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Abstract 
The purpose of this study was to identify and model the components and indicators of 

academic entrepreneurship evaluation in faculties of sport sciences. The statistical 

population consisted of all faculty members of the faculties of sports sciences in Tehran 

universities. Due to the limited population, the statistical sample was considered as a 

whole (n=165). For data collection, a researcher-made questionnaire, which was 

developed by a library study and using comments of five professors in sport management 

and two professors in entrepreneurship using the Delphi method, was utilized, and its 

validity and reliability were confirmed. 165 questionnaires were distributed 112 of which 

were completed and collected. In order to analyze the data of  collected questionnaires, 

the following steps were taken into action: Cronbach's alpha coefficient and composite 

reliability for determining reliability, KMO test for determining the sampling adequacy, 

exploratory factor analysis for identifying the components, and verifiable factor analysis 

for determining the structural validity through the statistical softwares of SPSS 22 and 

SmartPLS 3. Finally, the academic entrepreneurship evaluation model was designed in the 

form of 21 indicators and four components including requirements (four indicators), 

empowerment (four indicators), activities (seven indicators), and outcomes (six 

indicators). This model is expected to be used as a useful tool for evaluating the academic 

entrepreneurship of students and faculty members in sports science faculties and to direct 

the functions of these faculties to the functions of the third-generation university. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Academic entrepreneurship enables academic actors to identify opportunities and 

take advantage of creativity (1). However, it is likely that such programs have not 

yet been implemented in Iran's sports science faculties (2). Unfortunately, the 

structure of universities and the sport system is away from appropriate and real 

inteactions as a suitable cooperation is not provided for applying the knowledge 

produced in the faculties of sport sciences (3).  Undoubtedly, such a situation will 

lead to confusion among students, faculty members, and faculty managers to 

commercialize research and evaluate academic entrepreneurship. In addition, it is 

unlikely that the entrepreneurial ideas of academic actors will be implemented and 

supported in a desirable, coherent manner. Therefore, the purpose of this study 

was to identify and model the components and indicators of academic 

entrepreneurship evaluation in faculties of sport sciences. 
 

Materials and Methods 
The present study was carried out among the faculties of sports sciences in the 

universities of Tehran, Tarbiat Modares, Kharazmi, Shahid Beheshti, Shahid 

Rajaei, Payam Noor, Allameh Tabatabai, Al-Zahra, and the Sport Sciences 

Research Institute. The statistical population included all faculty members of 

these centers, which according to the information of the research team and the 

website of the mentioned faculties, their number was estimated to be 165 people. 

Due to the limited population, the statistical sample was considered as a whole. 

The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire. Three 

steps have been taken to design this questionnaire. The first stage involved the 

collection of initial indicators based on library studies and theoretical foundations, 

in which 28 indicators were collected and organized. The second step was to use 

the Delphi technique based on the opinions of five professors in sports 

management and two professors in entrepreneurship. The output of this stage, 

after three stages of reference questionnaires, was 21 indicators in the form of four 

components of requirements (4 indicators), empowerment (4 indicators), activities 

(7 indicators), and outcomes (6 indicators). Finally, the content validity of the 

questionnaire was confirmed using the opinions of sports management professors 

and entrepreneurship professors, and the structural validity (convergent and 

divergent) was confirmed using confirmatory factor analysis. Data reliability was 

also assessed and confirmed by Cronbach's alpha method and composite 

reliability. Generally, in order to analyze the data of 112 collected questionnaires, 

the following steps were taken into action: Cronbach's alpha coefficient and 

composite reliability for determining reliability, KMO test for determining the 
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sampling adequacy, exploratory factor analysis for identifying the components, 

and verifiable factor analysis for determining the structural validity using the 

statistical softwares of SPSS 22 and Smart PLS 3. 
 

Findings 
In the first part, demographic data showed that among the research samples 66% 

(74 people) were men and 34% (38 people) were women. 31.2% (35 people) were 

under the age of 39, 36.6% (41 people) between 40 and 49 years old, and 32.2% 

(36 people) were over 50 years old. Besides, the number of people who were 

teaching and working in different fields of sports sciences was determined as 

follows: 34 people (30%) in sport management, 27 people (24%) in sport 

physiology, 23 people (21%) in motor behavior, 16 people (14%) in pathology 

and 12 people (11%). The composite reliability value and Cronbach's alpha value 

of all variables were higher than 0.7. To measure convergent validity, the average 

variance extracted criterion was used, showing the degree of correlation of a 

structure with its indicators. Due to the larger value of this coefficient than 0.5, 

convergent validity was also confirmed. Moreover, the average variance extracted 

of the main research variables is greater than their correlation with other variables 

(numbers on the main diameter); Thus, divergent validity was also confirmed. All 

factors loading of questions were higher than 0.4; Therefore, it was not necessary 

to remove any of them. Based on the software output, all values obtained from the 

fit of the structural model, including T-Value, R2, Q2, and F2 were evaluated, and 

the values related to them showed a good fit of the research structural model. 

Based on the formula, the model goodness of fit was 0.461. The results showed 

that the components of requirements and empowerment with the path coefficients 

of 0.708 and 0.865, respectively, affect the academic entrepreneurial activities. In 

addition, the model test showed that the component of academic entrepreneurship 

activities with a path coefficient of 0.629 significantly affects the outcomes of 

academic entrepreneurship of faculty members in the field of sport sciences. 

 

Conclusion 
It is better for sport sciences faculties to gradually take on new missions, 

structures, and strategies and create an entrepreneurial university. Therefore, the 

research model is expected to be used as a useful tool for evaluating the academic 

entrepreneurship of students and faculty members in sport sciences faculties and 

to direct the functions of sport sciences faculties to the functions of the third-

generation university. Based on the research findings, it can be suggested that 

educational programs and research activities should be done to get out of the job 

search path and move in the entrepreneurial path. In this way, the conditions for 
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job creation and applicability of research achievements will be provided and the 

platform of university entrepreneurship will be smoothed, especially for sport 

sciences students. Future researchers can also design different models based on 

this model to evaluate the performance of academic actors in the field of sports 

and turn the position of sport sciences faculties into a symbol of knowledge and 

ability.  

Keyword: Entrepreneurship, Evaluation, Academic actors, Sport Sciences  
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 پژوهشیمقالة 

کارآفرینی دانشگاهی در  یابی  ارزهای ها و شاخص مؤلفه ی  یابو مدلشناسایی 

 1های علوم ورزشی دانشکده 
 

   4، رسول نوروزی سیدحسینی 3، مرجان صفاری   2، امیر رحیمی   1محمد احسانی 
 

                      ( نویسنده مسئول)  . استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 2
 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 3

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  4
 

 31/01/1399تاريخ پذيرش:                            10/1398/ 23تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

-کارآفرينی دانشگاهی در دانشکدهارزيابی  های  ها و شاخصمؤلفهی  يابو مدلهدف پژوهش حاضر، شناسايی  

بود.  های   ورزشی  هیئتعلوم  اعضای  ورزشیهای  دانشکدهعلمی  تمام  تهران    علوم  را  شهر  آماری  جامعه 

. برای گردآوری (=165n)  شدمحاسبه  شمار  ، نمونه آماری به روش کلبودن آندلیل محدودبهکه  دادند    تشکیل

پرسشداده از  ا محقق  نامهها  کتابخانهساخته  مطالعات  بهره ز طريق  و  نظرات  ای  از  اس  نفر  پنچگیری   یدتااز 

 و پايايی آنروايی    و  با استفاده از تکنیک دلفی استفاده شد  از اساتید کارآفرينی  نفرو دو    مديريت ورزشی

داده  منظوربه.  شدتأيید   تحلیل  و  برگشتی، پرسش  112ی  هاتجزيه  آلفای آزمون   از  نامه  آماری ضريب  های 

شناسايی گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای  برای تعیین کفايت نمونه.  ، آزمون کی.ام.اُو پايايی مرکب  کرونباخ

تعیین روايی سازه در  مؤلفه برای  تأيیدی  و تحلیل عاملی  آماری اسافزارنرمها  و    22نسخه    اس اسپیهای 

