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Abstract
The purpose of this research is to investigate the role of personality traits in the
entrepreneurial spirit of Sports Science students. The method of the present
study was descriptive-survey in which the data were collected in the field. The
statistical population consisted of all students undergoing postgraduate physical
education (Master and PhD students in three fields of sports management, sports
physiology and sports biomechanics) in the universities of Mazandaran
province. The sample size was determined on the basis of Morgan's table of 248
people and sampling method was convenience sampling. The data gathering tool
was a researcher-made and adjusted questionnaire assessing the personality traits
of the Iranian entrepreneurs belongs to Kordanij in 2006 and assessing the
entrepreneurial skills of individuals belongs to Moghimi in 2006, The two
questionnaires were combined for use in this study. That After reviewing and
modifying and transferring to the field of research, validation of validity (with a
survey of 15 professors of the university specializing) and reliability
determination by Cronbach's alpha (α = 0.86) was used. Descriptive statistics
(mean, standard deviation, frequency and percentages) were used to describe the
demographic characteristics of the statistical population and the KolmogorovSmirnov test was used to examine the natural distribution of variables. In the
inferential statistics section, Pearson torque correlation coefficient test was used
to investigate the relationship between research variables and explain research
hypotheses, and linear regression analysis test was used to investigate the
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simultaneous effect of the independent variable on the dependent variable. SPSS
software version 22 and EXCEL software were used to process, analyze,
categorize, summarize data and access the collected questions and information.
Findings from the survey of demographic characteristics showed that 42% of the
respondents were women and 58% were men; 47% of them were married and
52% were single. Also, more than 81% of the research population were over 41
years old and more than 64% of the research sample had higher education.
According to the results, more than 71% of the sample studied in the field of
sports management, 59% were unemployed and more than 42% had no work
experience. Also, according to the findings, more than 77% of the research
sample had a history of sports and more than 32% had a history of championship
in sports, but more than 74% of the research sample did not have a history of
management in sports. On the other hand, more than 56% of people had a
history of starting a business and more than 63% of people had a history of
wanting to start a business The results of Pearson correlation coefficient test
showed that risk-taking has a positive and significant effect on entrepreneurship
and this variable predicts 0.334% of the variable of increasing entrepreneurial
skills in the statistical population. The results also showed that the control center
has a positive and significant effect on entrepreneurial skills and this variable
predicts 0.168% of the variable of increasing entrepreneurial skills in the
statistical population. According to the results of the research in the correlation
coefficient test between the trait of success, had a positive and significant effect
on entrepreneurial skills and this variable predicts 0.243% of the variable of
increasing entrepreneurial skills in the statistical community. Another finding of
the present study was that mental health has a positive and significant effect on
entrepreneurial skills and this variable predicts 0.358% of the variable of
increasing entrepreneurial skills in the statistical community. The results also
showed that the variable tolerance of ambiguity has a positive and significant
effect on entrepreneurial skills and this variable predicts 0.025% of the variable
of increasing entrepreneurial skills in the statistical population. Findings of the
research during the correlation coefficient test showed that daydreaming has a
positive and significant effect on entrepreneurial skills and this variable predicts
0.367% of the variable of increasing entrepreneurial skills in the statistical
population. Findings also showed that challenge has a positive and significant
effect on entrepreneurial skills and this variable predicts 0.461% of the variable
of increasing entrepreneurial skills in the statistical population. The last finding
during the correlation coefficient test was that the variable of pragmatism has a
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positive and significant effect on entrepreneurial skills and this variable predicts
0.055% of the variable of increasing entrepreneurial skills in the statistical
population. In the end, according to the obtained results and the existence of
such a significant positive relationship and the alignment of the results, it shows
that it is necessary to pay attention to cognitive spirits, consider students' mental
standards to promote sports entrepreneurship and use their creativity. Based on
the obtained results, it is suggested that the necessary measures be taken to
improve and review the formal and informal educational programs in order to
strengthen the psychological characteristics of students and develop their
entrepreneurial talents. The content of the internship, the development of
technology growth centers and the establishment of sports business growth
centers should be considered. The results showed that there was a significant
relationship between entrepreneurial skills (risk taking, internal control center,
success, mental health, tolerance of ambiguity, daydreaming, challenging,
pragmatism) and all cognitive dimensions of graduate students and the results of
regression analysis predicted the effect of these characteristics on entrepreneurial
skills.Based on the obtained results, it is suggested that the necessary steps be
taken to modify and review the formal and informal educational programs in
order to strengthen the psychological characteristics of students and develop
their entrepreneurial talents. In the form and content of internship, the
development of technology growth centers and the establishment of sports
business growth centers should be considered. Also, forming a job counseling
service in the university, conducting research studies to identify effective factors
in the development of sports entrepreneurship and provide desirable solutions,
and finally hiring students with superior psychological characteristics related to
entrepreneurial skills in companies seeking labor. Are researchers. It is hoped
that presenting the results of the present study and the attention of officials and
experts in the field of sports to it, can take an effective step towards improving
the current situation of sports entrepreneurship in its desired form in the country.
Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Intention, Sports
Science, Personality Traits
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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در روحیه کارآفرینی دانشجویان تربیت-
بدنی بود .جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان درحال تحصیل مقطع تحصیالت تکمیلی رشته
تربیتبدنی در دانشگاههای استان مازندران بود .حجم نمونه آماری براساس جدول مورگان تعداد ۲۴8
نفر تعیین ،که برای جلوگیری از خطا  ۲5۰نفر انتخاب شدند و روش نمونهگیری بهصورت نمونههای در
دسترس بوده است .ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته و تعدیلشده ارزیابی ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینان ایرانی ) Kordnaiej & et al (2006و ارزیابی مهارتهای کارآفرینی افراد Moghimi

