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 مقدمه
التحصیالن علوم ورزشی در کشور مجموع فارغ

هزار نفر رسیده  23سال گذشته به  23برای 

های شغلی است که با توجه به اشباع موقعیت

های ورزشی دولتی و در ورزش و سازمان

های گوناگونی حلار باید به راهخصوصی، به ناچ

خداداد، این افراد روی آورد ) 2برای اشتغال

. در این میان با نگاهی به تغییرات به (2090

وجود آمده در جهان، از لحاظ اقتصادی، و از 

بی  های معضل بیکاری،میان تمامی راه حل

 ی،نینه چندان دور کارآفر یاندهیدر آتردید 

 اریرا در اخت هارکشو یاقتصاد اتیح دیکل

 .(8322 فلد،ت )خواهد گرف
 از ارزش ایجاد فرآیند از است عبارت کارآفرینی

 منابع از فردیمنحصربه مجموعه تشکیل طریق

)امیدی و  هافرصت از گیریبهره منظوربه

کارآفرینی ترکیبی از  (،2090محمدکاظمی، 

عناصر اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی در 

ه از توسعه و رشد سرمایه یک منطقه است ک

گذاری مبتنی بر خالقیت و نوآوری حمایت می 

 عنصری .  کارآفرینی8(8329کنند )کانینگهام، 

 سالمتی و صنعت یک موفقیت در مهم

 تعریف میان، این در. است اقتصادی

 مشاهده کارآفرینی برای جهانی شدۀپذیرفته

 اقتصادی هایواژه در کارآفرینی معموالً و نشده

 بیان در. است شدهتعریف وکارکسب با تبطمر

 در که است کافی نکته همین کارآفرینی اهمیت

 که است شدهاشاره زیادی هایپژوهش

 توسعۀ با همواره اقتصادی توسعۀ هایچرخ

 و توسعه واقعدر. آیددرمی حرکت به کارآفرینی

 سالمتی برای تنهانه کارآفرینی، ارتقای

                                                  
1. Employment 

2. Kaningham 

 حفظ، برای الکیم بلکه است الزم اقتصادی

است)پیرایش  جدید هایشغل ایجاد و پیشرفت

امروزه کارآفرینی و حرکت (. 2099و امیری، 

های مهم در سازمان به سمت آن، یکی از روش

ایجاد مزیت رقابتی است که نوآوری را در 

سازد و در پی آن تعالی  سازمان نهادینه م

 ت. بهاقتصادی کشورها را در پی خواهد داش

د جمع کثیری از اندیشمندان، کارآفرینی اعتقا

در  0ی رشد و توسعه اقتصادیموتور محرکه

 در این (.2092کریم زاده، ) عصر مدرن است

 عمومی سیاست محوری اهداف از یکی میان

 آدریچ کهطوریبه است، اشتغال ایجاد ها،دولت

 ابزارهای از که گرفتند نتیجه ،(8332) 0ثرک و

 منظور، این به سیدنر برای کالن اقتصادی

است  کارآفرینی دهندۀتوسعه هایسیاست

 .5(8332جی،  یوربین و. آ )استراوس

 ریشه کارآفرینی فرایند آغاز "موریسون"زعمبه

. دارد فرهنگ و جامعه در نبوغ فردی،

 کارکرد از فراتر کارکردهایی دارای کارآفرینی

 و 2مادی عوامل و است صرف اقتصادی

 و" 2گراییعمل" همچنین و غیرمادی

کند می ترکیب یکدیگر با را "2گراییایدئال"

 و از سویی دیگر اشتغال (،2090سخدری، )

 امروز، پرشتاب جهان در آن هایپیچیدگی

 و دولتمردان گذاران،سیاست از بسیاری توجه

)ظاهری  است کرده جلب خود به را کارشناسان

 کشور جوان جمعیتی ترکیب (،2092و صفری، 

 رهایی لزوم شغلی، هایفرصت ایجاد رتضرو و

                                                  
3 Economic 

4. Adrich & Serek 

5. Steras & Yorbin 

6. Material factors 

7. Pragmatism 

8. Idealism 
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 اولیه، خام مواد به وابستگی از کشور اقتصاد

 وضعیت از خروج همچنین و خام نفت ویژهبه

 روندهای و سو،یک از محصولیتک اقتصادی

 دیگر، سوی از اطالعاتی جامعه در موجود

 و گذارانسیاست که هستند عواملی

 به تا داردمیوا را کشور کالن گیرندگانتصمیم

 و بیندیشند اولیه مواد جزبه اتکایی قابل منبع

 جامعه که الزاماتی به توجه با شک بدون

 جز چیزی حیاتی منبع این دارد اطالعاتی

پور،  نیست)احمد کارآفرینی و نوآوری خالقیت،

طور که نتایج تحقیقات نشان همان (.2029

دهد، ورزش به عنوان ششمین صنعت می

های توسعه یافته شناخته شده درآمدزای کشور

در همین  .2(8332)پیتس و استاتلر، است

راستا، بسیاری از محققان کارآفرینی در داخل 

های کارآفرینی را، ترین زمینهایران، یکی از مهم

اما باید  (.2029)احمدپور، دانندامور ورزشی می

توجه کرد که توسعه کارآفرینی نیازمند آمادگی 

و اجتماعی، همکاری  های فرهنگیزمینه

های آموزشی، ساختارهای اداری و مالی و نظام

باشد. به این سایر ساز و کارهای حمایتی می

معنی که کارآفرینی با در نظر گرفتن ابعاد 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستلزم 

