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 چکیده

 رونیازا .گیرد قرار ییزااشتغال جهت در پایدار اقدامی عنوانبه تواندیم که است ییهاراه از کارآفرینی هدف:

های ی دانشگاهورزش علومبدنی و بر کارآفرینی دانشجویان تربیت مؤثرهدف از این پژوهش بررسی عوامل 

 ه است.استان گیالن بود
بدنی روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان تربیت شناسی:روش

 942نفر نمونه،  994، از PLSافزار باشند. بر اساس حداقل حجم نمونه در نرمهای استان گیالن میدانشگاه

های پژوهش شامل پرسشنامهقرار گرفت. ابزار  مورداستفادهتحلیل آماری وپرسشنامه کامل برای تجزیه

سرمایه اقتصادی سفیری و فرجی، سرمایه اجتماعی رفتار، های اجتماعی نیکشناختی، مهارتجمعیت

 5ها توسط اساتید و متخصصان )رابینز و کولتر بود. روایی محتوایی پرسشنامهو مهارت کارآفرینی  ؛آراسته

 شد. تأیید افزاررمننفر( و روایی همگرا، واگرا و پایایی ترکیبی توسط 

-t=091/2های اجتماعی )مهارتنتایج تحلیل مسیر نشان داد که به ترتیب اولویت هر سه متغیر  ها:یافته

value ضریب مسیر599/4؛=)( 921/9، سرمایه اجتماعی=t-value ضریب مسیر922/4؛=)  و سرمایه

دارند. ضمناً شاخص  داریأثیر معنیمسیر( ت ضریب=992/4 ؛t-value=912/9)اقتصادی بر مهارت کارآفرینی 

 باشد.می و در حد قوی 001/4برابر با  GOFبرازش کلی مدل 
های اجتماعی و سپس ایجاد بسترهای رسد که آموزش مهارتها به نظر میبا توجه به یافته گیری:نتیجه

ت کارآفرینی تواند بر مهارالزم برای توسعه سرمایه اجتماعی توسط نهادهای رسمی و غیردولتی می

  دانشجویان مؤثر باشند.
 اجتماعی، دانشجویان هایکارآفرینی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، مهارت های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 در 9کارآفرینی ظهور زمینه که هاییحوزه از یکی

. است ورزش در کارآفرینی شود،می احساس آن

 برای جدید هایفرصت ورزش در کارآفرینی

 با کند کهمی ایجاد را ورزش زمینه در اشتغال

 را آن توانمی ورزشیعلوم گسترده ابعاد به توجه

 با مرتبط و رشد هایبخش ترینسریع زمره در

 سیاسی و اجتماعی اقتصادی، اصلی هایبخش

 و ، دستاوردها. ضمناًنمود مطرح جهان در

 رویدادهای در شغلی بسیار فراوانی هایفرصت

 در کارآفرینی دارد و توجه به وجود ورزشی

 هایفرصت ایجاد سببرویدادها نیز  و ورزش

 طریق ایجاد از ورزش. شده است جدید شغلی

 ایجاد و ورزشی کاالهای و خدمات برای تقاضا

 برای را الزم زمینه اجتماعات، برای جذابیت

 از کارآفرینی و کندمی فراهم کارآفرینی توسعه

 و لوازم تولید در ورزشی وکارکسب ایجاد طریق

 به زشیور خدمات ارائه و ورزشی تجهیزات

 Razavi)کند می کمک ورزش توسعه

Mahmoud Abadi, Ghahreman Tabrizi, 

& Zarei Mahmoud Abadi, 2015).  

پژوهشی نیز تحقیقات بسیاری در داخل  ازنظر

را بررسی  ابعاد مختلف کارآفرینیکشور 

همکاران  و پورفروغی کالن، سطح اند. درکرده

 در کارآفرینی برای اصلی زمینه هفت( 9921)

 در کارآفرینی اولویت، ترتیب به را ورزش

 و یریتمد ورزش، در وپژوهشآموزش هایحوزه

 تبلیغات ورزشی، خدمات ورزشی، ریزیبرنامه

 و ساخت ای،حرفه و همگانی ورزش ورزشی،

 ورزش فرهنگی امور و ورزشی تجهیزات تولید

 & ,Foroughpour, Mozafari)کردند  اعالم

                                                  
1. Entrepreneurship 

Ashraf Ganjavi, 2007) .مندعلیزاده  و هنری

 دو در( 9919)همکاران  و مندعلیزاده و( 9914)

 هایاستراتژی و اهداف بررسی به مشابه تحقیق

 تحلیل اساس بر کشور ورزش در کارآفرینی

 تعیین موقعیت و SWOT استراتژیک

 مطلوب و موجود وضعیت و استراتژیک

 جایگاه و پرداختند ورزش در کارآفرینی

 آمیزمخاطره موقعیت در را ورزش در کارآفرینی

 ;Honari & Mondali Zadeh, 2011)دیدند 

Mondalizadeh, Honari, & Shahlaee, 

همکاران  و مندعلیزاده همچنین. (2012

 را کشور ورزش در کارآفرینی مأموریت( 9919)

 به کمک ورزش، برای پویا اقتصادی کردن فراهم

 جامعه در سازیخصوصی طریق از ورزش توسعه

دانستند  اشتغال و نوآوری گسترش منظوربه

(Mondalizadeh et al., 2012) . 

 مطالعه و شناسایی تحقیقات به از دیگر ایدسته

مثالً، . پرداختند ورزش در کارآفرینی موانع

 سبک ابعاد( 9914)همکاران  و محمدکاظمی

 شخصیتی هایویژگی ی،سازمانفرهنگ رهبری،

تضاد  و کارکنان شخصیتی هایویژگی مدیران،

 کارآفرینی رفتاری موانع عنوانبه را سازمان

 بدنیتربیت زمانسا در سازمانی

 & ,Mohammad kazemi, Hamid)کشور

Rostam Bakhsh, 2012) همکاران و زیویار و 

 و تحقیق سیستم ساختاری موانع( 9911)

 پاداش، سیستم عملکرد، ارزیابی سیستم توسعه،

 ساختار مالی و سیستم راهبرد، گیری،تصمیم

 ,Ziviar)کردند  شناسایی را سازمانی

Farahani, & Keshavarz, 2017) .همچنین 

 میزان( 9914)فارسی و همکاران یداللهی

 به توجه ورزش، در دولت زیربنایی گذاریسرمایه

 و جو تشویق میزان خدمات، و محصوالت کیفیت



     83     83 یاپیپ ،9 ماره، ش8931 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                  . . .                پوراسکندری مجتبی احمدی، فاطمه  

 اجرای و خلق به جامعه بر حاکم عمومی فضای

 ورزشی، بازار در رقابت میزان جدید، هایایده

 ارتباطات، مانند وکارکسب هایزیرساخت

 را بانکی خدمات و بیمه خدمات ،ونقلحمل

دانستند  کشور ورزش در کارآفرینی اصلی موانع

(Yadollah Farsi, Zali, & Bagheri fard, 

2011).  

 کارآفرینی بر مؤثر عوامل نیز تحقیقاتی

 مندعلیزادهاند. داده قرار یموردبررس را ورزشی

 در متخصص نیروهای وجود( 9921)هنری  و

 گسترش از دولت حمایت میزان کشور، ورزش

 توریسم هایجاذبه وجود کوچک، وکارهایکسب

 روند خدمات، و کاال گسترش گردشگری، و

 را مناسب درسی یواحدها ارائه و سازیخصوصی

 معرفی کشور ورزش در کارآفرینی هایفرصت از

. (Mondalizadeh & Honari, 2011)کردند 

 ترتیب به( 9914) همکاران محمدکاظمی و

 بر را نفسعزت و شخصی کنترل نوآوری،

 کشتی فدراسیون ورزشی مدیران عملکرد

 Mohammad kazemi et)دانستند  تأثیرگذار

al., 2012)به نیز( 9919)همکاران  و . فراهانی 

 کارآفرینی روحیه بر محیطی عوامل ریتأث

 Abolfazl)کردند  تأکید آموختگاندانش

Farahani, Ghasemi, & Mohammadi, 

 همکاران و مدکاظمیهمچنین مح. (2014

 بودن خوداشتغال جنسیت، دادند نشان( 9919)

 دبیرستانی یا هنرستانی و مادر بودن شاغل پدر،

 نگرش سطح بر داریمعنی تأثیر بودن

ندارد  ورزشکاران کارآفرینانه

(Mohammadkazemi, Mirzaei, & Ziviar, 

 لزوم به( 9919)همکاران  و مندعلیزاده. (2014

 به ورزش توسعه سیاستمداران و مدیران توجه

بر ( 9910)نیز  دیگری تحقیق در و بخش این

 و اقتصادی عوامل) هازیرساخت محیطی عوامل

 و فناوری آموزشی، هایبرنامه ،(قانونی

 تأکید ورزش با مرتبط ایتوسعه هایسیاست

 عوامل رابطه ،تحقیقات از بعضی در .کردند

 ورزشی کارآفرینی با سازمانی و فردی مختلف

 ,Abbasi & Ghorchian)است  شدهیبررس

2009; Mondali Zadeh, Ehsani, 

Kouzchian, & Honari, 2014; 

Mondalizadeh et al., 2012) . 

