانه در دانشجویان و دانشآموختگان با توجه بهسرعت افزایش میانگین تحصیالت جوانان
جویای کار در کشور بیشازپیش موردتوجه مسئوالن و پژوهشگران قرارگرفته است ( Jafari

 .)Moghaddam & et al, 2011با توجه به اهمیت درس کارآفرینی و لزوم ایجاد دیدگاه و قصد
کارآفرینانه در دانشجویان علوم ورزشی و با توجه به اینکه تحقیقی از نوع نیمه تجربی تاکنون به
بررسی اثربخشی واحد درسی کارآفرینی و مبانی اشتغالزایی بر قصد و ویژگیهای شخصیتی در
دانشجویان علوم ورزشی نپرداخته است ،لذا هدف تحقیق ،مطالعه تأثیر واحد درسی کارآفرینی بر
ویژگیهای شخصیتی و قصد کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی است .درواقع این پژوهش به
دنبال بررسی این موضوع است که آیا محتوای درسی ارائهشده برای کارآفرینی در ورزش میتواند
اثربخشی الزم برای ارتقای ویژگیهای شخصیتی و قصد کارآفرینانه را داشته باشد؟
روش تحقیق
روش تحقیق کمی و از منظر ماهیت گردآوری دادهها ،نیمه تجربی و از منظر هدف،
کاربردی است .طرح تحقیق ،رویکرد پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .با توجه به سطح
معناداری ،واریانس جامعه ،توان آزمون و اندازه اثر ،حجم نمونه در این پژوهش با در نظر گرفتن
ضریب آلفای  0/05و اندازه اثر  ،0/5بر اساس فرمول شماره یک 32 ،نفر در نظر گرفته شد .در این
پژوهش به دلیل پایین بودن تعداد نمونهها که به یک کالس محدود میشد از روش نمونهگیری
هدفمند استفاده شد 16 .نفر بهصورت همتاسازی با گروه تجربی ازنظر سن ،جنسیت و سال ورود
گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند.
)(Rosner, 1995

= 32

=n

=n
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بدینمنظور آزمودنیهایی در گروه تجربی جای گرفتند که تمامی  15جلسه درسی (هر جلسه
درسی به مدت نود دقیقه) در نیمسال دوم سال تحصیلی  1397-98در کالس حضورداشته و بدون
غیبت بودند و تعدادی از دانشجویان که این درس را انتخاب نکردند بهعنوان اعضای گروه کنترل
در نظر گرفته شدند .گروه کنترل دانشجویان هم ورودی باکسانی که واحد کارآفرینی را داشتند در
نظر گرفته شدند .درواقع گروه کنترل شامل کسانی بود که مشابه گروه تجربی دانشجویان سال آخر
بوده ولی واحد کارآفرینی را اخذ نکرده بودند .شرکتکنندگان در دامنه سنی  21سال قرار داشتند.
اعضای گروه تجربی ،همگی در یکزمان و مکان و تحت نظر یک استاد در طول یکترم تحصیلی
آموزش کارآفرینی را دریافت داشتند.
از طرف دیگر ،سرفصل درس کارآفرینی با عنوان مبانی کارآفرینی و اشتغالزایی در ورزش،
شامل مفاهیم ،اصول و مبانی کارآفرینی ،نظریههای متداول در کارآفرینی ،موانع و انگیزههای
کارآفرینی در ورزش ،ویژگیهای کارآفرینان ورزشی ،کارآفرینان ،سازمانها و بازارهای ورزشی،
اهداف کسبوکارها در ورزش ،فنون کارآفرینی ،انواع مشاغل ورزشی ،بازار کار و استخدام در
ورزش از نگاه ملی و بینالمللی بود ()Curriculum in Sport Science, 2016 Undergraduate