ریزی و اتخاذ رویکردهای راهبردی است برنامه

 صنعت (. ورزش،8329)کانینگهام، 

 در ذاتاً که است پویایی و دفرمنحصربه

است.  کارآفرینانه متعددی هایبخش

 گرفتن نظر در با ورزش بودن فردمنحصربه

 ها،سازمان و صنایع در کارآفرینی گسترش

 فراهم کارآفرینان برای را پویایی هایفرصت

 (.2098، رستگارو  خوشکاباست) کرده

                                                  
1. Pits &Statler 

 بر و پویا است امری ورزشی کارآفرینی

 همچون مدیریت از ددیمتع هایحوزه

 توسعه ،8بحران مدیریت وکار،کسب استراتژی

 در نوآوری عملکرد، مدیریت جدید، هایورزش

 موضوعات ترویجی، هایاستراتژی تولید،

 اثر فناوری توسعه و اجتماعی

 (.2095،گذارد)محمدی و همکارانمی

 یک که دهدمی رخ زمانی ورزشی کارآفرینی

 منظور به ک،مشتر طور به ورزشی، نهاد

 عمل ارزش خلق و فرصت یک به پاسخگویی

 است ممکن ورزش در درگیر نهادهای. می کند

 توجه . باشوند جوامع یا سازمان ها افراد، شامل

 در را آن توانمی ورزشی علوم گسترده ابعاد به

 با مرتبط و رشد هایبخش ترینسریع زمره

 سیاسی و اجتماعی اقتصادی، اصلی هایبخش

 هایفرصت و دستاوردها. کرد مطرح انجه در

 ورزشی رویدادهای از عظیمی خیل در شغلی

 فرایندهای افزایش عبارتی به دارد وجود

 در رویدادهای ورزشی و ورزش در کارآفرینی

موثر می  جدید شغلی هایفرصت شکل گیری

 (. 2098برومند، ) باشد

های در حوزه یگستردگی کارکرد کارآفرین

جتماعی منجر به ظهور و ا یمتعدد علم

ها و نظریات تئوری گیریشکلپردازان و نظریه

 راًیاقتصادی، رفتاری، مدیریتی، اجتماعی و اخ

 0ستمیاکوس هینظر یریگمنجر به شکل

ت. همچنین بر پایه تجربیات شده اس ینیکارآفر

چندین پژوهش در این زمینه بیشتر تعاریف 

قل توافق دارند که اکوسیستم کارآفرینی حدا

ها و باشد: دانشگاهدربرگیرنده این عناصر می

های پژوهشی، منابع انسانی واجدسازمان

                                                  
2. Crisis Management 

3. Ecosystem theory 
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های رسمی و غیررسمی، شرایط، شبکه 

گذاران مالک، سرمایه، ها، سرمایهدولت

ای و فرهنگ دهندگان خدمات حرفهارائه

کارآفرینی که با همه این عوامل به روش پویا و 

 عنوانبه  عالی وزشآم نظامباز پیوند دارد. 