( 9922) تحقیق فرید نتایج فردی، سطح در

 در هم و کارآفرینی خالقیت داد بین نشان

 مثبت رابطهورزشکاران  ریغ در هم و ورزشکاران

 ؛(farid, 2009)ندارد  وجود داریمعنی و

 و زارع ،(9921) فالحتی و فراهانی کهدرصورتی

( 9914) همکاران و فراهانی ،(9921) همکاران

 شناختیروان عوامل بین دادند نشان

 همبستگی سازمانی کارآفرینی با توانمندسازی

 ,A Farahani)دارد  وجود داریمعنی و مثبت

Ajam, Azizian, & Seraj, 2011; 

Abolfazl  Farahani & Falahati, 2007; 

Zare, Hamidi, & Sajadi, 2007) .تحقیقات 

؛ مثالً اندکرده تأکید سازمانی سطح بر نیز دیگری

 سازمانی هوش رابطه( 9910) همکاران و فرزی

 و سازمانی؛ کارآفرینی با سازمانی چابکی و

 شادکامی بین رابطه( 9910) زرندیپورسلطانی

اند کرده بررسی را سازمان در کارآفرینی با

(Farzi, Abbasi, & Zardoshtian, 2015; 

Poursolantani Zarandi, Taherkhani, & 

Shafiee, 2015)ی در سطح فردی،طورکل. به 

 وکارهایکسب اندازیالزامات راه و ینیکارآفر

 این با بتوانند که است افرادی نیازمند پرخطر

 این بین و دهند وفق خود را الزامات و شرایط

 تناسب شانشخصیتی هایویژگی و الزامات
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 از (9119) 9کللندالبته مک .باشد داشته وجود

 که آمریکا هاروارددانشگاه  روانشناسی استادان

 را "اقتصادی توسعه روانشناسی نظریه" بار اولین

 ماندگیعقب عامل که است معتقد مطرح نمود،

 به مربوط توسعهدرحال کشورهای در اقتصادی

 هایاست. وی ویژگی فردی خالقیت درك عدم

 پیشرفت، انگیزه شامل را کارآفرین افراد

خالقیت،  درونی، پذیری، کنترلریسک

گرایی، روحیه تهاجمی، پذیری، هدفمسئولیت

 طلبیاستقالل و م، حفظ کاراییتحمل ابها

 کارآفرینی هایقابلیت تقویت باعث داند کهمی

 ( تأثیر9440) 9همین رابطه، هاوارددر  شود.می

همچون  کارآفرینی هایمهارت توسعه

 پیشرفت، انگیزه خطرپذیری، طلبی،استقالل

 بر را خالقیت ونفس اعتمادبه درونی، کنترل

 و کرد ان بررسیدانشجوی از نفر 054 کارآفرینی

 و هاقابلیت این بین رابطه مستقیمی نشان داد

 ,Howard)وجود دارد  افراد کارآفرینی مهارت

2004) . 

با توجه به اهمیت متغیرهای فردی در  

 (9445) 9همکاران رابطه با کارآفرینی، مارکمن و

 4اجتماعی هایمهارت که معتقدند (9445)

 اجتماعی جنبه نقش حساسی دارد و کارآفرینان

 ,Markman)کند می کارآفرینی را آشکار پدیده

Baron, & Balkin, 2005) . همچنین

 نیز از( 9440) 5میرو و همکارانکاسی

 هایمهارتمنزله به ارتباطی هایمهارت

 مهارت چهار از یکی را آن و کندیاد می اجتماعی

                                                  
1. David mcclelland 

2. Howard 

3. Markman, Baron & Balkin 

4. Social skills 

5. Casimiro 

 هایمهارت وی ازنظر .داندمی کارآفرینانه مهم

 کار گروهی، مذاکره، ارتباطات، شامل اجتماعی

 در است. تحقیقات مسئله حل و گیریتصمیم

 مکرر طوربه کاربردی و اجتماعی یشناسروان

 هایو مهارت هاقابلیت که است داده نشان

 دیگران با تعامل به قادر را افراد که اجتماعی

 و ایحرفهتعامالت  در کلیدی نقشی سازد،می

 .Casimiro, Mahara, D)کندمی ایفا اجتماعی

Mthembu, & L. Sharp, 2004) در همین .

 خودکارآمدی (9445رکمن و همکاران )رابطه، ما

 بر مؤثری عوامل را پشتکار و و مقاومت

 هایویژگی از برخی .دانندمی کارآفرینی

 و خودکارآمدی و بینیخوش شخصیتی مانند

 کارآفرینی هایزمینه اجتماعی هایمهارت

 ,.Markman et al)آورندمی به وجود را سازمانی

 این ( نیز به9441) 6باتنگار و . کاشیگ(2005

 زیاد دالیل به افراد که رسیدند نتیجه

ها مهارت از استفاده استقالل، مانند شناختیروان

 مستقل، گیریتصمیم و درآمد ایجاد منظوربه

 ,Kaushik & Bhatnagar)شوند می کارآفرین

خود  ( توانایی9914رفتار )نیک ازنظر. (2009

 ریتأث دو هر اجتماعی هایمهارت و یزیانگ

 یکارآفرینانه شخصیت یبر رو مثبتی و دارمعنی

های مهارت ریتأث دارد؛ اما میزان کارکنان

 بسیار کارآفرینانه شخصیت یبر رو اجتماعی

 Nik)است  یزیخود انگ توانایی از بیشتر

Raftar, 2012)بین تحقیق دیگری رابطه  . در

 اطالعاتهای هوش اجتماعی مثل پردازش لفهؤم

اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با 

 Aqa) دست آمده های کارآفرینی نیز بمهارت

Ahmadi, Halimi, & Kiadaliri, 2012).

                                                  
6. Kaushik & Bhatnagar 
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 داد ( نشان9919) کاکاپور و خنیفر تحقیق نتایج

 بر بازارگرایی کارآفرینان اجتماعی هایمهارت

 کارآفرینی بر ولی دارد، دارمعنی ریتأث سازمانی

 نتایج همچنین ندارد؛ داریمعنی تأثیر سازمانی

 بر بازارگرایی سازه که داد نشان تحقیق

 یدارا بنیاندانش هایشرکت سازمانی کارآفرینی

 & Kakapour)است  داریمعنی تأثیر

Khonifar, 2014).  