که مدرس مربوطه با توجه به فعالیتهای کالسی موردنظر در این سرفصل مواردی مانند فرصتها و
انواع کارآفرینی در ورزش ،ایدههای خالقانه در ورزش ،نوآوری در ورزش و باشگاههای ورزشی،
توضیح بوم مدل کسبوکار ،طرح کسبوکار ،مفاهیم استارتآپهای ورزشی ،تکنولوژی در
ورزش و نقش آن برای مزیت رقابتی در باشگاهها را مدنظر قرار داده و از دانشجویان در ارتباط با
این مفاهیم فعالیتهای متنوع کالسی مانند مصاحبه با کارآفرینان ،پیدا کردن استارتآپهای
ورزشی ،نوشتن طرح کسبوکار و بوم مدل کسبوکار درخواست شده بود .پرسشنامههای
پیشآزمون قبل از شروع جلسات درسی در اختیار دانشجویان در دو گروه تجربی و کنترل قرار
گرفت و بعد از طی  15جلسه نیز پسآزمون برای هر دو گروه اجرا شد .به پاسخدهندگان در مورد
این پرسشنامه توضیح داده شد.
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ابزار پژوهش برای اندازهگیری متغیر قصد کارآفرینانه ،پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه
) Linan & Chen, (2009که روایی و پایایی در تحقیقات قبلی ازجمله ) Moradi (2010و et al

) Ghanati (2016مورد تائید قرارگرفته بود که در این تحقیق روایی و پایایی آن مجدد ًا مورد
ارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه ) Arman (2015بود
که روایی و پایایی آن قبالً در تحقیق ) Arman (2015بهدستآمده بود ولی بهمنظور اطمینان بیشتر،
روایی و پایایی آن مجدد ًا ارزیابی شد .روایی پرسشنامهها بهمنظور اطمینان بیشتر مورد تأیید اساتید
دانشگاه قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مناسب به دست آمد .جدول
یکمیزان پایایی پرسشنامه را نشان داده است.
جدول شماره  .1پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ
پرسشنامه
ویژگیهای

شخصیتی

کارآفرینانه

قصد کارآفرینانه

تعداد سؤال

پایایی

خالقیت

 6سؤال

0/832

پیشگامی

 5سؤال

0/721

ریسکپذیری

 5سؤال

0/711

 5سؤال

0/85

جهت تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل و تی وابسته استفاده شد و بدین منظور از نرمافزار اس-
پیاساس (نسخه  )24استفاده شد.

یافتهها
یافتهها ازنظر جمعیتشناختی نشان داد که  31.2درصد دانشجویان موردمطالعه زن و 68.8
درصد مرد بودند .میانگین سنی آزمودنیها  21سال بود 93.8.درصد تمایل به ایجاد کسبوکارهای
ورزشی داشتند 6.2 ،درصد تمایل به ایجاد کسبوکارهای غیرورزشی داشتند 37/5 .درصد عالوه
بر دانشجو بودن در شغلی بهصورت پارهوقت و  62/5درصد نیز اصالً در شغلی بهصورت پارهوقت
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مشارکت نکرده بودند .از این میزان حدود  80/3درصد مرتبط با تربیتبدنی دارای سابقه فعالیت
بودند و  18/8درصد غیر مرتبط با تربیتبدنی دارای سابقه فعالیت بودند.
محاسبه کشیدگی و کجی نشان داد که توزیع دادهها نرمال است (قرار گرفتن کشیدگی و
چولگی در بازه ( )-3 ،+3نشاندهنده توزیع نرمال دادههاست).
جدول شماره دو مقادیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای ویژگی شخصیتی کارآفرینانه و
قصد کارآفرینانه و نتایج آزمون تی مستقل را در مرحله پیشآزمون نشان میدهد.
جدول شماره -2میانگین و انحراف استاندار متغیرهای ویژگی شخصیتی و قصد کارآفرینانه و نتایج
آزمون تی مستقل گروه کنترل و تجربی در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

