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چکیده
با توجه به افزایش فارغالتحصیالن دانشگاهی در طی سالهای اخیر و تمایل آنها برای ورود به
بازار کار ،بعضا مشکالتی بر سر راه این دانشجویان دیده شده و یا از طریق آنها گزارش می-
شود .در همین راستا این مطالعه برای بررسی موانع تجربه شده برای ورود به بازار کار توسط
دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شد .جامعه آماری کلیه
دانشجویان دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه بود ( 361نفر) که بر اساس جدول مورگان 311
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته موانع
کارآفرینی جمعآوری شد ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید
کارآفرینی و مدیریت ورزشی مورد تایید قرارگرفت .پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ
 4/13محاسبه شد کفایت حجم نمونه نیز از طریق شاخص  KMO=4/81گزارش شد .سپس
اطالعات جعآوری شده از پرسشنامهها با استفاده از روش تحلیلی تاپسیس مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین از آزمون یومنویتنی نیز برای بررسی اختالف نظر بین دانشجویان پسر و
دختر در خصوص موانع کارآفرینی استفاده شد .یافتهها حاکی از آن بود که بیشترین وزن از
نظر دانشجویان به موانع آموزشی و سپس فردی اختصاص یافت .محتوای درسی دانشجویان
در دوره تحصیلی و روش تدریس از مهم ترین عواملی بودند که در تحقیق حاضر شناسایی
شد .ترس از دست دادن سرمایه اندک خود و نداشتن اعتماد به نفس و عدم احساس حمایت
از دانشجویان کارآفرین از دیگر عوامل هستند .به نظر میرسد طراحی دوباره و هدفمند
محتوای آموزشی و حمایت ملموس از دانشجویان باعث ترغیب دانشجویان به سمت
کارآفرینی خواهد شد.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،موانع کارآفرینی ،دانشجویان تربیت بدنی ،روش تاپسیس
*نویسنده مسئول :