) (2006بود که پس از بررسی و تعدیل و انتقال به حوزه مربوطه تحقیق ،تائید روایی صوری و محتوا با
نظرخواهی  ۱5نفر از استادان دانشگاهی متخصص در این زمینه ،همچنین تعیین پایایی با استفاده از
فرمول آلفای کرونباخ ( )α=۰/86مورداستفاده قرارگرفت .دادههای پرسشنامههای برگشتی قابلقبول
توسط نرمافزار  SPSSنسخه  ۲۲با استفاده از آزمونهای کلموگروف  -اسمیرنوف ،ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین مهارت کارآفرینی با تمامی ابعاد
شناختی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رابطه معنادار وجود داشته و نتایج تحلیل رگرسیون تأثیر این
ویژگیها را بر مهارت کارآفرینی پیشبینی کرد.
کلیدواژهها :آموزش کارآفرینی ،قصد کارآفرینانه ،علوم ورزشی ،ویژگی شخصیتی
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مقدمه
امروز این موضوع بهطور کامل برای همه جوامع روشن است که توسعه کسبوکار جدید از طریق
کارآفرینی ،رشد و رونق اقتصادی را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد ( & Yazdanpanah

 .)Zobeidi, 2017به عبارتی ،رشد و توسعه جوامع عمدتاً به عملکرد فعاالن اقتصادی آن جوامع و
تعامل آنها با یکدیگر و توسعه کسبوکارها بستگی دارد که خود ،اهمیت مطالعه و تحقیق
پیرامون مباحث کارآفرینی را نشان میدهد ( .)Hekmatandish, 2014همچنین در سالهای اخیر
مشاهده میشود که دانشآموختگان دانشگاهها بهطورجدی عالقهمند به ایجاد کسبوکارهای
مستقل هستند؛ بنابراین نیاز به دانشآموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایشیافته است؛
بهنحویکه هدف بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان پرورش دانشجویان و دانشآموختگان
کارآفرین بودهاست ( .)Kashani, Rasouli & Soleimanpour, 2017لذا آگاهی از عوامل
تأثیرگذار بر روحیه کارآفرینی دانشجویان از مسائل مهم به شمار میرود.
کارآفرینی به فرآیند خلق چیز جدید و دارای ارزش که با اختصاص زمان و تالش الزم و در
نظرگرفتن مخاطرات مالی ،روانی و اجتماعی و با ارضای نیازهای فردی و مالی توأم با استقالل
اطالق میگردد ( .)Hekmatandish, 2014کارآفرینی بهعنوان فرآیندی پویا و تدریجی به خلق
ارزش منجر میشود ( ،)Wright & Etemad, 2009موتور محرکه توسعه اقتصادی در هر کشور
است ( )Baghersad, 2015و این در حالی است که یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در
کشور چالش اشتغال جوانان تحصیلکرده دانشگاهی با موضوع کار و بیکاری است
( )Porghasem, Heydari & Alibeigi, 2011و کشور ایران به دنبال دستیابی به رشد متوسط
ساالنه  8درصد و کنترل بیکاری در سطح  ۱۰/۲درصد در برنامه ششم توسعه هست .این هدف
بدون توجه به توسعه کارآفرینی میسر نمیباشد ( & Davari, Manouchehri Rad, Rahmani

.)Ghavami, 2016
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از دیگر سو ،ورزش نیز صنعت رو به رشد و گستردهای است و سهم مشارکت کسبوکارهای
ورزشی در بخش خدمات و صنایع جهت توسعة پایدار در ورزش شایان توجه است ( & Ciletti

 .)Chadwick, 2012منحصربهفردبودن ورزش با در نظرگرفتن گسترش کارآفرینی در صنایع و
سازمانها ،فرصتهای پویایی را برای کارآفرینان فراهم کرده است ( Quoted from Ghorbani

 .)& Vahdani, 2017کارآفرینی ورزشی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و نهادی در
توسعة پایدار کشورها اهمیت بهسزایی دارد ()Krajnc & Glavic, 2005؛ چرا که کارآفرینی
ورزشی با ایفای نقش مؤثر در توسعة کسبوکار ،توسعة اشتغال و رفاه و توسعة سالمت روحی و
جسمی میتواند در توسعة کشور نقش بسیار مهم و برجستهای داشته باشد (.)Ball, 2005
کارآفرینی فرآیند پویایی از چشمانداز ،تغییر و تشکیل است که نیاز به استفاده از انرژی و
اشتیاق در راستای اجرای ایدههای نو و راهحلهای خالق دارد ( .)Shepherd et all, 2009شاید
بتوان این تعریف از ) ،Freytag & Thurik (2007را بهترین توصیف از کارآفرینی دانست:
کارآفرینی فرآیند نوآوری و بهرهگیری از فرصتها با تالش و پشتکار زیاد ،همراه با پذیرش
ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی ،که البته با انگیزه کسب سود مالی ،توفیقطلبی ،رضایت
شخصی و استقالل صورت میپذیرد.
کارآفرینی شیوهای جدید از زندگی نیز تعبیر میشود که با خطر و بحرانهای زیادی مواجه
است و از دید کارآفرین ،شکست در عملیکردن ایده و فکر جدید مفهومی ندارد؛ لذا باید فرد
دارای تسلط باالیی برای ارزیابی هماهنگی بین واقعگرایی و ایجاد و حفظ روابط رضایتبخش
بینفردی ،توانایی بسیار در زیرکانه نگاه کردن به زندگی ،تقویت نگرشهای مثبت حتی در
صورت بروز احساسات منفی و مقاومت کردن در برابر رویدادها و موقعیتهای فشارآور "تحمل
فشار روانی" باشد ،تا بتواند فرد کارآفرینتری محسوب شود ( & Moshabbaki, Tabarbaee

