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 استادیار دانشکدۀکارآفرینی دانشگاه تهران .1

 *انشگاه خوارزمیکارشناس ارشد د.2
 پیام نور ی مدیریت ورزشیدانشجوی دکتر.3

 

 54/34/33 تاریخ پذیرش:                                                                                     53/44/33اریخ دریافت: ت

 چکیده
 

 ۀیکسری ذهنیات، باید پذیرفت که جدا از زمین عنوان بهبا در نظر گرفتن کارآفرینی  ،امروزه

این بنابر ؛ارآفرینانه فکر و عمل کندبه روش ک ندتوا یمهر کسی  کسب و کار و اقتصاد،

نباید تنها مختص به آموزش عالی باشند، بلکه باید در  «ارتقای کارآفرینی» یها استیس

پرداخته شود. در این پژوهش به روش توصیفی و با  هامدارس ابتدایی و متوسطه نیز به آن

آموزش و  یها هنرستان و ها ستانریدبار کورزش آموز دانش 444متشکل از  ای نمونهبررسی 

برخی متغیرهای  ریتأثو  ی شدشناسای ، سطح نگرش کارآفرینانۀ آنانپرورش شهر تهران

)نگرش   ATEپرسشنامه  ترجمۀ بررسی شد. ابزار اصلی این پژوهش ها آنشناختی بر جمعیت

آن را تأیید  روایی نظران صاحباست که  (ۀ آتایدنانیکارآفرکسب و کار  اندازی راهنسبت به 

برای آزمون ( α = 4/4)آلفای کرونباخ  ۀو پایایی آن با انجام آزمون پایلوت و محاسب اندکرده

ۀ ابعاد اران در همکنگرش کارآفرینانه ورزش است. نتایج نشان داد شدهدییتأاصلی و اجزای آن 

شتغال جنسیت، خودا سطح متوسط است. همچنین مشخص شدتر از و اجزای مورد بررسی، به

داری بر سطح نگرش اعنم ریتأثبودن پدر، شاغل بودن مادر و هنرستانی یا دبیرستانی بودن 

 اران ندارد.کورزش ۀکارآفرینان

 شناختیجمعیت یرهایمتغار، کنانه، ورزشیارآفرکنگرش  :کلید واژگان
 

                                                   Email: f.m.13558@gmail.com:مسئول نویسنده* 
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 مقدمه
کلیدی پیش روی  یسیاست عنوان بهکارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی  ۀتوسع ،در حال حاضر

در  یت رقابتیمز یداریو پا ینوآور ینانه، برایارآفرک یاستعدادها توسعۀ کشورها قرار گرفته و

یکسری ذهنیات  عنوان بهامروزه باید کارآفرینی را  .(1) دارد ای ویژه تیاهم یاقتصاد جهان

که هر کسی  کند میکسب و کار و اقتصاد بیان  از زمینۀ چنین رویکردی جدا. گرفتدرنظر

توسعه و رشد  از جمله اقدامات الزم برای (.2) به روش کارآفرینانه فکر و عمل کند تواند می

ارآفرینی آن ایجاد فرهنگ ک یها جنبه ینتر مهماست که از  یبسترسازکارآفرینی در جامعه 

، هنجارها و رفتارهایی است که هویت ها نگرش، ها ارزش، مجموعه است. فرهنگ کارآفرینی

نباید تنها مختص به آموزش عالی  ای توسعه های برنامه .دهد یمافراد کارآفرین را تشکیل 

به ه ک ییها پژوهش(. 3) شودطه نیز به آن پرداختهباشند، بلکه باید در مدارس ابتدایی و متوس

ن یارآفرکو علل   یستهنگرنان یارآفرکمتفاوت به  یردیکبا رو یکهر  ،اندکردهنان توجهیارآفرک

 1از دانشمندان همچون استوارت ای عده. اند کرده بندی طبقهمختلف  یها گونهشدن افراد را به 

 بینی پیش برای یج خوبینتا شناختی روان های یژگیوه ک اند یدهعقن یبر ا (1111همکاران )و 

که  کند یم( بیان 1111) 2رابینسون ،ن حالیبا ا .وجود آورده استبه ینیارآفرک راد بهفل ایتما

از  است؛ یالت اساسکمش یت بنا شده دارایشخص یه بر تئورک ای ینیکارآفرقات یاساس تحق

متقابل  یرتأثو  اند نیامدهوجود به ینیارآفرکسنجش  یبرا یاختصاص طور به اینکهآن جمله 

