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Abstract 

The purpose of this study was to design an entrepreneurial competency model for physical 

education graduates.  The research method was qualitative with an exploratory-systematic 

approach.  The participants were selected through the purposive sampling method and 

using snowball technique. The research tool was contextual exploratory interviews,the 

validity of which was confirmed based on the legal and scientific validity of the statistical 

sample, expert opinion and the coefficient of agreement between the coding proofreaders. 

Strauss and Corbin method was used to analyze the data. The research framework included 

the following general perspectives:  Entrepreneurship capacity in higher education sports 

sciences,  Capacity of the national system of entrepreneurship and employment, 

Entrepreneurship in sports, Individual characteristics, Entrepreneurship rate, 

Employability, General, specialized and professional entrepreneurial competencies, 

Special entrepreneurial competencies, Individual functions.  Findings showed that 

entrepreneurial competence is formed from systematic interaction and as a result, four 

dimensions of entrepreneurial capacity in sports higher education and national system, as 

well as special competencies and specialized competencies of entrepreneurs that lead to 

professional success and social and economic functions.  The factors of direct and correct 

supervision over the entrepreneur, the ways to assisting the entrepreneur, and creating 

entrepreneurship by the government and relevant organizations are considered to be 

effective  as well as the challenges and obstacles such as cumbersome administrative 

bureaucracies and barriers for the entrepreneur to present the idea should be eliminated.  

It is suggested that the educational system of the university and government systems 

recruit staff in reviewing and evaluating the degree of competence of the graduate and use 

this model. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Today, the unemployment of university graduates has been changed to a big 

challenge. Given that university graduates are the mainstays and core of the 

community workforce, paying attention to their entrepreneurial capabilities and 

competencies, as well as strengthening and promoting these competencies, will 

significantly affect the success of the production cycle. as a result, the country's 

economy will be affected. Although much research has been done on 

entrepreneurship and competency, however, on the entrepreneurial competence of 

physical education graduates has been very limited. Therefore,  this study tries to 

answer the question whether it is possible to provide a model for entrepreneurial 

competence of physical education graduates.  
 

Materials and Methods 
This study was a qualitative research with an exploratory and systematic 

approach. The participants were selected through the purposive sampling method 

and using snowball technique. The research tool was contextual exploratory 

interviews whose validity was confirmed based on the legal and scientific validity 

of the statistical sample, the opinion of experts and the coefficient of agreement 

between the coding proofreaders. Strauss and Corbin method was used to analyze 

the data. The statistical population consisted of two human populations 

(interview) and information society (scientific, documentary and library 

resources). The study’s human part of the statistical population consisted of all 

those who were aware of the subject of entrepreneurship of sports science 

graduates especially professors, managers and experts related to the three fields 

of sports science, higher education, entrepreneurship and employment system in 

sports organizations. A sufficient number of statistical samples were selected 

based on the theoretical saturation of the research framework and sampled in a 

purposive and convenience manner (17 people). The information society also 

included library and scientific resources, executive and legal reports and 

documents, and media resources and archives. The statistical sample of this 

section involved 61 copies based on achieving theoretical saturation of the 

research framework and was selected by theoretical and judgmental sampling 

method.  
 

Findings 
After the coding steps, components  were set up in the form of a conceptual model 

(framework). Findings from the first coding included 122 components and the 

results from the second coding included 35 dimensions. The most important 
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components were related to the level of entrepreneurial competence (58 

components), the perspective of specialized competency (19 components), and the 

dimension of type of entrepreneurship (six components). Findings from the third 

stage coding included 12 perspectives: 1) Entrepreneurship capacity in higher 

education sports sciences; 2) Capacity of national entrepreneurship and 

employment system; 3) Entrepreneurship capacity in sports; 4) Individual 

characteristics; 5) Entrepreneurship orientation; 6) Employability; 7) General 

entrepreneurial competencies; 8) Specialized entrepreneurial competencies; 9) 

Entrepreneurial professional competencies; 10) Special entrepreneurial 

competencies perspective; 11) Individual functions; and 12) Environmental 

functions. Finally, 12 identified perspectives were framed in 4 conceptual levels 

as follows: 1) Capacity level of entrepreneurship ecosystem and sports 

employment of the country, including perspectives of entrepreneurial capacity in 

sports sciences, higher education, capacity of national entrepreneurship and 

employment system and entrepreneurship capacity in sports; 2) Level of 

entrepreneurship empowerment and employment of sports science graduates 

including perspectives of individual characteristics, entrepreneurship rate and 

employability; 3) The level of entrepreneurial competence of sports science 

graduates including general entrepreneurial competencies, specialized 

entrepreneurial competencies, entrepreneurial professional competencies, and 

special entrepreneurial competencies; and 4) The level of qualification functions 

of graduate sports entrepreneurship including perspectives on individual and 

environmental functions. The findings showed that effective factors, such as 

family, university and society can be mentioned as environmental factors 

affecting the growth and flourishing of talent and the level of entrepreneurship. In 

an educated family, the parents are usually demanding, seeking from their child 

the subjects they have learned during their studies, and also pursuing the goal they 

pursue after graduation. The economic situation of the family plays an important 

role. If the entrepreneur is financially secure and can easily raise the amount of 

financial resources needed to start a new business, the speed of taking the idea 

into action will be faster. The university should also increase the capacity of its 

entrepreneurial ecosystem through specialized teaching in the field of 

entrepreneurship and employment, as well as creating a working and 

entrepreneurial approach in teaching courses in all levels and disciplines of sports 

sciences, as well as by holding training and work courses to encourage students 

to be creative and innovative. For this purpose, it is necessary to provide the 

necessary infrastructure with specialized planning and training to professors of 

sports science in the field of entrepreneurship and the necessary financial 
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resources and facilities for entrepreneurial activities in the faculty and 

departments of physical education and sports science of the universities .  
 

Conclusion 
In general, the findings of the results showed that entrepreneurial competence is 

formed from systematic interaction and  as a result, four-dimensional components 

of entrepreneurial capacity in higher education and national sports, as well as 

specialized and entrepreneurial competencies, leading to the professional success 

and social and economic functions of the entrepreneur. The factors of direct and 

correct supervision over the entrepreneur, the ways to assisting the entrepreneur, 

and creating entrepreneurship by the government and relevant organizations are 

considered to be effective  as well as the challenges and obstacles such as 

cumbersome administrative bureaucracies and barriers for the entrepreneur to 

present the idea should be eliminated.  Entrepreneurs should be encouraged to 

present their ideas and the educational system, universities and government 

systems for recruitment can be suggested in reviewing and evaluating the degree 

of competence of the graduate for benefiting from this model. 
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Rrfrences 
1. Azizi, M; Shafizadeh, A; Akbarzadeh, N. (2013). Identify the entrepreneurial 

competencies required by university administrators. Entrepreneurship Development 

Quarterly, 2, 27-53. (persian) 
2. Bird, B. (2002). The Relationship of Entrepreneur’s Learning Orientations and 

Practical Intelligence to New Venture Performance. International Journal of 

Entrepreneurship Education, 1(2), 203-228. 
3. Boroumand, Fazli Darzi, Azimi Dollarstaghi, & Adeleh. (2014). Study of students 

'and graduates' attitudes toward physical education and sports sciences towards their 

future careers. Journal of Academic Sports Research, 2 (5), 31-48. (persian) 

4. Boroumand, M; Hemmati Nazad, M; Ramezani Nazad, R; Razavi, S.M.H; Property 

of ethics, a. (2011). Investigating Barriers to Employment for Physical Education and 

Sports Science Graduates. Journal of Sports Management and Motor Behavior. 1, 51-

72. (persian) 

5. Boyatzis, R. E .  (1982). The competent manager: A model for effective performance .  

John Wiley & Sons Inc. 

6. Bygrave, W. (1994). The Portable MBNin Entrepreneurship .  Johan Wiley & Sons 

Inc. 

7. Dabić, M., Stojčić, N., Simić, M., Potocan, V., Slavković, M., & Nedelko, Z. (2021). 

Intellectual agility and innovation in micro and small businesses: The mediating role 

of entrepreneurial leadership. Journal of Business Research, 123, 683-695. 

https://jed.ut.ac.ir/article_36258_cf1d54df80a5e69ade414371103bfa65.pdf
https://jed.ut.ac.ir/article_36258_cf1d54df80a5e69ade414371103bfa65.pdf
https://jed.ut.ac.ir/article_36258_cf1d54df80a5e69ade414371103bfa65.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1783731
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1783731
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1783731
https://res.ssrc.ac.ir/article_161_040d298d9609c957a361a2d6586d6c51.pdf
https://res.ssrc.ac.ir/article_161_040d298d9609c957a361a2d6586d6c51.pdf
https://res.ssrc.ac.ir/article_161_040d298d9609c957a361a2d6586d6c51.pdf
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_713.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_713.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_713.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_713.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250040413
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250040413
https://www.wiley.com/en-us/The+Portable+MBA+in+Entrepreneurship%2C+4th+Edition-p-9780470481318
https://www.wiley.com/en-us/The+Portable+MBA+in+Entrepreneurship%2C+4th+Edition-p-9780470481318
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306652
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306652
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320306652


139                                               Sport Management Studies, Volume 14, No 76, 2023 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

8.  Denanyoh, R., Adjei, K. & Nyemekye, G. E. (2015). Factors that impact on 

entrepreneurial intention of tertiary students in Ghana. International Journal of 

Business and Social Research, 5(3), 19-29.   

9. Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded 

Theory Procedures and Techniques. 

10. Hosseini, Sh; Abuolghasemi, M; Yadollahi Farsi, J; Rezaeizadeh, M. (2017). 

Designing an entrepreneurial competency model for university faculty members. 

Iranian Journal of Higher Education, 9, 1. (persian) 

11. Hosseini, Seyed Samad; Nikkhah, Younes & Karami. (2020). The Impact of Human 

Capital Development on the Financial Performance of Small and Medium Businesses 

through Innovation and Operational Performance. Sociology of Economics and 

Development, 9 (1), 93-114. (persian) 

12. McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. 

American psychologist, 28(1), 1-14. 