پیشآزمون

مقادیر

معناداری میانگین و انحراف درجه

آزمون

معیار

آزادی

لون

خالقیت

0/484

0/488

پیشگامی

0/225

0/348

ریسک-

0/597

0/441

پذیری
قصد

2/856

0/096

کارآفرینانه

پسآزمون

نتایج آزمون تی
مستقل

گروه

گروه

مقدار

کنترل

تجربی

t

± 0/51

0/41

3/22

3/29

± 0/27

0/61

3/29

3/01

± 0/23

0/59

3/01

2/93

± 0/71

3/0±30/70

±

±

±

30

30

30

30

-0/96

0/43

0/22

-0/26

معناداری

0/345

0/521

0/712

0/793

3/66

خالقیت

0/01

0/920

پیشگامی

4/96

0/028

± 0/53

0/45

3/43

3/19

± 0/53

0/55

3/11

3/12

±

±

30

30

0/884

0/231

0/383

0/123
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ریسک-

0/458

0/50

پذیری
قصد

0/70

0/405

کارآفرینانه

± 0/53

0/38

2/89

3/01

± 0/78

0/63

3/41

4/21

±

±

30

30

0/145

3/197

0/235
0/01

p≤0.01
همانگونه که جدول دو نشان میدهد ،میانگین ابعاد ویژگیهای شخصیتی پیشآزمون در
گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل ازلحاظ آماری تفاوت معناداری نداشته است .میانگین قصد
کارآفرینانه پیشآزمون در گروه تجربی با گروه کنترل ازلحاظ تفاوت معناداری نداشته است.
عالوه بر این ،میانگین ابعاد ویژگیهای شخصیتی پسآزمون در گروه تجربی در مقایسه با گروه
کنترل ازلحاظ آماری تفاوت معناداری نداشته است ولی میانگین قصد کارآفرینانه پسآزمون در
گروه تجربی با گروه کنترل ازلحاظ آماری تفاوت معناداری داشته است.
جدول شماره  -3نتایج تحلیل تی وابسته پیشآزمون و پسآزمون ویژگیهای شخصیتی و قصد
کارآفرینانه در گروه تجربی
متغیرها

میانگین و انحراف معیار
پیشآزمون

مقدار تی سطح معنیداری

پسآزمون

خالقیت

1/43 3/19 ± 0/45 3/29 ± 0/41

0/114

پیشگامی

1/25 3/12 ± 0/55 3/01 ± 0/61

0/237

ریسکپذیری

1/23 3/01 ± 0/38 2/93 ± 0/59

0/103

قصد کارآفرینانه 2/91 4/20 ± 0/63 3/30 ± 0/70



0/01

نتایج جدول شماره سه نشان داد که میانگین قصد کارآفرینانه گروه تجربی در پیشآزمون با
میانگین قصد کارآفرینانه گروه تجربی پسآزمون با توجه به تی و سطح معنیداری تفاوت
معناداری ازنظر آماری داشت ولی میانگین ابعاد ویژگیهای شخصیتی در پیشآزمون با میانگین
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ابعاد ویژگیهای شخصیتی پس آزمون با توجه به تی و سطح معناداری از نظر آماری اختالف
معناداری وجود نداشت.