Email: jamshidi.rahim@yahoo.com
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مقدمه
تغییر و تحوالت سریع علم و فناوري در جهان از یك طرف و تبدیل ورزش به یك صنعت از
طرف دیگر ،دستاندرکاران ورزش را با چالشهاي جدیدي رو به رو ساخته است که گذر از آنها
نیازمند به کارگیري رویکردها و روشهاي خالقانه است ( .)1در این میان نقش کارآفرینی و
وجود کارآفرینان تعیین کننده است .کارآفرینی می تواند از طریق کشف و گسترش فرصتهاي
شغلی مرتبط با تربیت بدنی زمینههاي رونق اقتصادي و تغییر در شیوة زندگی را براي کلیه
اقشار جامعه فراهم کند ( .)2تحقق این هدف و برخورداري از مزایاي آن مستلزم عزم همگانی
در قالب طراحی اندیشمندانه و اصولی است .یکی از عواملی که میتواند نقش به سزایی در این
راستا ایفا کند ،شناسایی موانع گسترش کارآفرینی در حوزة تربیت بدنی و ورزش میباشد.
کارآفرینی ترجمه واژه  Entrepreneurshipاست که خود از لفظ فرانسوي  Entreprendreبه
معناي عهده دار شدن کاري گرفته شده است .کارآفرین کسی است که سازماندهی ،مدیریت و
پذیرفتن خطرات حضور در فعالیت تجاري را میپذیرد و از این طریق است که ایدههاي نو و
خالقانه خود را به عمل تبدیل میکند ( .)3کارآفرینان از نظر رهبري ،مدیریت ،نوآوري ،کارایی،
اثربخشی ،بهرهوري ،خلق و استفاده از فرصتها ،ایجاد شغل ،رقابت و تشکیل کسب وکارهاي
جدید ،نقش عمدهاي را در گسترش اقتصاد کشور ایفا میکنند ( .)4در واقع این کارآفرینان
هستند که با شناخت صحیح فرصتها ،امکاناتی را فراهم میکنند که با سازماندهی و مدیریت،
نه تنها براي خود ،بلکه بدون اتکاء به دولت براي دیگران نیز شغل میآفرینند (.)5
گسترش بیکاري افراد مشکل جهانی در حال رشد است .در سال هاي اخیر ،اعتراضها از سوي
جوانان بیکار قسمت عمدهاي از سر تیترهاي خبري را در انگلستان ،اسپانیا ،دیگر مناطق
اروپایی و افریقاي جنوبی را به خود اختصاص دادهاست ( .)6،9در پاسخ به این معضل بیکاري
ارگانهاي مسئول برنامهریزي ،مراکز تحصیلی را به قدم نهادن در جهت شاخههاي خوداشتغالی
و کارآفرینی تشویق میکنند ( .)11با مشاهده کاهش فرصتهاي شغلی در سطح جهان،
کارآفرینی تنها راهحل قابل قبول و ایدهال براي حل این مشکل به نظر میرسد ( .)11مرکز
جهانی کنترل کارآفرینی در گزارشهاي خود یك بیمیلی و عدم استقبال را در بین جوانان
براي ورود در کارهاي جدید و ریسك دار نشان میدهد .نقش حیاتی جوانان کارآفرین در
گسترش و دستیابی به اهداف هر کشور غیر قابل انکار است .اما ظهور تهدیدهاي بیکاري و
وجود نشانههاي حاکی از اینکه فارغالتحصیالن جوان دانشگاهی تمایلی ندارند در فعالیتهاي
کارآفرینی درگیر شوند ،به سرعت به یك چالش اجتماعی-اقتصادي در کشورها تبدیل شده
است ( .)12با ارائه این پیش زمینه ،الزم است که فرصتی را به وجود آورد تا دالیل مهمی را که
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سبب پایین آمدن سطح فعالیتهاي کارآفراینانه توسط فارغالتحصیالن دانشگاهی شده است را
پیدا کرد.
1
در ادامه بسط این مطلب و در تحقیقات متعدد از جمله ابو و شامبار ( ،)2112مکگوسا و
اونگوري ،)2112(2واندروالت و واندروالت )2112(3و یعقوبی( )2111مشاهده شده است که ؛
دانشجویان و فارغالتحصیالن دانشگاهی موانع متعددي را بیان کردهاند که شرکت آنان در
فعالیتهاي کارآفرینانه را محدود میکند ( .)13-16به طور کلی فارغالتحصیالن دانشگاهی
تمایل ،عالقه و توانایی براي شرکت در فعالیتهاي کارآفرینانه ندارند که این معضل به یك
مشکل جهانی تبدیل شده است ،همچنین این مشکل با شدت بیشتري در کشورهاي درحال
توسعه مشاهده میشود ( .)14،16،12این در حالی است که شرایط اقتصادي ،اجتماعی و
فرهنگی کشور ایران نیز به گونه اي شده است که لزوم توجه به حل مشکالت و تنگناها در حال
و آینده را طلب می کند .ترکیب جمعیتی جوان کشور ،ضرورت ایجاد فرصت هاي شغلی و روند
مستمر کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور ،سه عامل مهمی هستند که موجب می شوند
سیاستگذاران کالن کشور به منبع قابل اتکایی بجز نفت بیاندیشند و بدون شك آن منبع ،تنها
کارآفرینی و مؤلفه هاي آن خواهد بود ( .)19تحقیقات نشان میدهند که دانشگاهها بهترین
مکان براي پیدا کردن منبع مشکالت کارآفرینی هستند ( .)21براي درک محیط کارافرینان
جوان ،بسیاري از محققان در حال مطالعه حلقه ارتباطی بین ادراکات دانشجویان و مفهوم
کارآفرینی هستند ،ترویج مهارتهاي برنامه ریزي تجاري و ترویج و تبلیغ کارآفرینی ،فاکتورهاي
هستند که فعالیتهاي کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهند .این نویسندگان به روشنی بیان
می کنند که دانشجویان کمتر دوست دارند برانگیخته شوند براي انتخاب کارآفرینی به عنوان
یك مسیر شغلی در شرایطی که آنها فاقد مهارتهاي مدیریت تجارياند (شامل مهارتهاي
4
برنامهریزي ،عدم توانایی براي اجرا یا طرح یك سناریوي تجاري واقعی) ( .)13،14،16لکوکو
( )2111بیان میکند سیستمهاي آموزشی سطح تکمیلی نقش حیاتی را در توسعه کارآفرینی