 4(، روزنبرگ و هاولند1192) 3محققانی چون اجزن (.5،4) دهند ینمانسان و محیط را توضیح 

ا مخالف یموافق  یل حالتکه در ک اند تعریف کرده )تمایل( یاز آمادگ ینگرش را حالت (1191)

 یها نگرشکرد بیان توان یمتعریف  با توجه به این .کند یمجاد ینسبت به موضوع نگرش ا

کارآفرینانه حالتی است که بر اساس آن افراد تمایل به بروز رفتار کارآفرینانه از خود نشان 

  .دهند یم

شخصیتی کارآفرینان  های ویژگیو تحقیق روی  شناختی روانتحقیقات کند میرابینسون بیان

کمتر از  ها نگرش .گرفت کاربه کارآفرینی بهدارند و باید رویکرد پویاتری نسبت  نیاز به تحرک

 هایموقعیتو  ها زمانپایداری دارند و متناسب با  شناختیجمعیتشخصیتی و  های ویژگی

، اولین محققانی ارانشکنسون و همیراب. کنند میمختلف در کنش و واکنش با محیط تغییر 

ئی نگرش که شناخت، رفتار و جزبودند که مفهوم نگرش را با همین اسم و بر اساس مفهوم سه

                                                             
1. Stewart 
2. Robinson 
3. Ajzen 
4. Rosenberg & Hovland 
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رویکرد نگرشی را برای  هاآن کار بردند.کارآفرینی به ۀدر مطالع گرفت یمبراحساس را در

نگرش که در آن زمان کاربرد  های یتئور ،کردندو بیانکردن کارآفرینی مطرح  بینی پیش

دارای و  تر یغنو  ریاتپورویکردی  عنوان به تواند یموسیعی داشت و اعتبارشان ثابت شده بود، 

با مبنا  1، آتاید2111در سال (. 4) دشوهای کارآفرینانه مطرح کنندگی رفتاربینی پیشخاصیت 

 انآموز دانش ری برای سنجش پتانسیل کارآفرینانۀمبنا قرار دادن مدل رابینسون مدل دیگ

( 2111د )آتای ار کارآفرینانه( نامید.کسب و ک اندازی راه)نگرش به  ATEطراحی کرد که آن را 

 ای مدرسهان آموز دانشبرای پتانسیل کارآفرینانه به روشی بود که برای  سازی مفهومبه دنبال 

خدمتی  (.9) ی که قصد فوری و واضحی برای کارآفرین شدن ندارندانآموز دانشمناسب باشد. 

 در ینیارآفرک پرورش و بروز های زمینه یبررسخود به  ۀنام پایاندر  (1331)توسل 

 ارانکورزش و رانیدب ران،یمد نظر از رجک شهرستان دانش و ارک یدولت ۀپسران های تاندبیرس
بیشتر از نترل طلبی و مرکز کهنرستانی توفیق انآموز دانشمشخص شد که در آن  پرداخت

 ۀبررسی رابط»در تحقیق خود با عنوان ( 1399) شیرزادیصمدی و  .(3) دمیانگین دارن حد

 ۀکارآفرینان ۀروحی با بررسی «ارانککارآفرینی در ورزش ۀوحیجو سازمانی مدرسه با ر

کارآفرینی در  ۀروحی های شاخصدریافتند اصفهان  ستاندختر در شهر انآموز دانش

در ایجاد  ها دبیرستانو  ها هنرستانتر از میانگین است. همچنین میان جو ان بیشآموز دانش

( 1391زاده و همکاران )نتایج تحقیق بهرام .(9) وجود ندارد دار امعنکارآفرینی تفاوت  ۀروحی

پیشرفت، منبع کنترل  ۀکارآفرینی )خالقیت، عزت نفس، انگیز ۀروحی یها شاخصنشان داد 

از میانگین است. همچنین بین  بیشتر انآموز دانش( در پذیری یسکر، نگری یندهآدرونی، 

کارآفرینی ۀ ا روحیجو سازمانی )صمیمیت، عدم جوشش، بازدارندگی( ب یها شاخصبرخی 

 ۀدر ایجاد روحی ها یرستاندبو  ها هنرستانبین جو  ،. از طرفیوجود دارد دار امعنارتباط 