 از متغیرهایی 1سرمایه اجتماعی اًاخیر

 و فیزیکی سرمایه از تریمهم نقش که است

 به ؛ وکندمی ایفا جوامع و هادر سازمان انسانی

 شبکه یک میان اعضای ارتباطات و پیوندها

 غیاب در. شودمنبعی ارزشمند گفته میعنوان به

 خود اثربخشی هاسایر سرمایه اجتماعی، سرمایه

 تکامل و توسعه هایراه پیمودن وداده ازدست را

گردد می دشوار و ناهموار و اقتصادی، فرهنگی

(Adler & Kwon, 2002)( 9110) 9. کلمن

 اجتماعی مشخصه یک را یه اجتماعیسرما

 خالقیت، بروز باعث که کندمی معرفی

 و نوآورانه رفتارهای تسهیل پروری،ایده

های از شاخص که شودپذیری میریسک

 و . شین(Coleman, 1994)است کارآفرینی

 سرمایه با بررسی نقش (9444) 9ونکاتارامن

 نوپا کارآفرینان میان در انسانی و اجتماعی

 به مربوط فرآیند دو شامل کارآفرینی معتقدند

 آن برداری ازبهره و کارآفرینانه هایکشف فرصت

اجتماعی  فرآیندهای از است. بعضی هافرصت

 برداری ازبهره یا شناخت توانایی است ممکن

 & Shane)دهند  افزایش را هارصتف

Venkataraman, 2000). و کیم پژوهش نتایج 

                                                  
1. Social capital 

2. Coleman 

3. Shane & Venkataraman 

 شبکه دهد منافعمی نشان( 9445) 0آلدریچ

 هست کارآفرینانی آن از عمدهطور به اجتماعی

 را ترگسترده و ترمتنوع ایشبکه قادرند که

 .(Phillip & Howard, 2005) دهند ترتیب

 یک ارائهنیز با ( 9441) 5ساپاریتو و ماری

 طریق از چگونه اند کهداده نشان نظری چارچوب

 برای نفوذ و تعامل شناخت، و اجتماعی سرمایه

 Marie)کنند می پیدا هااز فرصت برداریبهره

De Carolis & Saparito, 2006).  تسلیمی و

 افزایش با که کنندمی بیان نیز( 9925) همکاران

 سازمانی کارآفرینی اجتماعی، سرمایه کاهش و

 ,Taslimi)یابد می افزایش یا کاهش نیز

Monovrian, & Ashna, 2007)و زاده. محرم 

 سرمایه که بین دادند گزارش( 9921)همکاران 

 داریمعنی رابطه سازمانی کارآفرینی و اجتماعی

 & ,Moharamzadeh, Kashef)دارد  وجود

Behnoosh, 2010)و فیروزجاه. رحمانی 

 تمایز سنجش بررسی به( 9914) همکاران

 مشارکت محوریت با جوانان اجتماعی سرمایه

 میزان بین که کردند گزارش و پرداختند ورزشی

 ریغ و ورزشکار دانشجویان اجتماعی سرمایه

 که دارد وجود داریمعنی تفاوت ورزشکار

 به تفاوت این دهدمی نشان هامیانگین مقایسه

 ,Rahmanifirooz Jah)است  ورزشکاران نفع

Sharapour, & Rezaeepasha, 2011) .

 معادالت مدل طراحی به( 9914) هنری

 در دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه ساختاری

 & Honari)پرداخت  ورزشی هایسازمان

Mondali Zadeh, 2011). پژوهش نتایج 

 که دهدمی نیز نشان( 9914)طغرایی و رضوانی 

 و برجسته جایگاهی آن ابعاد و اجتماعی سرمایه

                                                  
4. Kim & Aldrich 

5. Marie & Saparito 



 83 یاپیپ ،9 ماره، ش8931 پاییزورزش،  ۀسعو تو تیریفصلنامه مد                                    … کارآفرینی بر مؤثر عوامل بررسی    00  

 بازاریابی هایفعالیت نوآوری در نمایان

 ,Toghraei & Rezvani)دارد  کارآفرینانه

در ( 9919)زاده عباس و . دلیرهروی(2012

 کیفیت و فرهنگی -اجتماعی سرمایه رابطه

 سرمایه ورزشکاران نشان دادند بین زندگی

 زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه اقتصادی،

 Dalir) دارد وجود داریمعنی همبستگی

Heravi & Abbas Zadeh, 2012).  رضوانی و

 از برخورداری( هم معتقدند که 9919همکاران )

 کلیدی هایمؤلفه از یکی قوی، اجتماعی سرمایه

آید می شمار به فرینیکارآ هایفرصت

(Rezvani, Khodadad Hosseini, & 

Toghraei, 2012)( 9919. اسدی و مرادی )

 نیز در پژوهش خود نشان دادند که بین بعد

 و اجتماعی سرمایه کیفیتی بعد و ساختاری

 اجتماعی سرمایه تیدرنها و سازمانی کارآفرینی

داری معنی و مثبت رابطه سازمانی کارآفرینی و

 .(Asadi & Moradi, 2013)وجود دارد 

 به توجه عالوه بر سرمایه اجتماعی، با

 دنیای توسعه فرایند در کارآفرینی اهمیت

 و المللبین تجارت گسترش عصر در که امروزی

 ضرورت دارد، قرار اقتصادی شدنیجهان

 کارآفرینی با مرتبط هایموضوع به پرداختن

 شودمی احساس آن اقتصادی هایجنبه از ویژهبه

(Tayebi & Fakhri, 2010) .یکی از  ازآنجاکه

های کارآفرینان و شاید چالش نیتربزرگ

وکار، اندازی کسبها برای راهترین مانع آنبزرگ

ای کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه

است. با توجه به نقش عوامل و شرایط اقتصادی 

وکارهای اندازی و توسعه کسبراه درروند

یز از متغیرهای ن 1سرمایه اقتصادیکارآفرینانه، 

                                                  
1. Economic capital 

 ,Yaqoubi Farani)اثرگذار بر کارآفرینی است 

Soleimani, & Movahedi, 2015) سرمایه .

مستقیم به پول  طوربهاقتصادی بدون واسطه و 

حق مالکیت، نهادی  صورتبهشود و تبدیل می

ام ، تمدرواقع. (Sharipour, 2001)گردد می

ها، منابع و لوازمی که قابلیت امکانات، دارایی

مبادله با پول را داشته باشند و ارزش مادی آن 

شده باشد در زمره  دیتائتوسط نهادهای حقوقی 

 ,Sharipour)گیرند سرمایه اقتصادی قرار می

( نیز به گونه مشابهی 9112) 9. استونز(2001

معتقد است: سرمایه اقتصادی به درآمد پولی، 

شود و های مالی اطالق میسایر منابع و دارایی

توان در حق مالکیت اش را میتظاهر نهادینه

. (Safiri & Arasteh, 2008)یافت 

، سرمایه اقتصادی فرد، شامل گریدعبارتبه

امکاناتی است که برای رفاه اقتصادی در اختیار 

های وسایل دارد. سرمایه اقتصادی فرد را با گویه

رفاهی، درآمد فرد، درآمد پدر، نحوه مالکیت 

ت منزل مسکونی، مالکیت تلفن منزل، وضعی

همراه، رایانه، ماشین و نوع اتومبیل، زمین، باغ و 

 9سنجد. کاستانو و همکارانشسپرده بانکی می

( در پژوهش خود نشان دادند که عوامل 9495)

مثبتی بر کارآفرینی دارد  ریتأثاقتصادی 

(Castano, Mendez, & Galindo, 2015) .

نشان داد از دیدگاه مدیران ارائه  هایافته

اصالح قوانین و های مالی و مالیاتی، حمایت

مقررات بانکی و سازگار نمودن آن با شرایط 

کارآفرینان و تدوین سند ملی توسعه کارآفرینی 

ترین عوامل در تقویت کارآفرینی در مهم

 ,Donyaei)باشد های کشاورزی میتعاونی

Yaghoubi, & Rajaei, 2010).

                                                  
2. Stones 

3. Castano, Mendez & Galindo 
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های مالی ( آثار سیاست9919چراتیان و قربانی )

 نتایج و پولی بر کارآفرینی را تحلیل کردند که

 و مثبت رابطه بیانگر تحقیق هایمحاسبه

 هایسیاست و کارآفرینی متغیر بین دارمعنی

 ,Cheratian & Ghorbani)است  مالی پولی و

( در تحقیقی 9910نظریان و حسینی ) .(2014

عوامل اقتصادی در توسعه  ریتأثنشان دادند 

های کشاورزی در حد زیاد و کارآفرینی تعاونی

ترین عامل اقتصادی در توسعه کارآفرینی مهم

ها قوانین شفاف اقتصادی و مالیاتی این تعاونی

 ,Nazariyan & Hosseini)ها است تعاونی

2015) . 

مرور تحقیقات در سه سطح کالن با توجه به     

رسد تحقیقات اندکی درباره تا فردی به نظر می

گرفته است. البته کارآفرینی دانشجویان انجام

 دانشگاه، مارپیچ ارائه ( با9444) 9اتزکویتز

 نیروهای از جدیدی ترکیب دولت صنعت و

 عالوه تا داد ارائه نوآوری سیستم درون را نهادی

 نوآوری، از مهمی بخش به دانش تبدیل بر

 نقش دانش کنندهمنتشر و مولدعنوان به دانشگاه

کند  ایفا صنعتی هاینوآوری در را تریمهم

(Etzkowitz, 2002)(9441) 9هانن و . گیب 

 برای را کارآفرینی در معمول هایمدل نیز

 مناسب کارآفرین دانشگاه اهداف به دستیابی

 کارآفرینی، هایآموزش توسعه بر و دانندنمی

 حمایت فناوری، انتقال و کارآفرینی دفاتر توسعه

 تقویت مستمر، آموزش نوآوری، فرآیندهای از

 مالکیت از حمایت دانشگاهی، توسعه و تحقیق

 توسعه دانشگاه، اناستاد کردن درگیر فکری،

 و دانشجویان اجتماعی تعامل کارآفرین، هایتیم

 دانشگاه و صنعت جانبههمه تعامل و استادان

                                                  
1 .Etzkowits 

2  . Gibb & Hannen 

. (Gibb & Hannon, 2006)کردند  دیتأک

 مدل ( در9441) 9همکاران و وندرسیدج

 و محیط ها،زیرساخت خود دانشگاهی کارآفرینی

 تعامل از که گنجاندند را دانش شدن تجاری

 هایشرکت دانشگاه، و صنعت رابطه هاآن

 کارآفرینی و سازمانی فرینیکارآ محور،فناوری

شود می حاصل دانشگاه دانشجویان توسط

(Yadollah Farsi et al., 2011) .رونیازا، 

 کاریابی ابزارعنوان به دانشگاهی آموزش

شده است  چالش کشیده به آموختگاندانش

(Zali, Madhoshi, & Kordnaiej, 2007). 