بازي میکند و این پتانسیل براي ترویج و افزایش ظرفیتهاي کارآفرینی در دانشگاهها وجود
دارد ( .)21این نتایج همچنین مرتبط است با یافتههاي یعقوبی ( )2111و ماکگوسا و اونگوري
( ،)2112که آن ها نیز ارتباط مثبتی را بین آموزش و ترویج کارآفرینی مشاهده کردند
( .)14،16اگرچه دانشگاهها پیشتر آموزشهایی را در جهت تحریك و آگاهی از کارآفرینی ارائه
1 . Ebewo, P. E. & Shambare, R.
2 . Makgosa, R. & Ongori, H.
3 . van der Walt, R. & van der Walt, S. J.
4 . Lekoko, M.
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میدادند ،ولی این آموزشها بدون تمرین عملی در جهت اینکه دانشجویان را مهیا کنند براي
برقراري ارتباط نزدیك و قابل لمس با مهارتهاي تجاري با شکست مواجه خواهند شد .نتیجه
این تأکید بیش از حد بر آموزشهاي تئوري منجربه یك دید سطحی از کارآفرینی خواهد شد،
که این مشکل در آینده شدیدتر نیز میشود با این تصور که فارغالتحصیالن دانشگاهی براي
کارآفرینی آماده هستند اما در حقیقت این تصور اشتباه است.
موانع کارافرینی؛ عدم عالقه دانشجویان نسبت به شرکت در ریسكهاي جدید کارآفرینی
بسیاري از محققین از جمله یعقوبی ( )2111و لکوکو ( )2111را بر این داشته است که تمرکز
خود را بر روي مطالعه چالش موجود در مسیر انتقال آموزشهاي دانشگاهی به فعالیتهاي
عملی کارآفرینی بگذارند ( .)16،21نتیجه این مطالعات تعیین چهار عامل عمده بود که با
روشهاي جاري آموزشی دانشگاهی در خصوص با ترویج کارآفرینی در ارتباط میباشند ،که این
عوامل عبارتاند از:
موانع آموزشی؛ براي اینکه روش جاري در هر سیستم آموزشی مفید واقع شود ،باید در ارتباط
با واقعیتهاي اقتصادي آن کشور باشد ( .)21در سطح دروس اختصاصی سر فصلهاي آمورشی
باید دانشجویان را به طور جامع و کافی براي کسب مهارتهاي کاربردي و دانش کارآفرینی
آماده کنند ( .)13اما در واقع این گونه نیست و به طور مشخص نشانهها حاکی از نامتناسب
بودن مطالب آموزشی در مورد کارآفرینی میباشد .به همان اندازه که مطالب و مفاهیم آموزشی
مهم هستند ،چگونگی آموزش و تدریس آنها نیز حیاتی میباشد ،این روش تدریس است که
سطحی از درگیري دانشجویان در مطالب را تعیین مینماید ( .)22بنابراین ،براي پیشرفت و
ترقی در یادگیري سطح تکمیلی ،دانشگاهها باید روش تدریسی را بکارگیرند که به دانشجویان
اجازه بدهد مطالب یادگرفته را بصورت عملی اجرا کنند و هر دو مهارتهاي تئوري و عملی را
به همراه هم توسعه دهند.
موانع حمایتی؛ در حالی که توسعه خوداشتغالی به طور گسترده اي به عنوان یکی از اهداف
مهم آموزشهاي کسب و کار در سطح عالی به رسمیت شناخته شده ( ،)23به نظر میرسد
دانشگاهها در توسعه فعاالنه تجارت و شغلهاي دانشجو محور با مشکل روبرو هستند .در مقابل
ادعاي حمایت از کارآفرینی بسیاري از دانشگاهها ،اینطور به نظر می رسد که دانشجویان
آموزشهایی را براي کارمند شدن میبینند تا کارآفرین شدن ( .)24در نتیجه ،فرصت
ارزشمندي براي آزمایش یك سرمایه گذاري و کسب و کار کوچك ،و بدست آوردن تجربه
دست اول براي درک مفهوم کارآفرینی ،در حال از دست رفتن است (.)25
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موانع تسهیالتی و نداشتن فرصت بروز کارآفرینی و عدم حضور دانشجویان در فعالیتهاي
کارآفرینی و نداشتن فرصت بروز آن را میتوان به دو دلیل مجزا تقسیم کرد .در مرحله اول ،به
پیامدهاي ناشی از فقر گسترده میتوان اشاره کرد ،زیرا اغلب دانشجویان از زمینه هاي بسیار
ضعیف هستند ( .)26عالوه بر این ،به دلیل میراث نژادپرستی و قرار گرفتن در طبقات خاص
جامعه نیت کارآفرینانه دانشجویان رنگین پوست و طبقه محروم  51درصد کمتر از دیگر گروه
هاي قومی میباشد که این نشان از تفاوت میان گروههاي مختلف جامعه است ( .)21در مرحله
دوم ،به عنوان یك نتیجه از سیستم آموزش و پرورش ضعیف ،دانشگاه هاي امروز در حال ثبت
نام دانشجویان فاقد شایستگی هستند و صرفا یکسري شرایط مالی براي پذیرش در نظر گرفته
میشود ( .)23این شرایط ،وقتی با محدودیتهاي مالی و کمبود منابع دانشگاهها همراه میشود
 ،به این معنی است که بسیاري از دانشگاهها در مهیا کردن فرصت تمرینی براي شکوفا شدن
دانشجویان کارآفرین نمیتوانند پیشقدم شوند.
موانع فردي؛ موانعی هستند که مربوط به ویژگیهاي درونی فرد هستند؛ که از این میان می-
توان به بیاعتقادي به موثر بودن و مفید بودن خویشتن ،بیتفاوتی به محیط پیرامون ،ناتوانایی
در ارائه راهحلهاي سازنده و مفید ،موافقت بیقید و شرط با افکار و عقاید دیگران ،بدبینی و
منفی نگري ،میزان کمی تحمل در برابر مشکالت ،نداشتن اعتماد به نفس ،نداشتن اهداف و
بینش روشن و احساس ناتوانی در گسترش استعدادها اشاره کرد ( .)22این در حالی است که
کارافرینان نیاز زیادي به موفقیت احساس میکنند و نبود این نیاز براي افراد بهطور غیر
مستقیم یك مانع اولیه محسوب میشود ( .)22اکثر آنان در مقایسه با افراد معمولی ،ضمن آنکه
انسانهایی با انرژي بیشتر هستند ( )29افراد سختکوشی نیز به شمار میآیند ،بهطوري که