13. Moghimi, S.M. (2009). Organization and management: research approach, Tehran, 

Termeh Press. (persian) 

14. Moradi, Shahriar (2018). Employability of postgraduate students in the field of 

physical education based on the Rothwell model, Razi University Master of Sports 

Management. (persian) 

15. Nasirzadeh, Abdolmahdi   ؛Farahani, Abolfazl   ؛Watan Doost, Maryam (2018). 

Analysis and study of effective factors in entrepreneurship of physical education 

graduates of the country. Sports Management Studies, 10 (47), 131-152.  (persian) 

16. Palacios-Marqués, D., García, M. G., Sánchez, M. M., & Mari, M. P. A. (2019). 

Social entrepreneurship and organizational performance: A study of the mediating 

role of distinctive competencies in marketing. Journal of business research, 1(2),  

203-228. 

17. Ranaei, H.; Soltani, M.; Yazdani,  H  (2012). Identifying and ranking the dimensions 

and components of managers 'competence: Content analysis of managers' 

competency models. Journal of Human Resource Studies. 3, 27-50. (persian) 

18. Rasekhi, Behrooz; Qambar Ali, Rezvan; Ali Beigi, Amir Hossein (2015). 

Investigating the role of competencies and environmental factors on the success of 

rural entrepreneurs in Kermanshah. Iranian Journal of Agricultural Economics and 

Development Research, 2, 532-521. (persian) 

19. Ranjbarian, Rasool (2012). Fundamentals of Entrepreneurship (Public 

Entrepreneurship), Islamic Azad University, Urmia Branch Publications, Second 

Edition. (persian) 

20. Shepherd, D. A & Gruber, M. (2020). The lean startup framework: Closing the 

academic–practitioner divide. Entrepreneurship Theory and Practice. 

21. Shepherd, D. A., Souitaris, V., & Gruber, M. (2021). Creating new ventures: A review 

and research agenda. Journal of Management, 47(1), 11-42. 

 

 

https://thejournalofbusiness.org/index.php/site/article/view/693/506
https://thejournalofbusiness.org/index.php/site/article/view/693/506
https://thejournalofbusiness.org/index.php/site/article/view/693/506
https://books.google.com/books?id=73-2AAAAIAAJ&q=Theoretical+sensitivity:+Advances+in+the+methodology+of+grounded+theory&dq=Theoretical+sensitivity:+Advances+in+the+methodology+of+grounded+theory&hl=fa&sa=X&ved=2ahUKEwjVvouP7tDtAhVw_SoKHae9CI0Q6AEwAHoECAMQAg
https://books.google.com/books?id=73-2AAAAIAAJ&q=Theoretical+sensitivity:+Advances+in+the+methodology+of+grounded+theory&dq=Theoretical+sensitivity:+Advances+in+the+methodology+of+grounded+theory&hl=fa&sa=X&ved=2ahUKEwjVvouP7tDtAhVw_SoKHae9CI0Q6AEwAHoECAMQAg
http://ihej.ir/article-1-1001-fa.html
http://ihej.ir/article-1-1001-fa.html
http://ihej.ir/article-1-1001-fa.html
https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_10624.html
https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_10624.html
https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_10624.html
https://sociology.tabrizu.ac.ir/article_10624.html
https://psycnet.apa.org/record/1973-22126-001
https://psycnet.apa.org/record/1973-22126-001
https://www.gisoom.com/book/1650580/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1650580/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C/
http://www.iranlibs.ir/dL/search/default.aspx?Term=146978&Field=0&DTC=34
http://www.iranlibs.ir/dL/search/default.aspx?Term=146978&Field=0&DTC=34
http://www.iranlibs.ir/dL/search/default.aspx?Term=146978&Field=0&DTC=34
http://ensani.ir/fa/article/389170/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/389170/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/389170/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2019/09/10080-English-IranArze.pdf
http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2019/09/10080-English-IranArze.pdf
http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2019/09/10080-English-IranArze.pdf
http://iranarze.ir/wp-content/uploads/2019/09/10080-English-IranArze.pdf
http://www.jhrs.ir/article_66381_d3c7b3dbcc50e93423eef1de10624fcb.pdf
http://www.jhrs.ir/article_66381_d3c7b3dbcc50e93423eef1de10624fcb.pdf
http://www.jhrs.ir/article_66381_d3c7b3dbcc50e93423eef1de10624fcb.pdf
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_59736.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_59736.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_59736.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_59736.html
https://www.gisoom.com/book/1819605/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1819605/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1819605/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1819605/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1042258719899415
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1042258719899415
file:///F:/رساله/نگارش%20رساله/مقاله/Abbas/HP/Downloads/ournals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206319900537
file:///F:/رساله/نگارش%20رساله/مقاله/Abbas/HP/Downloads/ournals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206319900537


Sabzehparvar: Providing a Model of Assessing the…                                              140 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

22. Shahsavari, Mohammad Hassan; Boroumand, Mohammad Reza (2015). Investigating 

the effective factors on the preparation of entrepreneurial graduates in the departments 

and faculties of physical education and sports sciences. 

https://civilica.com/doc/427095/. (persian) 

23. Spendlove, M. (2007). Competencies for effective leadership in higher education. 

International Journal of Educational Management, 21 (5), 407-417. 

24. Wang, J. H., Chang, C. C., Yao, S. N., & Liang, C. (2016). The contribution of self-

efficacy to the relationship between personality traits and entrepreneurial 

intention. Higher Education, 72(2), 209-224. 
25. Xin, L., Tang, F., Zhang, S., & Pan, Z. (2020). Social Capital and Sustainable 

Innovation in Small Businesses: Investigating the Role of Absorptive Capacity, 

Marketing Capability and Organizational Learning. Sustainability, 12(9), 3759. 
 

file:///F:/رساله/نگارش%20رساله/مقاله/Abbas/Rasool/Downloads/Shahsavari,%20Mohammad%20Hassan;%20Boroumand,%20Mohammad%20Reza%20(2015).%20Investigating%20the%20effective%20factors%20on%20the%20preparation%20of%20entrepreneurial%20graduates%20in%20the%20departments%20and%20faculties%20of%20physical%20education%20and%20sports%20sciences.%20https:/civilica.com/doc/427095/.%20(persian)
file:///F:/رساله/نگارش%20رساله/مقاله/Abbas/Rasool/Downloads/Shahsavari,%20Mohammad%20Hassan;%20Boroumand,%20Mohammad%20Reza%20(2015).%20Investigating%20the%20effective%20factors%20on%20the%20preparation%20of%20entrepreneurial%20graduates%20in%20the%20departments%20and%20faculties%20of%20physical%20education%20and%20sports%20sciences.%20https:/civilica.com/doc/427095/.%20(persian)
file:///F:/رساله/نگارش%20رساله/مقاله/Abbas/Rasool/Downloads/Shahsavari,%20Mohammad%20Hassan;%20Boroumand,%20Mohammad%20Reza%20(2015).%20Investigating%20the%20effective%20factors%20on%20the%20preparation%20of%20entrepreneurial%20graduates%20in%20the%20departments%20and%20faculties%20of%20physical%20education%20and%20sports%20sciences.%20https:/civilica.com/doc/427095/.%20(persian)
file:///F:/رساله/نگارش%20رساله/مقاله/Abbas/Rasool/Downloads/Shahsavari,%20Mohammad%20Hassan;%20Boroumand,%20Mohammad%20Reza%20(2015).%20Investigating%20the%20effective%20factors%20on%20the%20preparation%20of%20entrepreneurial%20graduates%20in%20the%20departments%20and%20faculties%20of%20physical%20education%20and%20sports%20sciences.%20https:/civilica.com/doc/427095/.%20(persian)
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513540710760183/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513540710760183/full/html
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-015-9946-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-015-9946-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-015-9946-y
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3759
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3759
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3759


 135-164،. صص    1401اسفند  و    بهمن،.  76، شماره  14دوره                                        مطالعات مدیریت ورزشی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 مقالة پژوهشی

 1بدنی التحصیالن تربیتشایستگی کارآفرینی فارغ اَرزیابیارائۀ الگوی 
 

 3محمدرضا برومند، 2، عباس خدایاری1فهیمه سبزه پرور

 

  .کرجدانشجوي دکتراي مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد    .1

 . )نویسندة مسئول(  ایران  کرج،  ،، دانشگاه آزاد اسالمیواحد کرج   مدیریت ورزشی  دانشیار  .2

 . ایران  تهران، بهشتی، شهیداستادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه    .3
 

1400/ 17/04تاریخ پذیرش:                           27/09/1399تاریخ دریافت:      
 

 چکیده  

 بود.  بدنیتربیت  التحصیالنفارغکارآفرینی  طراحی مدل شایستگی    یبرا  ییالگوهدف از پژوهش حاضر ارائة  

صورت گلوله  ه  ب  و  گیری به روش هدفمندروش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. نمونه 

دار بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و های اکتشافی چارچوبانجام شد. ابزار پژوهش مصاحبهبرفی  

ها از  یید گردید. جهت تحلیل دادهأ علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ت

شامل شده  شناسایی  پژوهش  چارچوب  شد.  استفاده  کوربین  و  استرواس  کلیهمنظر  روش  ت ظرفیّ  ،ای 

کشور،   ، کارآفرینی در ورزشکارآفرینی و اشتغال  یت نظام ملّظرفیّ،  عالی  در علوم ورزشی آموزشکارآفرینی  

ای  و حرفه  صیتخصّ های عمومی، پذیری، شایستگیگرایی، قابلیت اشتغالهای فردی، میزان کارآفرینیویژگی

شایستگی ویژکارآفرینی،  کارکردهای    ۀهای  بودکارآفرینی،  ومحیطی  نشانیافته  .فردی  پژوهش    داد،   های 

علوم ورزشی    ت کارآفرینی درهای چهار منظر ظرفیّفهند و برآیند مؤلّم مل نظامأشایستگی کارآفرینی از تع

گیرد که صی کارآفرین شکل می های تخصّهای ویژه و شایستگیی و نیز شایستگیآموزش عالی و نظام ملّ

ای و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کارآفرین است. عامل نظارت مستقیم و صحیح ت حرفهقیّمنجر به موفّ

های کمک و مساعدت به کارآفرین و ایجاد کارآفرینی توسط دولت و اُرگانهای ذیربط  بر روی کارآفرین و راه 

پاگیر و سدهای پیشرو کارآفرین  وتهای اداری دس ها و موانع و نیز بروکراسیچالش  موجب می شود بسیاری از

دولتی   هایدانشگاه و سیستمبه نظام آموزشی  های خود تشویق گردد واز بین برود تا کارآفرین در ارائة ایده 

استفاده از    التحصیل و آماده به کارمیزان شایستگی فرد فارغ   اَرزیابیتوانند در بررسی و  برای جذب نیرو می