کارآفرینی  ۀبر روحی ها یرستاندبی که جو سازمانی در طور بهکارآفرینی تفاوت وجود دارد، 

ایان جهرمی نتایج تحقیق ش .(1) چنین وضعیتی وجود ندارد ها هنرستاناما در  ،اثرگذار است

 «شخصیتی با تمایل به کارآفرینی های یژگیو ۀرابطبررسی »( با عنوان 1311و همکاران )

 وجود دارد دار امعن ۀرابطبه کارآفرینی  ها آنشخصیتی زنان با تمایل  های یژگیونشان داد بین 

ن نوجوانا ۀبه سنجش نگرش کارآفریناندر تحقیق خود ( 2111) 5هندرسون و رابرتسون .(11)

 های شاخص نمرات نیانگیم به این نتیجه رسیدند که ند و)انگلیس( به کارآفرینی پرداخت

                                                             
1. Athayde 
2. Henderson & Robertson 
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ی با در تحقیق( 2119) 1یوندا و رانک .(11) است متوسط بیشتر از حد نگرش کارآفرینانه

 بین ،گزارش کردند «جنسیت و سابقه یبر مبنامنابع انسانی  رویکرد کارآفرینانۀ» عنوان

همچنین اظهار  ها آنوجود ندارد.  داری اتفاوت معن زنان و مردان کارآموز درموفقیت  ۀانگیز

بین زنان و مردان وجود داری  اتفاوت معنو اعتماد به نفس  یخودکنترلداشتند در نوآوری، 

با تعیین رویکردهای کارآفرینانه در  دار امعن طور به ای زمینه یشپندارد. جنسیت و عوامل 

ۀ کدام عوامل بر نگرش کارآفرینان»( در تحقیق 2119) 2و سلکوک تورکر .(12) اند تعامل

ر ساختاری و آموزشی از عوامل اثرگذار ب های یتحما ،گزارش کردند «دانشجویان مؤثرند؟

 کنندگان مشارکتطی تحقیقی دریافت  (2111آتاید ) .(13) ندانگرش کارآفرینانه دانشجویان

خدمتی پرورش دهند، منظور خودبههای مثبتی رویکرد توانند میسازمان  های برنامهدر 

مشارکتی نداشتند،  ها برنامه گونه اینکسانی در  در مقایسه با ،همچنین این دسته از افراد

 ؛بودند تر موفقخودخدمتی  ۀدر زمین پوست سیاهپتانسیل کارآفرینی بیشتری داشتند. جوانان 

 پتانسیل کارآفرینی بیشتری آسیاییان آموز دانشسفیدپوستان یا  در مقایسه با ،عالوه به

( در تحقیق خود نتیجه گرفتند که با افزایش سن، 2111) 3و پانچاناتام یزاراسیتم .(9) داشتند

آفرینانه در افراد افزایش رویکردهای کار افزایش درآمد، تغییر در امکانات و نوع مالکیت،

از انگیزش هشی پیشنهادی مدل پژو»در تحقیق  (1114)4نفزیگر و همکاران .(14) یابد یم

دارد،  دار امعنوالدین با نگرش کارآفرینانه ارتباط  خوداشتغالی کردندبیان  «کارآفرینانه

و باقری  5پیهه .(15) تأکید کردند جنسیت بر نگرش کارآفرینانه یرتأثی دار امعنهمچنین بر 

 ۀان مدارس شبانآموز شدانکارآفرینانه در  یور بهرهرویکرد کارآفرینانه و »( در تحقیق 2111)

در اجزای رویکرد کارآفرینانه شامل:  خوبیان امتیاز آموز دانشدریافتند  «مالزی یا حرفهفنی و 

 .(19) ادراک اعتماد به نفس، ادراک موفقیت، احساس موفقیت، کسب کردند

 

  پژوهش روش
به لحاظ و  ی، همبستگ، از نوع پژوهش توصیفیها دادهگردآوری  ۀروش پژوهش بر حسب نحو

که پرسشنامه استاندارد آتاید ۀترجم. استکاربردی  یها پژوهشجزء  ها افتهیاستفاده از نتایج و 