.)Shayganfard, 2012
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کارآفرینی در ورزش نیز از طریق ایجاد کسبوکار ورزشی د ر تولید لوازم و تجهیزات ورزشی و
ارائه خدمات ورزشی و توسعه کسبوکارهای ورزشی به توسعه ورزش کمک میکند .برای
توسعه کارآفرینی در ورزش میبایست زمینههای کارآفرینی در ورزش شناسایی و بر اساس آن به-
تدوین برنامهای راهبردی پرداخته شود (.)Mondalizade, Ehsani & Honari, 2017
ازدیگرسو ،بررسی منابع مختلف نشان داد که کارآفرینی عالوه بر شرایط محیطی تا حد زیادی نیز
متکی به ویژگیهای فردی میباشد .ویژگیهای مشترک کارآفرینان باعث انگیزش کارآفرینان
میشود تا تمام خطرها را قبول کنند و فعالیت کارآفرینی خود را آغاز کنند .شناخت ویژگیهای
کارآفرینی بهعنوان افراد موفق جامعه باعث میشود ضمن پرورش این ویژگیها در خود از آن
برای تربیت کارآفرینان هم استفاده شود ( .)Hossein Nejad, 2013در عین حال دستهبندیهای
متعددی درباره این ویژگیها وجود دارد و در تحقیقات ورزشی نیز استفادهشده است .در تحقیق
حاضر ارتباط بین هشت مؤلفه روحیه (ریسکپذیری ،کانون کنترل درونی ،توفیقطلبی ،سالست
فکری ،عملگرایی ،تحمل ابهام ،رویاپردازی ،چالش طلبی) با روحیه کارآفرینانه موردبررسی قرار
گرفت.
بهطورکلی توجه به این امر که بیکاری یکی از بزرگترین معضالتی است که توازن و تعادل
جامعه را بر هم میزند و باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی اقتصادی روانی و سیاسی میگردد؛ از
ملزومات است چرا که طی دو دهه گذشته و بهوبژه در سالهای اخیر بهعنوان یکی از معضالت
اقتصاد ایران نیز ظاهرشده است .پیشبینی تعداد بیکاران و نرخ بیکاری مربوط به جمعیت جوان طی
دوره  ۱۳۹۴-۱۴۰۰نشان میدهد که با داشتن نرخ رشد  5درصدی سالیانه (از  ۱۳۹۴تا  ،)۱۴۰۰در
سال آخر دوره پیشبینی ،نرخ بیکاری جوانان برابر با  ۹/۲درصد و نرخ بیکاری تحصیلکردگان
عالی برابر  ۳6درصد خواهد بود که بسیار قابلتوجه است ( )Mazini & Ghorbani, 2019و به-
نظر میرسد در شرایط موجود مهم ترین چالش کشور پدیده بیکاری است که در این رابطه بحث
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی بسیار جلبتوجه مینماید و صنعت ورزش نیز از این امر مستثنا
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نمیباشد .براساس گزارش کارگروه کارآفرینی و اشتغال وزارت ورزش و جوانان کشور ،از سال
 ۱۳۹۲بهطور متوسط ساالنه  ۱۰هزار نفر فارغالتحصیل دانشگاهی متقاضی ورود به بازار کار
ورزش کشور هستند که درصد باالیی از این آمار در کار و حرفههایی غیر از رشتة تحصیلی
مشغول بهکار میشوند ( Boroumand, Hemmatinezhad, Ramezaninezhad & Razavi,