بحث و نتیجهگیری
آموزش عالی یکی از زیرساختهای اساسی توسعه در هر کشوری محسوب میشود به همین
دلیل مسائل آموزش عالی همواره یکی از دغدغههای مهم تصمیم گیران و برنامهریزان بوده است .
آموزش و کیفیت انتقال محتوای آموزشی نیز از عوامل مهم برای توسعه کارآفرینی و انتقال محتوای
کارآفرینانه دروس است .در این راستا ،آموزش کارآفرینی میتواند یکی از اثرگذارترین شیوهها
برای انتقال آسان جمعیت فارغالتحصیل به بازار کار باشد ،آموزش کارآفرینی امروزه دیگر به یکی
از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای دانشگاهی تبدیلشده است .آموزش کارآفرینی را میتوان
از عوامل اصلی توسعه قابلیتهای ایجاد ارزش اقتصادی و ابزار کارآمدی برای دولتها و دانشگاه-
ها در جهت توسعه اقتصاد دانشمحور دانست .در حقیقت امروزه برنامه درسی کارآفرینی و البته
میزان اثربخشی این آموزشها به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای دانشگاهی تبدیلشده
است ( .)Ahmadpour Daryani, 2003هدف این تحقیق ،مطالعه اثربخشی برنامه درسی آموزش
کارآفرینی بر قصد و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان در راستای کارآفرینی و یا راهاندازی کسب-
وکارهای ورزشی با رویکرد کارآفرینانه بود.
محاسبه میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مطالعه در مرحله پیشآزمون از نظر نزدیکی
واریانس و میانگینها هر در دو گروه نشاندهنده همسانی تقریبی دو گروه آزمایش و کنترل است و
اینکه میانگین مرحله پیشآزمون برای ویژگیهای شخصیتی و قصد کارآفرینانه کمتر از حد
ال ظرفیت افزایش آن در فرایند
مطلوب بوده است که چنین رویکردی نشان میدهد احتما ً
دستکاری باید وجود داشته باشد.
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نتایج مطالعه نشان داد که ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان قبل از برگزاری کالس
آموزشی کارآفرینی در ورزش با بعد از برگزاری کالس آموزشی تفاوت معناداری نداشت .به
عبارتی آموزش کارآفرینی بر ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تأثیر معناداری نداشته است .نتایج با
تحقیق ) Mohseni & Shafizadeh (2012در بعد ریسکپذیری همخوانی دارد و نتایج با تحقیق
) Azizi & Taheri (2013همخوانی ندارد .احتماالً یکی از دالیل این میتواند باشد که ویژگی-
های شخصیتی مانند ریسکپذیری ،خالقیت و استقالل پذیری در فعالیتهای تجربی ،فراگرفته شده
و مطالب و تجارب آموختهشده بهمرورزمان شخصیت افراد را به سمتوسوی کارآفرینی سوق دهد.
عالوه بر این تأثیر عوامل دیگر در ویژگیهای شخصیتی افراد ازجمله عوامل محیطی و اجتماعی و
زمینه های خانوادگی و نیز تحصیالت متوسطه در ارتقای ویژگی شخصیتی کارآفرینانه مهم تلقی
میشود .بهعنوانمثال ،تحقیقات انجامشده (Sorgi & Sorgi, (2017؛ & Mirzaiian Kevlari
) Sharifi, (2016در مورد آموزش کارآفرینی در مدارس اندک است و تنها Mirzaiian Kevlari

) & Sharifi (2016وضعیت آموزش کارآفرینی در مدارس متوسطه و هنرستان را بررسی کرده و
میزان کارآفرینی را در حد کمتر از متوسط ارزیابی کردند ولی بااینحال ،متولیان امر آموزش در
مدارس اخیراً در این زمینه تالشهایی را در راستای فعالیتهای کارآفرینانه دانشآموزان انجام می-
دهند.
در این راستا به نظر میرسد بخشی از شخصیت افراد در دوران دانشآموزی شکل میگیرد که در
این راستا اثربخش نبودن چنین آموزشهایی در ارائه تنها یک واحد درسی در طول یکترم دور از
واقعیت علمی نیست .ویژگیهای شخصیتی را میتوان در ابتداییترین دورههای آموزشی فرد
پرورش داد ولی از آنجائی که در نظام آموزشوپرورش ،رویکردهای در پیشگرفته شده صرف ًا
رویکردهای نظری به کارآفرینی است و کمتر مسائل مربوط به کارآفرینی ازجمله آموزش تفکر
خالق ،ریسکپذیری ،نوآوری ،استقالل پذیری و توفیق طلبی پرداخته میشود ،جای تعجب ندارد
که گذراندن یک واحد کارآفرینی در دانشگاه نتواند بر ویژگیهای شخصیتی دانشجویان اثرگذار

  172اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه ...