شاخص و    21در قالب    کارآفرينی دانشگاهیدرنهايت، مدل ارزشیابی    .شدستفاده ا  3نسخه    اسالپی اسمارت

 شش)  پیامدهاشاخص( و    هفت)  هافعالیتشاخص(،    چهار)   توانمندسازهاشاخص(،    چهار)ملزومات    همؤلف  چهار

  کارآفرينی دانشگاهیارزيابی    برای  مفید  یعنوان ابزارتواند بهب  رود اين مدلانتظار می.  شدشاخص( طراحی  

های علوم  و کارکردهای دانشکده  به کار رودهای علوم ورزشی  دانشکدهدر  علمی  دانشجويان و اعضای هیئت

   .کارکردهای دانشگاه نسل سوم سوق دهدورزشی را به 
   .یورزش علومکنشگران دانشگاهی، ارزيابی،   کارآفرينی،  واژگان کلیدی:

 
1. Email: ehsani@modares.ac.ir 

2. Email: ehsani@modares.ac.ir 

3. Email: ehsani@modares.ac.ir 

4. Email: ehsani@modares.ac.ir  



 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                     22

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 مقدمه 
یند توسعه کارآفرینی مطرح شده است.  اآفرینی دانشگاه در فرتاکنون رویکردهای متفاوتی برای نقش

است    به کار رفتهها  بیشتر پژوهشدر  و    شده   تأکید بر آن  شده که  یکی از این رویکردهای شناخته

(،  2017؛ گودرزی و همکاران،  2016عظیمی دالرستاقی و همکاران،    ؛ 2015زاده و همکاران،  )مندعلی

تا   استهای هدف، اعم از دانشجویان یا سایر افراد جامعه  آموزش و تدریس کارآفرینی ورزشی به گروه

واقع،  درهز شوند و به کارآفرینی مبادرت ورزند.  از این طریق به دانش، بینش و مهارت کارآفرینی مج

سازی افراد برای کارآفرینی  شدن دانشگاه در توسعه کارآفرینی از طریق آمادهاین رویکرد بازتاب سهیم

های مرتبط  آموختگانی که در رشته کارآفرینی و تخصصاست و بر این فرض استوار است که دانش

)موسیو و    کردتر عمل خواهند  افراد در عرصه کارآفرینی موفق  سایر  در مقایسه با اند،  تحصیل کرده

رویکرد پیشین بازتاب ایفای نقش مستقیم دانشگاه  در مقایسه با  (. رویکرد دیگر که  2019،  1راماسیوتی

کارهای  واندازی کسبسازی دانش از مجرای تسهیل راهدر توسعه کارآفرینی است، از طریق تجاری

خزانه یا بستر کارآفرینی    مانند پذیرد. در پرتوی این رویکرد، دانشگاه  رت میآمیز جدید صومخاطره

(. بر مبنای رویکرد نخست، دستاوردهای کارآفرینانه از  2006،  2کند )راسموسن و سورهیمعمل می 

دانش کارآفرینی  میرهگذر  حاصل  دانشگاهی  درحالیآموختگان  دانشگاه  شود؛  دوم،  رویکرد  در  که 

 دستاوردهای کارآفرینانه خویش است.  پیوسته شاهد 

سودمند خواهد بود  نفعان حوزه ورزش  ذیها برای  های کارآفرینانه در دانشگاه سازی فعالیتیکپارچه

  سازی علوم ورزشی هستندها و بهبود کارایی و پیادهدنبال استفاده از دانش تولیدشده در دانشگاهکه به

ویژه  باورند که انجام این کار نیازمند مشارکت کنشگران متعدد بهنفعان حوزه ورزش بر این  بود. ذی

 (.2014،  3)پاین   استعلمی، دانشکده و دانشگاه  کنشگران دانشگاهی اعم از دانشجویان، اعضای هیئت

انقالب نخست در    شد:براساس پویایی درونی و الزامات محیطی، نظام دانشگاهی با دو انقالب مواجه  

های مربوط به »آموزش«، بر فعالیتدر کشور آلمان اتفاق افتاد که طی آن، عالوه  نوزدهماواخر قرن  

انقالب دوم در اواخر    ؛و مأموریت »پژوهش« به آن اضافه شد   کرددانشگاه به تولید دانش نیز اقدام  

دار مأموریت سوم یعنی  وقوع پیوست و دانشگاه عهده های علمی بهقرن بیستم براساس ظهور نوآوری 

(. با گذر نهاد دانشگاه از دوره )نسل(های تکاملی مختلف  2004،  4سعه اقتصادی« شد )اتزکویتز»تو
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زمانی تحول دانشگاه و جامعه در  (، اکنون دوره هم2014،  1نظیر آموزش، پژوهش و کارآفرینی )آودرچ

مشارکت    (. 158،  2005،  2محور فرارسیده است )ژویینگ آفرینی و جامعه داناییراستای تحقق ارزش 

به کارآفرینی  توسعه  دانایی مؤثر در  در تحقق جامعه  دانشگاه  رسالت  از دو جنبه حائز عنوان  محور، 

یندهای دانشگاهی  اها، ساختار، روابط و فراهمیت است: نخست، جنبه درونی و تحول کارکردها، مؤلفه

، پیامدها و دستاوردهایی  جنبه بیرونی  ،سازی فضای آموزش و توسعه کارآفرینی و دوم در راستای فراهم

های  همراه دارد و متقابالً از نیروها و نظام است که دانشگاه برای توسعه کارآفرینی در سطح جامعه به

پذیرد  نفع یا فعال در عرصه اقتصاد و توسعة مبتنی بر دانش، نوآوری و کارآفرینی تأثیر میپیرامونی ذی

 (.2014)آودرچ، 

در رابطه با موضوع کارآفرینی در کشورهای مختلف بیانگر این    شدهانجاممطالعه و بررسی اقدامات  

پژها در زمینه است که دانشگاه پیشگامهای آموزشی و  بنابرایناندبوده  وهشی  نیز چنین    ؛  ایران  در 

دانشگاه برای  بر رسالتی  است. عالوه  به  ها متصور  آموزشی کشور،  نظام  ویژه در بخش  این، سیستم 

زاده  با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای بخش دولتی شکل گرفته است )مندعلیآموزش عالی  

کارگیری آموختگان بدون توجه و قصد بهکه دانشاست  ه  شدله موجب  ئ(. این مس2015و همکاران،  

ها و نیز قوة خالقیت و ابتکار خود در راستای شروع کاری نو و ارائه محصول یا خدمتی جدید،  آموخته 

است که در   حالی  این در  ؛های شغلی وارد بازار کار نیروی انسانی شونددنبال یافتن موقعیتبه  صرفاً

شرایط فعلی کشور، جذب نیروی انسانی آماده به کار در بخش دولتی تقریباً متوقف شده است و بخش  

اینکه یکی ازخصوصی نیز توان جذب دانش پیامدهای    آموختگان آماده به کار را ندارد. با توجه به 

های کشور(  ، طرح کاراد )طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهاستمثبت پدیده کارآفرینی اشتغال مولد  

مندشدن از سایر پیامدهای کارآفرینی  کشور در زمینه بیکاری و نیز بهره  کنونیبا هدف رفع معضل  

د اعتماد به نفس در بین  ، رشفناوریکارگیری  ها، تولید ثروت، ایجاد و بهخالقیت  شکوفاییهمانند  

عنوان یک سند باالدستی ارائه شده  به  ،و جلوگیری از مهاجرت نخبگان  آموختگاندانشدانشگاهیان و  

 است. 