 .)2011در این رابطه میتوان به علل مختلفی اشاره نمود که جایگاه ویژگیهای روانشناختی در
روحیه کارآفرین دانشجویان تربیتبدنی و رهایی از بیکاری نیز حائز اهمیت و نیاز به بررسی دارد.
در این راستا ) Nowruzzadeh & Rezaei (2010طی انجام تحقیقی مشوقهای مؤثر در ایجاد
روحیهی کارآفرین از دیدگاه دانشجویان را بهترتیب دانشجو ،استادان ،تجهیزات و امکانات مراکز
آموزش عالی علمی  -کاربردی ،خانواده ،محتوای دورههای آموزشی ،جامعه و آزمایشگاه؛ و
بازدارندهها را عدم آگاهی دانشجویان ،نبود استادان ماهر و خالق ،محتوای نامناسب دورههای
آموزشی و عدمحمایت دولت برشمردند.
در این پژوهش نیز به این مقوله با زیرمولفههایی دقیق (متشکل از انگیزه توفیق ،مرکز کنترل
درونی ،استقاللطلبی ،تغییرپذیری ،ریسکپذیری ،سختکوشی ،نوآوری و آیندهنگری) پرداخته-
شدهاست .بهعبارتی فرض بر این است که افراد توفیقطلب بهدلیل مبارزهطلبی و داشتن روحیات
رقابتپذیری از پذیرش مسئولیتهای کارآفرینانه استقبال میکنند؛ افراد با خصیصه شخصیتی منبع
کنترل درونی با تقویت این احساس که من میتوانم سعی در افزایش توانمندیهای کارآفرینانه
خود دارند؛ استقاللطلبی و اعتماد بهنفس جوانان در رشـد روحیـه و توسـعه رفتارهـای کارآفرینانه
تأثیر دارد؛ تغییر و تشکیل ،جسارت داشتن یا تمایل به اقدام کاری در جهت آیندهای نامعلوم،
تالش مداوم برای تحقق اهداف ،اجرای ایدههای نو و راهحلهای خالق و تفکر مدام به آینده و به
دنبال راهکارهای عملی بودن تأثیر مثبت بر روحیه کارآفرین دارد.
مرور مطالعات پیشین نیز نشان داد کارآفرینی عالوه بر شرایط محیطی تا حد زیادی نیز متکی به
ویژگیهای فردی کارآفرینان است و در راستای موضوع تحقیق حاضر مطالعهای صورت نگرفته-
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است .در بخش تحقیقات خارجی ) Schlesinger, Studer & Nagel (2016شایستگیهای الزم
برای دانشآموختگان رشته تربیتبدنی جهت جذب در شغل و حرفة متناسب را شامل تفکر
تحلیلی ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای تیمی ،مدیریت تعارض ،برنامهریزی و مهارتهای
سازمانی ،مهارتهای رهبری ،تفکر میانرشتهای ،استفاده از روشهای آکادمیک ،صالحیت
آموزشی و تخصص در رشتة ورزشی خاص و مهارتهای ورزشی عملی دانستند .همچنین
) Sanchez, Carballo & Gutierrez (2011در مقاله "کارآفرین ،از یک رویکرد شناختی" بیان
کردند که رویکرد شناختی ،گزینه جدیدی برای جهتگیری ویژگیها پدید آورده است .در این
راستا ) Shirokovaa, Osiyevskyyb & Bogatyrevaa (2015طی مطالعهای به این نتیجه دست
یافتند که عوامل زمینهای مانند فرد و ویژگیهای محیطی بر انتقال مفهوم کارآفرینی به عمل
کارآفرینی در دانشجویان تأثیر بهسزایی میگذارند.
در تحقیقات داخل کشور Nemati (2014) ،به بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه دانشجویان پرداخت و وضعیت قوت و ضعف آنها را در هریک از ابعاد مختلف این
ویژگیها نشان داد .همچنین ) Naghizadeh, Kotobi & Keshtidar (2015با اولویتبندی و
تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانة کارشناسان فدراسیونهای ورزشی نشان دادند که ارتباط
مثبت و معنادار بین تمام متغیرها به جز کانون کنترل و چالش طلبی با تحمل ابهام و رویاپردازی
وجود دارد و اذعان داشتند که حمایت از ایدههای خالق کارشناسان توسط مسئولین و مدیران
سازمانها تأثیر بهسزایی در ارتقای روحیات کارآفرینی آنها خواهد داشت .در این راستا
) Hosseini & Ahmadi (2011نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که از دیدگاه
دانشجویان بهترتیب اولویت عوامل روانشناختی ،عوامل اقتصادی ،ویژگیهای شخصیتی ،عوامل
سیاستگذاری ،عوامل آموزشی و عوامل فرهنگی بیشترین تأثیر را در کارآفرینی دارند .بنابراین
با توجه به مطالعات صورتگرفته ،کارآفرینی میتواند بهعنوان وسیلهای برای رشد فردی یا برای
حل مشکالت اجتماعی عمل کند (.)Ball, 2005
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بهطورکلی ،توجه به قابلیتها و شایستگیهای کارآفرینان در صنعت ورزش ،نهتنها کارآفرینان را
در مقابل ریسکهای احتمالی ایمن میسازد ،بلکه میتواند شرایط موفقیتآمیزی را در صنعت
ورزش رقم بزند ( .)Quoted from Ghorbani & Vahdani, 2017ویژگیهای مشترک
کارآفرینان باعث انگیزش آنها میشود تا تمام خطرها را قبول و فعالیت کارآفرینی خود را آغاز
کنند .با توجه بهضرورت موضوع ،در این تحقیق به شناخت ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان
تحصیالت تکمیلی تربیتبدنی پرداختهشدهاست .وقتی دانشجویان تصور کنند که محیط ازجمله
محیط دانشگاه و شرایط اقتصادی و سیاسی از فعالیتهای کارآفرینی حمایت میکند ،اقدام به
ایجاد کسبوکار از سوی آنان از احتمال بیشتری برخوردار میشود .از طرف دیگر ،وقتی آنها
محیط را برای کارآفرینی نامساعد تصور میکنند ،بهمعنای وجود مواردی همچون شرایط گرفتن
وام و اعتبارات بسیار محدودکننده و مشکل ،موانع بسیار زیاد جهت ورود به بازار و بسیار زمانگیر
و بوروکراتیک بودن مراحل تأسیس یک شرکت؛ بهرغم نگرش مثبتشان به کارآفرینی ،تمایل
کمتری برای ایجاد کسبوکار جدید دارند (.)Farahani, Ghasemi & Mohammadi, 2014
لذا با توجه به اهمیت نقش کارآفرینان و کارآفرینی در جامعه و سازمانهای ورزشی ،هم-
چنین بهدلیل کمبود و پراکندگی مطالعات در این حوزه ،اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر
در کنار بررسی اطالعات حاصل از تحقیقات پیشین احساس میشود .از طرفی کارآفرینی در
ورزش میتواند با در نظر گرفتن محیط رقابتی در برنامههای ورزشی ،توسعة باشگاهها ،ساخت
اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی در جهت کمک به سالمت جامعه و پایداری و استمرار
کسبوکارها ورزشی نقش مهمی داشته باشد ( .)Mondalizade & et al, 2017بهعالوه در
مقولهی توسعه ورزش و یافتن راههای مناسب برای عملی کردن برنامههای توسعه ،بهتوصیف
وضعیت کارآفرینی سازمان ورزشی نیاز است ()Alimardani, farahani & Ghasemi, 2015
که خود یکی دیگر از ضرورتهای پرداختن به پژوهش در این زمینه هست.
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درنهایت ،باید این مهم را در نظر گرفت که ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد
فرصتهای شغلی ،لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و همچنین خروج از
وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک طرف و روندهای موجود در جامعه اطالعاتی از طرف
دیگر ،عواملی هستند که سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان کالن کشور را وامیدارند که به منبع
قابل اتکائی بهجز مواد اولیه بیاندیشند و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه اطالعاتی دارد،
این منبع حیاتی چیزی جز خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی نیست ( Khodayi Mahmoudi,