براي فائق آمدن بر موانع فرارو از هیچ تالشی مضایقه نمیکنند (.)31
موانع ارتباطی؛ در پژوهشی برخی از ریشههاي احتمالی مشکالت آموزش عالی دانشگاهی،
ارتباط محدود بین دانشگاه و دنیاي خارج ،بیتوجهی آموزشگران به یادگیري مهارتهاي جدید
در آموزش زمینههاي نوین علوم و محدود شدن قابلیتهاي یادگیري به واحدهاي درسی
دانشگاه ذکر شد ( .)31در واقع عدم ارتباط برنامههاي آموزشی با نیازهاي بازارکار و جامعه و
ناتوانی آموزشگران در تطبیق خود با چالشهاي جدید آموزش ،دانشآموختگانی را تربیت می-
کند که کارایی الزم براي بر عهده گرفتن مسولیتهاي مورد نیاز در بازارکار را ندارند.
از دیدگاه برخی از پژوهشگران ،کارآفرینی دانشگاهی شکل خاصی از انتقال فناوري است و این
پدیده زمانی رخ میدهد که پژوهشگران در دانشگاهها و نهادهاي پژوهشی ،تصمیم به تجاري
سازي فناوري تولید شده در موسسه خود میگیرند ( .)32اما این فرآیند همیشه به راحتی و با
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موفقیت صورت نمی گیرد و از آنجایی که فعالیتهاي تجاري سازي میتواند بر فعالیتهاي
آموزشی و پژوهشی دانشگاهها تأثیرگذار باشد ،امکان بروز تعارض و مقاومت در برابر آنها وجود
دارد ()33؛ بنابراین در بسیاري از موارد این روند از اثربخشی و کارایی الزم برخوردار نیست .در
واقع میتوان گفت که وجود برخی از عوامل در مسیر تجاري سازي دانش در دانشگاهها ،مانع
ایجاد کرده که شناسایی و رفع آنها براي ثمربخشی سرمایه گذاريها و اقدامات انجام شده به
منظور توسعه کارآفرینی در دانشگاهها بسیار مهم است .از این رو شناخت زمینههاي کارآفرینی
در ورزش کشور میتواند فرصتهاي جدیدي را به کارآفرینان جامعه معرفی کند تا از آن براي
پیشرفت و توسعه اقتصادي -اجتماعی بهره گیرند .به عبارتی کارآفرینی ورزشی با ایفاي نقش
موثر در توسعه کسب وکار ،توسعه اشتغال و رفاه و توسعه سالمت روحی و جسمی میتواند
نقش بسیار مهم و برجستهاي در توسعه کشور داشته باشد ( .)34عالوه بر این کارآفرینی می-
تواند بهعنوان وسیلهاي براي رشد فردي یا براي حل مشکالت اجتماعی عمل کند (.)2
با توجه به اهمیت کارآفرینی ورزشی و توسعه ورزش براي جامعه ،لزوم شناسایی عوامل مثبت و
منفی بر کارآفرینی براي این بخش از حوزه میان رشتهاي باید مورد توجه قرار گیرد .بنابراین
شناسایی فرصت ها و مشکالت براي کارآفرینی در ورزش به ایجاد خطوط کلی کسب وکار،
برنامهریزي به منظور ایجاد فعالیتهاي کارآفرینی ،برآوردن چالشهاي جهانی شدن مانند
کیفیت تولید کاالهاي ورزشی ،توانایی پیشبینی تغییر بازار و استفاده بهینه از فناوري براي
رسیدن به حاشیه رقابتی ،به ایجاد راهبردهاي اشتغال براي جامعه به ویژه فارغالتحصیالن
تربیت بدنی کمك می کند .به همین منظور این مطالعه در پی بررسی و جستجوي موانع و
محدودیتهاي فعالیتهاي کارآفرینانه در میان دانشجویان دانشگاهی میباشد و به تبع آن به
دنبال پاسخی براي پرسشهاي زیر میباشد :هر کدام از موانع چه وزن عاملی و درجه اهمیتی
را از نظر دانشجویان به خود اختصاص میدهد؟ اولویت بندي این موانع بر اساس اهمیت به چه
ترتیبی میباشد؟ و آیا بین نظرات دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
روش پژوهش
این پژوهش ،به لحاظ روش ،توصیفی تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع تحقیقهاي کاربردي است.
جامعة آماري شامل کلیهي دانشجویان دانشکدهي تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز
است .که تعداد آنها برابر بود با  263نفر که بر حسب جدول مورگان  155نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .نمونه گیري بصورت تصادفی و سهمیه اي با در نظر گرفتن هر سه مقطع
تحصیلی انجام گرفت .مراحل تحقیق مشتمل بر مرور ادبیات و تدوین چهارچوب نظري ،لیست
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شاخصهاي مربوطه ،جمع آوري دادهها و اطالعات است .از ٭تکنیك تاپسیس 1براي بررسی
وزن دهی شرکت کنندگان به عوامل و از آزمون یومنویتنی براي بررسی تفاوت بین نظرات
دانشجویان دختر و پسر در مورد مولفههاي کارآفرینی استفاده شد .پرسشنامه استفاده شده در
این تحقیق پرسشنامهاي بود که در تحقیقات یعقوبی ( )2111و شامبار ( )2112مورد استفاده
قرار گرفته بود ( .)13،16جهت تعیین روایی ،پرسشنامه در میان اساتید دانشگاهی متخصص در
امر کارافرینی و تربیت بدنی به بحث گذاشته شد و بعد از اصالحات الزم و تطبیق دادن آن با
شرایط دانشجویان تربیت بدنی در یك مطالعه رهنما بین  15نفر از دانشجویان توزیع و سپس
جمعآوري شد و میزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي تعیین اعتبار پرسشنامه برابر بود با
 .1/21همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در سطح ( )1/111معنی
دار شد .قابل ذکر است که این پرسشنامه داراي دو بخش :الف) مشخصات شرکت کنندگان و
ب)  22سئوال بسته با مقیاس  5ارزشی لیکرت،که این  22سئوال در مجموع  5مولفه یا
شاخص را پوشش میداد.