 کارآفرین جوانان حیاتی از طرف دیگر، نقش   

 کشور هر اهداف به دستیابی و گسترش در

 و بیکاری تهدیدهای ظهور اما است، انکارغیرقابل

 التحصیالنفارغ اینکه از حاکی هاینشانه وجود

 هایفعالیت در ندارند تمایلی دانشگاهی جوان

 مسئله یک بهسرعت به شوند، درگیر کارآفرینی

 ؛است شدهلیتبد کشورها در اقتصادی -عیاجتما

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط کهیدرحال

 تنگناها و مشکالت حل به توجه لزوم نیز ایران

 ترکیب. کندمی طلب را آینده و حال در

 هایفرصت ایجاد ضرورت کشور، جوان جمعیتی

 در نفت نقش کاهش مستمر روند و شغلی

 که هستند مهمی عامل سه کشور، اقتصاد

 به کشور کالن گذاراناستیس شوندمی موجب

 بدون و بیندیشند نفت جزبه اتکاییقابل منبع

 آن هایمؤلفه و کارآفرینی تنها منبع، آن شک

 Amini, Jamshidi, & Heidari)بود  خواهد

Nejad, 2014)کنار در دانش تولید . امروزه 

 یک به تولید در آنمؤثر  کاربرد و موفق انتشار

 به کشورها از بسیاری و شدهلیتبد جهانی هدف

                                                  
3. Vandersijde, McGowan, VadeVelde & 

Youngleson 
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 فناوری و دانش انتقال برای هاییروش دنبال

 هایکانال طریق از یدانشگاه تحقیقات از حاصل

 در هادانشگاه نقش ،بنابراین؛ هستند کارآفرینی

 هایمسئولیت بهبا توجه  ،شدنیجهان عصر

 و اجتماعی توسعه و جامعه قبال در که جدیدی

شده دگرگون دارند آموزشی بازار و آن اقتصادی

  .(Yadollah Farsi et al., 2011)است 

چالشی مهم  به اشتغال مسئله در حال حاضر     

 نظراناست که صاحب شدهلیتبد و حساس

 بیان را برای اهمیت این موضوع عوامل مختلفی

 بین شکاف ترین آن،اصلی از یکی. اندکرده

 کار بازار نیازهای واقعی و موجود هایآموزش

 پر در تواندمی مناسب هایآموزش هارائ که است

 ,Ahmdipur)باشد  مؤثر شکاف این کردن

راستای  در عظیم حرکتی باید بنابراین؛ (2009

 قطبعنوان به هادانشگاه در کارآفرینان پرورش

 معنای به این که گیرد صورت علمی کشور

است  فناوری و با صنعت دانشگاه اتصال

(Vatankhah & Rezaei Moghaddam, 

 کشور در آموزش عالی توسعه ، باضمناً. (2015

 جمعیت گذشته، دهه دو در ویژهبه

 رشدی با عالی آموزش مراکز آموختگاندانش

 توجه با دیگر، سوی از. است افتهیشیافزا فزاینده

 تعدیل و بر کاهش مبنی دولت هایسیاست به

 ایدولتی، زمینه هایدستگاه در انسانی نیروی

وجود  دولت توسط آموختگاندانش جذب برای

 برای بدیلی راهکارهای دارد ضرورت و نداشته

 غیردولتی مشاغل در آموختگاناشتغال دانش

. (Abbasi & Ghorchian, 2009)شود  فراهم

 هادانشگاه آموختگاندانش و دانشجویان امروزه

 کاری هایمحیط وارد آینده در اند کهدریافته

 مانند شد و عواملی پیچیده خواهند و پویا متغیر

 دنیای فناوری، رشد سریع و رقابت ،شدنیجهان

 همچنین .اندداده تغییر را کاری هایفرصت

یز به ن هاآن و افتهیرییتغ کارفرمایان انتظارات

 هایگرایش و رفتارها که احتیاج دارند کارکنانی

 ,.Zali et al)دهند  خود نشان از کارآفرینانه

های اخیر به دلیل بحران فزاینده در سال. (2007

خصوص اشتغال نیروهای جویای کار، به

ها، موضوع کارآفرینی آموختگان دانشگاهدانش

عامل محرك توسعه اقتصادی اهمیت  عنوانبه

در حوزه بااینکه اقداماتی زیادی یافته است. 

است، ولی ناکافی  گرفتهانجامکارآفرینی ورزشی 

توان اجباری شدن دو می است که از آن جمله

واحد درس کارآفرینی ورزشی را در سرفصل 

دوره کارشناسی  9911برنامه درسی سال 

وزارت ورزش و جوانان  ضمناًورزشی نام برد. علوم

با تشکیل دفتر کارآفرینی و اشتغال و  راًیاخ

های آموزشی برای تربیت همچنین برگزاری دوره

را برداشته  های مفیدیمدرسان کارآفرینی، گام

ریزی و از سوی دفتر برنامه راًیاخاست. همچنین 

است که  مقررشدهگسترش آموزش عالی 

های های واحدهای درسی دورهسرفصل

گیری کارآفرینی بازبینی کارشناسی با جهت

 شود.

 دربارهپژوهشی نیز تحقیقات اندکی  ازنظر

است. امیری و  گرفتهانجامکارآفرینی دانشجویان 

( در مورد کارآفرینی دانشجویان 9921مرادی )

 نظام دروس، محتوای مدیریت، سبک عامل چهار

 را به دانشگاه کارکنان عملکرد و مالی -اداری

 دانشگاهیدرون موانع ترینمهمعنوان به ترتیب

حساب به دانشجویان کارآفرینانه هاینگرش

 .(Amiri & Moradi, 2008)آوردند 

 بررسی در( 9922) شجیع و صرافجوادیان

 موانع به بدنیتربیت دانشجویان نگرش

مالی  خطر پذیرش در ناتوانی و کارآفرینی
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 & Javadian Sarraf) اندکردهاشاره دانشجویان

Shaji, 2009)همکاران  و بدری . نتایج پژوهش

 کارآفرینی هایقابلیت داد که نشان ( نیز9922)

 کنترل طلبی،زمینه استقالل در دانشجویان

 حد از خالقیت باالتر و پیشرفت انگیزه درونی،

از  پذیریریسک نمرات اما است، میانگین

 ,Badri)بود  ترپایین معیار نمره متوسط

Liaghatdar, Abedi, & Jafari, 2006) نتایج .

 در بدنیتربیت دروس محتوای ریتأثبررسی 

رشته در استان  این آموختگاندانش کارآفرینی

( نشان 9922اردبیل توسط فراهانی و همکاران )

داد بین نظر دو گروه از کارفرمایان در خصوص 

بدنی با نیازهای تناسب سرفصل دروس تربیت

مراکز شغلی و راهکارهای آموزشی از طریق 

بدنی در های تربیتکارآفرینی و نقش دانشکده

تقویت روحیه کارآفرینی و نقش دولت در 

ی های کارآفرینانهحمایت از فعالیت

داری وجود آموختگان تفاوت آماری معنیدانش

 A Farahani, Goudarzi, Azizian)نداشت 

Kohan, & Ahmadi, 2009)ماوی و . کیانی

( تمایل کارآفرینی 9919ماوی )کیانی

بدنی را دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت

بررسی کردند و نشان دادند تمایل دانشجویان 

پسر به کارآفرینی بیشتر از دختران بود و 

های کارآفرینانه را به ترین ویژگیهمچنین مهم

پذیری، خالقیت، ترتیب عزم و اراده، ریسک

طلبی گزارش کردند طلبی و توفیقاللاستق

(Kiani Mavi & Kiani Mavi, 2012) .