باشد ،درحالیکه چنین ویژگیهایی قابلیت اکتسابی را دارند و فرد میتواند آنها را یاد گرفته و به
تمرین آنها بپردازد .چنانکه در این راستا ،تحقیقات )،Souitaris & et al (2007) ،Linan (2008

) and Fayolle & Gaily (2013مدلی از آموزش را پیشنهاد دادهاند که هم بر رویکردهای نظری
(چهارچوب برنامه درسی) و هم بر فعالیت و رویکردهای عملی بهمنظور پرورش ویژگیهای
شخصیتی تأکید دارد.
ریسکپذیری از مهمترین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان موفق در نظر گرفتهشده است.
ریسکپذیری عبارت است از پذیرش مخاطرههایی که میتواند از طریق تالشهای شخصی مهار
شود .مخاطره پذیری شامل تمایل به مدیریت و بر عهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصت-
هایی است که با احتمال تقبل هزینه ،شکست معقولی را نیز همراه دارند .شاید یکی از گستردهترین
ویژگیهای ذکرشده از کارآفرینان یا کارآفرینی تمایل به پذیرش مخاطره است .مککلند)1962(1
ادعا کرده بود که اف راد با نیاز به موفقیت باال تمایل بیشتری به قبول مخاطره دارند .کارآفرین وقت،
تالش و اعتبار کاریاش را در معرض مخاطره قرار میدهد و منابع مالی را در یک کار مخاطرهآمیز
سرمایهگذاری میکند ،در این کار ،عدم قطعیت و مخاطره ناشی از شکست وجود دارد ،به همین
دلیل ،کارآفرینان به یادگیری مدیریت مخاطره و تحمل ابهام برای خود و دیگران تمایل دارند و
شکست یک پروژه را بهعنوان یک تجربه یادگیری تلقی میکنند ،نه بهعنوان تراژدی فردی
( .)Saeediakia, 2007ریسکپذیری در افراد میتواند منجر به ایجاد تقویت راهبرد نوآوری
بهمنظور ایجاد کسبوکارهای جدید شود ( .)Ratten & Ferreira, 2017خالقیت و نوآوری یکی
دیگر از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان است .ایدههایی که تبدیل به نوآوری میشود و این
نوآوری راه را برای ایجاد ارزش هموار میکند برای کارآفرینان از اهمیت زیادی برخوردار است.
از دیگر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ،پیشگامی در کارها و امور است ،تالش برای شناخت
فرصتها و تعقیب فرصتهای تجاری و یا فعالیتهای مبتنی بر بهرهبرداری از زمینههای کارآفرینانه
1. Mc Land
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در تنوعی از مقاصد و کاربردها است ( .)Ratten, 2011درنتیجه به نظر میرسد تقویت ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه از دوران مدرسه بتواند تأثیرات بیشتری بر شناخت افراد از کارآفرینی و
فرصتهای کارآفرینانه داشته باشد.
از دیگر یافته های تحقیق این بود که قصد کارآفرینانه دانشجویان بعد از برگزاری کالس آموزش
کارآفرینی در ورزش با قبل از آن تفاوت معناداری داشت .این بدان معنی است که قصد
کارآفرینانه دانشجویان بعد از گذراندن دوره آموزشی نسبت به قبل از آن افزایش داشته است .قصد
کارآفرینی نوعی ادراک افراد از شروع به کار کارآفرینی بوده است .نتایج با تحقیقات Yazdani