 در حساس نقشی هدفمند و  پویا سیستمی

. 2(8322)آیزنبرگ، دارد  کشور توسعه فرآیند

 یعنی توسعه، عامل ترینکلیدی کهطوریبه

 و یابدمی رشد سیستم این در انسانی سرمایه

، )ابراهیمی آوردمی به دست را الزم هایقابلیت

 نعتیص و اقتصادی توسعه تاریخی روند(. 2022

 پویایی که دهدمی نشان پیشرفته کشورهای

 فناوری و علم بین عمیق پیوند و آموزش نظام

 شکوفایی ترقی، مهم عوامل از یکی کار، بازار با

. است بوده هاآن فرهنگی و اقتصادی توسعه و

 از بهینه استفاده درگرو کشور هر توسعه درواقع،

 کیی که است انسانی نیروی ویژهبه امکانات همه

 کشور آن هایسرمایه ترینکلیدی و ترینمهم از

 نقش میان این در شکبی و شودمی محسوب

. است دیگران از بیش متخصص انسانی نیروی

 آموختگاندانش بیکاری دالیل از یکی

 انباشت یا مهارت کسب عدم دانشگاهی،

 و روشن ارتباط که است محفوظاتی

 ندارد. غلیش هایزمینه و نیازها با ایشدهتعریف

 هایدانشگاه کارآفرینی، اهمیت علت به

 به توجه با پیشرفته و توسعهدرحال کشورهای

 و آموزشی هایبرنامه خود امکانات و نیازها

 گذشته دهه دو در را متنوعی و ویژه پژوهشی

 در. اندگذاشته اجرا به دانشجویان آموزش برای

 آنچه کارآفرینی، آموزش شدهتدوین هایبرنامه

 بودن مناسب است قرارگرفته موردتوجه بیشتر

 و مفهوم گسترش و ایجاد تدریس، هایشیوه

                                                  
1. Ayzenberg 

 ایجاد دانشگاه، محیط در کارآفرینی فرهنگ

 هادانشگاه ترغیب اقتصادی، توسعه برای تحرک

 آموزشی هایکارگاه و هادوره برگزاری به

 و ایمشاوره اطالعاتی، هایحمایت کارآفرینی،

 هایفعالیت اندازیراه ظورمنبه الزم مالی

 و دانشجویان سوی از کارآفرینانه

 (. بسیاری2020است)عارفی،  آموختگاندانش

 را کارآفرینی آموزش عالی، آموزش مؤسسات از

 و کنندمی مطرح انسانی فردی رشد الزمه

 از یکی به تبدیل حال در کارآفرینی آموزش

 دانشگاهی هایفعالیت ترینگسترده و ترینمهم

 برنامه های اساس( 8333) 8اوانز و جونز .است

 بر .دانستندمی آموختنی را کارآفرینی آموزشی

 آموزشی مکان یک عنوانبه دانشگاه اساس این

 با را کارآفرینی دانش باید علم، تولید پایگاه و

 در منطقه اجتماعی و اقتصادی مسائل به توجه

 یریزبرنامه با دیگر، سوی از و کند تبیین کشور

 کارآفرینان، از دقیق گذاریسیاست و

 بخش در .آید عمل به پژوهشی هایحمایت

 علوم حوزه در و کشور عالی آموزش نظام

 هایپتانسیل بدنی علیرغمتربیت و ورزشی

در  فراوانی مشکالت و موانع شاهد زیاد، بسیار

 البته. هستیم نوآوری و کارآفرینی های زمینه

 این در مختلفی یهابرنامه و هاطرح تاکنون

در  و نوآوری و کارآفرینی افزایش جهت سازمان

 هایدر زمینه مردم به بیشتر دهیخدمت نهایت

 چندانی موفقیت ولی است، اجراشده ورزشی

 (.2090طالب پور و همکاران،)است نبوده همراه

 کشور آموزشی نظام کارکرد اخیر هایسال در

 برای بودن محرک نقش ایفای در

 چه هر استفاده راستای در صیالنالتحفارغ

 دلیل به کار، بازار در استعدادهایشان از بیشتر

                                                  
2. Jonz & Evanz 
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 میزان به کاریکم و بیکاری کهآن

 کردگانتحصیل و است رسیده ایکنندهنگران

 پیوندندمی بیکاران صفوف بر ایفزاینده نحو به

 (.2022زارع، )است  تردیدقابل

 عالی آموزش و علوم وزارت تأسیس با زمانهم

 منجر گردید بیشتری عالی مراکز رشد به که

 شناخت عدم نیز و گراییمدرک روحیه با مروربه

بین  شکاف جامعه واقعی نیازهای از الزم

کاری و  یهاطیمح با عالی آموزش مؤسسات

 و عواقب  شد ترگسترده ای مربوطههسازمان

دارد که این روند  ادامه چنان هم عارضه این

ویژه به هاسازمانعملکرد در  تواندیم

ی ورزشی در کشور تأثیرگذار باشد. هاسازمان

 آموختگان دانش اشتغال مساله ایران در امروزه

 های دغدغه از آنان های مهارت و دانشگاهی

 برنامه صنعتی، و آموزشی مراکز دولت، اصلی

 و دانشجویان ها خانواده سیاستگذاران، و ریزان

 به (.2022ادی، است )مهرعلیزاده و سج شده

بر اساس گزارش روابط عمومی  که طوری

، 2090وزارت علوم و تحقیقات فناوری در سال 

 سساتؤم و اهدانشگاه دانشجویان کل تعداد

 و هزار 225 حدود 2052 سال در آموزش عالی

 چهار به قریب 2090در سال  و بوده نفر 225

 تحصیل به مشغول کشور دانشجودر میلیون

 خوشحال اول نگاه در رشد این چه گر .هستند

 نظام بین حاضر حال اما در است، کننده

 کمی و کیفی لحاظ به کشور کار بازار و آموزشی

(. نرخ 2022وجود ندارد)ارفعی،  منطقی ارتباط

به  2025درصد در سال  2/9رسمی بیکاری از 

 2093درصد در سه ماهه اول سال  5/22

 یکاریب نرخ که است حالی در رسیده است،این

ها در حدود  دانشگاه آموختگان دانش بین در

. است عمومی بیکاری نرخ (5/22برابر) دو

 که دانشگاهی های رشته از یکی راستا، درهمین

ایجاد  جهت فراوان پتانسیل داشتن رغم علی

 جذب و دانشگاه التحصیالن فارغ برای اشتغال

برد  می رنج مشکل این از متخصص نیروهای

از  .(2098است)برومند،  یعلوم ورزش رشته

دانش آموختگان رشته  یبازده زانیرو، اگر منیا

و جذب آن ها در مشاغل وابسته به  یبدن تیترب

آن با  یدروس و آموخته ها یرشته، محتوا نیا

داشته باشد،  یخوان جامعه و بازار کار هم ازین

رشته علوم  یور و بهره ییتوان به کارا یم

 سطح . ارتقایبود دواریورزشی در جامعه ام

 کارآمد و متخصص انسانی نیروی تربیت دانش،

 آموزش اهداف ازجمله علمی، خدمات ارائه و

 فزاینده سرعت (.2098خیز،  شب)است  عالی

 زمینه در تحوالت روند و اجتماعی تغییرات

 های گرایش پیدایش و دانش گوناگون های

 استفاده به نیاز تلفیقی، های گرایش و تخصصی

 درسی ریزی برنامه جدید های روش و گوهاال از

 شورای. است داده افزایش عالی آموزش در را

 تدوین و هدایت نظارت، فرهنگی انقالب عالی

 به ایران در را دانشگاهی درسی های برنامه

 های رشته گسترش به توجه با و دارد عهده

 و تدوین به ها، دانشگاه در تحصیلی مختلف

قره، )پردازد  می مختلف دروس سرفصل تعیین

 یها یزیاز برنامه ر دیبا ینظام آموزش (.2098

 ،8تیجامع ،2ینگر ندهیمناسب همراه با آ

 نیو مداومت برخوردار باشد. ا 0یریانعطاف پذ

 ازهایها، ن نهیزم ط،یتوجه به شرا با یزیر برنامه

را دنبال  یمتعدد و گوناگون فیو اهداف، وظا

 کند. یم

                                                  
1. Futurism 

2. comprehensiveness 

3. flexibility 
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توان به آموزش، انتقال  یم فیوظا نیاز جمله ا