 با بررسی عوامل( 9919) همکاران و فراهانی

 دانشجویان کارآفرینی روحیه برمؤثر  محیطی

باالیی  همبستگی که دادند نشان بدنیتربیت

 محیط)محیطی  عوامل بین( درصد 19)

سیاسی، آموزشی،  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،

 کارآفرینی روحیه و( المللیبین و محیطیزیست

 Abolfazl)دارد  وجود آموختگاندانش

Farahani et al., 2014).  امینی و همکاران

 دانشجویانازنظر  کارآفرینی ( موانع9919)

 حاکی هابندی کردند. یافتهبدنی را اولویتتربیت

 به انشجویاندازنظر  وزن بیشترین که بود آن از

. یافت اختصاص فردی سپس و آموزشی موانع

 و تحصیلی دوره دانشجویان در درسی محتوای

 در که بودند عواملی ترینمهم از تدریس روش

 دادن دست از ترس. شناسایی شد حاضر تحقیق

 ونفس اعتمادبه نداشتن و خود اندك سرمایه

 از کارآفرین دانشجویان حمایت از احساس عدم

 .(Amini et al., 2014)بودند  املعو دیگر

مرور مطالعات در حوزه کارآفرینی 

دهد که در زمان حاضر به دانشجویان نشان می

 موضوع ن ایندلیل مسئله اشتغال دانشجویا

 داکردهیپ را بیشتری بررسی قابلیت و اهمیت

 رشته آموختگاندانش درخصوص بهاست؛ 

توان می نحوی به که ورزشیعلوم و یبدنتیترب

ادعا کرد نیاز به نوآوری و کارآفرینی بیشتری در 

جامعه دارند، چون با اقشار مختلفی در سطح 

 العهبامطتوان باشند که میجامعه در ارتباط می

و بررسی بیشتر دیدگاه مسئولین و همچنین 

آموختگان این رشته را در رابطه با دانش

تر کرد. های مربوطه روشنکارآفرینی و مهارت

نظران، کارآفرینی را شرط بقا و بیشتر صاحب

ها و مراکز آموزش عالی به شمار توسعه دانشگاه

های آورند، زیرا در عصر توسعه فناوریمی

محور در اقتصاد جهانی، صنایع دانش پیشرفته و

ای، ملی و حتی محلی، فقط از طریق منطقه

توان تقویت و تعامل دانشگاه و بنگاه است که می

های گسترده کنونی مقابله کرد.با بحران



 83 یاپیپ ،9 ماره، ش8931 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                    … کارآفرینی بر مؤثر عوامل بررسی    02  

درواقع، کارآفرینی دانشگاهی برآیند تالقی دو 

جریان کارآفرینی سازمانی و نظام نوین آموزش 

تمام  موردتوجهید است که عالی و پژوهشی جد

 Sharif)است  قرارگرفتهکشورهای پیشرفته دنیا 

Zadeh, Razavi, Zahedi, & Najari, 

. توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان (2010

مند کردن فرآیند کارآفرینی و تعمق باعث نظام

فرهنگ و الگوهای کارآفرینانه، تسریع رشد 

ها و مشاغل اقتصادی از طریق ایجاد شرکت

ها درباره جدید، تغییر رویکردها و نگرش

کارآفرینی، نوآوری در مشاغل، توسعه و تحریک 

ه در طول تحصیل و آماده های کارآفرینانمهارت

کردن دانشجویان برای بازار کار پویا و مشارکت 

 ,Postigo & Tamborini)شود در توسعه می

توجه به اهمیت کارآفرینی دانشجویان  . با(2002

ی و علوم ورزشی و همچنین عوامل بدنتیترب

های کلیدی مرتبط با آن همچون مهارت

سرمایه اجتماعی؛ چنین فرض شده  اجتماعی و

است که سرمایه اقتصادی نیز در حال حاضر به 

بر  تواندیمدلیل شرایط اقتصادی ایران 

دو  ضمناًگذار باشد. کارآفرینی این دانشجویان اثر

سرمایه اجتماعی  های اجتماعی ومتغیر مهارت

توسط خود دانشجویان رشد و ارتقا  توانندیم

مهارت  کهنیااصلی تحقیق  سؤال نی؛ بنابرایابد

سرمایه  ژهیوبهی اجتماعاجتماعی و دو سرمایه 

بر متغیر بر  توانندیماقتصادی تا چه اندازه 

ورزشی بدنی و علومتکارآفرینی دانشجویان تربی

 استان گیالن اثرگذار باشند؟
 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به 

ها، توصیفی از نوع لحاظ نحوه گردآوری داده

کلیه جامعه آماری پژوهش همبستگی است. 

ورزشی بدنی و علومدانشجویان رشته تربیت

 های استان گیالن و شامل دانشگاهدانشگاه

نور رشت، آزاد رشت، آزاد انزلی، گیالن، پیام

غیرانتفاعی مهر آستانه، قدیر لنگرود، آزاد 

الهیجان و آزاد آستارا بودند. بر اساس حداقل 

حجم نمونه باید ، PLSافزار حجم نمونه در نرم

زیر  قاعدهدو  هیبر اساس فرمول بارکالی بر پا

، 9محاسبه شود )بارکالی، هیگینز و تامپسون

بیشترین  درضرب 94 -9. (9115

 درضرب 94 -9تعداد شاخص یک سازه یا 

چون تعداد  .بیشترین تعداد روابط یک سازه

نفر  994بوده،  99سازه  کیحداکثر ارتباطات 

پس از  تیدرنهاکه  نمونه انتخاب شدند عنوانبه

 942 ها،آوری پرسشنامهپر کردن و جمع

ی آمار لیوتحلهیتجزپرسشنامه کامل برای 

  .قرار گرفت مورداستفاده

ابزار سنجش متغیرهای این پژوهش شامل 

ی سؤال 1شناختی، پرسشنامه پرسشنامه جمعیت

 (،9914رفتار )اجتماعی نیک هایمهارت

فرجی سرمایه اجتماعی  سؤالی 91 پرسشنامه

سؤالی سرمایه اقتصادی  1پرسشنامه (، 9921)

 99پرسشنامه ( و 9921سفیری و آراسته )

( بودند. 9111) 9کارآفرینی رابینز و کولتر یسؤال

ها با توجه به روایی و پایایی تأییدشده این ابزار

در مطالعات قبلی، در این پژوهش ازنظر اساتید و 

 محتوایی نفر(، روایی 5نظر )متخصصان صاحب

استفاده از . با توجه به شد تائید هاپرسشنامه

سازی و مدل SMART PLS2افزار نرم

 فورنلاعتبارسنجی  از روش 9ت ساختاریمعادال

                                                  
1. Barclay,  Higgins & Thompson 

2. Robbins & Coulter 

3. Structural equation model 
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روایی همگرا ( برای تعیین 9129) 9و الکر

 اریمع هاآن طبق گفته استفاده شد.

 نیانگیاست که م نیهمگرا بودن ا ییروا

 5/4از  شتری( بAVE) یخروج یهاانسیوار

جذر  سهیمقا قیاز طر زیواگرا ن ییباشد. روا

AVE مکنون  یرهایمتغ نیب یبا همبستگ

 یهاهرکدام از سازه یشده و برا دهینجس

 یبستگاز هم شتریب دیبا AVEجذر  یانعکاس

 و وآیها در مدل باشد )چسازه ریآن سازه با سا

. روایی همگرا برای تمامی متغیرها (9441چن، 

 قبولقابل باشد که روایی همگرایمی 5/4باالی 

آلفای کرونباخ و نیز از  روشدهند. از را نشان می

است و مقدار  شدهاستفاده 9ایایی ترکیبیپروش 

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی 

 بود. 1/4متغیرها باالی 

 

 های پژوهشیافته
 9شناختی در جدول های جمعیتتوصیف ویژگی

درصد(  9/50نفر ) 999دهد که نشان می

درصد( را  1/05نفر ) 15دهندگان زن و پاسخ

 1/29)نفر  914تعداد اند. مردان تشکیل داده

 9/92نفر ) 92دهندگان مجرد و درصد( از پاسخ

سال به  99 -91درصد( متأهل بودند. بازه سنی 

دهندگان درصد( کل پاسخ 0/59)نفر  941تعداد 

دارای بیشترین فراوانی بوده و کمترین درصد 

 9به تعداد  09 -91فراوانی مربوط به بازه سنی 

ست. همچنین درصد( ا 0/9نفر به میزان )