 گردد. می پیشنهاداین مدل 

 .بدنیتربیت التحصیالنفارغ ، کارآفرینی شایستگی، کلیدی: گانواژ

 
1. Email: fsabzehparvar638@yahoo.com  

2. Email: khodayariabas@yahoo.com 

3. Email: m_boroumand@sub.ac.ir 
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 قدمه م
 چالش ترینمهم دانشگاهی التحصیالنفارغ ویژهه  جامعه ب  ۀبراي هم اشتغال کاري وبی  امروزه موضوع

 و اجتماعیهاي  آسیب دیگر افزایش و  فقر گسترش بحران، این واسطهبیپیامدهاي  .  است کشور

 با بیکاري مسألۀ اگرچه اندازد.مخاطره می به را اجتماعی انسجام  و  ثبات طبیعتاً که است فرهنگی

 بازدارنده اقتصاد براي و آزاردهنده فرهنگی و اقتصادي اجتماعی  هاييناهنجار در آن تبعات به توجه

 تاهمیّ است. این برخوردار بیشتري اهمیت و حساسیت از هادانشگاه التحصیالنفارغ است، اما بیکاري

 استفاده  بال و کشور در ماهر انسانی نیروي تربیت براي شده انجام گذاري دلیل سرمایه به سویک از

 فراهم دیگر سوي از و ملّی اقتصاد به  خسارت ساختن  وارد و اقتصادي  هايتفعالیّ در هاآن ماندن

 است کشور توسعه به نیل براي فرهیخته افراد به اجتماعی هاينقش کردن محول براي زمینه نبودن

ت از جمله مسائل جمعیّ  اشتغال در کشورهاي در حال توسعه و پر  (.53،  2011،  و همکاران ومند)بر

،  2012دهد )رنجبریان،  رکان جامعه را تحت پوشش قرار میباشد که تمام جوانب و اَمهم و اساسی می

کارهاي اجرایی براي  این مقوله و انجام تحقیقات و پژوهش منجر به ارائۀ راهل در  ر و تعقّتفکّ  .(31

شوند  گردد. کارآفرینان و دانش آموختگان بخش مهمی از بیکاران را شامل میمقابله با این معضل می

زایی  ل ریسک دوران ابتدایی ایجاد اشتغال و اشتغالکافی براي تحمّ  ۀکه بعضاً فاقد امکانات و سرمای

 (.33، 2012می باشند )رنجبریان، 

مدیریت بر نظام آموزشی و از جمله دانشگاه از اهمیت بسزایی برخوردار است، امروزه کارآفرینی یکی  

هاي مختلف جهان است. در این بین، اهداف بسیاري ها، به خصوص دانشگاههاي اصلی سازمانلویتواز ا

فکري ابزاري   ۀو دوم به نسل سوم است که در این راستا سرمای  ها تغییر از دانشگاه نسل اولاز دانشگاه

ها  ( و اهمیت ترویج کارآفرینی در دانشگاه222، 2016، 1براي مدیریت نوآورانۀ دانشگاهی است )ونگ

. (19،  2،2015دنانیو،ادجی و نیمکی اقتصادي و ایجاد اشتغال دوچندان شده است )  ۀبراي پویایی توسع

گر توسعۀ اقتصادي، تی محسوب می شود، نهادي که تسهیلی در فرایند توسعۀ هر ملّدانشگاه نهاد حیات

دانشگاه زمان دیگري  از هر  بیش  اکنون  است.  فرهنگی جامعه  و  ها مجبورند که  اجتماعی، سیاسی 

فعال  ها باید به صورت پیشهاي خود را بسیار هوشیارانه، مدیریت نمایند. این اصل که دانشگاهتفعالیّ

تحقیقات و   . (12، 1973، 3کید بر عملکرد درونی دانشگاه است )مک کللند أ اداره شوند نشان دهندة ت 

 
 Wang.1   

2. Denanyoh, Adjei & Nyemekye 
 McClelland.3  
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آموزش در زمینۀ کارآفرینی در کشورمان سابقه چندانی ندارد و در واقع به دلیل تازگی موضوع به  

مدیتفعالیّ پرورش  الگوي  ارائۀ  خصوص  در  عمدتاً  که  شود  می  منحصر  اندکی  مطالعات  ران  هاي 

 کارآفرین در صنعت و بررسی موانع کارآفرینی در این بخش انجام گرفته است. 
هاي اصلی و هستۀ عمدة نیروي  التحصیالن دانشگاهی از مهرهبر این اساس و با توجه به اینکه فارغ

آنها و همچنین تقویت   هاي کارآفرینانۀها و شایستگی کار جامعه محسوب می شوند، توجه به قابلیت

ثیر گذار  أ تولید و اقتصاد کشور ت  ۀت چرخقیّگیري بر موفّها، به میزان چشمو ارتقاي این شایستگی 

 رشد در  اثرگذار عاملی  و  مهم  صنعت یک  عنوان به  یافته توسعه کشورهاي رزش درخواهند بود، و

 شمار به حاضر قرن در صنایع درآمدزاترین و ترین بزرگ از یکی و است  توجه بسیار مورد ی ملّ اقتصاد

اقتصادي   ثیراتأ ت با تواند می و  است تنیده  درهم  اقتصادي هايجنبه ۀهم با  عمالً  . این صنعترودمی

 براقتصاد درمان هاي هزینه کاهش  و  گردشگر  جذب  درآمدزایی، اشتغال، مانند مستقیم غیر و مستقیم

)جعفري ها باشد  اي براي به دست آوردن اشتغال در سایر بخش و نیز وسیله  باشد اثرگذار کشورها ی ملّ

 دانش  بازدهی میزان اگر رو، این از .  (54،  2011،  و همکاران  ، به نقل از برومند2008و عسگریان،  

-و آموخته دروس محتواي رشته، این به وابسته مشاغل ها درآن جذب و بدنیتربیترشتۀ   آموختگان

 رشته وري بهره و کارایی به توانمی باشد، داشته خوانیهم کار بازار و جامعه نیاز با هاآن ايه

مند، فضلی  ، به نقل از برو 2001) علیزاده و نصیري، بود  امیدوار جامعه در  ورزشی علوم و بدنیتربیت

  ،  کار نیروي اشتغال معضل رفع وضعیت، براي  این به توجه با  (.33،  2013و عظیمی دالرستاقی 

موجود   ساختارهاي به اتّکا با و  هستند جوان نیز آن  عمدة که ویژه در صنعت ورزشه  ب  ،کشور فزایندة

مینبوده کارساز چندان که مجموعه،  پرداخت.  اساسی  تحوّل  به  و  بایست  محیطی  عوامل  از  اي 

فعالیّ همزمان  صورت  به  باید  یدانشگاهی  توسعه  دانشگاهی  کارآفرینی  تا  نمایند  راهت  هاي  ابد. 

دانشگاه سیاستکارآفرینانۀ  از  متأثر  حدي  تا  دانشگاه ها  فرهنگ  دولت،  گروه هاي  حتی  و  هاي  ها 

باشند  ها، پویایی و منابع اقتصاد محلی و کنش انسانی میآموزشی، پردیس دانشگاهی، کیفیت دانشگاه 

   (.135، 2017، و همکارانحسینی  از به نقل  ،2011همکاران،    ي و مالدیگر)

انسانی بر عملکرد    ۀتأثیر توسعه سرمای»( در تحقیقی با عنوان   2020حسینی، نیکخواه و کرمی )  

یکی از   نداذعان داشت   «کارهاي کوچک و متوسط از طریق عملکرد نوآوري و عملیاتیومالی کسب

بقاء شرکتمهم عواملی که  را تضمین میوهاي کسبترین  و متوسط  عملکرد  کارهاي کوچک  کند، 

کوچک کارهاي وکسبانسانی برتر نیز در پیشبرد عملکرد  ۀمالی مطلوب است، همچنین وجود سرمای

و متوسط در صنایع مختلف نقش بسیار مهم و قابل توجهی دارد در این راستا با اهمیت نهادن به 

کارهاي کوچک وکسبتوان بر بهبود  از طریق عملکرد نوآوري و عملکرد عملیاتی، می  ،انسانی  ۀسرمای
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در مشاغل    يفکر  يو نوآور  یچابک»تحقیق    ( در2021) 1دَیچ و همکاران  و متوسط تأثیر گذار بود.

  بر مثبتی را    چابکی فکري کارکنان، اثرنشان دادند    «ینیکارآفر  يرهبر  یانجیرد و کوچک: نقش مخُ

دت از طریق رهبري کارآفرینانه شّه  اثر بگذارد. البته این  جا میهرد بکارهاي کوچک و خُ ونوآوري کسب

و توانایی ایجاد ارتباطات   اي روي نوآوريگیري به سمت آینده، اثر قابل مالحظهشوند. جهتتعدیل می

 گیرد.  ثیر چابکی فکري قرار می أ تحت ت گذاشته و جا هگروهی ب

 هايکودکان در نوآوري شرکتنقش چابکی فکري  ه  کید بأ ترین دستاورد نظري این تحقیق، تمهم

 SME    در سطح    داریپا  يو نوآور  یاجتماع   ۀیسرما  »( در بررسی2020)  2و همکاران  نسی  .بودنهفته

در   «یسازمان  يریادگی  و   یابیبازار  تی، قابلتیّظرف  ة نقش جذب کنند  یبررس  شامل  مشاغل  کوچک

مثبتی با توسعه  ۀاجتماعی در واقع رابط ۀسرمایشرکت  کوچک در چین، مطرح کردند که  221بین 

شود.  ت جذب و قابلیت بازاریابی وساطت میزمان به طور کامل توسط ظرفیّمحصول جدید داشته و هم

یادگیري اکتشافی مهیا  ت جذب بر توسعه محصول جدید هنگامی که شرایط  ثیر ظرفیّأ عالوه بر این، ت 

  جاد یا  »( در تحقیقات مروري تحت عنوان 2020) 3. شفِرد، سویتاریس و گروبر شود باشد، تقویت می

  در  موضوعات   تریناساسی   از  یکی  جدید،   کاروکسب  یک  نمودن  دائر  بیان نمودند «دی جد  ي هاتیّفعال

موضوع جزئی به   10بر اساس مرور صورت گرفته در این مقاله،  شود.می محسوب کارآفرینی  قلمروي

  - 4روابط اجتماعی،    - 3تیم بنیانگذار،    - 2بنیانگذار اصلی،    - 1:  شدند شاملصورت استقرایی شناسایی  