های علوم ورزشی در رشد و  ها و پژوهشآفرینی آموزشها و نقشمشارکت دانشکده به این ترتیب،  

 مدنظر ای است که کمتر  ه، حلقه مفقودهشکوفایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای توسعه جامع

های علوم ورزشی با مشارکت در توسعه کارآفرینی،  رود دانشکدهرو، انتظار میازاین  ؛قرار گرفته است

دهند و با انجام  محور و کسب مزیت رقابتی پایدار قرار رسالت خویش را در مسیر تحقق جامعه دانایی
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. مقصود  کنندو پیامدها و دستاوردهای شگرفی حاصل    کردهکار، الزامات تحول درونی را فراهم    این

ها، ساختار و راهبردهای جدیدی را بر  تدریج مأموریتبه  بایدهای علوم ورزشی  این است که دانشکده

ایجاد    بگیرندعهده   باعث  فرو  درمورد  شوند.  کارآفرین  فعالیتادانشگاه  و  کاریندها  آفرینی های 

که به سازوکارهای گوناگونی برای کارآفرینی  است  های زیادی صورت گرفته  دانشگاهی، تاکنون پژوهش

های تأثیرگذار تردید، پرشماری سازهاند. بی سازی دستاوردهای پژوهشی اشاره کردهدانشگاهی و تجاری

آفرینی دانشگاهی در پیش  ای برای کاردر هر مورد، سازوکار ویژهکه  شود  ها سبب میو تفاوت زمینه

های کارآفرینانه  ترین فعالیتمهم شماره یک،(. در جدول  2016زاده،  زاده و عبداهللگرفته شود )شریف

 صورت خالصه ارائه شده است. ( به2019دانشگاهی )موسیو و راماسیوتی، 
 

 

 های کارآفرينی دانشگاهی ترين فعالیتمهم -1جدول 

Table 1- The most important academic entrepreneurship activities 
  Activitiesهافعالیت Researcher پژوهشگر

 2005الکت و همکاران،   ؛ 2005اوشیا و همکاران،  ؛2004شین، 
 ها و استارتاپ 1آفاسپین

Spin-off and Start-ups 

 دهی لیسانسحق ثبت اختراع و  2002کوهن،  ؛2000ایوانز، -کالفستن و جونز

Patent and licensing rights 

 2011گریمالدی و همکاران،  ؛2005اوشیا و همکاران، 

 های علم و مراکز رشد تجاری پارک

Science parks and 

commercial growth 

centers 

 2013پرکمن و همکاران،   ؛2000فاسین، 
 دفاتر ارتباط و انتقال فناوری 

Communication and 

technology transfer offices 

 2014اران، کگوئررو و هم ؛2012هوگینز و کیتاگاوا، 
 های دانش آموزش و شبکه

Education and knowledge 

networks 

 2005الکت و همکاران،  ؛2002کوهن،  ؛2000الفستن ، ک
 انتشار، قرارداد پژوهشی و مشاوره 

Publication, research 

contract and consultancy 
 

 
1. Spin-off 
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زیرا موجب بهبود عملکرد   ؛ورزشی برای توسعه ورزش اهمیت فراوانی دارد  دانش و نوآوری در علوم

)کاس  اقتصادی کشور خواهد شد  رشد  و  ارتقای سالمت جامعه  (.  2018همکاران،    و  1ورزشکاران، 

تجارینهادینه و  دانشگاهی  کارآفرینی  روند  فناوریسازی  پژوهشهای  سازی  از  علوم  برخاسته  های 

پیشرفت  ورزشی نهبه  دانشگاهیهایی  جامعه  برای  مدیران   ،تنها  و  ورزشکاران  مربیان،  برای  بلکه 

تسهیل همکاری2006و همکاران،    2)بیشاپ سازمان(،  بیشتر  مشارکت  و  ورزشی،  ها  نهادهای  و  ها 

پژوهش  از  آگاهی  و   3ورزشی )رینگوت ریوت   ها و تحول محصوالت ورزشی در تمام سطوحافزایش 

(،  2016و همکاران،    4ای )گیبلینهای ورزشی حرفه(، کسب مزیت رقابتی برای باشگاه2014همکاران،  

ارتباط مؤثر  2014،  5های غیرانتفاعی ورزشی )خینگ و دالس افزایش درآمدهای سازمان افزایش   ،)

اقتصادی و  2019  و همکاران،  6میان پژوهشگران علوم ورزشی و عملگران )کوبایی  ( و سایر مزایای 

 شود.  میمنجر اجتماعی 

، مختلف ازجمله علوم ورزشیو تولید دانش در علوم    این نکته را باید به خاطر داشت که انجام پژوهش

سازی دانش و استفاده مؤثر از علم و فناوری است که تنهایی عامل خلق ثروت نیست؛ بلکه تجاریبه

ها به  که نتایج پژوهشدرواقع، تا زمانی (.2017، 7شود )بنگتسناقتصادی میباعث خلق ثروت و رشد 

-، عمالً هیچ سودی از پژوهش شدنی نباشدمحصوالت واقعی تبدیل نشود و در صنعت ورزش استفاده

یا جامعه حاصل نخواهد شد   برای دانشگاه  اسماعیل،  های ورزشی  این میان  (. 2014)رشید و    ،در 

توانند انتقال دانش به بخش تجاری را بهبود بخشند و برای کشور تولید  ورزشی میهای علوم  دانشکده

از کارآفرینان را پرورش دهند )گودرزی و همکاران،    ، ثروت کنند کارهای  و( و کسب2017بسیاری 

.  ورزشی را در بازار کنونی قادر سازند تا محصوالت نوآورانه خود را قبل از رقبا کشف کنند کارآفرینانه

توانند در  ها و کارکردهای خود میمشیها، صنعت و دولت، هرکدام با اهداف، خطدرحقیقت، دانشگاه

تجاری و  محصول  تولید  فناوری،  علم،  طریق  زنجیره  از  ورزش  تجاری  ارزش  افزایش  باعث  سازی 

 (. 2014)رشید و اسماعیل، های علمی شوند پژوهش

 
1. Kos 

2. Bishop 

3. Ringuet-Riot 

4. Giblin 

5. Khieng & Dahles  

6. Kubayi 

7. Bengtsson  

https://journals.co.za/search?value1=Alliance+Kubayi&option1=author&option912=resultCategory&value912=ResearchPublicationContent
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ارتباط صحیح و مؤثر دانشگاه   کارهای  وتواند در مسیر مدیریت کسبو صنعت میشکی نیست که 

ها  زیرا دانش تولیدشده در دانشگاه  شود؛کارآفرینانه موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و فناوری  

برای کسب  مانند تواند  می رقابتی  تلقی شودمزیت  کارآفرینانه  میان    ؛وکارهای  مؤثر  ارتباط  بنابراین 

های رقابتی در کسب ها و مزیتها به نوآوریها و تبدیل آنفرصتدانشگاه و صنعت موجب شناسایی 

طورکلی، نظام آموزشی مبتنی بر کارآفرینی، کنشگران دانشگاهی را  . بهشودمیو کارهای کارآفرینانه  

توان که البته با احتمال زیاد می   کدمیها توانمند  مندی از خالقیتها و بهرهدر زمینه شناسایی فرصت

سازی نشده است )عظیمی  های علوم ورزشی ایران پیادههایی در دانشکدهه امروز چنین برنامهگفت تا ب

همکاران،   و  دانشگاه201دالرستاقی  ساختار  و  به(  ورزش  نظام  و  آنگونهها  تعامل  که  است  ها،  ای 

  های علومدانشکده شده در  دانش تولید  کردنو بستر همکاری برای کاربردی  یستمناسب و واقعی ن

کنشگران دانشگاهی الزم است در کنار   بنابراین  ؛(2013)دستوم و همکاران،    ستنیورزشی مساعد  

رو  ازاین کنند؛راستایی متوازنی بین این دو برقرار و هم کردهاهداف علمی، به اهداف تجاری نیز توجه 

رو، گامی مهم در  های پیششهای کاربردی و تشخیص و توسعه آگاهی از چالسیاست ترویج پژوهش

پیاده ملموسانتشار،  و  )هالپرینپژوهش  کردنترسازی  بود  خواهد  ورزشی  علوم  همکاران،   1های  و 

2018.) 

ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در    ی اصلیهابنابراین، در پژوهش حاضر این سؤال مطرح است که مؤلفه

هایی دارند؟ همچنین اصلی، هر کدام چه شاخصهای  های علوم ورزشی چیست؟ این مؤلفهدانشکده

-ها و شاخصهای علوم ورزشی، مؤلفهها است که در دانشکده پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال

های اصلی ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی چه میزان و جه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند و درنهایت، مدل  

ها  ترین راه؟ یکی از مناسبچگونه استهای علوم ورزشی  دهارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشک

سؤال به  پاسخ  مطرحبرای  آزمون های  برای  پیمایشی  مطالعات  و  خبرگان  نظرات  از  استفاده  شده، 

سازی به این دلیل است که مبانی اصلی دانش در هر  شده است. اهمیت مدلبندیهای فرضیهسؤال

های جزئی و پراکنده؛  نه یافته  ،شده توسط دانشمندان استاساییهای مناسب شنپایه مدل  ای برحوزه

داده میزیرا  مدل  قالب  در  مدلها  البته  شوند؛  تعبیر  و  تبیین  کشف،  فراگردهای  توانند  از  سازی 

دهد که درک  دست میاما ابزاری به  ،کند کامل معرفی نمی  طوراجتماعی، جهان اجتماعی را لزوماً به

 (.  2013داوری و رضازاده، کند )تر میاساسی آن را آسانهای مکانیسم

 
1. Halperin 
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موضوع  دانشگاهی  قوی  کارآفرینی  احتمال  به  و  است  جدید  نسبتاً  دانشکدهی  بیشتر  علوم در  های 

صورت نگرفته است.   های واقعیو تحلیلنشده  های مناسبی برای آن معرفی  ورزشی، مسیرها و شیوه

سردرگمی  بی به  وضعیتی  چنین  هیئتتردید،  اعضای  برای دانشجویان،  دانشکده  مدیران  و  علمی 

های  سازی ایدهها و کارآفرینی دانشگاهی و فقدان همگرایی و همنوایی در پیادهسازی پژوهشتجاری

   خواهد شد.  منجر ها کارآفرینانه کنشگران دانشگاهی و حمایت مؤثر از آن
 

 پژوهش روش
همبستگی -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات، از نوع توصیفی

ارزشیابی فعالیت  بود های کارآفرینی در  که به شکل پیمایشی و میدانی انجام شد. ازآنجاکه معموالً 

وهش  پذیرد، در این پژها صورت میعلمی آنسطح دانشکده براساس نظرات مدیران و اعضای هیئت

بنابراین، محدوده مطالعاتی پژوهش حاضر،    ؛ ها مبنای کار قرار گیردنیز سعی شده است نظرات آن

دانشگاهدانشکده شامل  تهران  شهر  ورزشی  علوم  شهید های  خوارزمی،  مدرس،  تربیت  تهران،  های 

ظر گرفته و پژوهشگاه علوم ورزشی در ن)س( ی، الزهرا ئبهشتی، شهید رجایی، پیام نور، عالمه طباطبا

که براساس اطالعات تیم پژوهشی    بودند علمی این مراکز  شد و جامعه آماری آن، تمام اعضای هیئت

تعداد آنو سایت دانشکده  به  165ها  های مذکور،  برآورد شد.  جامعه، نمونه   محدود بودندلیل  نفر 

روش کل به  پژوهش  این  در  و  آماری  گرفت  انجام  مراحل  نامه صحیح  شپرس112شمار  انجام  برای 

 .  درصد(  68)نرخ بازگشت  تحلیل آماری برگشت داده شد 

بود.   3اس نسخه  الو اسمارت پی  22اس نسخه  اسپیافزارهای اسها، نرمابزار تجزیه و تحلیل داده

مدل  های متنوع ازجمله حوزه منابع انسانی کاربرد دارد.  اس در حوزهالپیاسمارت    افزار آمارینرم

هایی  های چندمتغیره آماری است که برخالف وجود محدودیتیکی از تکنیک  مربعات جزئیحداقل  

بودن حجم نمونه و وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل که مانند توزیع غیرطبیعی متغیرها، کم

تواند جایگزین مناسبی برای  های رگرسیونی و معادالت ساختاری الزم به رعایت بودند، میدر روش

هایی را با چند متغیر مستقل و وابسته  ای تشریح کواریانس همچون لیزرل و آموس باشد و مدلهروش

 (.  2014برازش کند )محسنین و اسفیدانی، 

-های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدهها و شاخصیابی مؤلفهنامه نهایی با هدف مدلپرسش

ر مسیر طراحی خود، سه مرحله را سپری کرد. نامه دهای علوم ورزشی طراحی شد، اما این پرسش

ای و مبانی نظری بود که در های اولیه براساس مطالعات کتابخانهمرحله اول شامل گردآوری شاخص

گیری از تکنیک دلفی با استفاده  آوری و سازماندهی شد. مرحله دوم، بهره شاخص جمع  28  ،این مرحله
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مدیریت ورزشی و دو نفر از اساتید کارآفرینی بود که خروجی این مرحله  از نظرات پنچ نفر از استادان  

ها )چهار شاخص در قالب چهار مؤلفه ملزومات و محرک  21ها،  پس از سه مرحله ارجاع پرسشنامه

روایی    .بود  شاخص(  شششاخص( و پیامدها )  هفتها )، فعالیتشاخص(  چهارشاخص(، توانمندسازها )

جمع دادهابزار  از  محتوایی    صورتبه  ا هآوری  استفاده  و    اتنظربا  ورزشی  مدیریت  اساتید  اساتید 

 و پایایی ابزار شد ( با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تأیید 2و واگرا 1و روایی سازه )همگرا  کارآفرینی

   .(دو شماره )جدول ها نیز به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ارزیابی و تأیید شد آوری دادهجمع

ها  بودن ابزار پژوهش، از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. تمامی پرسشساختهدلیل محققبه

از   بیشتر  عاملی  بار  پرسشبودند که نشان  4/0دارای  تأیید  استفادهدهنده  است. همچنین    شدهنامه 

-آزمون کیزر  درصد و مقدار مناسب شاخص آماری  99معناداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  

حاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهای مدنظر برای انجام تحلیل عاملی است. جدول    3لکین اُ-یرم

بارتلت  کرویت  لکین و آزمون  اُ-میر-شماره دو، آزمون تحلیل عاملی را با استفاده از شاخص آماری کیزر

آمده در این بخش، مدل  دستهمچنین براساس اطالعات به  .دهد پرسشنامه پژوهش حاضر را نشان می

 . شد ترسیم  شماره یکشکل با مفهومی پژوهش مطابق 

 
 اُلکین–میر -آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، بارتلت و مقدار  کیزر -2جدول  

Table 2- Exploratory factor analysis test, Bartlett and Keyser-Meir-Olkin value 

 
1. Convergent Validity 

2. Discriminant Validity 

3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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 ها بر گرایش کارآفرینی ها و استراتژیتأکید مدیران، تصمیم

Emphasis of managers, decisions and 

strategies on entrepreneurial orientation 

718/0 

در راستای   های مختلف دانشکدهسرمایهبرداری از بهره  001/0 6/963 838/0

 یکارآفرین

Exploiting various capitals of the faculty in 

the direction of entrepreneurship 

629/0 
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 اُلکین–میر -آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، بارتلت و مقدار  کیزر -2جدول ادامة 

Table 2- Exploratory factor analysis test, Bartlett and Keyser-Meir-Olkin value 
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 قصد کارآفرینانه دانشکده در تحقق کارآفرینی دانشگاهی 

The entrepreneurial intention of the faculty 
in the realization of academic 

entrepreneurship 

802/0 

838/0 6/963 001/0 
 های کارآفرینانه مشارکت دانشکده در برنامه

Faculty participation in entrepreneurial 
programs 
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های  مهارتهای آموزشی درخصوص تدوین و توسعه برنامه
 کارآفرینی

Planning and developing educational 
programs regarding entrepreneurial skills 

761/0 

892/0 4/618 001/0 

سنجی دستاوردهای پژوهشی در حوزه  نیازسنجی و امکان
 علوم ورزشی 

Needs assessment and feasibility of 
research achievements in sports sciences 

753/0 

های ورزشی و  ارتباطات راهبردی دانشکده با سازمان
 غیرورزشی 

Strategic communication of the faculty with 
sports and non-sports organizations 

694/0 

پردازی و...( در  میزان تأثیر مشارکت کارآفرینانه )ایده
 ارزیابی عملکرد 

The impact of entrepreneurial participation 
(ideas, etc.) in performance evaluation 

623/0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                     30

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 اُلکین–میر -آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، بارتلت و مقدار  کیزر -2جدول ادامة 
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The rate of each of the indicators in the 
realization of academic entrepreneurship 
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 معناداری 