1 . TOPSIS method
٭ تکنیك تاپسیس یا اولویت بندي بر اساس شباهت به راهحل ایدهال ،که نخستین بار بوسیله ونگ و یون در سال 1921
معرفی شد ،یکی از روشهاي تصمیم گیري چند معیاره مانند  AHPاست .از این تکنیك میتوان براي رتبه بندي و مقایسه
گزینه هاي مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینهها و گروهبندي آنها استفاده نمود .از جمله مزیتهاي این
روش آن است که معیارها یا شاخصهاي به کار رفته براي مقایسه میتوانند داراي واحدهاي سنجش متفاوتی بوده و طبیعت
منفی  .مثبت داشته باشند .به عبارت دیگر میتوان از شاخصهاي منفی و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیك استفاده نمود.
بر اساس این روش ،بهترین گزینه یا راهحل ،نزدیك ترین راهحل به راهحل یا گزینه ایدهآل و دورترین از راهحل غیر ایدهآل
است .راهحل ایدهآل ،راهحلی است که بیشترین سود و کمترین هزینه را داشته ،در حالی که راهحل غیر ایدهآل ،راهحلی است
که باالترین هزینه و کمترین سود را داشته باشد .به طور خالصه ،راهحل ایده آل از مجموع مقادیر حداکثر هر یك از معیارها به
دست میآید ،در حالی که راهحل غیر ایدهآل از مجموع پایین ترین مقادیر هر یك از معیارها حاصل میگردد ( .)35مراحل این
روش به صورت زیر است:
گام اول) ایجاد یك ماتریس تصمیم گیري براي رتبه بندي .شامل  mگزینه و  nمعیار.
گام دوم) نرمال نمودن ماتریس تصمیم گیري است.
گام سوم) تعیین راهحل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهآل منفی.
گام چهارم) بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهآل هاي مثبت و منفی.
گام پنجم) تعیین ضرب نزدیکی براي هر یك از گزینهها.
گام ششم) رتبه بندي گزینهها بر اساس ضریب نزدیکی.
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نتایج
جدول شماره  -1توزیع توصیفی اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان
طبقه
 22تا 12