نوظهور،    - 5ها،  شناخت کسب  -6سازمان  جدید،  واستراتژي  سازمان،    -7کار  مشروعیت   -8ظهور 

 3به    را  محیط کارآفرینانه. سپس موضوعات معرفی شده   - 10نیانگذار،  خروج ب  -9کار جدید،  وکسب

اجرا.   - 3سازماندهی،    -2خلق مشترک،    - 1:  کردند مرحله اساسی از فرایند کارآفرینانه تقسیم بندي  

کار جدید، در  وهاي آتی راجع به ایجاد کسببراي انجام پژوهش را نقشه راهی  ،چهارچوبآنان از این 

 4چارچوب راه اندازي »( در بررسی دیگري با عنوان   2020شفِرد و گروبر )  .دادنداختیار مخاطبان قرار  

عملی  و  علمی  شکاف  بستن  چارچوب  «ناب:  کردند   ترینمحبوب  از  یکی  ناب،  آپاستارت  گزارش 

 5ن مطالعه  ای  در  دو، این    .شودمی  محسوب  گراتخصص  کارآفرینی  ةحوز  در  تحقیقاتی،  دستاوردهاي

توسعه  در    کار، یادگیري تأیید شدهومدل کسبشامل  آپ ناب  بلوک اصلی سازنده چهارچوب استارت

 
1. Dabić et al 

2. Xin et al 

3. Shepherd, Souitaris & Gruber 

4. Startup 
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فرصت به  توجه  با  مسیریابی  مقابل گسترش،  در  حفظ  مجاز،  حداقل محصول  را   بازار  در  مشتري، 

 . اندتوصیف نموده 

هر چند تاکنون تحقیقات زیادي در خصوص کارآفرینی و شایستگی صورت پذیرفته اما درخصوص  

( در  2018مرادي )التحصیالن بسیار محدود مورد مطالعه قرار گرفته است.  شایستگی کارآفرینی فارغ

گزارش «بدنی براساس مدل راث ولتربیت  ۀپذیري دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتاشتغال»بررسی

شناسی و آسیبپذیري در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در دو گرایش بیومکانیک  کرد، ادراک اشتغال

کارآفرینی »دست آمده در تحقیق  در نتایج به(  2019)  1پاالسیوس و همکاران  وضعیت بهتري دارد.

مثبت   ۀرابط  دادند نشان  «اي توانایی مشخص بازاریابیاجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش واسطه

اجتماعی  بین میزان کار بازاریابی  و  آفرینی  توانایی  تأثیر ایجاد  عملکرد سازمانی می باشد همچنین 

بین میزان استفاده از کارآفرینی اجتماعی و    ۀتوانایی بازاریابی به عنوان یک متغییر تعدیلی در رابط

دانشگاه به عنوان   تأثیر»( در پژوهشی تحت عنوان2017)2اسپندالوباشد.  عملکرد سازمانی مثبت می

ارتقاء ظرفیّ اروپایی شدن دانشگاهتابزار پژوهش رهبران استراتژیک و  ارتباط با  هاي  هاي اداري در 

ج تحقیق حاکی از آن است، این مدل با هدف بهبود چارچوب اذعان داشت نتای«دولتی کشور استونی

اند  شایستگی براي پرورش رهبران استراتژیک در خدمات دانشگاهی، با انجام دو پیمایش احصا کرده

شایستگی مکه  نتیجه  رهبري،  نوآوري،  بصیرت،  داشتن  اعتبار،  از:  عبارتند  آن  است.  هاي  داربودن 

هاي کارآفرینانۀ اعضاي هیأت علمی  طراحی الگوي شایستگی»ق( در تحقی2017حسینی و همکاران )

بهره«هادانشگاه مهارتتفکر  انگیزه،  شایستگیور،  عنوان  به  رهبري  شایستگی  فردي،  بین  هاي  هاي 

 ند.  کردکلیدي کارآفرینانه معرفی 

اند گذار بر شایستگی و کارآفرینی پرداختهبه شناسایی و تحلیل عوامل اثر  تحقیقات انجام شده عمدتاً 

شایستگی کارآفرینی در    رزیابیاَسازي به بررسی  مبتنی بر روش مدل  صی وو تاکنون تحقیق تخصّ

شایستگی کارآفرینی   رزیابیاَو داراي مصادیق عینی در    اتکا  قابل  هايمدل  کشور نپرداخته است. فقدان

تربیتافارغ ارائۀ چارچوب علمی  لتحصیالن  به  نیاز  برنامهبدنی و  نیرويجهت تحلیل و  انسانی  ریزي 

از طرفی دیگر مقولۀ کارآفرینی، شایستگی و    در این زمینه در کشور وجود دارد. بیکار    ةکردتحصیل

 ۀ زمان با تغییرات محیطی نیاز به بررسی و ارائالتحصیالن بسیار تغییرپذیر و پویاست و همفارغ  اَرزیابی

 کردنلمحو براي زمینه نمودن فراهم و    ماهر  انسانی نیروي تربیتالعات براي مدیریت و توسعه  اطّ

 
1. Palacios, García, Sánchez& Mari 

2. Spendlove   
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براین هنوز سواالت و   فرهیخته افراد به اجتماعی  هاينقش اطّدارد. عالوه  ابهامات نیازهاي  العاتی، 

التحصیالن ورزشی وجود کارآفرینی و شایستگی فارغ ۀهاي فرهنگی زیادي در زمینمدیریتی و چالش 

است. کاربردي  و  علمی  تحقیقات  پایه مدیریت ورزشی داشتن    دارد که مستلزم  و  از طرفی مقدمه 

پذیر است و بر  قات و نیازسنجی امکاننیاز از طریق تحقیالعات مورد  ت است و دستیابی به اطّالعااطّ

اطّ از فارغپایۀ نیازسنجی و کسب    اَرزیابیالگویی مناسب براي    ۀالتحصیالن می توان به عرضالعات 

هاي مکرر اثرات مفید و پایداري را به در همین راستا پژوهش.  میزان شایستگی کارآفرینی پرداخت

هاي سطح کشور اما هنوز هم گزارش  ،تجربی بسیاري وجود داردشواهد علمی و  و    اند اثبات رسانده

از آنجا که مبانی اصلی دانش  دارد.    التحصیل وجودال و بیکار فارغفعّ  دهنده درصد باالي افراد غیرنشان

هاي جزئی و پراکنده قرار دارد و  یافته  نه  هاي شناسایی شده مناسب و مدل  پایه  بر  ايدر هر حوزه

بنابراین مدل  تفسیر  تبیین و  کشف،  توانندمی  مدل  لبقا  در  هاداده شایستگی    اَرزیابیسازي  شوند، 

فارغ نمیکارآفرینی  بهالتحصیالن  را  عوامل  این  بین  روابط  اماتواند  دهد،  توضیح  کامل    درک   طور 

رو    کند. می  ترآسان   را  آن  اساسی  هايمکانیسم این  اتّ  تا  داشت  برآن  را  محققاز  نظرات با  بر  کا 

فارغکارشناسان مجرب، مدل   کارآفرینی  تربیتشایستگی  این    بدنیالتحصیالن  بدهد. هدف  ارائه  را 

اثرگذار بر توسعه و ایجاد شایستگی    مختلف  ابعاد   تظرفیّ  خوبی  به  بتواند   شده،    ارائه  است که مدل 

  هاي کارکرد ساخت  تبیین  خود قادر بهدهد و در حد    بدنی را نشانالتحصیالن تربیتکارآفرینی فارغ

مدلی براي شایستگی  توان  می لذا محقق، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا    باشد.  آن  اساسی

 بدنی ارائه داد؟ التحصیالن تربیتکارآفرینی فارغ

 

 پژوهش روش
روش   .تشافی بودفلسفه این پژوهش، تجربی با رویکرد استدالل استقرایی و استراتژي کاربردي و اک

 شایستگی  اَرزیابی مدلی براي تدوین و بررسی منظور به تحقیق نیز از نوع کیفی بوده بر این اساس
 داده نسبت 2کوربین  و استراوس به که شیوه سیستماتیک به 1ها داده از برخاسته ينظریه  روش از

 به پژوهش راه د ازمنمنظا طور به که هاییداده از استفاده با توانمی روش  این در .شد استفاده شده،
نیست   استوار فرضیه بر این روش، در نظریه میانی پرداخت. تکوین اينظریه تکوین به آیند می دست

 هايداده بررسی با تا کندمی فراهم پژوهشگر براي را امکان این بنیاد داده ۀنظری در کیفی رهیافت
معه آماري  کند. جا پارادایمی الگوهاي نهایت در و مقوالت مفاهیم، به  تبدیل آنها را شده گردآوري

 
1. Grounded Theory 

2. Strauss And Corbin 
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بخش  اي( بود. العاتی )منابع علمی، اسنادي و کتابخانه)مصاحبه( و جامعه اطّ شامل دو جامعه انسانی 

-دادند که آگاه به موضوع کارآفرینی فارغانسانی جامعۀ آماري پژوهش را تمامی کسانی تشکیل می

مدیران و کارشناسان مربوط به سه حوزة التحصیالن علوم ورزشی هستند و به صورت مشخص اساتید،  

و سازمان اشتغال کشور  و  کارآفرینی  نظام  عالی،  آموزش  ورزشی کشور  علوم ورزشی  را شامل هاي 

اب  آماري به تعداد قابل کفایت بر مبناي رسیدن به اشباع نظري چارچوب پژوهش انتخ  ۀشود. نمونمی

. اساس انتخاب نمونه این بود که افراد   نفر(  17گیري شد )دسترس نمونه  و به صورت هدفمند و در

العاتی نیز شامل  ها کمک کنند. جامعۀ اطّگیري نظریه و تکرارپذیري یافتهمنتخب بتوانند به شکل

اي بود. نمونۀ رسانه  ها و اسناد اجرایی و حقوقی و منابع و آرشیوهاياي و علمی، گزارشمنابع کتابخانه

نسخه براساس رسیدن به اشباع نظري چارچوب پژوهش انتخاب و به روش    61آماري این بخش شامل  

 گیري شد.گیري نظري و از نوع قضاوتی نمونهنمونه

 