بیشترین فراوانی مربوط به مقطع کارشناسی با 

و کمترین آن مربوط  درصد( 59نفر ) 941تعداد 

                                                  
1. Fornell & Larcker 

2. Composite Reliability (CR) 

درصد(  9نفر ) 9به مقطع کاردانی با تعداد 

 باشد.می

شناختی نمونه های جمعیت. توصیف ویژگی9دول ج

 آماری پژوهش
درصد  متغیر

 فراوانی

)تعداد به  فراوانی

 نفر(

 زن جنسیت

 مرد

9/50  

1/05  

999 

15 

99-91 سن  

90-92  

91-99  

90-92  

91-09  

0/59  

9/91  

1/5  

0/0  

0/9  

941 

15 

99 

1 

9 

 مجرد تأهل

 متأهل

1/29  

9/92  

914 

92 

 کاردانی مقطع

 کارشناسی

 ارشد

 دکتری

9 

59 

0/04  

1/1  

9 

941 

20 

91 

 
با استفاده از  های پژوهشیافته تحلیلوتجزیه

یری، مدل گاز سه بخش مدل اندازه PLSروش 

بخش  است. شدهلیتشکو مدل کلی  ساختاری

هر بعد است و  یهاگویهگیری شامل مدل اندازه

در این بخش مورد ها گویهروابط میان 

گیرد. بخش مدل تحلیل قرار میوتجزیه

مطرح در  یهاساختاری نیز حاوی تمامی سازه

مدل اصلی پژوهش است و میزان همبستگی 

ی قرار موردبررس هاآن ها و روابط میانسازه

د. در بخش مدل کلی که شامل هر دو گیرمی

گیری و ساختاری است با تأیید بخش مدل اندازه

آن، بررسی برازش در یک مدل کامل  برازش

 در ادامه به ارزیابی و برازش سه د کهشومی
گیری، ساختاری و کلی مدل بخش اندازه

 است. شدهپرداخته
 و ترکیبی پایایی و روایی هایشاخص ،9 جدول

 تحقیق متغیرهای تمامی برای را کرونباخ آلفای

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv4_3xrZnaAhXFY1AKHQgUCEAQFgh2MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.spss-pasw.ir%2FForum%2Fspss-f39%2Fcomposite-reliability-t1675.html&usg=AOvVaw3IbZGhn_QzOkD1o-Cs9qhb
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 1/4 از باالتر ضرایب این که دهدمی نشان

 گیریاندازه ابزار بودن پایا از نشان و باشندمی

 با سازه یک همبستگی میزان ضمناً. باشدمی

 دهدمی نشان را همگرا روایی خود، هایشاخص

 نیز برازش اشد،ب بیشتر همبستگی این چه هر و

 همگرای روایی 5/4 باالی مقدار و است بیشتر

 در که طورهمان. دهدمی نشان را قبولقابل

 سازه در مقادیر تمام شود،می مالحظه 9 جدول

 درنتیجه. باشندمی 5/4 از باالتر خود به مربوط

 گردید حذف 5/4 زیر همگرای روایی با هایگویه

 .بودند سؤال 99 شامل که

 
 گیری، مدل ساختاری و مدل کلیهای محاسبه برازش مدل اندازهشاخص .2ل جدو

 متغیرها
پایایی 

 1ترکیبی
آلفای 

 کرونباخ

روایی 

 2همگرا
روایی 

 واگرا
ضریب 

 9تعیین

ضریب 

 4بینیپیش
مقادیر 

 اشتراکی

برازش 

مدل 

 5کلی

های مهارت

 اجتماعی
290/4 191/4 599/4 195/4 - - 599/4 

 541/4 - - 199/4 541/4 141/4 195/4 اعیسرمایه اجتم 001/4

 511/4 - - 119/4 511/4 111/4 251/4 سرمایه اقتصادی

 540/4 929/4 911/4 194/4 540/4 251/4 229/4 کارآفرینی

 بارهای عاملی گویه های پژوهش استانداردشدهمدل ضرایب  .2 شکل

                                                           
1. CR 

2. AVE 

3. R2 

4. Q2 

5. GOF 
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 واگرا و همگرا روایی الرکر جهت تعیین و فورنل ماتریس .3جدول 

 سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی کارآفرینی
های مهارت

 اجتماعی

ماتریس فورنل و 

 الرکر

 های اجتماعیمهارت 195/4   

 سرمایه اجتماعی 944/4 199/4  

 سرمایه اقتصادی 412/4 929/4 119/4 

 کارآفرینی 511/4 990/4 922/4 194/4

 
 توانمشخص است می 9که از جدول  گونههمان

 تأیید مورد را سازه سطح در مدل واگرای روایی

 و مناسب واگرای روایی یافته این که داد قرار

 .دهدمی نشان را گیریاندازه مدل خوب برازش
 

 متغیرهاروابط هریک از  داریضریب معنی .4جدول 

 با یکدیگر

 داریمعنی  متغیرهاروابط 

 091/2 کارآفرینی های اجتماعی مهارت

 921/9 کارآفرینی جتماعی سرمایه ا

 912/9 کارآفرینی سرمایه اقتصادی 

 
 ،1داریداری یا اعداد معنیضرایب معنی

ترین معیار برای سنجش رابطه اولین و ابتدایی

)بخش ساختاری( است.  ها در مدلهبین ساز

بیشتر شود،  11/9از  مقدار این اعدا کهیدرصورت

 جهیدرنت ها ونشان از صحت رابطه بین سازه

های پژوهش در سطح اطمینان تأیید فرضیه

، همه مسیرهایی 0است. با توجه به جدول  %15

ی پژوهش را نشان هامؤلفهکه روابط بین 

هستند.  دارمعنی و 11/9از  تربزرگدهند می

بینی صحیح روابط یشپداری حاکی از این معنی

 .باشدیممدل پژوهشی 

                                                  
1. T-values 

برای  عیاری است کهضریب تعیین نیز م

گیری و بخش متصل کردن بخش اندازه

معادالت ساختاری به کار  یسازساختاری مدل

رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر می

تنها و  گذاردزا مییک متغیر درون زا بربرون

)وابسته( محاسبه  مدل زایهای درونبرای سازه

(، 91/4در سه سطح ضعیف ) که گرددمی

ی هاداده. ( است11/4وی )( و ق99/4متوسط )

دهد که میزان ضریب تعیین یم، نشان 9جدول 

 99/4از  تربزرگو  911/4متغیر کارآفرینی 

باشد. این بدین معنی است که مدل می

 ساختاری پژوهش دارای برازش متوسطی است.

، شدت رابطه میان 9، معیار اندازه تأثیرضمناً

معیار از کند. در این های مدل را تعیین میسازه

ها کمک شاخص ضریب تعیین، برای تحلیل سازه

به ترتیب  95/4، 95/4، 49/4گیرند و مقادیر می

کوچک، متوسط و بزرگ یک  ریتأثنشان از اندازه 

برای محاسبه  بنابراین، ؛دیگر است سازه برسازه 

های اجتماعی روی سازه اندازه تأثیر سازه مهارت

یین پس از کارآفرینی، ابتدا مقدار ضریب تع

های اجتماعی از مدل حذف سازه مهارت

بود.  990/4ساختاری محاسبه گردید که برابر با 

سپس با جاگذاری مقادیر ضریب تعیین در 

های ، اندازه تأثیر سازه مهارت9فرمول شماره 

                                                  
2. F2 
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 040/4اجتماعی بر سازه کارآفرینی برابر با 

دهنده اندازه تأثیر بزرگ محاسبه شد که نشان

های اجتماعی بر سازه کارآفرینی هارتسازه م

 است.

= 2F 

 (9)فرمول

، 9بر اساس فرمول مشابه فرمول شماره 

مقدار اندازه تأثیر سازه سرمایه اجتماعی بر سازه 

محاسبه شد که  410/4کارآفرینی برابر با 

دهنده اندازه تأثیر کوچک سازه سرمایه نشان

، ضمناًی است. اجتماعی بر روی سازه کارآفرین

 برسازهمقدار اندازه تأثیر سازه سرمایه اقتصادی 

دهنده اندازه بود که نشان 49/4کارآفرینی برابر 

تأثیر کوچک سازه سرمایه اقتصادی بر سازه 

 کارآفرینی است.