 .)Bohloli, Ghanima, 2013نوآوری ،خالقیت و تغییر ،عوامل کلیدی و غیرقابلاجتناب ورزش-
اند ( .)Heidarzadeh Jazi, 2015این مهم محقق را بر آن میدارد تا گستره ورزش را از منظر
کارآفرینی مورد مطالعه قرار دهد .وضعیت اقتصادی و ترکیب جمعیتی امروز ،ما را نیازمند یافتن
راهکارهایی در صحنهی اقتصادی میکند و در این راستا ،داشتن الگوها و راهکارهای مناسب برای
آموزش ،تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین در جوامع و برنامههایی برای تشویق
دانشجویان به کارآفرین شدن و نیز شناخت عوامل و فرآیندهای تصمیمسازی که منجر به
کارآفرین شدن آنها میشود ،ضروری است ( .)Mardanshahi, 2014لذا با توجه به مطالب فوق
در خصوص جایگاه سودمند کارآفرینی برای جامعه و اهمیت شناخت ویژگیهای کارآفرینانه
دانشجویان بهعنوان آیندهسازان کشور و با در نظر گرفتن نیازهای احساس شده در زمینه کارآفرینی
ورزشی در کشور تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در روحیه کارآفرینی
دانشجویان تربیتبدنی (مطالعه موردی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای استان مازندران)
انجام شد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بود که گردآوری دادههای آن به شکل میدانی
انجام شد .جامعه آماری موردنظر در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل مقطع
تحصیالت تکمیلی رشته تربیتبدنی (دانشجویان ارشد و دکتری در سه رشته مدیریت ورزشی،
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فیزیولوژی ورزشی و بیومکانیک ورزشی) به تعداد حدود  7۰۰نفر ،در دانشگاههای استان مازندران
(دانشگاه مازندران ،دانشگاه غیرانتفاعی شمال ،دانشگاه آزاد آیتاهلل آملی ،دانشگاه ساری ،دانشگاه
قائم شهر و مؤسسات آموزش عالی شفق تنکابن و کسری رامسر) بود .حجم نمونه آماری بر اساس
جدول مورگان تعداد  ۲۴8نفر تعیین شد که برای جلوگیری از خطا  ۲5۰نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .روش نمونهگیری نیز بهصورت خوشهای بودهاست .متغیرهای ویژگیهای روانشناختی با
ابعاد (ریسکپذیری ،کانون کنترلی ،توفیقطلبی ،سالمت فکری ،عملگرایی ،تحلیل ابهام،
رویاپردازی ،چالش طلبی و مهارتهای کارآفرینان) و روحیه کارآفرینانه بهعنوان متغیرهای اصلی
تحقیق بودهاست .ابزار اندازهگیری پژوهش نیز ،پرسشنامه محققساخته و تعدیلشده ارزیابی
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی ) Kordnaiej & et al (2006و ارزیابی مهارتهای
کارآفرینی افراد ) Moghimi (2006بود که پس از بررسی و تعدیل و انتقال به حوزه مربوطه
تحقیق ،تائید روایی صوری و محتوا با نظرخواهی  ۱5نفر از استادان دانشگاهی متخصص در این
زمینه ،همچنین تعیین پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ( )α=۰/86مورداستفاده قرار گرفت.
از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصدها) برای توصیف ویژگیهای جمعیت-
شناختی جامعه آماری و برای بررسی توزیع طبیعی متغیرها از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف
استفاده شد .در بخش آمار استنباطی نیز برای بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق و تبیین فرضیههای
تحقیق از آزمون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و جهت بررسی تأثیر همزمان متغیر مستقل بر
متغیر وابسته از آزمون تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد .برای پردازش ،تجزیهوتحلیل ،دستهبندی،
خالصه کردن دادهها و دستیابی به پرسشها و اطالعات جمعآوریشده از نرمافزارهای SPSS

نسخه  ۲۲و  EXCELاستفاده شده است.
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یافتهها
یافتههای حاصل از بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نشاندهنده این بود که  ۴۲درصد از پاسخ-
دهندگان را زنان و  58درصد آنان را مردان تشکیل میدادند؛  ۴7درصد آنان متاهل و 5۲
درصدشان مجرد بودند .همچنین بیش از  8۱درصد جامعه تحقیق را افراد باالی  ۴۱سال تشکیل
میدادند و بیش از  6۴درصد نمونه تحقیق دارای تحصیالت ارشد بودند .با توجه به نتایج بیش از
 7۱درصد نمونه تحقیق در رشته مدریت ورزشی تحصیل میکردند 5۹ ،درصد افراد بیکار و بیش
از  ۴۲درصد دارای هیچگونه سابقه شغلی نبودند .همچنین بر اساس یافتهها ،بیش از  77درصد نمونه
تحقیق دارای سابقه ورزشی و بیش از  ۳۲درصد دارای سابقه قهرمانی در ورزش بودند ولی بیش از
 7۴درصد نمونه تحقیق دارای سابقه مدیریتی در ورزش نبودند .از طرفی بیش از  56درصد افراد
دارای سابقه اقدام راهاندازی کسبوکار و بیش از  6۳درصد افراد دارای سابقه تمایل راهاندازی
کسبوکار بودند.
جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش ،از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده گردید
و بر اساس یافتهها ،فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات تائید شد و میتوان از آزمونهای آماری
پارامتریک بهره جست .جدول  ۱یافتههای حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در بررسی میزان
ارتباط بین مهارت کارآفرینی با  8بعد شناختی را نشان میدهد.
با توجه به جدول  ۱مشاهده شد که بین ریسکپذیری افراد ،کانون کنترل درونی ،توفیقطلبی،
سالمت فکری ،تحمل ابهام ،رویاپردازی ،چالش طلبی و عملگرایی با مهارت کارآفرینی ازنظر
آماری ارتباط معنیداری مشاهده شد.
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جدول .۱نتايج آزمون همبستگی پيرسون در ميزان ارتباط بين مهارت کارآفرينی با ابعاد شناختی

متغیرها

مهارت کارآفرینی
ضریب همبستگی

تعداد نمونه

سطح معناداری

()r

()sig

ریسکپذیری افراد

۰/578

۰/۰۰۱

کانون کنترل درونی افراد

۰/۴۱۰

۰/۰۰۱

توفیقطلبی

۰/۴۹۳

۰/۰۰۱

سالمت فکری

۰/5۹8

۰/۰۰۱

تحمل ابهام

۰/۱67

۰/۰۰8

رویاپردازی

۰/6۰7

۰/۰۰۱

چالش طلبی

۰/67۹

۰/۰۰۱

عملگرایی

۰/۲۳۴

۰/۰۰۱

)(N

۲5۰

*همبستگی در سطح  ۰/۰5معنیدار است.