Sig. 
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A
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ها و اختراعات )واگذاری یا  برداری از ایدهمجوزهای بهره
 فروش( 

Licenses to exploit ideas and inventions 
(assignment or sale) 

557/0 

716/0 7/845 001/0 

 اکتشافات علمی و پژوهشیثبت اختراعات و 

Registration of scientific and research 
patents and discoveries 

792/0 

علمی در  های زایشی توسط اعضای هئتتأسیس شرکت
 های اخیر سال

Establishment of reproductive companies 
by faculty members in recent years 

686/0 

 قراردادهای پژوهشی بین دانشگاه، صنعت و دولت عقد 

Research contracts between university, 
industry and government 

545/0 

افزایی  های آموزشی و مهارتها و دورهبرگزاری کارگاه
 کارآفرینانه 

Holding workshops and training courses 
and entrepreneurship skills development 

826/0 

 های فناورانه فروش محصوالت و بازده اقتصادی نوآوری

Selling products and economic efficiency 
of technological innovations 

765/0 

مقیاس توسط بازیگران  های علمی بزرگاجرای پروژه
 دانشگاهی 

Implementing large-scale scientific projects 
by academic actors 

741/0 
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 اُلکین–میر -آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، بارتلت و مقدار  کیزر -2جدول ادامة 

Table 2- Exploratory factor analysis test, Bartlett and Keyser-Meir-Olkin value 
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  questions هاپرسش

ها در تحقق کارآفرينی )میزان هريک از شاخص
 دانشگاهی( 

The rate of each of the indicators in the 
realization of academic entrepreneurship 

بار 
 عاملی

Facto
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load 

 کی. ام. ُ 

KMO 

 بارتلت

Bartl
ett's  

سطح 
 معناداری 

Sig. 

ها
مد

پیا
 O

u
tc

o
m
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های حمایتی و وضعیت  رضایتمندی دانشجویان از سیاست
 کارآفرینی

Students' satisfaction with support policies 
and entrepreneurship status 

695/0 

783/0 3/926 001/0 

بازآفرینی محصوالت ورزشی و نوسازی صنعت ورزش  
 برمبنای نوآوری

Recreating sports products and renewing 
the sports industry based on innovation 

538/0 

 سازی فرهنگ سالمتی و تندرستی در جامعه میزان نهادینه

The rate of institutionalization of the 
culture of health and well-being in the 

society 

749/0 

 افزایش تعداد رویدادهای کارآفرینانه ورزشی

 Increasing the number of sports 
entrepreneurial events 

726/0 

رشد کیفیت رویدادهای ورزشی براساس دستاوردهای  
 پژوهشی

The growth of the quality of sports events 
based on research achievements 

663/0 

بهبود وضع اقتصادی و رفاه اجتماعی دانشکده و بازیگران  
 دانشگاهی 

Improving the economic situation and 
social well-being of the faculty and 

academic actors 

618/0 
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 مفهومی پژوهش  مدل -1شکل 

 نتایج 
      ه شده است.نشان داد سهدر جدول شماره های پژوهش شناختی نمونهاطالعات جمعیت

 

 ها نمونه شناختیهای جمعیتويژگی  -3جدول 

Table 3- Demographic characteristics of the samples 

 
 

 ارتباطات

 

  ملزومات و

 هامحرک

 گیری کارآفرينانهجهت

 کارآفرينانه سرمايه

 کارآفرينانه قصد

 کارآفرينانه مشارکت

 توانمندسازها 
 بازارسنجی

 کارآفرينانه آموزش

بهبود سیستم 

 ارزيابی

 هافعالیت 
  

 
 پتنت/صدور مجوز

 های زایشیشرکت

 قراردادهای پژوهشی

 افزاییهای مهارتکارگاه

 محصوالت فناورانهفروش 

-های علمی بزرگپروژه

 مقیاس

 
 پیامدها

  

 
 رضایتمندی تحصیلی

 نوسازی صنعت ورزش

 سازی بخش سالمتبهینه

 افزایش تعداد رویدادها

 بهبود کیفیت رویدادها

آفرینی فردی و ثروت

 سازمانی
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استفاده شد. تمام   و بارهای عاملیروایی   و  پایایی هایتحلیلگیری، از برای بررسی برازش مدل اندازه

،  1)هولند  ها الزم نبودیک از آنرو حذف هیچدست آمد؛ ازاین  به  4/0از    بیشترها  بارهای عاملی پرسش 

1999). 

 
 های پژوهش براساس آزمون فورنل و الرکر نتايج روايی و پايايی سازه  -4جدول 

Table4- Validity and reliability results of research constructs based on Fornell-

Larcker Criterion 
 4 3 3 1 ها(متغیرها )سازه

 آلفای کرونباخ 
 Cronbach's alpha 

76/0 82/0 78/0 75/0 

 پایایی ترکیبی

 Composite reliability 
81/0 84/0 89/0 83/0 

  شدهمیانگین واریانس استخراج

Extracted Mean Variance  
61/0 66/0 72/0 62/0 

 ها . ملزومات و محرک1

Necessities and stimuli 
59/0    

 . توانمندسازها 2

Enablers 
34/0 67/0   

 های کارآفرینی دانشگاهی . فعالیت3

Academic entrepreneurial 

activities 

38/0 29/0 44/0  

 . پیامدها 4

Outcomes 
40/0 35/0 22/0 53/0 

 

است   7/0از    بیشتر، مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمام متغیرها  شماره چهارجدول  با  مطابق  

عیار میانگین واریانس  از ممنظور سنجش روایی همگرا  بهکند.  گیری را تأیید می و برازش مدل اندازه

با    استفاده شد  2شده استخراج  نشان میشاخصکه میزان همبستگی یک سازه  را  با  های خود  دهد. 

، برای همه متغیرهای پنهان  شماره سهدر جدول  5/0تربودن مقدار این ضریب از عدد توجه به بزرگ

شود )فورنل  گیری تأیید میهای اندازهبودن مدلاول و دوم، روایی همگرای مدل و مناسب  های مرتبه 

هایش در  )تشخیصی(، میزان همبستگی یک سازه با شاخص(. در قسمت روایی واگرا 1981، 3و الرکر

 
1. Hulland 

2. Average Variance Extracted (AVE)  
3. Fornell & Larcker  
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شده باید  شود که جذر میانگین واریانس استخراجها مقایسه میمقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه

(.  1981ها باشد )فورنل و الرکر،  با سایر سازه   مربوطاز همبستگی بین سازه    بیشترها  برای تمام سازه

شده متغیرهای اصلی پژوهش بیشتر ، جذر میانگین واریانس استخراج چهارشماره  با توجه به جدول  

-ها با متغیرهای دیگر است )اعداد روی قطر اصلی(؛ بنابراین معیار دوم مدل اندازهاز همبستگی آن

 کند. گیری را تأیید میهای اندازهگیری، مقادیر روایی واگرا و برازش خوب مدل

، ضریب 2( ضریب تعیین 1، معیارهای ضریب معناداری )آماره تی برای بررسی برازش مدل ساختاری

  های مدل از آماره تی ابتدا برای بررسی رابطه بین سازه.  شدارزیابی    4و اندازه اثر   3بینی قدرت پیش

درصد معنادار هستند.    95، تمامی مسیرها در سطح اطمینان  شماره دواستفاده شد. مطابق شکل  

زا، های برونو درمورد سازه  شودمیزای )وابسته( مدل محاسبه  های درونسازهتنها برای    ضریب تعیین

دهنده برازش صفر تا یک متغیر است و نشانعدد  از  ضریب تعیین    مقدار این معیار صفر است. میزان

  ، ( است. در این پژوهش67/0( و قوی )33/0(، متوسط )19/0مدل ساختاری در سه سطح ضعیف )

و بدین معنی است که مدل    است  67/0زای مدل بیشتر از  مربوط به متغیرهای درون  ضرایب تعیین

درمورد بینی  قدرت پیش ضریبکه  درصورتی از سوی دیگر،  ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است.  