است که ابعاد نگرش  گویه 19متشکل از  شد،عنوان ابزار گردآوری اطالعات انتخاب به

                                                             
1. Kundu &Rani 
2.Turker & Selcuk 
3. Tamizharasi &Panchanatham 
4. Naffziger, Hornby& Kuratko 
5. Pihie 
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در سه جزء طلبی، خالقیت، مرکز کنترل درونی، رهبری( را کارآفرینانۀ ورزشکاران )توفیق

روایی پرسشنامه با . دسنجمی بر اساس مقیاس پنج قسمتی لیکرتو رفتاری  شناختی، یطفعا

پایلوت روی  ۀو پایایی آن با انجام مطالع شد دییتأو متخصصان  نظران صاحباستفاده از نظر 

دست آمد، که حد قابل قبولی از پایایی را ( بهα=  9/1آلفای کرونباخ ) ۀو محاسب آموز دانش 31

 سؤاالتشناختی دریافت اطالعات جمعیت منظور به ،در بخش اول پرسشنامه .دهد یمنشان

جنسیت، نوع مدرسه )هنرستان،  :گنجانده شد که عبارت بودند از ها یژگیومربوط به این 

 یانآموز دانش ۀپژوهش را کلی ۀجامع. یا کارمند بودن پدر، اشتغال مادر خوداشتغالیدبیرستان(، 

 ع متوسطۀدر مقطو  کنند یمت کشری ورزشی ها تیفعالدر منظم  طور به هک دادند یمتشکیل 

با استفاده از فرمول . بودند به تحصیل مشغول تهران ستانشهر یها هنرستانو  ها رستانیدب

 شد.محاسبه  نفر 393، (≥ 15/1P) یسطح خطا یبرا ازین مورد حجم نمونۀ ، حداقلکوکران

که در آن نسبت فراوانی  استفاده شد یا چندمرحله یریگ نمونهاز روش  یریگ نمونهبرای 

 از ها داده یفیتوص لیتحل یبرادختران و پسران در نمونه، همان نسبت جامعه بوده است. 

 یاستنباط لیتحل یبرا و یدرصد و یفراوان عیتوز استاندارد، انحراف و نیانگیم یها شاخص

 یهمبستگ بیضر مستقل، t ،ای نمونه کت t یها آزمون از ها داده بودن نرمال به توجه با ها داده

 .دش استفادهچندگانه  ونیرگرس و رسونیپ

 بودند، مدل مبنایی پژوهشاران کمورد بررسی ورزش ۀجامع اینکهدر پژوهش حاضر با توجه به 

و  عاطفی(، شناختی) یاحساساست که در سه جزء شده( در نظر گرفته2111د )یمدل آتا

مدل مفهومی پژوهش را نشان  1. شکل سنجدمیاران را کورزش فرینانۀرفتاری ابعاد نگرش کارآ

 .دهد یم

 

 

 

 

 

 (2111آتاید ) ATEمفهومی پژوهش بر مبنای مدل  مدل -1ل کش

 تیجنس

 سهنوع مدر

 پدر یخوداشتغال

 اشتغال مادر

 نگرش نسبت

 به

 رهبری

 خالقیت

یطلبوفیقت  

کنترل 

 شخصی

ش کارآفرینانه
 نگر
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ترکیبات تازه که با  صورت بهخالقیت عبارت است از شکل دادن به عناصر متداعی خالقیت: 

 .(13است )الزامات خاصی مطابق است یا به شکل مفیدی 

: کند یممرکز کنترل درونی: راتر، کنترل درونی را در مقابل کنترل بیرونی به این صورت تعریف 

خودش باشد در  یها یژگیوکه فرد انتظار دارد، پیامد رفتارش، وابسته به رفتار یا  یا درجه

ل اتفاق، تقدیر، تحت کنترکه فرد انتظار دارد پیامد رفتارش تابعی از شانس،  یا درجهمقابل 

 (.19باشد ) نشدنیبینی پیش یا  دیگران

به عبارت دیگر،  ؛ی انجام اموری برای نشان دادن شایستگی و صالحیت استبه معنطلبی: توفیق

برای رسیدن به  ها تالشاز معیارها و  یا مجموعهجویی و توفیق در ارتباط با برتری ۀانگیز

 (.11موفقیت )

 یرتأثرسیدن به هدفی، تحت  برایدیگران را  دهد یمن است که به فرد امکا ایتواناییرهبری: 

کارآفرینی  کرد انیمهم در کارآفرینی شناسایی و ب یرا  عامل رهبری( 2113)1وچیو. قرار بدهد