 مشخصات نمونه آماری پژوهش -1جدول 

Table1- Specifications of statistical research sample 

 نمونه  نمونه گیری  مطالعهگروه  

 جامعه 

 انسانی  

ها )ورزشی، کارآفرینی،  مدیران و کارشناسان سازمان

 و...( 
 نفر  5 نظري )قضاوتی( 

 نفر  17
 نفر  4 نظري )قضاوتی(  اساتید دانشگاهی )مدییت ورزشی، کارآفرینی و ....( 

التحصیالن علوم ورزشی داراي تحصیالت  فارغ

 تکمیلی  شاغل 
)قضاوتی( نظري    نفر  4 

 نفر  3 نظري )قضاوتی(  مشاوران کارآفرینی )ورزشی، و...(

 جامعه 

 العاتی طّا 

 ع کتابخانه اي و علمی ب منا
هدفمند و  

 دردسترس 

23 

 نسخه 

 گزارش ها و اسناد اجرایی و حقوقی  نسخه  60
هدفمند و  

 دردسترس 

14 

 نسخه 

 منابع و آرشیوهاي رسانه اي 
هدفمند و  

 دردسترس 

24 

 نسخه 

 
سئواالت مصاحبه و چارچوب ند و مصاحبه اکتشافی بود.  ماي نظامابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه

بدنی التحصیالن تربیتاي بر اساس چارچوب نظري شایستگی کارآفرینی فارغرونوشت مطالعه کتابخانه

هاي باشد. روایی ابزار با استفاده از روشمشخصات ابزارهاي پژوهش به صورت زیر می  بود.  طراحی شده

 شد.  اَرزیابیسنجی ذکر شده در جدول دو، کنترل و مطلوب روایی
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 مشخصات ابزارهای پژوهش -2جدول  

Table2- Specifications of research tools 
 مصاحبه مطالعه کتابخانه ای روش 

 چارچوب پرسش )پرسشنامه باز پاسخ(  )چک لیست استخراج مفاهیم( رونوشت   ابزار 

 جامعه انسانی  العاتیجامعه اطّ  زمینه

 روایی 
 هاي معتبر به لحاظ علمی و حقوقی انتخاب نسخه

 ایی و صوري رونوشت از دیدگاه متخصصان روایی محتو 

انتخاب افراد بر حسب شایستگی علمی و 

 فنی

پرسشنامه از  روایی محتوایی و صوري 

 دیدگاه متخصصان 

محاسبه ضریب توافق بین اساتید کدگذار 

 و مصصح

 

ها در مسیر پژوهش به طوري که شوندگان و قراردادن آندر این پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه

انجام  شد. ضمناً، پس از    ها تأثیر نگذارد، به منظور افزایش روایی درونی اقدامبر نحوة پاسخگوئی آن

شونده نکاتی را  شد و در صورتی که مصاحبه  هر مصاحبه، الگوي بدست آمده تا آن مرحله ارائه می

شد تا مصاحبه  داد. این کار پس از انجام مصاحبه انجام مینسبت به الگو داشت، مورد بحث قرار می

ه گسترة تکرارپذیري گیري انجام شود. از آنجایی که مؤلفۀ پایایی بفرض و جهت خالی از هرگونه پیش

مطالعه یافته مورد  موضوع  تفسیر  به  پژوهشگر  کیفی  مطالعات  انجام  در  و  دارد  اشاره  پژوهش  هاي 

با گردآوري دادههم  پردازد.می استرواس و کوربین طی سه زمان  براساس روش  آنها  کار تحلیل  ها، 

کُ طبقه دگذاريمرحله  آنها  کدها،  استخراج  از  پس  شد.  شروع  مداوم،  میبندي  نیز  مقایسه  شوند؛ 

گردند تا نظریه در روند  کند؛ طبقات جدا و یا ادغام میها و تشابهات بین این کدها را آشکار میتفاوت

گیرند.  این فرآیند شکل گیرد. منابع و متون موجود نیز در روند تکمیل تئوري مورد استفاده قرار می

اي  کند که ادامۀ کار چیز تازهوهشگر اطمینان حاصلها تا زمانی ادامه یافت که پژکار گردآوري داده 

ها حاکی از  مصاحبه در طی دورة شش ماه، تحلیل داده   17افزاید. پس از انجام  هاي او نمیبه دانسته 

-هاي مستخرج از مصاحبههاي قبلی بود؛ چرا که درصد باالیی از دادهاضافه نشدن دادة جدید به داده 

 پژوهشگران  شد.  ها پایان دادهاین، با رسیدن به حد اشباع نظري، به مصاحبههاي آخر تکراري بود. بنابر

.  کنند می استفاده و تأییدپذیري پذیريمقبولیّت، انتقال هايواژه  از روایی، و اعتبار واژة به جاي کیفی

یافته روشتحلیل  طریق  از  چارچوبها  کُهاي  و  تحلیل  بندي  مبناي  بر  مفهومی  سیستمی دگذاري 

براي تعیین    شد.   دگذاري با استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان انجاممفهومی صورت گرفت. کُ

دادهموثّ بودن  کُق  باز  روش  دو  از  استفادهها  دیگر  پژوهشگر  یک  توسط  تعیین   دگذاري  براي  شد. 
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حضور شش نفر که هم  صی در یک جلسه دلفی با  تأییدپذیري از روش بازبینی اعضا به صورت تخصّ

فعالیّ داراي  و  ورزشی  مدیریت  دکتري  حوزداراي  در  مدیریتی  شد،    ةت  استفاده  بودند  کارآفرینی 

ها ویرایش  ها و مدل نهایی در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت و متغیرها و روابط بین آندگذاريکُ

 و درنهایت مدل کلی پژوهش را تأیید کردند.  ؛و تکمیل گردید 
 

 نتایج 
دگذاري  هاي پژوهش که با استفاده از ابزارها از جامعه آماري مستخرج شدند و پس از مراحل کُ یافته

کُ  3. در جدول  در قالب چارچوب و مدل مفهومی تنظیم گردیدند اول شناسایی  براي  دهاي سطح 

 آورده شده است. اي( و تجربی )مصاحبه(تابخانهنظري )منابع ک ۀمیزان تکرار در مطالع

 

 های شناسایی شده  فهمؤلّ -3جدول
Table3- Identified components 

 ابعاد

)حاصل از  

دگذاری  ُک

محوری  

ها(فهمؤلّ  

ها فهمؤلّ  

دگذاری باز(ها در کُ )حاصل از تبدیل مقوله  

 

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

 آموزش

کارآفرینی    

 4 ها کارآفرینی و اشتغال در مقاطع تحصیلی علوم ورزشی دانشگاهصی تدریس تخصّ

 2 هاي علوم ورزشی رویکرد کاري و کارآفرینی در تدریس دروس مقاطع و رشته

 8 ها براي دانشجویان علوم ورزشی هاي آموزشی و کاري دانشگاهدوره

فرهنگ  

 کارآفرینی

 

 9 ها نوآوري و خالقیت در بین اساتید علوم ورزشی دانشگاه  ۀنگرش مثبت و فعال به مقول 

 8 گرایش به کارآفرینی در بین دانشجویان علوم ورزشی 

 5 هاي علوم ورزشی گرایی در دانشکدهتشویق به کارآفرینی

ت  ظرفیّ  

 ساختاري 

 

علوم  هاي اموزشی ها و گروهصی براي ترویج کارآفرینی در دانشکدهریزي تخصّبرنامه 

 ها ورزشی دانشگاه
6 

هاي  ها و گروه هاي کارآفرینانه در دانشکدهتاختصاص منابع مالی و امکانات براي فعالیّ 

 ها اموزشی علوم ورزشی دانشگاه
11 

گرایی  ها بر کارآفرینیهاي اموزشی علوم ورزشی دانشگاهها و گروهمدیریت دانشکده کیدأت

 انشجویان دعملکرد اساتید و  اَرزیابیدر 
6 

ها در  هاي اموزشی علوم ورزشی دانشگاهها و گروههمکاري و مشارکت دانشکده

 کوسیستم کارآفرینی کشور اِ
5 
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 های شناسایی شده مؤلّفه -3جدولادامة 
Table3- Identified components 

 ابعاد

)حاصل از  

ُکدگذاری  

محوری  

ها(مؤلّفه  

ها مؤلّفه  

ها در ُکدگذاری باز()حاصل از تبدیل مقوله  

 

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

دانش و  

العات  اطّ

 کارآفرینی

التحصیالن علوم  دسترسی به منابع علمی و دانشی کارآفرینی براي دانشجویان و فارغ 

 ورزشی 
7 

 11 العات الزم و قابل دسترس از فرایندها و ساختارهاي کارآفرینی در کشور وجود اطّ

 10 العات مربوط به بازار نوآوري و کارآفرینی کشور  گردش اطّ 

ها و  مشوق

هاي  حمایت

 کارآفرینی

 12 پردازان و متقاضیان کارآفرینی وجود تسهیالت مالی حمایتی براي ایده

 6 هاي کارآفرینیارائه امکانات و خدمات فنی به تیم

 6 کارآفرینان حمایت فکري و معنوي از صاحبان ایده، نوآوري و 

رویدادهاي  

 کارآفرینی

 5 کارآفرینی  ۀبرگزاري انواع رویدادهاي آموزشی انگیزشی در زمین

 6 کارآفرینی ۀبرگزاري انواع رویدادهاي رقابتی در زمین

 8 کارآفرینی  ۀبرگزاري انواع رویدادهاي نمایشگاهی و جذب حامی در زمین

ارتباطات  

 کارآفرینی

 5 التحصیالن علوم ورزشی با فعاالن کسب وکار و کارآفریناندانشجویان و فارغارتباط 

 6 اجتماعی در زمینه کارآفرینی  ۀوجود صفحات ارتباطی مجازي و شبک

کارآفرینی مانند کارگزاران، مدیران،   ۀارتباطی بین انواع افراد فعال در زمین ۀشبک

 ...وکارآفرینانکارشناسان، متخصصان، مشاوران، 
10 

تجارب  

کارآفرینی در  

  ورزش

 4 نشر تجارب موفق و ناموفق کارآفرینی در ورزش کشور 

 3 التحصیالن علوم ورزشی کارآفرین معرفی دانشجویان و فارغ

 14 گیري از تجارب کارآفرینی ورزشی در جهان بهره

فضاي کسب  

 وکار در ورزش 

 11 مسیر راه اندازي کسب وکار در ورزش         

 8 کار در ورزش کشور     وهاي کسبچالش

 9 پذیري صنعت و بازار ورزش کشور رقابت 

بازار کار و  

اشتغال در  

 ورزش 

التحصیل دانشگاه میزان اشتغال نیروي کار دانشی و فارغ  11 

 7 التحصیالن علوم ورزشی دانشجویان و فارغ هاي شغلی دولتی و آزاد براي فرصت

 9 التحصیالن علوم ورزشی وجود خدمات اشتغال براي دانشجویان و فارغ
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 های شناسایی شده مؤلّفه -3جدولادامة 
Table3- Identified components 