ها، توجه به ارزش ،یفرهنگ ،یعلم تجارب

با  یشهروندان تیو ترب یفرهنگ، اصول اخالق

ل یو تحل هیو خالق که قادر به تجز زهیانگ

 یمناسب برا یمسائل و ارائه راهکارها حیصح

راستا  نیدر ا .خود و جامعه باشند، اشاره کرد

با  دیبا ینظام آموزش عال یدرس یبرنامه ها

عصر  یها یژگیو و ازهایاهداف و تحوالت، ن

است دانشگاه  یهیهماهنگ باشد. بد یفراصنعت

 هیمنابع سرما نیاز بزرگتر یکیبه عنوان  زین

امر مستثنا نخواهد  نیاز ا ،یانسان یروین یرگذا

 ،یو رقابت یمتالطم اطالعات یایبود. در دن

 یرسم کنواختی یهابه آموزش دیها نبادانشگاه

و  یدروس به سبک سنت نیو عناو یتکرار و

مدرک به دست،  یالنیانبوه فارغ التحص دیتول

بسنده کنند)دانشگاه  یارحرفهیغیر ماهر و غ

درونداد خود به  ییایحفظ پو ی( و براستایا

و کنترل  رینگر، انعطاف پذ ندهیآ یزیبرنامه ر

دارند. از  ازیاجرا و عناصر خود ن تیفیمداوم ک

نظام آموزشی در  دیمف اریبسجمله عناصر 

و سرفصل دروس است که  نیدانشگاه، عناو

تواند  یها مسرفصل نیو مناسب ا قیانتخاب دق

ماهر و متخصص به منظور  یروهاین تیبه ترب

جامعه منجر  یازهایرفع ن

با وجود اهمیت و (. 2020)ایرانمنش،شود

مدیریت  هایضرورت کارآفرینی سازمانی، شیوه

ها و مؤسسات اغلب در دانشگاهکارآفرینانه، 

شود، تعهد به سنت و آموزش عالی پذیرفته نمی

تجاری کردن آموزش و به ویژه تصور  بیزاری از

دانشجویان به عنوان مشتریان به جای افراد از 

اعضای دانشگاه  جویای دانش، اغلب بر تفکر

حاکم است. در هر حال باید اذعان کرد که 

توانند به نحوی یها نمغالب خروجی دانشگاه

به شکلی که رضایت کارفرما را تأمین  اثرگذار و

کنند، در حیطۀ تخصصی خود پاسخگوی نیاز 

و همکاران،  گودرزی)های ورزشی باشندمحیط

 انسانی منابع توانمندسازی لزوم روازاین (.2022

 مقایسه در کشور علمی فاصله کاهش منظوربه

 رد جهان سطح در علمی تحوالت سرعت با

 در موجود وریبهره ارتقاء به نیاز ورزش، عرصه

 موضوعات ازجمله فوق در مطروحه نکات کنار

 است کشور در عالی آموزش روی پیش عمده

 در را ورزشی علوم بدنیتربیت هایدانشکده که

 حوزه در آن هایزیرساخت تقویت جهت

 با کالبدی امکانات و پژوهش آموزش،

است  هساخت مواجه مضاعفی هایچالش

 این ذکر اساس این . بر(2029ی، هرند )بازرگان

کند که افزایش فارغ التحصیالن می نکته کفایت

ها به بازار کسب و دانشگاهی و تقاضای ورود آن

کار مساله ای است که به سادگی نمی توان از 

آن گذشت.در این بین بیکار ماندن فارغ 

التحصیالن رشته علوم ورزشی بعد از فراغت از 

حصیل و تالش فراوان برای استخدام در ت

مشاغل دولتی از طرف ایشان نشان از توانمندی 

پایین دانشجویان در حوزه تخصصی خود، 

ناکارآمدی نظام آموزشی در تربیت نیروهای 

توانمند و عدم گسترش فرهنگ و تفکر 

کارآفرینی می باشد.بر این اساس یکی از 

ز این اقدامات راهبردی به منظور برون رفت ا

ها و ایجاد تغییر و تمرکز بر دانشگاه مشکل،

ها به سمت تحول سازنده در نظام آموزشی آن

کارآفرین شدن و تربیت دانشجویان دارای 

مهارت الزم در رشته خود برای ایجاد کسب و 

کار می باشد. با تحقق این امر ما شاهد این 

خواهیم بود که دیگر استخدام شدن در 

جزء دغدغه و آمال دانشجویان های دولتی ارگان
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نبوده و ایشان با توانمندی و کسب مهارت های 

الزم در طول دوران تحصیل و بکارگیری 

خالقیت و نوآوری در زمینه تولید،اشتغال و راه 

اندازی کسب و کار مرتبط با رشته تحصیلی 

خود،غول بزرگ بیکاری را پشت سر می گذارند. 

ت تا با اتکاء براین اساس این پژوهش بر آن اس

پژوهش و  های برگرفته از آراء و پیشینهبر آموزه

نظران و با استفاده از نظرات اساتید،صاحب

مدیران حوزه ورزش و کارآفرینی کشور عوامل 

اصلی توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم 

ورزشی کشور را شناسایی نماید،لذا هدف اصلی 

پژوهش حاضر شناسایی عوامل علّی توسعه 

کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور 

 بود.

 پژوهش شناسیروش

و از نوع  2روش پژوهش حاضر، کیفی

)گرندد تئوری( بود. انتخاب  8یابینظریۀزمینه

روش کیفی برای فراهم آمدن زمینه بررسی 

دقیق و عمیق در شرایط متغیر برای پژوهشگر، 

فقدان الگو در این حوزه یا وجود الگوهای 

کند، که کمکی به حل مشکل نمیجدیدی 

و عوامل  "فرایندها"شناخت چگونگی رخ دادن 

مؤثر بر آنها که به مراتب مهمتر از سنجش 

 امر این هستند که "هافراورده"مقدار و میزان 

شود می مهیا بهتر کیفی پژوهش طریق از

از پژوهش کیفی برای (، 2022)پیتنی و پارکر، 

های عی، از دادههای اجتمادرک و تبیین پدیده

ها و... ها، مستندات، مشاهدهحاصل از مصاحبه

شود. مرحله اول پژوهش به صورت استفاده می

ای )مطالعه مقاالت، کتب، مطالعات کتابخانه

اسناد، جراید و....( به اجرا در آمد و به توصیف و 

                                                  
1 . Qualitative Research 

2 . Grounded theory 

های مرتبط با کارآفرینی ورزشی تحلیل پژوهش

عاوم ورزشی و نظام آموزشی تربیت بدنی و 

 0هایاختصاص یافت. در مرحله دوم، از مصاحبه

با نخبگان و  0عمیق و نیمه ساختارمند

نظران آگاه برای یافتن و شناخت عوامل صاحب

استفاده شد. پنج مرحله اساسی ولی نه  5علّی

ها از لزوماً متوالی که در مسیر پردازش یافته

ا، هآنها استفاده شد عبارتند از: انتخاب نمونه

ها، تجزیه و ها، منظم سازی یافتهگردآوری داده

ها و ایجاد نظریه یا الگوی استراس تحلیل یافته

. جامعه (2993)استراس و کوربین،  2و کوربین

نظران سه حوزه آماری پژوهش را کلیه صاحب

علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل دادند که این 

نظران حوزه افراد شامل، کارشناسان و صاحب

آفرینی )شامل کارآفرینان برتر ورزشی و کار

 و نخبه علمی هیأت اعضایاساتید این حوزه(،

 علوم و بدنیتربیت هایدانشکده نظر صاحب

و روسا و مدیران سازمان های ورزشی  ورزشی

ها و کمیته )وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون

ملی المپیک( بودند که بنا به پیشینه، تجارب و 

و اجرایی در حوزه علوم ورزشی سوابق مدیریتی 

الخصوص کارآفرینی و نظام آموزشی و علی

انتخاب شدند که این افراد به این دو حوزه 

اشراف کامل داشتند. در ادامه برای انتخاب 

گیری هدفمند و به صورت نمونه از روش نمونه

های استفاده گردید که از طرح 2برفیگلوله

این پژوهش گیری غیراحتمالی است، در نمونه

کیفی مورد استفاده قرار گرفت.