 (.21نوعی از رهبری در نظر گرفته شود ) عنوان به تواند یم

  نتایج 
 .دهد یمو نوع مدرسه نشان  شغل والدین ع فراوانی نمونه را از لحاظ جنسیت،توزی (1)جدول  

 

 فراوانی نمونۀ آماری ورزشکاران عیتوز -1جدول 

 
درصدفراوانی درصدفراوانی

شغل پدر جنسیت 

22959% اشتغالخود11549% دختر

19341% کارمند21152% پسر

134% بدون پاسخ419 مجموع

وضعیت اشتغال مادرنوع مدرسه

9922% شاغل22959% دبیرستان

31334% دار خانه13944% هنرستان

154% بدون پاسخ419 مجموع

 

 استفادهنگرش کارآفرینانه  یها داده بودن نرمال نییتع یبرا رنوفیاسم-کولموگروف آزمون از

 تیوضع در ها داده شد مشخص ،(P ،49/1  =Z ≥ 15/1) آمده دست به ریمقاد به توجه با. شد

 .شد استفاده ها داده یاستنباط لیتحل یبرا یکپارامتر یها آزمون از نیبرابنا ؛دارندقرار  نرمال

                                                             
1. Vecchio 
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( آمده 2نگرش کارآفرینانه و ابعاد و اجزای آن در جدول ) در خصوص ای نمونهتک tنتایج آزمون 

نگرش  در خصوص شده مشاهدهبین میانگین فرضی و میانگین  دهد یمنشان 2نتایج جدول  است.

 وجود دارد. داری اتفاوت معن و اجزای آن کارآفرینانه و ابعاد
 

 نگرش کارآفرینانه و ابعاد و اجزای آن در خصوص ای نمونهتک t نتایج آزمون -2جدول 

 فراوانی متغیر
میانگین مشاهده 

 شده
 آماره آزمون

میانگین 

 فرضی
 یدار معناسطح 

54*113/1 نگرش کارآفرینانه 

19*115/1 ریتوانایی در رهب 

12*113/1 خالقیت 

12*112/1 طلبیتوفیق 

12*114/1 مرکز کنترل درونی 

*111/1 شناختی 

*113/1 رفتاری 

*115/1 عاطفی 

 است دار امعن( ≥P 11/1) * در سطح 

با  .دهد یمرا نشان شناختی و نگرش کارآفرینانه جمعیت یها یژگیوهمبستگی بین  3جدول 

بین جنسیت و بعد مرکز کنترل درونی، جنسیت و جزء رفتار و نوع  3توجه به نتایج جدول 

  وجود دارد. دار امعنمدرسه و جزء احساس ارتباط 
 

 شناختی و نگرش کارآفرینانهی جمعیتها یژگیوی بین همبستگ -3جدول 

 
 طلبیتوفیق

کنترل مرکز
 درونی

 خالقیت رهبری
نگرش 

 کارآفرینانه
 احساس رفتار شناخت

 جنسیت
r 

P ***

نوع 

 مدرسه

r 

P *

شغل 

 پدر

r 

P 

اشتغال 

 مادر

r 

P 

 است. دار امعن( ≥P 11/1* در سطح ) است. دار امعن( ≥P 15/1** در سطح )
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 لون آزمون از ،دارندن باهم یدار امعن تفاوت خطا انسیوار هکنیا از نانیاطم حصول منظور به

(Levene )نگرش یها داده نیب انسیوار تجانس وجود دهندۀنشان جینتا هک شد استفاده 

مستقل در خصوص بررسی وجود تفاوت  t آزموننتایج . (P، 92/1 =F=11/1) بود نانهیکارآفر

 مده است:آ 4بین نگرش کارآفرینانه در دو گروه دختر و پسر، در جدول 
 

 تین نگرش کارآفرینانه بر اساس جنسیتفاوت ب -4جدول 
 ن و انحراف استانداردیانگیم تیجنس اسیمق

t 
 یدرجه آزاد

P 

 نگرش کارآفرینانه
 دختر

 پسر

31/14 ± 1/49 

15/9 ± 41/51 3/1- 414 39/1 

 

 وجود ندارد.داری  تفاوت معنیت ین نگرش کارآفرینانه بر اساس جنسیب بر اساس جدول مذکور،