 ابعاد

)حاصل از  

ُکدگذاری  

محوری  

ها(مؤلّفه  

ها مؤلّفه  

ها در ُکدگذاری باز(مقوله)حاصل از تبدیل   

 

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

گردش  

العات بازار  اطّ

  ورزش

 

 7 العات صنعت ورزش کشور التحصیالن علوم ورزشی به اطّدسترسی دانشجویان و فارغ

 9 العات بازار ورزش کشور  گردش روزانه اطّ 

 9 العات دولتی و رسمی ورزش کشور دسترسی به اسناد و اطّ

شرایط زندگی  

التحصیالن فارغ  

 5 التحصیالن علوم ورزشی شرایط مالی دانشجویان و فارغ 

 3 التحصیالن علوم ورزشی وضعیت خانوادگی دانشجویان و فارغ

 10 التحصیالن علوم ورزشی وضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان و فارغ 

-آرزوهاي شغلی در دانشجویان و فارغمیزان فشار یا حمایت براي پیگیري استعداد و 

 التحصیالن علوم ورزشی 
8 

قابلیت فکري  

التحصیالن فارغ  

 12 التحصیالن علوم ورزشی به پیگیري کارآفرینی ذاتی دانشجویان و فارغ  ۀعالق

 13 التحصیالن علوم ورزشی در مباحث کارآفرینی قابلیت ذهنی و تحلیلی دانشجویان و فارغ

 10 ت کارآفرین شدن نظر ظرفیّ شخصیت فرد از 

یادگیري  

 کارآفرینی

 9 التحصیالن علوم ورزشی یادگیري اصول کارآفرینی توسط دانشجویان و فارغ

 7 التحصیالن علوم ورزشیشناخت مسیر کارآفرینی در ایران توسط دانشجویان و فارغ

 3 کسب تجربه از کارآفرینان 

مشارکت  

  کارآفرینی

 9 ها و کسب وکارهاي ورزشی استارتاپهمکاري با 

 10 هاي ایده پرداز و نوآور همکاري با تیم

 9 حضور داوطلبانه در رویدادهاي کارآفرینی

تمایل به  

 اشتغال 

 8 عالقه به اشتغال و شاغل شدن بعد از تحصیل 

 7 نیاز به اشتغال 

 5 پیگیري مسیرهاي اشتغال و کارآفرینی

 توانایی اشتغال 

 4 میزان دانش شغلی 

 4 نگرش شغلی 

 9 مهارت شغلی 
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 های شناسایی شده مؤلّفه -3جدولادامة 
Table3- Identified components 

 ابعاد

)حاصل از  

ُکدگذاری  

محوری  

ها(مؤلّفه  

ها مؤلّفه  

ها در ُکدگذاری باز()حاصل از تبدیل مقوله  

 

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

شایستگی  

ساختاري  

 فردي

 10 علمی و شغلی  ۀرزوم

 6 انداز مالی و سرمایه داشتن پس

 5 تجارب شغلی و کسب وکار در بازار 

شایستگی  

روانشناختی  

 رفتاري 

 8 قابلیت خودرهبري و خودانگیزشی 

 6 پذیري پذیري و انعطافقابلیت ریسک

 3 اي نسبت به محیط نگرش و رفتار حرفه

 7 اجتماعی و ارتباطات مؤثر  ۀ سرمای

 11 سبک زندگی کارآفرینانه )یادگیري، تالش، و ..(

شایستگی  

 نوآوري

 10 خالقیت و ایده پردازي 

 12 خدمات  ای محصول طراحی 

 6 …ها، محصوالت وسنجی ایدهو امکان اَرزیابی

شایستگی  

 فناوري

 9 ..                                              کار با کامپیوتر، اینترنت و ..

 8 افزارهاي عمومی کار با نرم

 7 وکار صی کسبافزارهاي تخصّکار با نرم

شایستگی  

 مدیریتی

 4 کار وریزي و تدوین برنامه کسببرنامه 

 2 سازي و مدیریت تیم کاري تیم

 8 کار ونگري بازار و کسب بینی و آیندهپیش

 9 وکار هاي کسبتنظارت و کنترل بر فرایندها و فعالیّ

 8 بندي کاري مدیریت زمان و زمان

شایستگی  

 بازاریابی 

 6 و نیازهاي جامعه  هاي بازارشناخت فرصت

 5 وکار انجام تبلیغات دوطرفه براي کسب

 10 وکار برندسازي براي کسب

 8 مدیریت سبد محصول و فروش 
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 های شناسایی شده مؤلّفه -3جدولادامة 
Table3- Identified components 

 ابعاد

)حاصل از  

ُکدگذاری  

محوری  

ها(مؤلّفه  

ها مؤلّفه  

ها در ُکدگذاری باز()حاصل از تبدیل مقوله  

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

شایستگی  

 مالی 

 12 وکار کسبحسابداري امور مالی 

 13 درآمدها ها و مدیریت هزینه

 10 وکار کسب اندازي ه براي راهمین سرمایه اولیّأت

شایستگی  

 ورزشی 

 9 العات ورزشی سواد و اطّ 

 7 ت ورزشی و ورزشکاري فعالیّ ۀ سابق

 3 شغلی در ورزش )مربیگري، و...( ۀ سابق

 9 آشنایی با محصوالت ورزشی و بازار ورزش

 10 ورزشیمالت و ارتباطات با افراد داشتن تعأ

شایستگی  

اي رسانه   

 5 فن بیان و مهارت ارتباط با مشتري 

 4 المللی ط به زبان التین و داشتن ارتباطات بینلّتس

 4 وکارها مهارت مذاکره، شراکت و همکاري با سایر مراکز و کسب

 9 اي تولید و مدیریت محتوا براي فضاي مجازي و رسانه

 10 العاتی                                                              اي و اطّ سواد رسانه 

شایستگی  

 علمی آموزشی 

 6 کار ومسائل و موضوعات بازار و کسب اَرزیابیتحلیل و 

 5 کار            وط به ادبیات کارآفرینی و کسبتسلّ

 7 العات  هاي سرچ و جستجوي اطّ ط به روشتسلّ

 11 یادگیري محیطی از بازار و محیط کار  

 10 آموزش دادن به تیم کاري                                                                          

شایستگی  

 حقوقی 

 12 آشنایی با قوانین کار                         

 6                                            ط بر قوانین تجارت و بازار   تسلّ

 4                                                                        ط بر قوانین حوزه ورزش تسلّ

شایستگی  

روش  

 کارآفرینی

 2         توانایی انجام کارآفرینی فردي در ورزش      

 8 توانایی انجام کارآفرینی تیمی در ورزش  

 9  توانایی انجام کارآفرینی سازمانی در ورزش
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 های شناسایی شده مؤلّفه -3جدولادامة 
Table3- Identified components 

 ابعاد

)حاصل از  

ُکدگذاری  

محوری  

ها(مؤلّفه  

ها مؤلّفه  

ها در ُکدگذاری باز()حاصل از تبدیل مقوله  

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

شایستگی  
سطح  

 کارآفرینی

 8  ی در ورزشتوانایی انجام کارآفرینی محلّ

 6  ستانی در ورزش توانایی انجام کارآفرینی اُ 

 5  ی در ورزشتوانایی انجام کارآفرینی ملّ

 6  المللی در ورزشکارآفرینی بینتوانایی انجام 

شایستگی نوع  
 کارآفرینی

 8   توانایی انجام کارآفرینی تولیدي در ورزش          

 5 توانایی انجام کارآفرینی خدماتی در ورزش                

 6 توانایی انجام کارآفرینی تجارتی در ورزش               

 5 توانایی انجام کارآفرینی اجتماعی در ورزش                 

 8 توانایی انجام کارآفرینی استارتاپی در ورزش              

 6 بنیان در ورزش  توانایی انجام کارآفرینی دانش 

کارکردهاي  
ت  قیّموفّ

اي حرفه  

 3 شکوفایی استعداد فردي ناشی از کارآفرینی ورزشی  

 7 دار در محیط  ایفاي نقش مؤثر و معنی

 11 هاي شغلی                      دستیابی به آرزوها و مطلوبیت

کارکردهاي  
 کیفیت زندگی 

 10 ارتقاي سطح رفاهی زندگی خود و خانواده                 

 12 بهبود سرمایه اجتماعی فردي                                                    

 6 ارتقاي سالمت فکري و روانی                                                                    

کارکردهاي  
 اجتماعی 

 4 ارتقاي خدمات سالمتی و فراغتی ناشی از کارآفرینی ورزشی 
 9 ت قیّکمک به رشد فرهنگ تالش براي خودساختگی و موفّ

 10 براي ورزش بکارگیري دانش و فناوري در عمل  

کارکردهاي  
  اقتصادي

 6 زایی ناشی از کارآفرینی ورزشی براي سایر افراداشتغال
 5 منابع ناشی از کارآفرینی   ۀ رشد اقتصادي و توسع
 8 پذیري بازار ورزش کشور توسط کارآفرینیتوسعه و بهبود رقابت

 

بُعد بود.    35دگذاري دوم شامل  از کُ فه و حاصل  مؤلّ  122دگذاري اول شامل  هاي حاصل از کُ یافته

مؤلّ )بیشترین  کارآفرینی  شایستگی  و  صالحیت  سطح  به  مربوط  شایستگی مؤلّ  58فه  منظر  فه(، 
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دگذاري فه( بود. چارچوب پژوهش حاصل از کُفه( و بُعد نوع کارآفرینی )شش مؤلّمؤلّ  19صی )تخصّ

 شامل چهار سطح بود که در جدول چهار گزارش شده است.