که دارای برازش بخش ساختاری  ییهامدل

بینی باید قابلیت پیش ،قبول هستندقابل

زای مدل های درونهای مربوط به سازهشاخص

در مورد بینی قدرت پیش . اینرا داشته باشند

به  95/4، 95/4، 49/4 مقدار بهزا یک سازه درون

بینی ضعیف، قدرت پیش دهندهنشانترتیب 

 ،9با توجه به جدول که  دباشمیمتوسط و قوی 

است.  متوسطی بینی مدل در حدیشقدرت پ

فرینی بینی متغیر کارآمقدار قدرت پیش چراکه

باشد. سازش بین می 95/4از  تربزرگو  929/4

ی و مدل ساختاری برای ریگاندازهکیفیت مدل 

کلی نیز مطابق فرمول زیر برابر  مدل برازش

 است با:

 )فرمول9(             

= = 0.446 

، 95/4 ،9/4سه مقدار ، با 9 مقادیر فرمول

توسط و قوی در سه سطح ضعیف، م 91/4

، 9که با استفاده از جدول  شوندبندی مییمتقس

میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین ضرایب 

به دست آمد و  911/4و  594/4تعیین به ترتیب 

 و 001/4با  برابر مقدار برازش مدل کلی جهیدرنت

 برازش گفت توانمی و است 91/4 از تربزرگ

 "قوی " و در حد پژوهش مناسب کلی مدل

 .باشدیم

اکنون با توجه به نتایج حاصل از مدل ضرایب 

توان به بررسی داری میاستاندارد و مقادیر معنی

های پژوهش پرداخت. روابطی که دارای فرضیه

باشند، در  11/9از  تربزرگداری مقادیر معنی

دار هستند. در درصد معنی 15سطح اطمینان 

 تهقرارگرفی موردبررسها ، این فرضیه5جدول 

است.

 
 ی اصلی پژوهشهاهیبررسی فرضنتایج  .5جدول 

 نتیجه مسیرضریب داریمعنی هامسیر فرضیه فرضیه

 تأیید 599/4 091/2 کارآفرینی های اجتماعی مهارت 9 هیفرض

 تأیید 922/4 921/9 کارآفرینی  سرمایه اجتماعی  9 هیفرض

 تأیید 992/4 912/9 کارآفرینی  سرمایه اقتصادی  9 هیفرض
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شود، مشاهده می 5طور که در جدول همان

 11/9بیشتر از داری  معنیسطح ضرایب 

دار بودن روابط که این دلیلی بر معنی باشندیم

 .باشدمی هاهیفرضهمه 

 
 گیریبحث و نتیجه

 نوآوری، پایه بر امروز دنیای اقتصادی توسعه

 چارچوب در و است استوار دانش و خالقیت

 نیبنیدرا. دارد قرار محورنشدا اقتصاد

 در مؤثر نقشی دارای خاص طوربه کارآفرینان

 کالن، سطح در. هستند اقتصادی توسعه

 هایبنگاه رشد و گیریمعنای شکل به کارآفرینی

یکی از رویکردهای اصلی . شودمی تلقی جدید

برای توسعه آمادگی کارآفرینی در هر نظام 

ای کارآفرینانه هآموزشی ایجاد و توسعه آمادگی

در دانشجویان است که تحقق این موضوع مهم 

به  مؤثرنیز مستلزم شناسایی و توجه به عوامل 

توانند نقش کارآفرینی دانشجویان است که می

بسزایی در کارآفرین شدن افراد داشته باشند. به 

بر  مؤثرای که عوامل دلیل اهمیت گسترده

ور دارد آمادگی کارآفرینی در دانشجویان یک کش

هایی که کارآفرینی را از و همچنین نبود پژوهش

های مختلف اقتصادی، روانشناسی و دیدگاه

در این پژوهش  شناسی بررسی کند،جامعه

های اجتماعی، سرمایه عواملی چون مهارت

 مؤثرعوامل  عنوانبهاجتماعی و سرمایه اقتصادی 

بدنی و بر کارآفرینی دانشجویان تربیت

های استان گیالن بررسی ر دانشگاهورزشی دعلوم

 شدند.

بنابر نتایج پژوهش، فرضیه اول نشان داد بین 

های اجتماعی و کارآفرینی با ضریب مهارت

 ریتأث 599/4و ضریب مسیر  091/2داری معنی

داری وجود دارد. نتایج حاصل از مثبت و معنی

فرضیه اول با نتایج حاصل از مطالعات مارکمن و 

( 9441( و کاشینگ و باتنگار )9445همکاران )

شناختی نظیر های شخصیتی و روانکه ویژگی

های اجتماعی را از عوامل به وجود آورنده مهارت

باشد ، همسو میدانستندیمکارآفرینی 

(Kaushik & Bhatnagar, 2009; 

Markman et al., 2005)( 9914رفتار ). نیک

های نیز در پژوهش خود میزان تأثیر مهارت

اجتماعی بر روی شخصیت کارآفرینانه را بیشتر 

از توانایی خودانگیزی نشان دادند که با نتیجه 

 ,Nik Raftar)راستاست این پژوهش هم

. نتایج پژوهش آقااحمدی و همکاران (2012

های دار مهارت( که به رابطه معنی9919)

های کارآفرینی انجامیده است اجتماعی با مهارت

 Aqa)با نتیجه این پژوهش مطابقت دارد 

Ahmadi et al., 2012)اما نتایج تحقیق  ؛

اینکه  انیباب( 9919کاکاپور و خنیفر )

های اجتماعی کارآفرینان بر کارآفرینی مهارت

داری ندارد با نتایج این سازمانی تأثیر معنی

 & Kakapour)پژوهش مطابقت ندارد 

Khonifar, 2014)رسد . لذا به نظر می

های اجتماعی قادر دانشجویان با داشتن مهارت

باال هستند و از این طریق به درك اجتماعی 

خواهند توانست مشتریان را نسبت به محصوالت 

ها را و خدمات جاری آگاه ساخته و نیازهای آن

تر درك کنند و نسبت به محصوالت جدید سریع

تر از رقبای خود اطالعات بازار را راحت جهیدرنت

های اجتماعی آوری کنند. پس مهارتجمع

تواند عاملی بسیار شک میدانشجویان بی

اندازی و رشد تأثیرگذار در فرآیند راه

های اجتماعی، خوداشتغالی باشد. در کنار مهارت

هایی برای دانشجویان نیازمند هنجارها و شبکه
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ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای جامعه 

تند تا منافع متقابل یکدیگر را تأمین کنند هس

شود. سرمایه اجتماعی یاد می عنوانبهکه از آن 

موضوعی که سبب ، هابر اساس نتایج پژوهش

ها و شود، شبکهایجاد فرصت برای کارآفرینی می

روابط اجتماعی افراد یا همان سرمایه اجتماعی 

است؛ چون اعتمادی که بین طرفین وجود دارد 

وکار جدید را فراهم ایجاد و تشکیل کسب زمینه

آورد. رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی در می

و ضریب  921/9داری فرضیه دوم با ضریب معنی

داری بود که با معنیمثبت و  ریتأث ،922/4مسیر 

های پیشین مطابقت دارد. نتایج پژوهش

( سرمایه اجتماعی را 9110که کلمن ) گونههمان

کند که باعث اجتماعی معرفی می یک مشخصه

شود های کارآفرینی میبروز شاخص

(Coleman, 1994)راستاهمهایی . در پژوهش 

(، کیم 9444با این پژوهش شین و ونکاتارامن )

( 9441( و ماری و ساپاریتو )9445و آلدریج )

یک فرآیند  عنوانبهنشان دادند سرمایه اجتماعی 

برداری از اجتماعی توانایی شناخت و بهره

دهد های کارآفرینانه را افزایش میفرصت

(Marie De Carolis & Saparito, 2006; 

Phillip & Howard, 2005; Shane & 

Venkataraman, 2000) . طبق همچنین

(، 9925های تسلیمی و همکاران )پژوهش

(، رضوانی و همکاران 9914طغرایی و رضوانی )

توان ( می9919( و اسدی و مرادی )9919)

گفت هرگونه بهبود در سرمایه اجتماعی باعث 

بهبود کارآفرینی دانشجویان و برعکس هرگونه 

کاهش در سرمایه اجتماعی سبب کاهش 

شود. طبق این نتیجه می کارآفرینی دانشجویان

دانشجویان دارای سرمایه اجتماعی با اعتقاد به 

یافتنی با گرایانه و آرمان دستیک آینده واقع

های کارآفرینی خود توانند ویژگیانرژی زیاد می

 ;Asadi & Moradi, 2013)را افزایش دهند 

Rezvani et al., 2012; Taslimi et al., 

2007; Toghraei & Rezvani, 2012) .

شرطی سرمایه اجتماعی پیش گریدعبارتبه

حیاتی برای توسعه کارآفرینی دانشجویان 

شود و بستر مناسبی را برای محسوب می

کند که با های کارآفرینانه فراهم میقابلیت

فیروزجاه و همکاران نتیجه پژوهش رحمانی

باشد که در آن سرمایه ( همسو می9914)

 ورزشکاران ریغاجتماعی دانشجویان ورزشکار از 

 ,.Rahmanifirooz Jah et al)بیشتر بود 

سرمایه اجتماعی سبب کاهش  ،ضمناً. (2011

ها، بهبود جریان اطالعات، افزایش اعتماد، هزینه

ثبات و همسویی در جهت رسیدن به اهداف 

ها نیز مشترك شده و منافع فراوانی برای دانشگاه

مسئولین دانشگاه باید به سرمایه ، رونیازادارد. 