 ۀچندگاناز رگرسیون نانه یارآفرکنگرش  بینی پیشبر  یشناختتیجمع یرهایمتغاثر  یبررس برای

  :آمده است 5که نتایج آن در جدول  استفاده شده است توأم

 شناختی(ی جمعیترهایمتغخالصۀ مدل رگرسیون چندگانه ) .5جدول 

 دوربین واتسون انحراف معیار شده لیتعد Rمجذور  Rمجذور  مدل

/1 /1 /1 

 

 یرهایمتغدرصد از تغییرات نگرش کارآفرینانه توسط یک تنها  ،5نتایج جدول  اساس بر

 .دشو یمشناختی تبیین جمعیت

 شناختیی جمعیترهایمتغ براساسنگرش کارآفرینانه  ینیب شیپ خصوص در ANOVA زمونآ -9جدول 

یدار امعنسطح  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل  

///1 رگرسیون /1 

اندهمباقی  //
/ کل
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 نتایج آزمون رگرسیون خطی -3جدول 

 مدل
 ضرایب هنجاری ضرایب غیر هنجاری

t P 
B بتا خطای استاندارد 

 23/1 93/1 - 133/1 125/1 مقدار ثابت

 34/1 35/1 15/1 141/1 11/1 جنسیت

 21/1 22/1 13/1 195/1 19/1 نوع مدرسه

 11/1 22/1 11/1 143/1 15/1 شغل پدر

 91/1 22/1 13/1 141/1 19/1 مادر اشتغال

چنین نتیجه گرفت که متغیرهای  توان یم(، 3با توجه به نتایج آزمون رگرسیون خطی )جدول 

شناختی )جنسیت، نوع مدرسه، شغل پدر و اشتغال مادر( پیشگوی مناسبی برای نگرش جمعیت

 کارآفرینانۀ ورزشکاران نیست.
 

 یریگ جهینتبحث و 

مرا را   ۀسرعت، دگرگونی و تغییرر اسرت. مروج ایرن تغییررات، زنردگی همر        عصر ما عصر شتاب و

در سازگاری با تغییرات و رقابرت   یا جامعهاز این رو  ؛دهد یمخواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار 

خروردار باشرد.   بر خودبراور متخصص، خالق و هد شد که از نیروی انسانی ماهر، جهانی پیشتاز خوا

نظرام آموزشری پویرا و مترقری اسرت.       ما بیش از هر زمان دیگر نیازمنرد ر نوین، کشو عصردر این 

از تعرامالت انسرانی،    یا دهیر چیپ ۀدلیل حاکمیت شبکو بهاست کوچک  یا جامعهمدرسه در حکم 

 آمروز  دانرش شخصریت   ۀجانب همهکه در رشد و پرورش  آورد یموجود فضای اجتماعی معینی را به

عصرر صرنعتی الزامرات خاصری را در عصرر فراصرنعتی        ۀای کهنبسیار مؤثر است. دگرگونی باوره

 اسرت فضای آموزشی نیز مؤثر  شدن تعلیم و تربیت ایجاد کرده که در پویا ۀحاضر، حتی در عرص

پرذیر اسرت.   پرذیر و پررورش  پرذیر، تقویرت  کارآفرینی امری آمروزش  دهد یم(. تحقیقات نشان 9)

ترا از   دهرد  یمر که دورنمایی بره افرراد    استشدهآموزش کارآفرینی از تجربیات گوناگونی تشکیل 

   (.21استفاده کنند ) ی موجودها فرصت

نگرش کارآفرینانه، میانگین نمرات  یابعاد و اجزاۀ ج پژوهش حاضر نشان داد در همینتا

 که با تر از سطح متوسط استیش( بیو هنرستان یرستانیاران )اعم از دختر و پسر، دبکورزش

 در ینیارآفرک پرورش و بروز یها نهیزم مورددر  (1331) وسلت یپژوهش خدمت ۀنتیج

زاده و همکاران و بهرام (1395) صمدی و شیرزادیتحقیقات ، یدولت ۀپسران یها رستانیدب
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هندرسون و ، ارانکورزش در ینیکارآفر ۀیروح با مدرسه یسازمان جو ۀرابط خصوص( در 1311)

پیهه و باقری نیز تحقیق و  شغل ۀمثاب بهارآفرینی نگرش جوانان به ک مورددر  (2111رابرتسون )