درصد
21/93

مقطع تحصیلی
درصد
طبقه
42/52
کارشناسی

سن

 22تا 23

61/93

ارشد

49/13

 33تا 22

16/12

دکتري

2/32

وضعیت شغلی
درصد
طبقه
61/3
بدون شغل
شغل
11/33
مرتبط
شغل غیر
22/32
مرتبط

جنسیت
درصد
طبقه
54/9
زن

وضعیت تاهل
درصد
طبقه
19/35
متاهل

45/2

21/64

مرد

مجرد

بر اساس جدول فوق بیش از نیمی از دانشجویان تربیت بدنی این دانشگاه هیچگونه فعالیت
اقتصادي انجام نمیدهند و از آن درصدي کمی هم که داراي امنیت شغلی و فعالیت اقتصادي
هستند تنها  11درصد شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند و مابقی شغل غیر مرتبط دارند
این نشانهها براي آینده رشته تربیت بدنی خطرناک بوده و نشان از کاهش فعالیتهاي اقتصادي
و کارآفرینانه در بین این قشر میباشد ،همه این عوامل باعث میشود که اهمیت کارآفرینی در
بین دانشجویان بیش از پیش به چشم آید.
جدول شماره  -2نتایج روش تاپسیس در تعیین وزن تخصیص یافته به هرکدام از مولفهها
موانع

وزن تخصیص یافته به هرکدام از مولفهها

موانع آموزشی

1/625

موانع فردي

1/661

موانع حمایتی و قانونی

1/612

موانع تسهیالتی

1/599

موانع ارتباطی

1/646

1/365
دکتري

1/339
کارشناسی ارشد

1/311
کارشناسی

آنتروپی

مقادیر آنتروپی براي سه مقطع تحصیلی

بر اساس اطالعات جدول فوق در بین موانع تجربه شده از نظر دانشجویان موانع آموزشی از
بیشترین اهمیت برخوردار میباشد و بعد از آن موانع فردي در رتبه بعدي قرار دارد ،و موانع
تسهیالتی از کمترین اهمیت برخوردار میباشد.
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وزن تخصیص پیدا کرده به هر عامل حاصلضربی است از میزان درجه اهمیتی که دانشجویان
به یك مولفه و مولفههاي فرعی آن اختصاص دادهاند .اما ضریب آنتروپی شانون براي بیان
اهمیت نسبی خصوصیتها و معیارها باید وزن نسبی آنها را تعیین کرد .در این زمینه روش-
هاي متعددي مانند  ANP, AHP, LINMAPو آنتروپی شانون و  ...وجود دارند که متناسب با
نیاز میتوان آن ها را مورد استفاده قرار داد .در این پژوهش روش آنتروپی شانون براي تعیین
وزن شاخصها مورد استفاده قرار گرفته است .از تکنیك آنتروپی شانون می توان براي وزن دهی
به شاخص استفاده نمود .اساس این روش بر این پایه استوار است که هر چه پراکندگی در
مقادیر یك شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتري برخوردار است که در این راستا
شاخص هاي داراي اهمیت بیشتر ،از وزن باالتري نیز برخوردارند (.)35
جدول شماره -3نتایج روش تاپسیس در تعیین وزن تخصیص یافته براي تك تك سئواالت
هدف

معرفه

وزن
نسبی

مولفه

اولویت بندي موانع کارآفرینی دانشجویان دانشکده ي تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران

.1مواد آموزشی و محتواي درس به روز نمی شود.
.2بیش از حد بر دروس نظري تاکید می شود.
.3دانشجویان مشارکت چندانی در درس ندارند.
.4مطالب آموزشی ارتباط سینماتیك و هدفمندي با هم ندارند.