                                                  
3 . Interviews 

4 . Semi-structured 

5 . causal Conditions  

6 . Strauss & Corbin 

7 . snowball sampling 
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های خاص این روش انتخاب آگاهانه نمونه 

گیری تا جایی توسط پژوهشگر است. لذا نمونه

ادامه یافت که اطالعات جدید همان تکرار 

( بود و دیگر 2اطالعات قبلی )اشباع نظری

اطالعات مفهومی جدیدی که نیاز به کد جدید 

اشته باشد وجود یا گسترش کدهای موجود د

مصاحبه  29نداشت. این پژوهش پس از انجام 

بار مصاحبه  8ها نفر )با دو تن از نمونه 22با 

شد( محقق به اشباع نظری رسید که مصاحبه 

نفر از اساتیدحوزه  0شوندگان شامل 

 2نفر از کارآفرینان برتر ورزشی،  8کارآفرینی،

نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت 

نفر از  8ها، نفر از روسای فدراسیون 8دنی،ب

نفر از  2مدیران وزارت ورزش و جوانان و 

 مدیران کمیته ملی المپیک بودند. 

های کیفی نحوه بررسی روایی و پایایی پژوهش

های پژوهش کمّی متفاوت است. محقق با روش

های کیفی ضمن حضور در عرصه، داده

کدیگر آوری شده را از طرق مختلف با یجمع

ها، کند. بررسی و مقایسه مکرر دادهمقایسه می

کند. خود به تأیید و افزایش روایی آن کمک می

احتمال کمی وجود دارد که دو نفر بتوانند به 

نظریه واحد برسند. با این حال عدم تکرارپذیری 

انتقاد واردی به گرانددتئوری نیست. زیرا هدف 

ه جدید نظریه پردازی ایجاد یک منظر و دیدگا

نسبت به یک وضعیت است. از طرفی نیز 

هایی که در عرصه علوم انسانی و رفتاری نظریه

شوند در طول زمان قابل اصالح و ارائه می

تعدیل هستند به همین دلیل محققان کیفی 

های بجای واژه اعتبار و روایی از واژه

و  "3پذیریانتقال"، "2مقبولیّت"

                                                  
1 . Theorical saturation 

2 . Credibility 

د که در این کنناستفاده می "4تأییدپذیری"

پژوهش تالش گردید کلیه موارد رعایت گردد. 

های روش کیفی باید ها و یافتهدادهمقبولیت: 

قابل پذیرش و قابل اعتماد باشند و این در گرو 

های حقیقی است. پارکر و آوری دادهجمع

هایی را برای افزایش ( روش8339) 5پیتنی

مقبولیت پژوهش کیفی از طریق تعدد در منابع 

کنند. گران عنوان میها و تحلیلادهد

پذیری نتایج پژوهش انتقالپذیری: انتقال

پذیری نتایج حاصله به سایر نشانگر تعمیم

های مشابه است. هر چند پارکر ها و محیطگروه

( اعتقاد دارند که این امر خارج 8339و پیتنی )

از توانایی پژوهشگر کیفی است اما می توان با 

ها )تا جایی که ئه حداکثری یافتهاستخراج و ارا

ممکن باشد( تا حدودی این بخش از روایی 

تحقیق را نیز تأمین کرد که در این پژوهش با 

ها و استخراج حداکثری و مرور متعدد مصاحبه

غیرتکراری مطالب سعی بر اجرای این توصیه 

تأییدپذیری نتایج پژوهش تأییدپذیری: شد. 

ه سایر محققان یابد ککیفی هنگامی تحقق می

بتوانند به روشنی مسیر تحقیق و اقدامات انجام 

شده توسط محقق را دنبال کنند. یک راه برای 

تحقق این امر آن است که محقق دقیقاً تمام 

روند پژوهش و مسیر تصمیمات خود در طی 

تحقیق را در گزارش بیان نماید که در این 

جهت  پژوهش این فرایند دنبال شده است.

 تفسیر و تحلیلهای کیفی، و تحلیل دادهتجزیه 

 آوریجمع فرآیند طی در تواندمی اطالعات

 تحلیل و تجزیه که چرا شود، انجام هاداده

 غالب. است دشواری و سنگین کار یئنها

                                                  
3. Transferability 

4. Dependability 

5 . Pitney & Parker 



     89   82، پیاپی 0، شماره 2033فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، زمستان        . . .   بهار شعبانی غالمرضا ،ایکت محمودی مهدی 

 برای را پارادایمی گذاری کد الگوی مطالعات،

 معرفی تئوری گرندد از حاصل هایداده تحلیل

 کدگذاری فرآیند یک قالب در که کنندمی

 ،8باز کدگذاری مرحله سه شامل 2سیستماتیک

 منجر 0گزینشی کدگذاریو 0محوریکدگذاری 

 باز، کدگذاری در. شودمی الگو این ایجاد به

 مفاهیم گذارینام به باز ذهنی با پژوهشگر

 کدگذاری" که بعد مرحله در. پردازدمی

 کد اختصاص فرایند شود،می نامیده "یمحور

 باز کامالً حالت از داده، در موجود ممفاهی به

. گیردمی خود به گزیده شکلی و شودمی خارج

 یا انتخابی کدگذاری شامل مرحله، سومین

 به پژوهشگر مرحله، این در. است گزینشی

 به هایمقوله میان رابطه درباره اینظریه تکوین

 محوری کدگذاری الگوی در آمده دست

 فرآیند حلهمر این حقیقت، در د.پردازمی

 با نهایت، در. است نظریه بهبود و سازییکپارچه

 ها،داده بنیادی پردازیداده تحلیل از استفاده

 از گیرینتیجه و بندیدسته تلخیص، عمل

 تصمیمات روش، این در د.شومی انجام هایافته

 شکل پژوهش خالل در بردارینمونه خاص

 مستلزم و( 2022نژاد،  باقری) گیردمی

 زنجیروار و همزمان تحلیل و آوریجمع

ت. معیار قضاوت در مورد زمان توقف هاسداده

ها یا مقوله "کفایت نظری"برداری نظری، نمونه

هاست؛ بدین معنی که اطمینان حاصل نظریه

شود که هیچ چیز در یک مقوله باقی نمانده می

 بدین (8339، بازرگانو به کفایت رسیده است )

 نیمه هاییمصاحبه مانجا با محقق منظور

 به نظر مورد الگوی معرفی ضمن ساختاریافته،

                                                  
1 . Coding systematic 

2 . Open coding 

3 . Axial coding 

4 . Selective coding 

 که پردازدمی نمونه هایگروه با مصاحبه انجام

منجر  نتایج استخراج و کدگذاری به ادامه در

 با کیفی هایداده تحلیل همچنینخواهد شد. 