بینی ضعیف، ترتیب نشان از قدرت پیش، بهکندرا کسب    35/0و    15/0،  02/0زا مقادیر  یک سازه درون

ها  بینی سازهافزار، قدرت پیشهای آن سازه دارد. براساس خروجی نرمقوی در قبال شاخصمتوسط و  

زا  اثر یک متغیر برون  مقدارمعنی میزان    به  اندازه اثرهمچنین معیار  است.    35/0دارای شدت بیشتر از  

  35/0و    15/0،  02/0کند که مقادیر  های مدل را تعیین می و رابطه بین سازه  ستزابر یک متغیر درون

داربه بر سازه دیگر  بزرگ یک سازه  و  تأثیر کوچک، متوسط  اندازه  از  نشان  و    د نترتیب  )محسنین 

حد   یشتر ازب  برای اندازه اثر،  آمدهدستبه  مقادیر  همه  افزار،براساس خروجی نرم  (.2014اسفیدانی،  

   .استشده  متوسط مقادیر تعیین

 

 

 

 

 
1. T-Value 

2. R2 

3. Q2 

4. F2 
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به عنوان    36/0و    25/0،  01/0درنهایت، طبق فرمول زیر، برازش کلی مدل محاسبه شد. سه مقدار  

 461/0. برازش کلی مدل با توجه به مقدار  شدندمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفی  

 در سطح قوی برآورد شد.  

GOF = √
____

Com ×
____
R2  = √0.285 × 0.747  = 461/0  

 
 شده در حالت تخمین ضرايب استاندارد مدل ساختاری آزمون -2شکل 

 فرعی پژوهشهای نتايج بررسی فرضیه -5جدول 

Table 5-  The results of investigating the sub-hypotheses of the research 

 معیار اندازه اثر 

Effect size 

Criterion 

 هافعالیت <توانمندسازها

Activities < 

Enablers 

  <هاملزومات و محرک

 هافعالیت 

Activities < Necessities 

and stimuli 

 پیامدها <هافعالیت 

Outcomes< 

Activities 

 اندازه اثر 

 Effect size   
703/0  153/0  261/4  

 Predictive power factor بینیضريب قدرت پیش

 ها ملزومات و محرک

Necessities and 

stimuli 

 توانمندسازها 

Enablers 
 ها فعالیت

Activities 
 پیامدها 

Outcomes 

397/0  464/0  536/0  507/0  

 The coefficient of determination ضریب تعیین

 Outcomes پیامدها Activities هافعالیت
786/0  708/0  
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ترتیب ملزومات و توانمندسازها به  سازه،  دو شماره  با توجه به مدل ساختاری استانداردشده در شکل  

  ، آزمون . همچنینهای کارآفرینی دانشگاهی اثرگذار هستندفعالیتبر    865/0و    0/ 708مسیر  یب  ابا ضر

طور معناداری به  629/0های کارآفرینی دانشگاهی با ضریب مسیر  سازه فعالیتدهد که  مدل نشان می

 علوم ورزشی اثرگذار است. هعلمی رشتاعضای هیئت پیامدهای کارآفرینی دانشگاهی بر 
 

 گیری بحث و نتیجه
-مؤثر در توسعه فعالیتعنوان عامل مهم و  ها بهدر پژوهش حاضر نشان داده شد که ملزومات و محرک

شوند.  های علوم ورزشی و دستیابی به پیامدهای حاصل از آن شناخته میهای کارآفرینانه دانشکده

های کارآفرینی دانشگاهی ها بر فعالیتکه ملزومات و محرک  کندمی  تأیید فرضیه اول پژوهش بیان

ی علوم ورزشی در مسیر کارآفرینی  هاحرکت دانشکده به عبارت دیگر،  ؛ تأثیر مثبت و معناداری دارند 

-سازی ملزومات و محرکسوم و چهارم، نیازمند استقرار و پیاده  هایهای نسلبه دانشگاه   هاآنو تبدیل  

ای در ساختار  ها که دربرگیرنده محورهای ویژههاست. مؤلفه ملزومات و محرکها در بنیان دانشکده

ارزنده  های علوم ورزشیافزاری دانشکدهو شاکله سخت از  است، نقش  ای در بروز پیامدهای حاصل 

ایفا   دانشگاهی  به. جهتکنندمیکارآفرینی  دانشکده  کارآفرینانه  بهگیری  مدیران،  اولین ویژه  عنوان 

ها، گویای آن است که کنشگران دانشگاهی برخالف کارکردهای محور در مؤلفه ملزومات و محرک

مدار  با موضع راهبردی نسبت به کارآفرینی، رویکرد کیفیتسنتی دانشگاه )آموزش و پژوهش(، باید  

-دهد که راهبردها و رفتارهای دانشکده. این امر نشان میکننددر حرکت به سمت کارآفرینی را اتخاذ  

  1گامی با ماهیتی کارآفرینانه در سه جنبه نوآوری، پیش  بایدهای علوم ورزشی در سطح ساختار و محتوا  

ریسک انجامو  )راچ   پذیری  همکاران،    2گیرد  یافته2009و  و (.  گودرزی  پژوهش  با  بخش  این  های 

های افزایش مشارکت  ( نیز تأکید داشت که یکی از راه2014( همخوانی دارد. آودرچ )2017همکاران )

از جنبه درونی و تحول کارکردها، مؤلفهمؤثر  دانشگاه ها،  ها در کارآفرینی دانشگاهی، عبارت است 

فر و  روابط  فراهماساختار،  راستای  در  دانشگاهی  کارآفرینی.  یندهای  توسعه  و  آموزش  سازی فضای 

-های فردی و نیز درجهعلمی( که از ویژگیهمچنین کنشگران دانشگاهی )دانشجویان و اعضای هیئت

به    ای از خصایص کارآفرینانه )همچون خطرپذیری، نوآوری، میل به موفقیت و انگیزه پیشرفت، میل

گیری کارآفرینانه دانشکده بتوانند به پرورش قصد  استقالل( برخوردار هستند، چنانچه در پرتوی جهت

 
1. Proactiveness  

2. Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese  
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ای خود به انجام کارکردهای موردانتظار بپردازند، های حرفه)نیت( کارآفرینانه و استفاده از ظرفیت

رآفرینانه است )همانند که همان بروندادهای رفتار کادست یابند  ممکن است به عملکرد کارآفرینانه  

-های دایرشده، همکاری و سهم در طرح، شرکتشدهشده، قراردادهای پژوهشی منعقداختراعات ثبت  

یافته و...(.  مشترک  پژوهشی  )های  وحدانی  و  قربانی  پژوهش  با  بخش  این  بر  2016های  مبنی   )

بیشاپ و همکاران  راستاست.  های علمی و آکادمیک برای کارآفرینی در صنعت ورزش همشایستگی

ها با متخصصان علوم ورزشی ای مربیان و ارتباط متقابل آنبر این باورند که ظرفیت حرفه  ( نیز2006)

 ؛ گذاری در این بخش هزینه نیستبنابراین سرمایه  کند؛تواند شکاف علم و عمل ورزشی را کمتر  می

اقدام راهبردی در راستای تحقق کارآفرینی ورزشی به ش رود. کارآفرینی ورزشی مار میبلکه نوعی 

های های جدید یا انجام فعالیتویژه کارآفرینی دانشگاهی مربوط به کشف، ایجاد و تعقیب فرصتبه

 (. 2020نوآورانه در بستر ورزش با تمرکز اصلی بر جنبه انسانی است )پلگرینی و همکاران، 

ی به کارآفرینی گرایش داشته باشند،  های علوم ورزشچنانچه مدیران دانشکده  ، نتایج پژوهش نشان داد

شوند و برای تحقق انداز و هدفی روشن گردآوری و تأمین میویژه منابع مالی، با چشممنابع سازمانی به

گیری، ماهیت تفکر و بینش کارآفرینی برای خلق  کارآفرینی هزینه خواهند شد. در این نوع جهت

های علوم های دانشکدهمدیریت کارآفرینانه سرمایه  گیرد وارزش از طریق همین منابع مالی شکل می

ها،  دهی بخش مالی دانشکدههای سامانبه عبارت دیگر، یکی از راه  ؛ورزشی را بهبود خواهد بخشید

-هاست و از سوی دیگر، کارآفرینی دانشگاهی و تحقق دانشگاه کارآفرین در دانشکده کارآفرین شدن آن