موانع آموزشی

1/625

موانع فردي

1/661

.5از روش هاي مشارکتی تیمی و گروهی در تدریس استفاده
کمی می شود.
.6در تدریس محتواي آموزسی از روش هاي سنتی استفاده می
شود.
.2در دانشگاه مهارت هاي اولیه و مورد نیاز براي شروع کار
دانشجویان ارائه نمیگردد.
.2محتواي دروس بیشتر توسط دانشجویان درک نمی شود و
درک عمقی از آن وجود ندارد.
.1دانشجویان از ماهیت رشته هاي تربیت بدنی و شرایط کاري
آینده آگاهی ندارند.
.2دانشجویان از شرایط تولید محصوالت و خدمات ورزشی آگاهی
ندارند و در دانشگاه هم این آگاهی را کسب نمی کنند.
.3دانشجویان قبال کار مرتبط با رشته انجام نداده اند و باآنها
آشنایی ندارند.

وزن نسبی
1/222
1/936
1/292
1/625
1/212
1/626
1/952
1/661
1/622
1/222

1/663
1/624

.4دانشجویان به دلیل ترس از دست دادن سرمایه هاي شخصی
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معموال سراغ کارآفرینی نمی روند.

.5دانشجویان به خاطر ترس از موانع اداري سراغ کارآفرینی نمی
روند.
.6دانشجویان به خاطر نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافی
سراغ کارآفرینی نمی روند.
.1دانشگاه براي فراهم آوردن تسهیالت خوداشتغالی چندان از
سوي دانشگاه حمایت نمی شود.
.2قوانین و مقررات دست و پا گیرمعموال افراد را از پیگیري ایده
هاي خالقانه منصرف می کند.
.3قوانین حمایتی مناسب و کافی براي پشتیبانی از دانشجویان
کار آفرین وجود ندارد.
موانع حمایتی
و قانونی

موانع
تسهیالتی

موانع ارتباطی

.4دستیابی به منابع مالی براي سرمایه گذاري بسیار مشکل است.
1/612

1/599

1/646

.5حمایت مالی براي شرکت هاي جدید و در حال رشد وجود
ندارد.
.6مدیریت و تصمیم گیري ها محافطه کارانه است.
.2هنجار هاي مختلف اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه از
کارآفرینی حمایت نمی کند.

1/254

1/664
1/236
1/624
1/211
1/652
1/612
1/646
1/624

.1امکانات کافی براي ارائه ي مقوالت علمی و کاربردي به
دانشجویان وجود ندارد.

1/599

.2دانشگاه براي فراهم نمودن مقدمات خود اشتغالی دانشجویان با
محدودیت هاي مالی مواجه است.
.3براي معرفی ایده و شروع کار جدید دسترسی کافی به منابع
وجود ندارد.
.1مواد آموزشی و محتواي درسی هیچ ارتباطی با نیاز هاي جامع
و بازار ندارند.
.2برنامه هاي آموزشی و درسی متناسب با رشته ي تربیت بدنی
وجود ندارد.
.3برنامه ریزي هاي آموزشی و درسی هماهنگ و متناسب با
تغییرات جهانی نیست.

1/661

.4دانشگاه با سازمان هاي اجرایی ذیربط رابطه ندارد.

1/699

1/646
1/222
1/222
1/229

در جدول فوق کلیه مولفههاي اصلی و فرعی بر اساس میزان درجه اهمیتی که از نظر
دانشجویان و اساتید مدیریت ورزشی و کارآفرینی بدست آوردهاند نمایش داده شده است که
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مولفه تاکید بیش از حد بر روي دروس تئوري یك مانع بزرگ تعیین شده است به طوري که
اساتید نیز بر آن اذعان داشتهاند.

جدول شماره  -4نتایج آزمون یومنویتنی
متغیر
آموزشی
فردی
حمایتی و قانونی
تسهیالتی
ارتباطی