گردیده  انجام MAXQDA افزارنرم از استفاده

 .است

 پژوهش هاییافته
های گردآوری شده براسااس  یل دادهپس از تحل

هنگااام و پااس از انجااام   کدگااذاری در  روش

ها نشاان داد کاه در   کدگذاری ها نتایجمصاحبه

ماؤثر، از   گویاه  82های باز مجموع از کدکذاری

کدگذاری محوری چهار مقوله فرعی )مؤلفاه( و  

از کدگذاری گزینشی دو مقولاه کلای )مفهاوم(    

علاای توسااعه  اثرگااذار باار شناسااایی عواماال   

کارآفرینی نظام آموزشی علاوم ورزشای کشاور    

 ها باه شناسایی شدند که نتایج فرایند کدگذاری

( ارائااه شااده اساات.  2تفکیااک در جاادول ) 
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 عوامل علّی توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور باز و محوری گزینشی، کدگذاری .1جدول

 مدل مبنایی

 )گرندد تئوری(

های مقوله

 کلی

 )مفاهیم(

 های فرعیمقوله

 ها()مؤلفه

 هاابعاد و ویژگی

 ها()گویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط اثرگذار

برنامه و ساختار 

 مناسب

.ارتباط دانشگاه با 1

 صنعت

 اختالف نظر و دیدگاه بین دانشگاه و صنعت

 همراستا نبودن پژوهش ها با نیاز جامعه

 افزایش بیکاران دانشگاهی

 مهارت مورد نیاز فارغ التحصیالن در بازار کارفقدان 

 فقدان جایگاه مشخص رشته علوم ورزشی در نظام آموزشی

 فقدان هدف گذاری عرضه و تقاضا در رشته علوم ورزشی

عدم شناسایی مشاغل موجود در رشته و ارائه آن ها برای 

 دانشجویان

 ت ورزشفقدان ارتباط اثربخش بین دانشگاه با صنع

فقدان تناسب و توازن بین فارغ التحصیالن با بازار صنعت 

 ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

.برنامه ریزی 2

مناسب در دروس و 

 سرفصل ها

 

 

 عدم نیاز سنجی میدانی در برنامه ریزی دروس و سرفصل ها

 ضعف سرفصل دروس عملی

دروس و طوالنی بودن مدت زمان بازنگری و بروزرسانی 

 سرفصل ها

 عدم استعدادیابی دانشجویان در ارتباط با دروس عملی

سوگیری و منفعت طلبی در انتخاب دروس بر اساس کتاب 

 های خاص در بازار

 همراستا نبودن سرفصل دروس با مشاغل مرتبط با رشته
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 نظام آموزشی

 مشخص نبودن اهداف رشته علوم ورزشی در سرفصل ها

 

 

 

 

وزشی .سیستم آم3

 دانشگاه ها

 

 

 سیستم آموزشی ضعیف )تربیت نیروهای بدون مهارت(

 قدیمی بودن شیوه ها و برنامه های آموزشی و درسی

عدم ارتباط و تعامل کافی میان دروس دوره کارشناسی ارشد 

 و کارشناسی

همراستا نبودن تعداد واحدهای درسی با اهداف در رشته 

 علوم ورزشی

 یراد و مشکل در نظام ارتقاء اساتیدوجود ا

عدم استعدادیابی تخصصی دانشجویان در هنگام ورود به 

 رشته علوم ورزشی در دانشگاه ها

فقدان نظام اثربخش در جذب اساتید با تاکید بر صالحیت 

 های مورد نیاز

. واحد کارورزی و 4

 کارآفرینی

 

 

 نبود سرفصل مناسب برای دروس کارورزی و کارآفرینی

عدم توجه و نظارت کافی به واحد کارورزی از طرف اساتید و 

 دانشگاه

 ضعف در شیوه ارائه و گذراندن واحد کارورزی

 عدم وجود یادگیری عملی کارآفرینی در دانشگاه ها

 

 گیریبحث و نتیجه

مل علّی هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوا

توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی 

ها و تحلیل کشور بود که پس از اخذ مصاحبه

ترین ها بیانگر آن بود که مهم، یافتههاکدگذاری

علل در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم 

ورزشی  کشور، برنامه و ساختار مناسب و نظام 

که باشد. نتایج نشان داد آموزشی و تربیتی می

مدیریت ارتباط بخش علمی و اجرایی ورزش 

 و دانشگاه بین دیدگاه و نظر که شامل اختالف

 ها، افزایش پژوهش نبودن محور صنعت، نیاز

 در نیاز مورد مهارت دانشگاهی، فقدان بیکاران

علوم  رشته مشخص جایگاه کار،فقدان بازار

 و عرضه گذاری هدف درجامعه، فقدان ورزشی

 شناسایی وم ورزشی، عدمعل رشته در تقاضا

 برای ها آن ارائه و رشته در موجود مشاغل

 دانشگاه بین اثربخش ارتباط دانشجویان، فقدان

 بین توازن و تناسب ورزش و فقدان صنعت با

ورزش از جمله  صنعت بازار با التحصیالن فارغ
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(، 8320عواملی بود که با نتایج ساعت چیان)

( و 8339ل)(،سالتر و بران8323فائض و شهابی)

( همخوانی داشت. یکی 2999پلی و همکاران )