رو مدیریت منابع مالی و کارآفرینی  ازاین  ؛ داردنیاز  منابع مالی    های علوم ورزشی به مدیریت صحیح

به منابع متنوع مالی    های علوم ورزشی برای کارآفرینیدانشکده   ؛ یعنیدانشگاهی ارتباط دوسویه دارند

ترتیب،    ینا  هب  ؛ها خواهد شد دارند و کارآفرینی موجب ایجاد منابع مالی متنوعی برای دانشکدهنیاز  

اختصاص بودجه و تسهیالت مالی و حمایت و توسعه کارآفرینان دانشگاهی در علوم ورزشی، از اهمیت  

برخوردار   دانشکدهاستفراوانی  مشارکت  با  پژوهشی  .  دستاوردهای  کارآفرینانه،  رویدادهای  در  ها 

ای علوم ورزشی در هشود. حضور دانشکدههای کتابخانه خارج شده و کاربردی میها از قفسهدانشکده

های اقتصادی و اجتماعی، مصداق کاردبردپذیری دستاوردهای پژوهشی در توسعه محصوالت عرصه

بر جذب  های علوم ورزشی عالوهدانشکدهترتیب،  این    ؛ به)اعم از کاال، خدمات و فرآیند( ورزشی است

مخاطرهسرمایه بههای  باید  بیرونی  سرمایهپذیر  نهاد  درعنوان  برونطرح  گذاری  کارآفرینانه  -های 

گیری کارآفرینانه  ( بر این باورند که جهت2014دانشگاهی در جامعه مطرح شوند. خینگ و دالس )

سازمان آنمدیران  حرکت  و  ورزشی  غبرانتفاعی  افزایش  های  به  دانش،  از  سود  کسب  به سمت  ها 

های  این باورند که در سال  ( نیز بر2020رتن و همکاران )  خواهد شد.منجر  درآمدها و سود بیشتر  
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و کارآفرینی است  نمایی، عالقه زیادی از جامعه دانشگاهی دریافت کرده    صورتاخیر صنعت ورزش به

شود.  در این عرصه باعث سودآوری برای خاستگاه کارآفرینی )یعنی دانشگاه( و شخص کارآفرین می

پ با سایر  پژوهش  از  این بخش  نتایج  از دالیل مهم همسویی  بهرهژوهشیکی  اهمیت  از ها،  برداری 

مسرمایه جامعه  در  اثرگذاری  برای  سازمان  یک  مختلف  بخش  دهای  اقتصادی  اثرگذاری  است.  نظر 

انکار امروزی  به  نشدنی ورزش در جامعه  رشد  در سالکه  طوریاست؛  اخیر،  در    درخورهای  توجهی 

آوردهاشتغال ارمغان  به  کارآفرینی  و  پ   است  زایی  که  است  طبیعی  سطح  و  افزایش  رشد،  این  یامد 

 های مرتبط با ورزش خواهد بود.گذاری در فعالیتسرمایه

های  دهد که توانمندسازها، تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیتآمده از فرضیه دوم نشان میدستنتایج به

عنوان بههای برتر علوم ورزشی دارند. در این پژوهش، توانمندسازها  کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده

د که به روند کارآفرینی دانشگاهی سرعت  نمکمل مقوله الزامات، به آن دسته از عناصری اشاره دار

افزایش میو توانمندی فردی و سازمانی دانشکده   بخشندمی دهند. جای بسی  های علوم ورزشی را 

این مؤلفه   تأثیر  باتأمل است که میزان  بیشتر استالزاماتمؤلفه    در مقایسه  جامعه    ؛ یعنی، بسیار 

فعالیت بروز  در  توانمندساز  محورهای  برای  زیادی  قابلیت  مدنظر،  کارآفرینانه آماری  رفتارهای  و  ها 

. یکی از محورهای  استقائل   هانگیرد و بنا به یافته پژوهش، سهم بزرگی برای آ دانشکده در نظر می

، بازارسنجی دستاوردهای علوم  بر آن تأکید کرده استمهم در مؤلفه توانمندسازها که جامعه مدنظر  

سنجی دستاوردهای  ورزشی است. بازارسنجی دربرگیرنده دو رهیافت مهم یعنی نیازسنجی و امکان

های آن، شناسایی دقیق نیازها  ی ویژگی. تعیین بازار هدف و بررساستپژوهشی در حوزه علوم ورزشی  

خواسته ذیو  مصرفهای  واکنش  نیز  و  یافتهنفعان  کاربست  قبال  در  هدف  بازار  در  های  کنندگان 

ها در بازار سازی یافتههمچنین احتمال تولید و پیاده مربوط است.پژوهشی مدنظر، به گام نیازسنجی 

به گام امکان براساس یا مربوط  سنجی  هدف،  های پژوهش حاضر، تحقق اهداف مربوط به  فتهاست. 

سنجی است.  کارگیری توأم مراحل نیازسنجی و امکانبازارسنجی دستاوردهای علوم ورزشی مستلزم به

( تأکید داشتند که  2013( و دستوم و همکاران )2016در این راستا، عظیمی دالرستاقی و همکاران )

ها، ارتباط با بخش صنعت و شناسایی  ندی از خالقیتمها و بهرهتاکنون در زمینه شناسایی فرصت

  ؛ های علوم ورزشی انجام نگرفته استیندهای خوبی در دانشکدهاها و فرنیازهای بازار ورزشی، برنامه

نتایج این  بنابراین اگر درک درستی از نیاز بازار وجود نداشته باشد، مزیتی هم وجود نخواهد داشت.  

بر عملکرد آموزشی و پژوهشی باید  های علوم ورزشی عالوهدانشکدهکه  دهد  بخش از پژوهش نشان می
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و قبل از ارائه دستاوردهای پژوهشی، معنا  کنند  عملکرد عرضه خدمات تخصصی به جامعه را بررسی  

 د، در نظر بگیرند. ننفعان داشته باشند برای ذینتواهایی را که این دستاوردها میو مزیت

،  دهدهای پژوهش نشان میکارآفرینی، محور مهم دیگری در مؤلفه توانمندسازها بود. یافتهآموزش  

عنوان یک نهاد آموزش و پرورشی در راستای توسعه های بنیادین نهاد دانشگاه بهبازگشت به ریشه

اید  سرمایه انسانی کارآفرین، ضروری است. نیروی انسانی برآمده از چنین نظام آموزش و پرورشی، نب

ابعاد شخصیت  از معلومات و محفوظات باشد؛ بلکه باید انسانی باشد که تمام  ُپرشده  همانند ظرف 

سازی  پایه رویکرد ظرفیت  و بر  باشد  ای او در مسیر تکامل انسانی پرورانده شدهفردی، اجتماعی و حرفه

ری پویا و خالق، تمام  کنشگ  همچون  کارآفرینانه، برای پرورش بالنده و پویا مهیا شده باشد و بتواند

صورتی یکپارچه تحقق بخشد.  وجوه رفتارهای موردانتظار در ابعاد دانش، بینش و توانش ورزشی را به

از بایستهبی تلفیق کارآفرینی در آموزش، تدوین برنامهتردید یکی  های درسی و آموزشی  های مهم 

کارآفرینی   آموزش  با  متناسب  عناصر محتوایی  بر  و همکاران    است.یکپارچه مشتمل  زاده  مندعلی 

اشاره    (2015) ورزشی  کارآفرینی  آموزش  اهمیت  بر  بین.  کردندنیز  فرابخشی  ارتباطات  و  بخشی 

توانمندسازهاست.  دانشکده مؤلفه  در  نهفته  سودآفرین  و  ارزشمند  محور  دیگر  ورزشی،  علوم  های 

های مختلف همچون وزارت  خشدهی و ساماندهی ارتباطات خود با بهای علوم ورزشی با شکل دانشکده

های ورزشی  ها و سایر سازمانآموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون

گستردهمی سهم  همتوانند  و  تعامل  در  برقرار  ای  کشور  ورزشی  مهم  ارکان  با  مسیر   کردهافزایی  و 

-های غیرابخشی و همکاری با سازمان . نقش ارتباطات فرکنندهمکاری دانشگاه با صنعت را هموار  

های علوم ورزشی در مسیر کارآفرینی  ورزشی نیز برای تحقق دانشگاه کارآفرین و حرکت دانشکده 