گروهها

میانگین

انحراف معیار

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

3/11
3/22
3/61
3/42
2/91
3/11
3/22
3/12
3/11
3/11

1/224
1/152
1/135
1/112
1/622
1/221
1/344
1/262
1/235
1/564

مقدار z
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بر اساس نتایج جدول شماره ( )4تنها در مولفه موانع فردي بین دانشجویان پسر و دختر
اختالف معنادار مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج تحقیق حاضر موانع آموزشی به عنوان عامل نخست بیشترین ضریب وزنی را به
خود اختصاص داد ،ضریب وزن بعدي به موانع فردي اختصاص یافت و مولفه حمایتی و قانونی
با مولفه تسهیالتی و ارتباطی از نظر ضریب وزن رتبههاي سوم و چهارم و پنجم را بدست
آوردند ،که این یافتهها در مورد موانع آموزشی و حمایتی با نتایج تحقیق یعقوبی ( )2111و ابو
شامبار ( )2112همخوانی داشت ( .)13،16البته با توجه به وزن دیگر مولفهها نمیتوان گفت
که تنها موانع آمورشی و محتواي مطالب ارائه شده به دانشجویان علت عدم رشد کارآفرینی
شده است و مولفههاي دیگر نیز در این عدم استقبال دانشجویان از کارآفرینی تاثیرگذار می-
باشند.
هدف از این مطالعه تعیین موانعی بود که دانشجویان را از شرکت در فعالیتهاي کارآفرینی
محدود میکرد .همانطور که از تحقیقات برمیآید ،چندین موانع کارآفرینی تعیین و بررسی
شدهاند .یافتههاي این تحقیق از تئوري موانع کارآفرینی یعقوبی ( )2111حمایت میکند (.)16
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همچنین یافتههاي این مطالعه نتایج تحقیقات پیشین را که دانشگاهها میتوانند به عنوان یك
کاتالیزور مهم در توسعه عقاید کارآفرینی تلقی شوند تقویت میکند ( .)36بنابراین نقش
دانشگاهها در ترویج کارآفرینی را نباید فراموش یا بیاثر فرض کرد ( ،)21به این منظور که
بسیار ي از موسسات آموزش تکمیلی تحقیقات کارآفرینی شکلی از کارآفرینی را توسعه و اجرا
کرده اند .از طرف دیگر موانع فردي براي بروز دادن ایده کارآفرینی و عدم حمایت از کارآفرینی
به عنوان موانع معنیدار قابل توجه است .اختصاص دادن بیشترین اهمیت به این موانع گویایی
این واقعیت است که دانشگاهها در سطح عالی نمیتوانند محصوالت خود را (دانشجویان) در
جهت تبدیل شدن به کارآفرین آماده کنند و حمایت کافی نیز از آنها بعمل نمیآید .در تعامل
با نتیجه تحقیق دیوپرو ،)2119(1پیشنهاد میشود که آموزش بیشتر تئوري بصورت ترکیبی با
تمرینات عملی تجاري یا کسب و کار بکار رود ( .)23در این مورد مود و تاکر ،)2119(2نشان
دادند که چرخه آموزش قوي میتواند به بر طرف کردن مشکالت کارآفرینی کمك کند (.)25
برخی از قدمهاي اولیه این است که دانشگاهها باید بررسی کنند ظرفیت طرحهاي شبه تجاري
را که کاربري دارند در محیط دانشگاهی از قبیل :کیوسكهاي فروش اجناس و کتاب در محیط
دانشگاه یا حتی اجراي کسب و کار اینترنتی و خدمات کوچك و اولیه کامپیوتري ،برگزاري
کالسهاي آموزشی رشتههاي مختلف ورزشی براي دانشجویان سایر رشتهها توسط دانشجویان
تربیت بدنی ،استفاده از دانشجویان تربیت بدنی براي برگزاري رویدادها و مسابقات ورزشی و
فعالیتهاي فوق برنامه و  ...درون محیط دانشگاهی.
زمینههاي اصلی کارافرینی در ورزش عبارتند از :تبلیغات ،مدیریت و برنامهریزي ورزشی،
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی و مدیریت باشگاهها ،آموزش و پژوهش در ورزش ،امور
فرهنگی و ورزشی و ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی ( .)32از دیگر زمینههاي کارافرینی می-
توان به طراحی و تولید بازيهاي فکري ،بازيهاي رایانهاي ،روزنامهنگاري ،بیمه ،عکاسی،
جهانگردي و بازاریابی در حوزهي ورزش ،نقل و انتقال بازیکنان و مربیان ،فروش بلیط بازيهاي
داخلی و خارجی اشاره کرد .اما از طرف دیگر بیشترین نگرانی دانشجویان در رابطه با گذراندن
واحد هاي درسی است تا یادگیري دانش جدید ،در نتیجه دانشجویان آن طور که باید و شاید در
کسب و کار و تجارت ظاهر نمیشوند.
به طور کلی مطالعات اهمیت ارتباط بین آموزش کارآفرینی و ترویج آن را بیان میکنند ،در کل
اینگونه به نظر می رسد که آموزش نقش مهمی را در پرورش عقاید کارآفرینی و نتایج حاصل از
1. Du, P.
2. Massad, V. J. & Tucker, J. M.
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گسترش آن بازي میکند ( .)12،32به نظر میرسد ترکیبی از انجام امور تجاري عملی در کنار
حمایتهاي آغاز به کا ر و اولیه و ارائه تسهیالت مناسب الزم است براي اینکه دانشجویان را قادر
سازد براي حضور در فعالیتهاي کارآفرینانه و همچنین شانس موفقیت آنها در کارآفرینی
دانشجو محور افزایش یابد .موضوع کارآفرینی به دلیل اهمیتاش و استراتژیك بودنش براي هر
دو گروه از محققین و ارگانهاي برنامه ریز تبدیل به یك مساله مهم شده است ،تحقیقات آینده
می توانند بررسی کنند اثر روش آموزش عملی را ،از قبیل ظرفیت پروژههاي کسب و کار عملی
(کارهاي کوچك تجاري که قبال ذکرشد) یا استفاده از سبكهاي آموزشی که دانشجویان را
بیشتر درگیر مهارتها کند به جاي تاکید بیش ازحد بر آموزشی تئوري ،ساختن تصویر درستی
از رشته تربیت بدنی و چشم انداز این رشته در جامعه و محیط کار براي دانشجویان از دیگر
یافتههاي این تحقیق میباشد.
به نظر می رسد دانشجویان کامال عالقمند و آماده کارافرینی هستند بنابراین این تحقیق به
دنبال ش ناخت موانعی بود که آنها را از شرکت در این نوع از فعالیتها دلسرد میکرد .نتایج
حاکی از آن بود که دانشجویان یك ناتوانی را براي حضور یافتن در عرصه تجارت احساس می-
کردند و همچنین آنها به اندازه کافی از طرف موسسات آموزشی براي گسترش طرحهاي تجاري
خود به صورت عملی حمایت نمیشدند ،در نتیجه مجموعهاي از عوامل فردي و آموزشی و
حمایتی از ظاهر شدن دانشجویان در قالب یك کارآفرین جوان ممانعت میکند .دادن اطمینان
نسبی به دانشجویان براي غلبه بر ترس از دست دادن سرمایه خود ،برداشتن موانع اداري و
تسهیل قوانین و مقررات دست و پا گیر ،امکان استفاده از منابع مالی نیمه دولتی و پرهیز از
تصمیمات محافظه کارانه از مواردي میباشد که براي تشویق کارآفرینی مثمر ثمر خواهد بود.
یافتهها پیشنهاد میکند که آموزشهاي تئوري و عملی نقش مهمی را در پرورش مفهوم
کارآفرینی میان دانشجویان بازي میکند .آموزشهاي دانشگاهی تقویت میکند فارغالتحصیالن
را براي طرحهاي موفق ،شروع واجراي تجارت در سه مرحله .1 :توسعه ایده یا طرح؛ .2
سازماندهی و بنیان نهادن یك تعاونی یا شرکت  .3راهانداختن شرکت تازه تاسیس شده (.)13
نقش دانشگاهها از جمله در دو مرحله نخست چشمگیرتر و تاثیرگذارتر است .بنابراین دانشگاهها
باید بطور آشکارا درگیر شوند بوسیله کارایی و اثربخشی خودشان در تغییر جهت دادن
دانشجویان خود به سمتی که آنها به طور دواطلبانه کارآفرین شوند ( .)32یافتهها حاکی از این
است که چرخه یا سیستم دانشگاهها باید دوباره طراحی شود در جهت تحریك و ساخت
محیطی که منجر شود به توسعه عقاید مثبت کارآفرینی و ارتباط قوي باید برقرار باشد بین
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دانشگاهها و سازمانهاي ذیربط(وزارت کار ،بانكها ،تعاونیها ،مراکز تولیدي و رفاهی و  )...براي
افزایش هرچه بیشتر فرصتهاي بروز کارآفرینی دانشجو محور.
همانطور که از نتایج آزمون یومنویتنی برمیآید تفاوت معناداري بین دانشجویان دختر و پسر
در مولفه موانع فردي مشاهده میشود .بنابراین باید توجه ویژهاي بشود بر روي دانشجویان
دختر ،که مشکالت و موانع بیشتري براي شروع یا اداره یك تجارت در پیش روي خود مشاهده
میکنند ،که این نتیجه با تحقیق شجیع ( )1325مغایرت داشت ( .)1به احتمال زیاد سطح
فرهنگی کشور در سختتر کردن شرایط فردي و حمایتی براي دانشجویان دختر نقش موثري
داشته است که براي برطرف نمودن آن باید دید مسئوالن نسبت به سطح تحصیل کرده این
قشر از جامعه تغییر عملی داشته باشد و تنها در حد جلسات و شعار از حقوق زنان در جامعه
دفاع نشود .دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی نقش موثري را در کشور به عنوان مربیان
ورزش و مالکان باشگاههاي ورزشی بانوان در جهت گسترش تندرستی و نشاط میتوانند ایفا
کنند .بطور قطع ارائه تسهیالت رایگان و نیمبها و یا حمایتهاي قانونی براي ارائه وامهاي
مختص مراکز ورزشی بانوان در تشویق دانشجویان دختر براي تبدیل شدن به یك کارآفرین
میتواند قدم موثري باشد.
به طور کلی دانشجویان تربیتبدنی به برنامهاي سازمان یافته و دقیق براي گسترش رفتار
کارآفرینی و فائق آمدن بر م وانع و مشکالت موجود نیازمند هستند .آنچه مسلم است هنوز
فعالیت منسجم و سازمان یافتهاي براي گسترش و شناساندن فرهنگ کارآفرینی ،دستکم در
حوزه تربیت بدنی جامعه مورد بررسی انجام نشده است .ایجاد مراکز رشد تخصصی تربیتبدنی و
علوم ورزشی ،حمایت از کسب و کارهاي ایجاد شده در حیطه تربیت بدنی ،راهاندازي و
پشتیبانی هستههاي کارآفرینی در دانشکدههاي تربیت بدنی ،برگزاري منظم دورهها و کارگاه-
هاي ترویجی و توجیهی براي استادان و دانشجویان ،معرفی چهرههاي موفق کارافرینی در رشته
تربیت بدنی ،بازبینی سرفصل دورههاي آموزشی براساس زمینههاي شغلی و نیازهاي روز ،فراهم
کردن شرایط براي برقراري ارتباط هرچه بیشتر با صنعت و بخش خصوصی ،از مواردي هستند
که میتوانند ساختار فکري دانشکدهها و در نهایت دانشگاهها را در جهت مثبت تغییر دهند.
حداقل نتیجه نهایی حضور این تفکر در دانشگاه ،ارتقاء رفتار کارافرینانه اعضاي آن است که
میتواند ساختار پیچیده جامعه را نیز بهطوري جدي تحت تاثیر قرار دهد .نتایج این پژوهش
میتواند سیاست گذاران ذيربط را در طرحریزي راهبردهاي کارآمد در راستاي حل موانع
گسترش کارافرینی در میان دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی یاري کند.
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