اختالف بین "شوندگان بیان کرد که: از مصاحبه

دانشگاه و صنعت بسیار زیاد است ،به گونه ای 

که  فعالیت های پژوهشی انجام شده در 

دانشگاه ها با نیاز های جامعه و صنعت چندان 

همراستا نمی باشد و سازمان های مرتبط به 

وان به فارغ التحصیالن دانشگاهی هیچ عن

( 8329سنتوبلی و اسپوزیتو) "اعتماد ندارند

عنوان یک  دانشگاه کارآفرین بهبیان نمود که 

کاتالیزور برای تسهیل کارآفرینی دانشگاه عمل 

میکند که به توسعه اقتصادی و اجتماعی 

( 8323. رسی وهمکاران)شود منطقه منجر می

 دانشگاه موثر و یحصح ارتباطاعتقاد داشتند که 

 و نوآوری افزایش موجب میتواند صنعت و

 صورت در تنها گردد و وتکنولوژی دانش انتقال

 صنعتی توسعه نهاد، دو این بین پایدار تعامل

اقتصادی،اجتماعی و  توسعه آن ومتعاقب

شاید داشت. انتظار میتوان را افزایش اشتغال

بتوان عنوان نمود تا زمانیکه ارزش های رشته 

علوم ورزشی برای جامعه به خوبی مشخص 

نشود و فاصله موجود میان دانشگاه با صنعت و 

سازمان های ورزشی مربوطه به کمترین حد 

خود نرسد در دانشگاه ها این سیکل معیوب 

ادامه دار خواهد بود که نتایج آن را می توان در 

افزایش فارغ التحصیالن بیکار فاقد مهارت الزم 

از طرفی دیگر ارتباط اثربخش مشاهده نمود و 

بین جامعه علمی ورزش و بخش اجرایی آن 

 گردد.میسر نمی

همچنین برنامه ریزی اصولی و کاربردی دروس 

 میدانی سنجی نیاز و سرفصل ها از طریق عدم

 ضعف ها،سرفصل و دروس ریزیبرنامه در

 زمان مدت بودن طوالنی عملی، دروس سرفصل

عدم  سرفصل ها، و دروس بروزرسانی و بازنگری

 دروس با ارتباط در دانشجویان استعدادیابی

 انتخاب در طلبی منفعت و سوگیری عملی،

 بازار، خاص در هایکتاب اساس بر دروس

 مشاغل با دروس سرفصل نبودن همراستا

 رشته اهداف نبودن رشته و مشخص با مرتبط

ها از جمله مواردی  سرفصل در علوم ورزشی

د به عنوان علل توسعه توانبود که که می

کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور به 

 (،8329ها اشاره نمود که با نتایج باپوریکار)آن

نصر اصفهانی و  (،8328فرجی و همکاران)

( 2999( و سارا ،جک و اندرسون)8333نساج)

های پژوهش بیان همخوانی دارد. یکی از نمونه

ریزی و رنامهمتاسفانه در حال حاضر ب"دارد: می

تدوین سرفصل دروس توسط نفراتی با سوگیری 

های شخصی و بر مبنای کتب خاصی که در 

ها انجام باشد به منظور فروش کتاببازار می

یکی دیگر از نمونه ها اظهار  و "پذیردمی

بایست بروزرسانی سرفصل دروس می"کند می

به صورت کمی و کیفی و در فواصل زمانی 

که نجام شود و نکته دیگر اینمشخص و کوتاه ا

اتاق فکر علوم ورزشی کشور در اختیار نفراتی 

می باشد که تخصص الزم در این حوزه را  

( اظهار 8339فراهانی و همکاران) "ندارند

داشتند که محتوا و نوع تدریس دروس عملی و 

مهارتی رشته تربیت بدنی باید مورد توجه و 

کردن مهارت تجدید نظر قرار گیرد و در نزدیک 

های آموخته شده و نحوه بکارگیری آن در 

دانشگاه  محیط های کاری بیشتر تالش شود.

ییر و غباید به محیطی پویا تبدیل شود و ت

های نو در تی ازجمله خلق و انتشار ایدهالتحو
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ساختار خود ایجاد کند. برای ایجاد کارآفرینی 

ای ها و سازوکارهها، باید از استراتژیدر دانشگاه

. همچنین هیز و استفاده شود فمختل

( معتقد بودند که بازنگری و به 8332همکاران)

های رشته علوم ورزشی در روز کردن سرفصل

ها می تواند در برطرف کردن نیازهای دانشگاه

این درس در مدارس نقش موثر داشته باشد و 

( 2020در همین راستا ذواالکتاف و همکاران)

توجهی به دند که بیدر تحقیق خود بیان کر

بازار کار، عدم تناسب و ناکارآمدی دانش 

جامع نبودن و به روز نبودن برنامه  آموختگان،

ها به ترتیب به عنوان نقاط ضعف ها و سرفصل

برنامه دروس دوره کارشناسی رشته تربیت 

 بدنی به حساب می آیند )گودرزی و همکاران،

 ست کهاشواهد حاکی از این واقعیت  (.2022

عدم نیازسنجی میدانی و لحاظ نشدن این مهم 

در برنامه ریزی دروس و سرفصل ها و متاسفانه 

وجود سوگیری و منفعت طلبی در این امر باعث 

آن شده  که سرفصل دروس رشته علوم ورزشی 

با مشاغل موجود در حوزه کسب و کار همراستا 

نبوده که نتیجه آن کاهش اثربخشی دروس 

فارغ التحصیالن به بازار  دانشگاهی در هدایت

 باشد. کسب و کار می

 ها برمبنای قدیمیسیستم آموزشی دانشگاه

 درسی، و آموزشی هایبرنامه و هاشیوه بودن

 بدون نیروهای تربیت)ضعیف آموزشی سیستم

 دروس میان کافی تعامل و ارتباط عدم ،(مهارت

 همراستا کارشناسی، و ارشد کارشناسی دوره

 رشته در اهداف با درسی حدهایوا تعداد نبودن

 نظام در مشکل و ایراد وجود علوم ورزشی،

 تخصصی استعدادیابی عدم اساتید، ارتقاء

ها دانشگاه در علوم ورزشی رشته در دانشجویان

 تاکید با اساتید جذب در اثربخش نظام و فقدان

 اخالقی آموزشی، عملی، علمی، هایصالحیت بر

ر نا مناسب برای خود حاکی از وجود بست ... و

توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی 

کشور بود که با نتایج فرجی و 

( و کوزه 8335(، بروس)2092همکاران)

(، همخوانی داشت. مصاحبه 2029چیان)

در انتخاب و جذب  "شوندگان بیان داشتند:

دانشجویان تربیت بدنی باید حتما به 

دقت  آنها قد،وزن،آمادگی جسمانی و استعداد

شود و اساتید نیز باید الگو و متخصص باشند به 

گونه ای که تمامی اساتید قدیمی ورزشکاران 

حرفه ای و یا از قهرمانان همان رشته بودند و 

سیستم آموزشی دانشگاه ها چون متناسب با 

بازار کار نبوده، فارغ التحصیالن بدون توانمندی 

مجتوی و  "و مهارت وارد محیط کار می شوند.