با توجه به تائید فرضیه همبستگی برای بررسی تأثیرگذاری متغیرها از آزمون تحلیل رگرسیون
استفاده شد که نتایج در جدول  ،۲ذکر شده است .براساس جدول ،۲متغیرهای (ریسکپذیری افراد
 ۰/۳۳۴درصد ،کانون کنترل درونی افراد  ۰/۱68درصد ،توفیقطلبی  ۰/۲۴۳درصد ،سالمت فکری
 ۰/۳58درصد ،تحمل ابهام  ۰/۰۲5درصد ،رویاپردازی  ۰/۳67درصد ،چالش طلبی  ۰/۴6۱درصد و
عملگرایی  ۰/۰55درصد) از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی
رشته تربیتبدنی دانشگاههای استان مازندران را پیشبینی میکند و معادله رگرسیون معنادار هست.
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جدول  .2نتايج رگرسيون با استفاده از روش خطی ساده
متغیر مالک

متغیر

ضریب

پیشبین

همبستگی

ضریب تعیین
2

R

سطح معنی-
داری

ضرایب
رگرسیونB

F

چندگانه R
ریسکپذیری

۰/ 578 a

۰/۳۳۴

۰/۰۰۱

B=۰/578

۱۲۴/۴۱6

t =۱۱/۱5۴

افراد

۰/۰۰۱
کانون کنترل

۰/ ۴۱۰ a

۰/۱68

۰/۰۰۱

B=۰/۳۱۰

5۰/۰۲7

t =7/۰7۳

درونی

۰/۰۰۱
توفیقطلبی

۰/ ۴۹۳ a

۰/۲۴۳

۰/۰۰۱

B=۰/۴7۳

7۰/۴6۳

t =8/۹۱۴
۰/۰۰۱

مهارت
کارآفرینی

سالمت فکری

۰/ 5۹8 a

۰/۳58

۰/۰۰۱

تحمل ابهام

۰/ ۱67 a

۰/۰۲58

۰/۰۰8

رویاپردازی

۰/ 6۰7 a

۰/۳67

۰/۰۰۱

چالش طلبی

۰/ 67۹ a

۰/۴6۱

۰/۰۰۱

عملگرایی

۰/ ۲۳۴ a

۰/۰55

۰/۰۰۱

B=۰/۴86

۱۳8/۳۹7

t =۱۱/76۳
۰/۰۰۱
B=۰/۱۳۴

7/۱۳5

t =۲/67۱
۰/۰۰۱
B=۰/5۰۲

۱۴۴/۴۴۱

t =۱۲/۰۱۹
۰/۰۰۱
B=۰/57۰

۲۱۲/5۰۳

t =۱۴/577
۰/۰۰۱
B=۰/۲۱6
t =۳/7۹۲
۰/۰۰۱

۱۴/۳8۰
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هم چنین با در نظر گرفتن نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش خطی ساده (ضریب رگرسیون
متغیرها و مقدار ثابت) ،معادله رگرسیون هر یک از متغیرها بهصورت زیر است:
جدول  .3معادله رگرسيون متغيرها

(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۲/۲۹۹ + ۰/۰۰۱ریسکپذیری افراد)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۲/۴6۲ + ۰/۰۰۱کانون کنترل درونی افراد)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۱/8۲۴ + ۰/۰۰۱توفیقطلبی)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۲/۰۲۳ + ۰/۰۰۱سالمت فکری)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۳/۳۰۲ + ۰/۰۰۱تحمل ابهام)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۱/87۹ + ۰/۰۰۱رویاپردازی)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۱/6۱7 + ۰/۰۰۱چالش طلبی)
(مهارت کارآفرینی) ( Y' = ۲/8۹۲ + ۰/۰۰۱عملگرایی)

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی در روحیه کارآفرینی دانشجویان
تربیتبدنی تحصیالت تکمیلی دانشگاه مازندران بودهاست .یافتههای پژوهش نشان دادند که بین
مهارت کارآفرینی با تمامی ویژگیهای روانشناختی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رابطه معنادار
وجود داشته و نتایج تحلیل رگرسیون تأثیر این ویژگیها را بر مهارت کارآفرینی پیشبینی میکند.
لکن شرح تجزیهوتحلیل یافتههای مربوط به مؤلفههای تحقیق به شکل جزئی در ادامه ذکر شده
است .نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ریسکپذیری بر کارآفرینی تأثیر مثبت و
معناداری دارد و این متغیر  ۰/۳۳۴درصد از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی در جامعه آماری را
پیشبینی میکند .این به آن مفهوم است که هرچه جسارت یا تمایل به اقدام کار در جهت آیندهای
نامعلوم در دانشجویان فارغالتحصیل تربیتبدنی بیشتر باشد ،آنها دارای تمایل و قدرت بیشتری در
ملموسشدن با مراحل شناخت فرصت کارآفرینی ورزشی ،توسعه مفهوم ،تعیین منابع موردنیاز،
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کسب منابع الزم ،اجرای کار نو ،اداره و نهایتاً بهرهبرداری و برداشت میباشند .بهعبارتی دانشجویان
ریسکپذیر که همیشه مهیای پذیرش خطرات بوده و از تجربههای نو واهمهای ندارند؛ پذیرش
نقشهای جدید و ایجاد کسبوکار تازه برای آنها بسیار سخت بهنظر نمیرسد و این افراد با اتکا به
روحیه ریسکپذیری که دارند به نوآوری عالقه داشته و از خطرات پیشرو اجتناب نمیکنند.
خصوص ًا که نوآوری ،خالقیت و تغییر ،عوامل کلیدی و غیرقابلاجتناب ورزش هستند
( .)Heidarzadeh Jazi, 2015این یافته با یافتههای تحقیقات Melissa, Christopher & Ryland

) (2011); Oded & Stelios (2012) and Naghizadeh, Kotobi & Keshtidar (2015همسو
و با نتایج ) Morgana (2016ناهمسو است .نتایج همچنین نشان داد که کانون کنترل تأثیر مثبت و
معنادار بر مهارتهای کارآفرینانه دارد و این متغیر  ۰/۱68درصد از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی
در جامعه آماری را پیشبینی میکند .این بدینمعنی است که انتظار درونی مثبت دانشجویان از
نتایج یک رویداد ارتباط مستقیم با تشویق آنان در اجرا و پرداختن به کارآفرینی ورزشی دارد .این
یافته با نتایج پژوهش ) Nemati (2014همسو و با یافتههای Marco & et al (2010) and