) Barani & et al (2016) & Ghanati & et al (2016) (2012),، (2012همخوانی دارد.
درنتیجه بهنظر می رسد آموزش کارآفرینی توأم با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارتقای دانش ،نگرش
و مهارت بتواند تأثیر مثبتی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان داشته باشد .از طرفی نتایج این تحقیق با
پژوهشهای ) Oosterbeek & et al (2008) & Dinis, (2015همخوانی ندارد .البته نباید از نظر
دور داشت که نوع آموزش واحد درسی برای بحث کارآفرینی نیز میتواند در ایجاد ناهمخوانی در
نتایج تحقیقات مختلف نقش داشته باشد .درواقع برای ناهمخوانی نتایج دالیل زیادی را میتوان
برشمرد .عالوه بر این تفاوت در کیفیت و کمیت متغیر مستقل یعنی نحوه آموزش کارآفرینی که
این خود می تواند یکی از دالیل ناهمخوانی نتایج باشد و یا ممکن است عوامل دیگری از قبیل
عوامل محیطی تأثیر بیشتری در قصد کارآفرینانه نسبت به آموزش کارآفرینی داشته باشد.
همانگونه که تحقیق ) Paco & et al (2015نیز به این موضوع اشارهکرده است که آموزش
کارآفرینی تنها برای قصد کارآفرینانه کافی نیست و عوامل دیگری نیز ممکن است بر قصد
کارآفرینانه تأثیرگذار باشند .عالوه بر این بر اساس تحقیق )Peperopoules & Dimov (2015

ارائه برنامه درسی منطبق بر تئوری در مقایسه با ارائه برنامه درسی منطبق بر رویکردهای کاربردی و
عملی ،تأثیر کمتری بر قصد کارآفرینانه دارد که در این راستا ،یکی از دالیل ناهمخوانی نوع
آموزشهای ارائهشده میتواند باشد.
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در نتیجهگیری کلی به نظر می رسد آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی باید اجراشده و نحوه
ارائه آموزش کارآفرینانه در دانشکدههای علوم ورزشی میتواند از زمینههای اثرگذار بر توسعه
قصد کارآفرینانه باشد ،چراکه موفقیت اکوسیستمهای کارآفرینانه به این بستگی دارد که چگونه
مؤلفههای ورزشی از قبیل دانشگاهها و دولتها در فعالیتهای عمومی/خصوصی مشارکت میکنند.
درنتیجه بحث آموزش کارآفرینی و کیفیت این آموزشها باید موردتوجه قرار گیرد.
با توجه به نتایج تحقیق و اینکه نوع آموزشها اثرگذار بر قصد کارآفرینانه است پیشنهاد میشود
تنوع آموزشی در ارائه درس کارآفرینی ازجمله سخنرانی ،کار گروهی و ارائه پروژه وجود داشته
باشد .از طرف دیگر با توجه به اینکه ارائه این واحد درسی بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
اثرگذار نبوده است ،به نظر میرسد تنها ارائه درسی کارآفرینی بهعنوان واحدی مستقل نتوانسته
اثرگذار بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی باشد ،پیشنهاد میشود ارائه
دروس کاربردی در رشته علوم ورزشی با محوریت یادگیری کارآفرینانه و توأم با ایجاد ج ّو
کارآفرینانه در محیط کالسی باشد .از دیگر پیشنهادات کاربردی تحقیق میتوان به کارآفرینانه
محور برگزار کردن دروس علوم ورزشی اشاره کرد .عالوه بر این ،تدریس واحد کارآفرینی در
ورزش و یا ارائه متنوع آموزش کارآفرینانه در بخش ورزش و یا بهصورت کلی دانشگاهها ازجمله
کار تیمی ،فعالیتهای گروهی ،آموزش طرح کسبوکار و دادن پروژه مطالعه موردی به
دانشجویان ،جستجوی فرصتهای کارآفرینانه در ورزش از سوی دانشجویان و حضور کارآفرینان
ورزشی بهعنوان سخنران ازجمله فعالیتهایی باشد که به ایجاد قصد کارآفرینانه در دانشجویان و
آماده شدن آنها برای راهاندازی کسبوکار کمک کند و درنتیجه در پیش گرفتن چنین رویکردی
از سوی استادان دانشگاه ،بتواند در ایجاد قصد کارآفرینانه و نیز شکلگیری ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه به دانشجویان کمک کند.
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