همچنین،  .هماهنگی دارد ان و کارآفرینیآموز دانش ۀگرایش کارآفرینان ۀدر زمین (2111)

و از این لحاظ با  نداردبر نگرش کارآفرینانه داری  امعنتأثیر  دهد جنسیتنشان میپژوهش حاضر 

شخصیتی با تمایل به کارآفرینی  یها یژگیو ۀ رابطۀدربار( 1311پژوهش جهرمی و همکاران )

-جمعیت یرهایمتغبررسی  خصوصدر  (2111و پانچاناتام ) یزاراسیهماهنگی و با پژوهش تم

نقش جنسیت و پیشینه در  مورددر  (2119) یوندا و رانکتحقیق ، شناختی و نگرش کارآفرینانه

آتاید  تحقیق نیهمچن( و 1114ان )نفزیگر و همکار ۀمدل انگیزش کارآفرینان ،نگرش کارآفرینانه

 توان یم. از این یافته که جنسیت تأثیری بر نگرش کارآفرینانه ندارد مغایرت دارد (2111)

دختران و پسران  و تأثیر گذاشت افرادفرصت استفاده کرد و از طریق آموزش بر نگرش  عنوان به

  .شود ینمو جنسیت فرد مانع موفقیت ا به عبارت دیگر ؛کارآفرین تربیت کرد

اران ندارد کمشخص شد داشتن پدر خوداشتغال و مادر شاغل تأثیری در نگرش کارآفرینانه ورزش

والدین را بر نگرش  خوداشتغالیکه  (2111آتاید )( و 1114ه با پژوهش نفزیگر و همکاران )ک

و  رهنگیتفاوت ف دلیلبههمخوانی ناشاید این  ، همخوانی ندارد.دانستند یمکارآفرینانه مؤثر 

همچنین باشد.  ها خانوادهخصوص در مورد اشتغال مادران در هب ،بین کشورها ای زمینهعوامل 

ارانی که پدران خود کورزش گین نمرات آزمون نگرش کارآفرینانۀمیان دهدنشان می ها افتهی

عاد و در سطح آزمون کلی و ابارانی که پدران کارمند دارند کبا نمرات آزمون ورزش اشتغال دارند

ارانی که پدر کارمند کنیست. هر چند میانگین نمرات ورزش دار معناآن دارای اختالف  یاجزا

تر از میانگین نمرات یشب ،طلبیبعد توفیق جز به ،ابعاد و اجزای نگرش کارآفرینانه ۀداشتند در هم

 ۀان. میانگین نمرات آزمون نگرش کارآفریناند داشتهارانی است که پدر خوداشتغال کورزش

در  دارند دار خانهارانی که مادران کارانی که مادران شاغل دارند از میانگین نمرات ورزشکورزش

از ابعاد و  کدام چیهاین اختالف در  ،با این حال .تر استیشابعاد و اجزای نگرش کارآفرینانه ب ۀهم

 ینقش ،شوند یموب محس فرزندپدر و مادر الگوی اولیه و اساسی از آنجا که نیست.  دار معنا ءاجزا

باورنکردنی و عمومی از کارآفرینی در ذهن فرزندان خود دارند. رفتار و  یمهم در ایجاد تصور

د. آور وجود میبه ها آنع الهامی برای بند و منک ایجاد میدر فرزندان والدین تأثیر مثبتی  ویژگی

 دهندۀنشاننتایج  ،(2111)آتاید ( و 1114مانند تحقیقات نفزیگر و همکاران )تحقیقات  بیشتردر 

قابل  طور بهو این افراد  است ویژه پدر و مادرهکارآفرین خود، ب ۀالگوبرداری فرزندان از خانواد

اما در تبیین مغایرت تحقیق حاضر با  یی ندارند،ن الگوهاچنی اند کهافرادیاز تر  موفق توجهی

مثبتی که  ۀپندارزیاد و خودد به نفس استدالل کرد که اعتما گونه اینشاید بتوان  دیگرتحقیقات 
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ان ورزشکار از والدین خود شده و آموز دانشمانع از الگوبرداری  شود یمورزش حاصل  ۀنتیج در

ن یاختالف ب ۀنیدر زم ها یافتهنداشته است.  ها آن ۀتأثیر مثبتی در نگرش کارآفرینان در نتیجه

 یاران هنرستانکن نمرات ورزشیانگیه مک یجزء رفتار یرستان نشان داد به استثنایهنرستان و دب