) Naghizadeh & et al (2015ناهمسو هست .بهطور جزئیتر باید گفت که دانشجویان با خصیصه
شخصیتی منبع کنترل درونی بر این باورند که رویدادها ،به رفتار و خصیصههای نسبتاً دائمیشان
بستگی دارند .چنین افرادی ،باور دارند که میتوانند از طریق پاداشها ،تواناییها ،مهارتها و
خصیصههایشان بر نتایج ،اثر بگذارند .لذا میتوان نتیجه گرفت که این دانشجویان متخصص در
حوزهی ورزش با اتکاء به خصایص شخصیتی و تواناییها و استعدادهای خود از پذیرش تجربههای
جدید و شروع کسبوکار اجتناب نکرده و با تقویت این احساس که من میتوانم سعی در افزایش
توانمندیهای کارآفرینانهی ورزشی خود دارند .با توجه به نتایج تحقیق در آزمون ضریب
همبستگی بین خصیصه توفیقطلبی تأثیر مثبت و معناداری بر مهارتهای کارآفرینانه داشت و این
متغیر  ۰/۲۴۳درصد از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی در جامعه آماری را پیشبینی میکند .یعنی
نیاز به کسب موفقیت و انگیزه موفقیت باالی دانشجویان آنان را به داشتن عزمی راسخ برای خلق
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ایدهها ،اجرایی کردن و رسیدن به بهرهبرداری وا میدارد .این نتیجه با نتیجه تحقیق Nemati

) (2014همسو است .لذا میتوان گفت که افراد توفیقطلب به دلیل مبارزهطلبی و داشتن روحیات
رقابتپذیری از پذیرش مسئولیتهای کارآفرینانه استقبال میکنند.
از دیگر یافتههای تحقیق حاضر این بود که سالمت فکری تأثیر مثبت و معناداری بر مهارتهای
کارآفرینانه دارد و این متغیر  ۰/۳58درصد از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی در جامعه آماری را
پیشبینی میکند .این یافته بدین معنی است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیتبدنی هرچه
قدر از توانایی گردآوری افکار ،طرحهای متنوع و متعدد باالتری برخوردار باشند در پرداختن به
مقوله کارآفرینی ورزشی پیشرو و موفقتر هستند .این نتیجه با یافتههای )،Marco & et al (2010
) Smallbone, Welter & Voytovich (2010) and Naghizadeh & et al (2015همسو و با
نتایج ) Mozayani (2017ناهمسو هست .بهطورکلی ،وقتی فکری سالم باشد توانایی کشف
ناشناختهها و تجربه دنیای نو در آن افزایشیافته و رسیده به ناشناختهها جزو ناممکنها نخواهد بود.
دانشجویانی که ازنظر قوه اندیشیدن در وضعیت مطلوبی برخوردارند بیشتر سعی میکنند تا با برنامه-
ریزی درست راهحلهای درستی برای مشکالت خود بیابند درواقع با افزایش میزان فکرهای
موجود ،احتمال یافتن راهحل عملی افزایش مییابد .لذا یافتن کسبوکارهای خالقانه ورزشی نیز از
این افراد بعید بهنظر نمیرسد .نتایج تحقیق همچنین نشان داد که متغیر تحمل ابهام تأثیر مثبت و
معناداری بر مهارتهای کارآفرینانه دارد و این متغیر  ۰/۰۲5درصد از متغیر افزایش مهارت
کارآفرینی در جامعه آماری را پیشبینی میکند .این به مفهوم تمایل دانشجو به پذیرفتن
موقعیتهای مبهم ،همچون موقعیت مطلوب است و در نتیجه بدون استرس به مراحل اجرای کار
تمرکز کند .این نتیجه با نتیجه ) Smallbone & et al (2010ناهمسو و با یافتههای Nemati
) (2014) and Schlesinger & et al (2016همسو هست چرا که Schlesinger & et al

) (2016تفکر تحلیلی را از مهمترین شایستگیهای دانشآموختگان تربیتبدنی عنوان کردند.
دانشجویانی که دارای خصیصه تحمل ابهام هستند عموما با اتکا به داشتههای ذهنی خود خطرات را
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قبول کرده و از پذیرش تجربههای نو ابایی ندارند .دانشجویان کارآفرین بدون اینکه احساس تهدید
یا ناراحتی کنند ،قادرند بهطور اثربخش با شرایط و اطالعات مبهم ،ناقص ،غیرقطعی سازماننیافته و
غیرشفاف روبهرو شوند و ضمن ابهامات ،آنها را به نفع خود تغییر دهند .در واقع ،ابهام سبب
انگیزش آنان میشود.
یافتههای تحقیق طی آزمون ضریب همبستگی نشان داد رویاپردازی تأثیر مثبت و معناداری بر
مهارتهای کارآفرینانه دارد و این متغیر  ۰/۳67درصد از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی در
جامعه آماری را پیشبینی میکند .یعنی توانمندی قوه خیال و رویاپردازی دانشجویان تأثیر مثبت بر
ارائه کسبوکارهای جدید ورزشی دارد و از این طریق میتوانیم همراستا با کشورهای توسعهیافته
در این حوزه گام برداریم .این یافته با نتایج تحقیق Mondalizade & et al (2017) and Nemati