 

 م دگذاری مرحله سوّ ُک  -4 جدول

Table4- Third coding 
 فه تعداد مؤلّ ابعاد منظر سطح

کوسیستم  هاي اِ تظرفیّ
کارآفرینی و اشتغال  

 ورزش کشور 

ت کارآفرینی  ظرفیّ
در علوم ورزشی  

 آموزش عالی 

کارآفرینی  آموزش  3 
 3 فرهنگ کارآفرینی 10

ت ساختاري ظرفیّ  4 

ی  ت نظام ملّظرفیّ
 کارآفرینی و اشتغال 

العات کارآفرینی دانش و اطّ  3 

12 
هاي  ها و حمایتمشوق

 کارآفرینی
3 

 3 رویدادهاي کارآفرینی
 3 ارتباطات کارآفرینی 

ت کارآفرینی  ظرفیّ
 در ورزش کشور 

 3 تجارب کارآفرینی در ورزش 

12 
وکار در ورزش فضاي کسب  3 

ورزش بازار کار و اشتغال در   3 
العات بازار ورزش گردش اطّ   3 

توانمندسازي کارآفرینی  
التحصیالن  و اشتغال فارغ

 علوم ورزشی 

هاي فردي ویژگی  
 4 شرایط زندگی 

7 
 3 قابلیت فکري 

-میزان کارآفرینی
رایی گ  

 3 یادگیري کارآفرینی 
6 

 3 مشارکت کارآفرینی 
-قابلیت اشتغال

 پذیري 
اشتغال تمایل به   3 

6 
 3 توانایی اشتغال 

صالحیت و شایستگی  
-کارآفرینی فارغ

لتحصیالن علوم ورزشی ا  

هاي  شایستگی
 عمومی کارآفرینی 

 3 ساختاري فردي 
8 

 5 روانشناختی رفتاري 

هاي  شایستگی
صی کارآفرینیتخصّ  

 3 نوآوري

19 
اوريفنّ  5 

 4 مدیریتی
 4 بازاریابی 

 3 مالی 
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 ُکدگذاری مرحله سوّم -4جدول ادامة 

Table4- Third coding 
 سطح تعداد مؤلّفه  ابعاد منظر سطح

صالحیت و شایستگی  
-کارآفرینی فارغ

لتحصیالن علوم ورزشی ا  

هاي  شایستگی
اي کارآفرینیحرفه   

 5 ورزشی 

18 
اي رسانه   5 

 5 علمی آموزشی 
 3 حقوقی 

هاي ویژه  شایستگی
 کارآفرینی

 3 روش کارآفرینی 
 4 سطح کارآفرینی  13

 6 نوع کارآفرینی 
کارکردهاي شایستگی  

کارآفرینی  
التحصیالن علوم  فارغ

 ورزشی 

 کارکردهاي فردي
اي موفّقیّت حرفه  3 

6 
 3 کیفیت زندگی 

محیطی  کارکردهاي  
 3 کارکردهاي اجتماعی 

6 
 3 کارکردهاي اقتصادي 

 

 منظر با ابعاد به شرح زیر بود: 12دگذاري مرحله سوم شامل هاي حاصل از کُیافته

ت  ، فرهنگ کارآفرینی و ظرفیّکارآفرینی  ( کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی شامل  آموزش1

ها العات کارآفرینی، مشوق ی کارآفرینی و اشتغال مشتمل بر ابعاد دانش و اطّ( نظام مل2ّ       .ساختاري

( کارآفرینی در ورزش کشور 3.رویدادهاي کارآفرینی و ارتباطات کارآفرینی  .هاي کارآفرینیو حمایت

(  4  .العات بازار ورزشکار ، بازار کار و اشتغال و گردش اطّ  شامل  تجارب کارآفرینی ، فضاي کسب و

گرایی شامل یادگیري ( میزان کارآفرینی5  .هاي فردي مشتمل بر شرایط زندگی و قابلیت فکريویژگی

کارآفرینی مشارکت  و  قابلی6ّ  . کارآفرینی  اشتغال(  توانایی  ت  و  اشتغال  به  تمایل  بر  مشتمل  پذیري 

شایستگی7  .اشتغال رف(  روانشناختی  و  فردي  ساختاري  شامل  کارآفرینی  عمومی  (  8  . تاريهاي 

تخصّشایستگی مالی هاي  و  بازاریابی  مدیریتی،  فناوري،  نوآوري،  بر  مشتمل  کارآفرینی  (  9  .صی 

-( شایستگی10  .اي، علمی آموزشی و حقوقیاي کارآفرینی شامل ورزشی، رسانههاي حرفهشایستگی

کارکردهاي  (  11  .اي ویژه کارآفرینی مشتمل بر روش کارآفرینی، سطح کارآفرینی و نوع کارآفرینیه

مشتمل بر کارکردهاي    محیطی  ( منظر کارکردهاي12  . اي و کیفیت زندگیت حرفهقیّفردي شامل موفّ

 اجتماعی و کارکردهاي اقتصادي.  

بندي شدند که  شامل موارد زیر سطح مفهومی چارچوب  4منظر شناسایی شده در    12در نهایت  

 است:
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ت کارآفرینی  کارآفرینی و اشتغال ورزش کشور شامل منظرهاي ظرفیّکوسیستم  هاي اِت( سطح ظرفی1ّ

ت کارآفرینی در ورزش ی کارآفرینی و اشتغال و ظرفیّت نظام ملّ در علوم ورزشی آموزش عالی، ظرفیّ

فارغ2  .کشور اشتغال  و  کارآفرینی  توانمندسازي  سطح  منظرهاي  (  شامل  ورزشی  علوم  التحصیالن 

میزان کارویژگی فردي،  اشتغالآفرینیهاي  قابلیت  و  ( سطح صالحیت و شایستگی  3  .پذیريگرایی 

فارغ شایستگیکارآفرینی  منظرهاي  شامل  ورزشی  علوم  کارآفرینی،  التحصیالن  عمومی  هاي 

تخصّشایستگی شایستگیهاي  کارآفرینی،  حرفهصی  شایستگیهاي  و  کارآفرینی  ویژاي    ة هاي 

التحصیالن علوم ورزشی شامل منظرهاي کارآفرینی فارغ( سطح کارکردهاي شایستگی  4  .کارآفرینی

 بود.   محیطیکارکردهاي فردي و 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

Figure1- Conceptual model of research  
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اساس چارچوب مفهومی شناسایی شده، مدل مفهومی مستخرج پژوهش به صورت  فوق ترسیم    بر

 گردید. 

 

 گیری بحث و نتیجه
  پذیرامکان  اجتماعی  کالبد   در  نوآوري  روح  و دمیدن  کارآفرینی  توسعه  طریق  از  جز   به  بیکاري  بحران 

تواند تولید ثروت کند و به  هاي کارآفرینانه اشتغال ایجاد نکند اما می تممکن است فعالیّ  .باشد نمی

  سازمان  یا   کاروکسب  تأسیس  و   یجاد ا  فرآیند  واقع  در   ( .کارآفرینی2012) رنجبریان،  بیافزایددانایی  

از آنجا که در داخل   .است  اشتغال  ایجاد   آن  توجه  قابل  اثرات  از دستاوردها و   اما یکی  ،است  جدید 

شایستگی کارآفرینی    اَرزیابی اساس شرایط واقعی در خصوص    تحقیقی با رویکرد اکتشافی و بر   ،کشور

رسد تا الگوي جامع  ظر مینهبدنی صورت نگرفته ، انجام این پژوهش ضروري بالتحصیالن تربیتفارغ

جهت تحصیل  در  کار  نیروي  ابطال  از  وضعیتجلوگیري  بهبود  و  اشتغال   کرده  عدم  و  بیکاري 

از این رو در این پژوهش با رویکرد    ارائه شود.  کشور بدنیالتحصیالن تربیتویژه فارغه  ب  ،التحصیالنفارغ

تخصّ به شناسایی یک چارچوب  کُاکتشافی  از چهار سطح  اقدام شد. چارچوب حاصل  دگذاري صی 

کوسیستم کارآفرینی و اشتغال ورزش کشور، توانمندسازي کارآفرینی و اشتغال  هاي اِتشامل ظرفیّ

و  فارغ صالحیت  ورزشی،  علوم  فارغالتحصیالن  کارآفرینی  تربیتشایستگی  و التحصیالن  بدنی 

ت  ظرفیّمنظر کلی شامل؛    التحصیالن علوم ورزشی، و دوازدهکارکردهاي شایستگی کارآفرینی فارغ

، کارآفرینی در ورزش ی کارآفرینی و اشتغالت نظام ملّظرفیّ،  کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی

ویژگی ککشور،  میزان  فردي،  اشتغالارآفرینیهاي  قابلیت  شایستگیگرایی،  عمومی  پذیري،  هاي 

شایستگی  تخصّکارآفرینی،  حرفههاي  شایستگی  کارآفرینی،  شایستگی صی  کارآفرینی،  ویژه  اي  هاي 

بود محیطی  کارکردهاي  فردي،  کارکردهاي  میزان  کارآفرینی،  در  کننده  تعیین  عوامل  واقع  در 

براساس نقش و ماهیت اثر شامل این دوازده دسته کلی هستند.    التحصیالنشایستگی کارآفرینی فارغ

مدل  ،  (2003)1دپارتمان خدمات و مدیریت عمومی این منظرهاي کلی با منظرهاي معرفی شده در  

( )مدیریت دیگران، شایستگی ادراکی، شایستگی  2012یران رعنایی، سلطانی و یزدانی )شایستگی مد

تی، مدیریت  هاي شخصیّها، ویژگیشایستگی ارتباطی، نگرش و ارزشهاي نوین،  صی در حوزهتخصّ

ها زیر سطح  ( ) توانایی و نگرش، شایستگی 2017کوه یخ شایستگی فروید، حسینی )  مدل،  خویشتن(

تر از شایستگی و توسعه آنها به مراتب سخت اَرزیابیآب هستند که به راحتی قابل مشاهده نیستند و 

 
1. Department of Public service and Administration 
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(  2002)  1هاي کارآفرینانه بِرد و دانش است.( و مدل سه الیه شایستگی  روي سطح آب یعنی مهارت

داراي انطباق و  هاي اجتماعی  ها، نقشها و خصیصهها، رفتارها، دانش، خویشتن پنداري، انگیزهمهارت

  سویی است.هم

-تظرفیّمی توان گفت    ،بندي شدندسطح مفهومی چارچوب  چهاردر  هاي پژوهش که  توجه به یافته  با

اِ اشتغال در ورزش کشورهاي  و  کارآفرینی  کارآفرینی در شامل سه  کوسیستم  علوم ورزشی    عامل 

آنچه   ت کارآفرینی در ورزش کشور است.ی کارآفرینی و اشتغال و ظرفیّت نظام ملّآموزش عالی، ظرفیّ

فردي مختلفی را دارا باشد اما چنانچه  هاي  ت باید شایستگی قیّمسلم است این است که انسان براي موفّ

مگر آن که عوامل محیطی    ، ت حاصل نخواهد شدقیّتمامی شرایط و عوامل فردي هم مساعد باشد، موفّ

کوسیستم به مثابه ظرفی است که سایر عناصر در آن  اِ (.2009شکل مطلوبی فراهم شود )مقیمی,  به

محیطی بر آماده    و   داشتند، سه عامل فردي، سازمانی ( بیان 2015شهسواري و برومند ) جریان دارند.