 نانهیارآفرکنگرش  یر ابعاد و اجزایاست، در سا یرستانیاران دبکن نمرات ورزشیانگیتر از میشب

میانگین، نمرات  ۀدارند. با توجه به آزمون مقایس یترهن نمرات بیانگیم یرستانیاران دبکورزش

نانه با هم یارآفرکر جزء احساسی نگرش اران هنرستانی و دبیرستانی تنها دکن ورزشیانگیم

اران هنرستانی است(. کتر از ورزشیشب اران دبیرستانیکدارند )میانگین ورزش دار امعناختالف 

ست. از این لحاظ نتایج پژوهش حاضر ین دار معنانگرش کارآفرینانه  یر ابعاد و اجزایاختالف در سا

( 1391قیق بهرام زاده و همکاران )همسویی و با تح (1395) صمدی و شیرزادیبا پژوهش 

  مغایرت دارد.

ان آموز دانشان هنرستانی بیشتر از آموز دانشنگرش کارآفرینانه باید در بین  رسد یمبه نظر 

اما  ،دبیرستانی کسب آمادگی برای ورود به دانشگاه است آموز دانشزیرا هدف  ؛دبیرستانی باشد

ج پژوهش ینتا . با این حال،منبع کسب درآمد استهنرستانی در فکر ایجاد شغل یا  آموز دانش

 که ندارند یریاران تأثکورزش ۀنانیارآفرکبر سطح نگرش  یشناختتیجمع یرهایمتغنشان دادند 

 یو آموزش یا توسعه یها برنامهو لزوم توجه به  اندینما یمنانه را یارآفرکبودن نگرش  یتسابکا

و در این زمینه باید  کند یماران مشخص کرا در ورزشنانه یارآفرک یها یژگیوت یو تقو ینیارآفرک

که اشاره شد  طور هماند. شواز این پتانسیل نهفته اتخاذ  یبردار بهره برایمقتضی  یها استیس

محیط نامناسب  بسا چهپس باشد  مؤثرروحیه و نگرش کارآفرینانه  در ارتقای تواند یمآموزش 

به طرق  توانند یمبنابراین مدیران و معلمان  ؛زداردآموزشی ما را از دست یافتن به این مهم با

فرصتی مناسب برای رشد  زشی و ایجاد فضای مطلوب در مدارسمحیط آموبا بهبود  مختلف

 ۀایجاد کنند تا از این طریق روحی)ورزشکار و غیرورزشکار( ان آموز دانشنگرش کارآفرینانه در 

کم شود و کشور به سمت و سوی کارآفرینی پیش کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه بر کل جامعه حا

درک مثبت از امکان و مطلوبیت کارآفرینی از طریق آموزش  ۀافزایش توسعخالصه،  طور بهبرود. 

 ها روشها، اهداف،  استین سییعام، تع صورت بهکارآفرینی  ۀ، تقویت روحیترکممناسب در سنین 

  مناسب باشد. تواند یمدر این زمینه  یقیشوو ت یتیحما یها برنامه یمناسب و اجرا یو الگوها

در  ها آنو نیز کنترل  یرهامتغبا در نظر گرفتن سایر  توان یمرا  ها یافته در تفاوت ی،کل طور به

میان این تحقیق  موجود یها تفاوتیکی از  ،. شایان ذکر استبررسی  کردمدل رگرسیونی بیشتر 

است که در تحقیقات وجود دارد. از طرفی، نقش  متفاوتی یرهایمتغتوجه به  و تحقیقات مشابه

؛ از این رو، نادیده گرفت توان ینم یرهامتغیا تقویت برخی  را در خنثی کردن ای زمینهعوامل 
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تمرکز داشته باشند که با کنترل  تری کاملرگرسیونی  یها مدلروی بررسی  توانند یمن محققا

. کنندردشده در این تحقیق را بازبینی  یرهایمتغ ۀکنندبینی پیشنقش  ،مرتبط بیشتر یرهایمتغ

و ساختاری به پژوهشگران آتی توصیه  ، رفتاریای زمینهبدین منظور، لحاظ کردن عوامل 

تفاوت مقطع و  به انجام داد تا تحقیقات مشابهی را در سایر مقاطع توان یم. همچنین، شود یم

  بیشتری شود.گرایش توجه 
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