های علوم ورزشی با ایجاد روابط با بخش ورزشی و غیرورزشی جامعه  بسیار ارزشمند است. دانشکده

 به دست آوردند.  را ایتوانند منابع گستردهمی

قرار گرفت، بهبود سیستم    مدنظرهای علوم ورزشی  یانی که در مؤلفه توانمندسازی دانشکدهمحور پا

های پژوهش  ارزیابی عملکرد کنشگران دانشگاهی با نگاهی ویژه بر تلفیق علم و عمل ورزشی بود. یافته

داد راهبردی هم،  نشان  موضع  اتخاذ  و  دانشگاهی  کنشگران  عملکرد  ارزیابی  سیستم  راستایی 

های  های کارآفرینی دانشکده خواهد داشت. یافتهبروز رفتارها و فعالیت  برآفرینانه، تأثیر بسزایی  کار

(  2010)  1(، رتن 2019(، فرهمندمهر و همکاران )1384شجیع و معرفتی )  های این بخش با پژوهش

 ( همخوانی دارد.  2017) 2و اوالیده و توسین

 
1. Ratten  

2. Oloyede, RO., & Tosin  
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. این نتیجه شدتأیید    کارآفرینی دانشگاهی بر پیامدهای حاصل از آنهای  تأثیر فعالیتدر فرضیه سوم،  

ای عنوان یک راهبرد جدید و مؤثر با آمیزههای کارآفرینی دانشگاهی بهانجام فعالیتدهد،  نشان می

های زایشی، حق ثبت مقیاس، عقد قراردادهای پژوهشی، تأسیس شرکتهای علمی بزرگشامل پروژه

-افزایی و فروش محصوالت فناورانه توسط دانشکدههای مهارتی، برگزاری کارگاهدهاختراع و لیسانس

های علوم ورزشی، نقش مهمی را در بسترسازی رضایتمندی تحصیلی، بهبود کمی و کیفی رویدادهای  

آفرینی فردی یا سازمانی برای رشد  سازی بخش سالمت، نوسازی صنعت ورزش و ثروتورزشی، بهینه

.  کندآمیز در میان دانشجویان و سایر متقاضیان ایفا میگذاری مخاطرهتنی بر سرمایهکسب وکارهای مب

ها و ابزارهایی را  ها به کنشگران دانشگاهی هویت و شخصیت خواهد بخشید و شبکهگونه فعالیتاین

مدیریت    وکار خود را گردآوری وآورد تا بتوانند منابع موردنیاز برای توسعه کسبها فراهم میبرای آن

 (.  2017، 1کنند )سیمور و توپازلی 

شود که در دنیای امروز آموختگان از کارجویی به کارآفرینی باعث میتغییر رویکرد دانشجویان و دانش

دارای مزیت رقابتی باشد که پا را از حوزه دانش و محفوظات   در مقایسه با دیگرانای  آموختهآن دانش

تر عمل ل آن محدوده تخصصی با برخورداری از مهارت الزم موفقو در حل مسائ   بگذاردخود فراتر  

ها و مراکز آموزش عالی توجه بیشتری  آموزش کارآفرینی در دانشگاه به به همین دلیل است که کند؛

های  و توانا، بسترهای الزم برای اجرای فعالیت تا با توجه به عوامل مالی و سرمایه انسانی دانا  شودمی

 .  ایجاد شود های ایجادشده در کنشگران دانشگاهی برداری از قابلیتبهره  کارآفرینانه و

 احتیاط شود: تعمیم نتایج پژوهش حاضر درکننده زیر الزم است با توجه به عوامل محدود

افزاری  های آماری و سختعلمی کارآفرین از یک سو و محدودیتمحدودبودن تعداد اعضای هیئت-

محور در سطح کشور از سوی  ترین کارآفرینان فناوریاز بهترین  و موفقبرای بررسی مجموعه وسیعی  

 ؛ آل برای انجام پژوهش حاضر بودهای جدی در راه تحقق شرایط ایدهدیگر، یکی از محدودیت

و جمع- پژوهشی  فعالیت  این  انجام  از مشکالت در حین  دادهیکی دیگر  تمایلآوری    نداشتنها، 

رای همکاری و همراهی با روند اجرای پژوهش بود. این شرایط حتی زمانی  ها و افراد مدنظر بمجموعه

بررسی جامعه  این  مجموعه  شده که  آماری  جامعه  )نظیر  هستند  دانش  از جنس  و  دانشگاهی  هایی 

 .پابرجاست همچنانپژوهش( نیز 

وهش برای  ترین پیشنهادهای برخاسته از پژهای پژوهش، در ادامه به برخی از مهمبا توجه به یافته

 :شودمیمدیران دانشکده، کنشگران و پژوهشگران دانشگاهی به شرح زیر ارائه 

 
1. Seymour & Topazly 
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در بخش    شودگیری کارآفرینانه در تحقق کارآفرینی دانشگاهی، پیشنهاد میبراساس اهمیت جهت  -1

-مأموریتاندازها،  چشمدر    ایافزایانهتوازن و هماهنگی هم،  رسانی اجتماعیآموزش، پژوهش و خدمات

   ؛وجود آید بههای راهبردی توسعه دانشکده ها و برنامهگیریها، تصمیم

سنجی و بازارسنجی دستاوردهای پژوهشی در تحقق کارآفرینی دانشگاهی،  براساس اهمیت امکان -2

فزایندهپیشنهاد می اثرات شود در شرایطی که فشارهای  تعیین  برای دستیابی و  پژوهشگران  بر  ای 

پژوهشی وجود دارد،اجتماعی   اقتصادی دستاوردهای  پژوهش  ارزیابی و    هایمدلاز    و  با  اثرگذاری 

و مبنای ارزشیابی   شوداستفاده    توانایی  وتبدیل جایگاه دانشکده به مظهر دانایی  و  نگرانه  رویکرد آینده

   ؛ عملکرد کنشگران باشد

اهمیت    -3 رقابت   مشارکتبراساس  افزایش  راستای  و  پذیری و خوشکارآفرینانه در  دانشکده  نامی 

می پیشنهاد  دانشگاهی،  کارآفرینی  برنامه  درشود  تحقق  و  که  رویدادها  انگیزه    موجبهایی  تقویت 

   ؛ د، بیش از پیش مشارکت فعال داشته باشندنشومیعلمی کارآفرینی دانشجویان و اعضای هیئت

تأمین منابع  شود کارآفرینانه در تحقق کارآفرینی دانشگاهی، پیشنهاد می براساس اهمیت سرمایه -4

 ؛ انجام گیرد هاسازی آنو تجاری های فناوری ورزشیگذاری در زیرساختسرمایه با هدفمالی 

باط متقابل با  ارتشود برای براساس اهمیت ارتباطات در تحقق کارآفرینی دانشگاهی، پیشنهاد می  -5

  بازارنفعان و  تا از نیازهای ذی  شودو پایدارتری ایجاد    شبکه قویتالش شود  ،  نعتبخش اجرایی و ص

ایده  شودتری فراهم  هدف، اطالعات جامع بتوان  پدیدهو  به  را  پژوهشی  و موردنیاز  های  های واقعی 

   ؛ تبدیل کرد

می  -6 پیشنهاد  دانشگاهی،  کارآفرینی  تحقق  در  کارآفرینانه  قصد  اهمیت  های  برنامهشود  براساس 

رجویی و حرکت در مسیر کارآفرینی منظور خروج از مسیر کابهصرفاً  های پژوهشیآموزشی و فعالیت

و    شودزایی و کاربردپذیری دستاوردهای پژوهشی فراهم  تا از این طریق، شرایط اشتغال  انجام گیرد 

 شود؛ویژه برای دانشجویان علوم ورزشی هموار بستر کارآفرینی دانشگاهی به

های این پژوهش بتواند در ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و اعضای  رود یافتهانتظار می  -7

برای تدوین و توسعه    آنهای  ها و شاخصهای علوم ورزشی مؤثر باشد و مؤلفهعلمی دانشکده هیئت

 قرار گیرند. مدنظر  های آینده  پژوهش  در ، های کارآفرینی دانشگاهیمدل
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