موجب  هایی کهاجتماعی دانشجویان و مؤلفه

شوند، ، نوآوری و کارآفرینی میبروز خالقیت

توجه ویژه داشته باشند. در این راستا ایجاد و 

ای، تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی و حرفه

جلب مشارکت افراد، اعتمادسازی و شفافیت، 

های مثبت توصیه ها و پنداشتتقویت نگرش

شود امور فرهنگی شود. همچنین پیشنهاد میمی

های در فعالیتها از دانشجویان دانشگاه

ها را به مشارکت المنفعه کمک گرفته و آنعام

های ورزشی، فرهنگی، سیاسی، در فعالیت

های آموزشی ها و دورهاجتماعی، مذهبی، جشن

 ترغیب نمایند. 

ها نباید فراموش کرد که در کنار این مؤلفه

اقتصادی است  -کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی

ط و بافت اجتماعی متکی به شرای کهچنانآنو 

است، به عوامل اقتصادی نیز وابسته است. نتایج 
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های پیشین به حاصل از بحث نظری و پژوهش

این مطلب صحه گذاشته و یکی از عوامل مهم و 

تأثیرگذار در کارآفرینی را سرمایه اقتصادی 

 .(Anderson & Miller, 2003)اند دانسته

کنند ( بیان می9919فرانی و همکاران )یعقوبی

با توجه به نقش عوامل و شرایط اقتصادی 

وکارهای اندازی و توسعه کسبراه درروند

کارآفرینانه، سرمایه اقتصادی نیز از متغیرهای 

 Yaqoubi Farani)ی است اثرگذار بر کارآفرین

et al., 2015) در فرضیه سوم پژوهش با ضریب .

 ریتأث 992/4و ضریب مسیر  912/9داری معنی

بین سرمایه اقتصادی و کارآفرینی مثبت و 

است. نتیجه پژوهش  شدهگزارشدار معنی

( نیز با این پژوهش 9495کاستانو و همکارانش )

مطابقت دارد که بیانگر تأثیر مثبت عوامل 

 Castano et)باشد اقتصادی بر کارآفرینی می

al., 2015) در این راستا دنیایی و همکاران .

( به بررسی 9910( و نظریان و حسینی )9921)

های کشاورزی پرداخته و هایی در تعاونیپژوهش

وامل مهم اثرگذار بر عوامل اقتصادی را از ع

اند و ارائه توسعه کارآفرینی بیان کرده

ی مالی و مالیاتی، اصالح قوانین و هاتیحما

مقررات بانکی و سازگار نمودن آن با شرایط 

عوامل در تقویت  نیترمهمکارآفرینان را از 

دانند های کشاورزی میکارآفرینی در تعاونی

(Donyaei et al., 2010; Nazariyan & 

Hosseini, 2015) با توجه به نتیجه این .

پژوهش و مطابقت آن با تحقیقات قبلی به نظر 

همراه با امور رسد سرمایه اقتصادی اولیه می

های آغاز به کار تجاری عملی در کنار حمایت

الزم است؛ برای اینکه دانشجویان را برای حضور 

های کارآفرینانه قادر سازد و شانس در فعالیت

ها را برای موفقیت در کارآفرینی دانشجومحور آن

رسد که افزایش دهد. پس ضروری به نظر می

های از طرحهای مالی توان از طریق حمایتمی

دانشجویان نوآور و کارآفرین، ارتباط بین صنعت 

ها را تقویت نمود. بدین منظور و دانشگاه

وکارهای ها با مراکز کسبهمکاری دانشگاه

ورزشی در بازار و تعامل و رایزنی با نهادهای 

ها، ها، تعاونیوزارت کار، بانک رینظاقتصادی 

دسترسی تواند مراکز تولیدی و رفاهی و ... می

به شرایط اقتصادی موردنیاز  ترآسان

وکارهای دانشجویان و ارائه تسهیالت برای کسب

تأمین منابع مالی الزم را فراهم کند. با توجه به 

ها با احداث این مهم، الزم است دانشگاه

های علم و فناوری و مراکز رشد پارك

های نظری و عملی را فراهم نموده و از زیرساخت

ها و به تحقق ارتباط بیشتر دانشگاهاین طریق 

های صنعت کمک کنند. همچنین انجام پروژه

افزایی و مهارت منظوربهها کارآفرینانه در دانشگاه

دعوت از کارآفرینان برتر و استفاده از تجارب 

 ها کارساز و مفید خواهد بود.آن

 وضعیت با توجه به این روابط، علیرغم

 دانشگاهی لتحصیالنافارغ بیکاری کنندهنگران

 متنوع و مناسب جایگاهی ورزش کشورمان، در

 جدید هایفرصت ایجاد و اشتغال ایجاد برای

 شناخت با که دارد اقتصادی هایفعالیت

 هایفرصت توانمی آن در کاری هایزمینه

 از تا کرد معرفی جامعه و جوانان به را جدیدی

 اجتماعی -اقتصادی توسعه و پیشرفت برای آن

 جامعه در بیکاری معضل حل جهت. گرفت رهبه

 پرورش اقتصادی، هایرقابت در آمادگی و

 با هماهنگی برای کارآفرینانه و خالق هایایده

 هایسیاست به نیاز و است ضروری جدید دنیای

 کنار در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مدبرانه

شغلی مشاوره و راهنمایی یاورانه هایبرنامه
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 هایشیوه ارائه با تا شودمی ساحسا شیازپشیب

 افراد پرورش به مختلف سطوح در بتوان مناسب

 پیشگیری خوداشتغالی، تفکر و کارآفرین و خالق

 اقدام آن از ناشی عواقب و بیکاری افزایش از

برای پژوهشگران آتی پیشنهاد  تیدرنهانمود. 

 صورتبهشود که در این پژوهش متغیرها می

، لذا در انددهشگرفتهیک کل در نظر 

های بعدی ابعاد این متغیرها در نظر پژوهش

گرفته شوند تا نتایج با جزئیات بیشتری مورد 

مقایسه قرار گیرند. نظر به اینکه این پژوهش در 

است،  گرفتهانجامهای استان گیالن دانشگاه

ها های دیگر استانشود در دانشگاهپیشنهاد می

ایسه قرار گیرند و نتایج مورد مق شدهیبررسنیز 

تری ارائه داد. تر و جامعهای مطلوبتا بتوان مدل

ای بر روی دانشجویان جا دارد در مطالعه

بدنی التحصیل کارآفرین رشته تربیتفارغ

تر نشان واقعی صورتبهتأثیرات این متغیرها را 

ها هم داد. همچنین مدرسان و اساتید دانشگاه

 عنوانبهنند توادهندگان میآموزش عنوانبه

جامعه آماری پژوهش دیگری قرار بگیرند تا 

ها نیز بررسی های موجود در دانشگاهپتانسیل

 شوند.
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Abstract 

Objective: Entrepreneurship is one of the ways that can be as a stable action towards 

job creation. Therefore, the purpose of this research is the study of affecting factors on 

entrepreneurship of physical education and sport sciences students at universities in 

Guilan province 

Methodology: The research method was descriptive correlational and the statistical 

population included all students of physical education at universities in Guilan 

province. Based on the minimum sample size in PLS software, out of 220 sample 

individuals, 208 completed questionnaires were used for statistical analysis. The 

research tools included demographic questionnaire, Nikraftar’s social skills, Faraji’s 

social capital, Safiri and Arasteh’s economic capital, and Robbins and Koulter’s 

entrepreneurship. Content validity of questionnaires was verified by five professors 

and convergent and divergent validity and composite reliability was verified by 

software. 

Results: The results of path analysis indicated that the priorities of all three variables 

were social skills (t-value=8.419; path coefficient = 0.521); social capital (t-value = 

3.389; path coefficient=0.188) And economic capital have a significant effect on 

entrepreneurial skills (t-value = 2.168; path coefficient= 0.118). Meanwhile, the 

general fitting index of the GOF model is 0.446 and is strong enough. 

Conclusion: Regarding the findings, it seems that the training of social skills and then 

the creation of the necessary platforms for the development of social capital by formal 

and nongovernmental institutions can be effective on student entrepreneurship skills. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Social capital, Economic capital, Social skills, Physical 

education students. 
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