) (2014همخوان و با نتایج ) Smallbone & et al (2010ناهمخوان هست .در واقع برخورداری
دانشجویان تربیتبدنی از توانایی در ارائه ایدههای نوین بهخصوص در زمینههای جدید ورزشی که
قبال توسط افراد دیگر مورد کنکاش و ایدهپردازی قرار نگرفته باشد و تقویت این عامل بهعنوان
حوزه خیالی متغیر خالقیت در دانشجویان کارآفرین؛ کمک میکند این دانشجویان خالق به
رویاها رنگ واقعیت بخشیده و طرحهای جدیدی را پیریزی کنند .چرا که ایدههای جدید و
خالقانه نشات گرفته از رویاهای افراد هست و بیشتر کسبوکارهای جدید زمانی چیزی جز یک
رویا نبودند که امروز به واقعیت تبدیل شدهاند .یافتهها همچنین نشان داد که چالش طلبی تأثیر مثبت
و معناداری بر مهارتهای کارآفرینانه دارد و این متغیر  ۰/۴6۱درصد از متغیر افزایش مهارت
کارآفرینی در جامعه آماری را پیشبینی میکند .با توجه به این که بشر در عرصههای مختلف با
چالشهای عظیمی مواجه بوده که محوریت مشترک تمامی آنان توسعه دانش ،فناوری ،نوآوری
و کارآفرینی است ()Naghizadeh & et al, 2015؛ متوسلشدن به رویکردهای جدید در حوزه
اقتصاد و توسعه ملی خصوص ًا در زمینهی ورزشی نیاز به چالشطلب بودن روحیهی دانشجویان
متخصص ورزش دارد .این یافته با نتایج )Naghizadeh & et al (2015) and Farahani (2014
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ناهمسو هست .زمانی که میزان تمایل دانشجویان کارآفرین به درگیرشدن در کارهای پیچیده و
مبهم در سطح باالیی باشد ،همچنین توانایی ارائه راهکارهای سازنده در اینگونه موقعیتها را داشته
باشد؛ مسیر ایجاد کسبوکارهای نو راحتتر پیموده و به هدف دست مییابد .بنابراین دانشجویی
که بهسوی دریافت موقعیتهای شغلی و کاری جدید هست و انگیزه پیشرفت و ترقّی را در سر
میپروراند ،نیاز به چالش طلبی دارد .ایجاد کسبوکار جدید بدون مشکل نیست و توان مقابله با
این مشکالت فقط زمانی میسر میشود که فرد بتواند با چالشهای پیشآمده مقابله کرده و پا پس
نکشد .پس داشتن انگیزههای چالش طلبی از پیشنیازهای کارآفرینی موفق هست .آخرین یافته طی
انجام آزمون ضریب همبستگی نیز این بود که متغیر عملگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر مهارت-
های کارآفرینانه دارد و این متغیر  ۰/۰55درصد از متغیر افزایش مهارت کارآفرینی در جامعه
آماری را پیشبینی میکند .داشتن ویژگی شخصیتی و روانشناختی عملگرایی (رئیس خود
بودن) بهعنوان یکی از قویترین نیازهای کارآفرینی ،دانشجویان را مستعد کارآفرینی میکند .این
یافته با یافتههای ) Khodayi Mahmoudi & et al (2013) and HosseinNejad (2013هم-
خوان و با یافتههای ) Sanchez, Carballo & Gutierrez (2011ناهمخوان هست .درواقع ،بدون
عملی کرده ایدهها ،تمامی برنامهها چیزی جز یک شعار خالی نیست و به کاری پیش نمیرود.
دانشجوی کارآفرین ترجیح میدهد خودش تصمیم بگیرد و در جریان این تصمیم تمام کوشش،
دانش ،مهارت و سرمایه خود را به کار گیرد .اگر شکست بخورد ،فقط خود را مقصر میداند و اگر
موفق شود ،فقط صالحیت کارآفرینی خود را تائید نموده است .لذا داشتن خصوصیات عملگرایانه
در ایجاد کسبوکار موفق بسیار ضرورت دارد .در پایان ،با توجه به نتایج بهدستآمده و وجود
چنین رابطهی مثبت معنادار و همسویی نتایج نشان میدهد توجه به روحیات شناختی ،در نظر
گرفتن استانداردهای ذهنی دانشجویان برای ارتقای کارآفرینی ورزشی و استفاده از نیروی
خالقیت آنها ضروری هست .سازمانهای ورزشی نیز به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از راه-
کارهای قدیمی برای پیشبرد اهدافشان چندان کارایی نداشته و باید ابتکار عمل و خالقیت بیشتر
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از گذشته موردتوجه قرار گیرد .همانطور که در مطالب پیشین گفته شد ،واقعیت این است که در
ایران ،علیرغم داشتن جمعیت مستعد و منابع طبیعی فراوان ،تولید ملی در سطح کمی بوده و
جمعیت تحصیلکرده از اشتغال مولد چندانی برخوردار نیست ( Sharif, Jamshidian, Rahimi

 )& Naderi, 2011و این درحالی است که همچنان تأکید نیروهای جوان بر اشتغال در دستگاه-
های دولتی و بخش خدماتی است ( .)Nemati, 2014این مهم خود روشنگر ضرورت نیاز کشور
به توسعه کارآفرینی خصوص ًا در حوزه ورزشی هست و یکی از الزامات و پیشنیازهای اساسی و
زیربنایی تحقق توسعه کارآفرینی ورزشی در کشور ،مطالعه و تحلیل ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی این رشته هست .چرا که بروز رفتـار کارآفرینانـه
در دانشجویان مـستلزم وجود مجموعه عوامل روانشناختی ،محیطی و ساختاری است .از یک
طرف باید اشخاصی با ویژگیهایی کارآفرینان تربیت کرد و از طرف دیگـر بایـد عوامـل محیطـی
و سـاختاری مساعد باشند تا کارآفرینی توسعه یابد .بههر حال وجود ویژگیهای شخـصیتی مناسـب
از شرایط الزم برای کارآفرینی است.
با توجه به نتایج بهدستآمده ،پیـشنهاد مـیشـود کـه اقـدامات الزم در جهت اصالح و بازنگری
در برنامههای رسـمی و غیررسـمی آموزشـی بـاهـدف تقویـت ویژگیهای روانشناختی دانشجویان
و توسـعه اسـتعدادهای کارآفرینـی آنان بهعمل آید و نیز تقویت دروس و دورههای مهارتی،
بازنگری در شکل و محتوای کـارآموزی ،توسـعه مراکز رشد فناوری و ایجاد مراکز رشد
کسبوکار ورزشی موردتوجه قرار گیرد .همچنین تشـکیل هسـته مشـاوره شـغلی در دانشـگاه،
انجام مطالعات پژوهشی جهت شناسـایی عامـلهـای مؤثـر در توسـعه کارآفرینـی ورزشی و ارائه
راهکارهای مطلوب و درنهایت استخدام دانشجویان دارای ویزگیهای برتر روانشناختی مرتبط با
مهارتهای کارآفرینانه در شرکتهای جویای نیروی کار از توصیههای محقق هست .امید که ارائه
نتایج پژوهش حاضر و توجه مسئولین و متخصصین حوزه ورزش به آن ،بتواند گامی مؤثر در
راستای ارتقای وضعیت موجود کارآفرینی ورزشی به شکل مطلوب آن در کشور بردارد.
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