ت. بدنی و علوم ورزشی، اثرگذار اسهاي تربیتها و دانشکدهسازي کارآفرینی دانش آموختگان در گروه

 ( بیگی  علی  و  قمبرعلی  داد 2015راسخی،  نشان  و    ند (  بین شایستگی  رابطه  در  متغییر محیط  که 

ت کارآفرینان از طریق محیط  قیّکند و بخشی از شایستگی بر موفّت نقش تعدیل کننده را ایفا میقیّموفّ

   .شودتبیین می

التحصیالن علوم ورزشی است که  داراي غرسطح دوم مربوط به توانمندسازي کارآفرینی و اشتغال فا

باشد.گرایی، قابلیت اشتغالهاي فردي، میزان کارآفرینیسه عامل، نظیر ویژگی  عزیزي،   پذیري می 

ي مورد نیاز مدیران دانشگاهی،  هاي کارآفرینانه( در شناسایی شایستگی 2013اکبرزاده و شفیع زاده )

هاي  ها، خصایص و ویژگی ها و تجربهدانش و آگاهی، مهارت  ها شاملاصلی از شایستگی  ۀپنج خوش

نگرش پنداري،  ها شخصی،  ارزشخویشتن  اصلی  ها،  ابعاد  عنوان  به  اخالقیات  و  هاي  شایستگیها 

-قابلیت  و  هاویژگی   از  بالفعل  یا  بالقوه  کارآفرینان  کارآفرینانۀ مورد نیاز مدیران دانشگاهی گزارش کردند

  و   هااي از نقشهاي متنوعطیف  ،اقتصادي  توسعه   موتور  عنوان  به  نیستند، آنان  هاي یکسان برخوردار

 است.   ايویژه ت داراي اهمیّ ها یک از این نقش هر  کنند،می ایفا جامعه در را مختلف هايویژگی

صالحیّ سوم،  فارغسطح  کارآفرینی  شایستگی  و  تربیتت  منظر  التحصیالن  چهار  شامل  نیز  بدنی 

شایستگی شایستگی کارآفرینی،  عمومی  تخصّهاي  شایستگی هاي  کارآفرین،  حرفهصی  اي هاي 

( شش بعد  2018دوست )نصیرزاده، فراهانی و وطن  کارآفرینی بود.اي  هاي ویژهکارآفرینی، شایستگی

اولویت    اي به ترتیبهاي حرفهشناختی، تحصیلی، مدیریتی، محیطی و صالحیتشناختی، جمعیتروان 

 
1. Bird 
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گیري شایستگی  عوامل مؤثر در شکل  بدنی کشور اثرگذار می داند.آموختگان تربیتبر کارآفرینی دانش

  ۀکار در بازار، پس انداز مالی و سرمایوعلمی و شغلی، تجارب شغلی و کسب  ۀساختاري فردي رزوم

( بیشترین بار عاملی را مربوط به ) تدوین قوانین جلوگیري  2015شهسواري و همکاران )  اولیه است.

ها و  از سرقت ایده ( در بخش عوامل محیطی مؤثر بر آماده سازي دانش آموختگان کارآفرین در گروه

داند. آخرین سطح مربوط به سطح کارکردهاي شایستگی بدنی و علوم ورزشی میهاي تربیتدانشکده

فارغ تربیتکارآفرینی  میالتحصیالن  بررسی  بدنی  از  پس  و  اِت  ظرفیّباشد.  کارآفرینی  کوسیستم 

فارغ اشتغال  و  کارآفرینی  نیز صالحیتتوانمندسازي  و  علوم ورزشی  و شایستالتحصیالن  هاي  گی ها 

.  ندکه از سه سطوح قبلی ذکر شده حاصل می گردد پرداخت  بایست به اثر و نتیجهها میکارآفرینانه

( 2019پاالسیوس و همکاران )حاصل شامل کارکردهاي فردي و محیطی است.  کارکردهاي  پیامدها و  

مانی رابطۀ مثبت عملکرد سازمیزان کارآفرینی اجتماعی و ایجاد توانایی بازاریابی    بین  هستندمعتقد  

بین میزان استفاده از کارآفرینی    ۀ وجود دارد و توانایی بازاریابی را به عنوان یک متغییر تعدیلی در رابط

 . اجتماعی و عملکرد سازمانی  اثر مثبت و نقش تعدیلی دارد

هاي  فهبرآیند مؤلّند و  ممل نظامأ توان گفت که شایستگی کارآفرینی از تعهاي پژوهش می براساس یافته

هاي ویژه و  ت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی و نظام ملی و نیز شایستگیچهارمنظر ظرفیّ

اي و کارکردهاي  ت حرفهقیّگیرد و در نهایت منجر به موفّصی کارآفرین شکل میهاي تخصّشایستگی

  اَرزیابی در    مختلف  ابعاد   تظرفیّ  تواندمی  خوبی  به  شده   ارائه  مدلاقتصادي کارآفرین است.    اجتماعی و

  کند و   ایجاد  را  مستمر  اَرزیابی  قابلیت  دهد،  نشان  بدنی راالتحصیل تربیتشایستگی کارآفرینان فارغ

  چه عواملی و به چه صورتی اثر   از   بدنیالتحصیالن تربیتشایستگی کارآفرینی فارغ  که   سازد  روشن

از  توان گفها میبراساس یافته  پذیرد.  می نیازمند یک رویکرد    اَرزیابیت دستیابی به سطح مطلوب 

کوسیستمی است تا بتواند به طور مناسب همه نهادها و ذینفعان را جهت ایفاي نقش فعال  مدیریت اِ

ها دولتی براي جذب نیرو می  نظام آموزشی دانشگاه و سیستمافزا مشارکت دهد. بر این اساس  و هم

التحصیل و آماده به کار از این مدل استفاده  میزان شایستگی فرد فارغ   اَرزیابی توانند در بررسی و  

 نمایند. 

اطّهمان و  دانش  اشاره شد  پیشتر  نیز سرمایطور که  و  تجربه  مهارت،  تواند اولیه می  ۀالعات کافی، 

هاي اولیه و الزم برخوردار  اشد. اگر کارآفرین از شایستگیهاي اصلی و مهم در موتور کارآفرینی بچرخ

-ق باشد و چرخه اقتصادي را به گردش درآورد. لذا داشتن شایستگیتواند در کار خود موفّنباشد نمی 

هاي عمومی یکی از شروط مهم و اساسی می باشد. از طرفی به عوامل مؤثر دیگري، همچون خانواده 

نیز میزان کارآفرینی  ن عوامل محیطی مؤثر در رشد و شکوفایی استعداد و جامعه به عنوا و دانشگاه و 
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گر هستند، از فرزند خود  کرده معموالً پدر و مادر مطالبهدر خانوادة تحصیل  فرد می توان اشاره کرد .

ند و نیز هدفی را که بعد از فراغت از تحصیل به دنبال  ات تحصیلمدّ   جویاي موضوعات فراگرفته در

ی را ایفا می کند. اگر کارآفرین از نظر  گیري می کنند. وضعیت اقتصادي خانواده نقش مهمّدارند پی 

راحتی در هکار جدید را بتواند بو الزم براي راه انداز کسب  اقتصادي تأمین باشد و میزان منابع مالی 

تدریس بایست از طریق  دانشگاه هم میتر می شود.  اختیار بگیرد سرعت آغاز تبدیل ایده به عمل سریع

صی در زمینه کارآفرینی و اشتغال و نیز ایجاد رویکردي کاري و کارآفرینی در تدریس دروس تخصّ

رشته و  مقاطع  افزاتمامی  به  ورزشی  علوم  ظرفیّیهاي  اِش  بیت  خود  کارآفرینی  افزاید،  کوسیستم 

برگزاري دوره از طریق  براي  همچنین  و کاري  آموزشی  به خالقیّهاي  را  آنان  و  دانشجویان خود  ت 

صی و  ریزي تخصّهاي الزم را با برنامهباست زیر ساختنوآوري تشویق و ترغیب نماید بدین منظور می

آموزش به اساتید علوم ورزشی در زمینه کارآفرینی فراهم آورده و منابع مالی و امکانات الزم براي 

هاي آموزش علوم ورزشی دانشگاه را تأمین نماید. ترغیب  وههاي کارآفرینانه در دانشکده و گرتفعالیّ

نوآوري در دانشجویان  ایجاد نگرش و تدریس خالقیت و  به منظور  اساتید  بیشتر  و تشویق هر چه 

ت ساختاري آموزش عالی است. همجنین گرایی یکی از راههاي افزایش ظرفیّبدنی و کارآفرینیتربیت

عملکرد اساتید را میزان پرورش افراد کارآفرین لحاظ    اَرزیابی هاي  فهمؤلّتوانند یکی از  ها میدانشگاه

تواند در رشد  جامعه و رسانه میهاي کارآفرینی توسط دانشگاه، ها و کارگاه آپنماید. برگزاري استارت

به همکاري  توانند با اقدام  مند میافراد عالقه ر باشد.  و توسعه کارآفرینی و تشویق افراد به کارآفرینی مؤثّ

تیم  استارت با  برگزاري  در  داوطلبانه،  و همکاري و حضور  نوآور، مشارکت  و  پرداز  ایده  و  آپهاي  ها 

العات خود افزوده  کارهاي ورزشی نسبت به مسائل و مشکالت کارآفرین به میزان آگاهی و اطّوکسب

توان به  پایان می  دارد . درو تجریۀ بیشتري کسب کنند این عامل در توانمندسازي آنها نقش مؤثري  

راه بر روي کارآفرین و  نظارت مستقیم و صحیح  ایجاد  عامل  به کارآفرین و  هاي کمک و مساعدت 

ها  شود بسیاري از چالش هاي ذیربط اشاره نمود، این عامل موجب میرگانکارآفرینی توسط دولت و اُ

از بین برود و بستري کارآفرین    ي رو  ش پاگیر و سدهاي پیوهاي اداري دستو موانع و نیز بروکراسی

را براي کارآفرینان   هاي مسیرهاي خود تشویق گردد و از سختیتا کارآفرین در ارائۀ ایده  کندرا فراهم  

 امیدکننده است کاست.  طاقت فرسا و نا  که بعضاً
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