( در تحقیق خود به این نکته 2092همکاران)

اشاره کردند که تناسب محتوای برنامه های 

آموزشی دانشگاه ها در خصوص کارآفرینی و 

نیازهای بازار کار در حد کمی می باشد 

ریستیک گوران و (. 2092مجتوی و همکاران، )

( اعتقاد داشتند که عامل 8320همکاران)

علوم ورزشی و ای و تخصصی بودن اساتید حرفه

دوره هایی که این اساتید پشت سر 

عامل  اند)واحدهای درسی دانشگاهی(گذاشته

تعیین کننده در اثربخشی درس تربیت بدنی 

ای معلمان به شمار های حرفهبراساس توانایی

( یکی از 8335رود. همچنین فروغی پور)می

زمینه های اصلی برای کارآفرینی در ورزش را 

ها ه ریزی آموزشی در دانشگاهمدیریت و برنام

کند که ( بیان می2020داند. عارفی )می

دانشگاه ها نباید در سیستم آموزشی خود به 

های یکنواخت رسمی و تکراری و آموزش

عناوین دروس به
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سبک سنتی و تولید انبوه فارغ التحصیالنی  

مدرک به دست،غیرماهر و حرفه ای بسنده 

 باید آموزشی نظامشاید بتوان بیان کرد  کنند.

 آینده نگری، با همراه مناسب هایریزیبرنامه از

 برخوردار مداومت و انعطاف پذیری جامعیت،

که  خالق و انگیزه با تا بتواند دانشجویانی باشد

 ارائۀ و مسائل صحیح تجزیه وتحلیل به قادر

باشند  جامعه و خود برای مناسب راهکارهای

توان امید یتربیت نماید.با تحقق این امر م

داشت که فارغ التحصیالن دانشگاهی از 

توانمندی الزم جهت ورود به بازار کسب و کار 

 برخوردار شوند.

ترین علل توسعه همچنین یکی از مهم

کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور 

توجه به واحد کارورزی و کارآفرینی در 

 سرفصل چرا که نبود باشد؛ها میدانشگاه

 عدم کارآفرینی، و کارورزی دروس رایب مناسب

 طرف از کارورزی واحد به کافی نظارت و توجه

 و ارائه شیوه در ضعف دانشگاه، و اساتید

 یادگیری وجود کارورزی و عدم واحد گذراندن

ها ارتباط مستقیم دانشگاه در کارآفرینی عملی

با توسعه کارآفرینی نظام آموزش دارند که با 

ماساد و  (،8328و و شامبار)نتایج تحقیقات ایبئ

( همخوانی دارد. 2022( و ظهیری)8339توکر)

وجود "کند:یکی از مصاحبه شوندگان بیان می

واحدکارورزی برای دانشجویان بسیار مفید می 

ها بایست در این واحد آنیباشد و همچنین م

باید در واحد کارورزی  با محیط کار آشنا شوند.

نشجویان معرفی مشاغل مختلف ورزشی برای دا

ساعت را به طور  823بایست و دانشجو میشده 

واقعی در دوره کارورزی شرکت نماید. واحد 

ها کارآفرینی ورزشی در سرفصل اکثر دانشگاه

وجود ندارد و یا اگر هم باشد به صورت مفید و 

شود و در حد یک جزوه و کتاب جدی اجرا نمی

و امتحان تئوری به آن پرداخته 

( به این نکته 2092اهری عبدوند).ظ"شودمی

در حقیقت اهداف مشخص اشاره داشت که 

در سرفصل ها، مقصد  شده

ومسیرآیندۀدانشجویان ودانش آموختگان را 

مواناع  مشخصمی کناد؛ بناابراین از جملاه

مهام موفقیت دانش آموختگان درزمینۀ 

اهداف  کاریابی و کارآفرینی، این است که

ای دانشگاهی،دراین در سرفصل ه مطارح شاده

( در 8322،شامبار )زمینه،دارای ضعف است

ها باید تحقیق خود اظهار داشت که دانشگاه

کار هروش تدریسی را در کارآفرینی و کارورزی ب

گیرند که به دانشجویان اجازه بدهد مطالب 

یادگرفته را به صورت عملی اجرا کنند و هر دو 

وسعه مهارت تئوری و عملی را به همراه هم ت

( بیان داشت: در بسیاری 8330دهند. گایدزانوا)

رسد که از دانشگاه ها اینطور به نظر می

هایی را برای کارمند شدن دانشجویان آموزش

بینند تا کارآفرین شدن. همچنین ماساد و می

( بیان داشتند که فرصت 8339توکر)

گذاری و ارزشمندی برای آزمایش یک سرمایه

ست آوردن تجربه کسب و کار کوچک و بد

دست اول برای درک مفهوم کارآفرینی در 

ها در حال از دست رفتن است. فراهانی دانشگاه

و همکاران به تاثیر واحد کارآفرینی و کارورزی 

در تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان اشاره 

داشتند و آن ها بر گنجاندن دروس کاربردی 

همچون کارورزی و پروژه در برنامه درسی 

انشجویان تاکید داشتند)فراهانی و همکاران، د

توان اشاره نمود که اهمیت بیشتر (. می2092

اضافه کردن دروس با  به دروس کارورزی،

خوداشتغالی و  مضامین و محتوای کارآفرینی،
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های کسب و کار در برنامه درسی شناخت حوزه

و مهارتی دانشجویان موجب توانمندی آن ها در 

یابی به تبرای دس گردد.ر میورود به بازار کا

بایست در نحوه ها و اساتید میاین مهم دانشگاه

ارائه و گذراندن واحد کارورزی نظارت و دقت 

 کار گیرند.هبیشتری را ب

طور کلی نتایج این پژوهش کیفی بیانگر آن هب

بود که داشتن برنامه و ساختار مناسب و نظام 

تحقیقات  آموزشی و تربیتی استاندارد مبتنی بر

تواند جایگاه فارغ حوزه کارآفرینی می به روز در

التحصیالن رشته تربیت بدنی را در سبد 

در این بین لزوم  اشتغال بازار کار ارتقاء ببخشد.

ارتباط دوسویه و اثربخش میان پیکره علمی و 

اجرایی ورزش کشور و تعامل سازمان های 

در ورزشی با دانشگاه ها یکی از علل بسیار مهم 

توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی 

همچنین سیستم آموزشی  باشد.کشور می

بایست از روند سنتی و یکنواخت ها میدانشگاه

های نوین ها و روشخود خارج شده و از شیوه

کارگیری اساتید متخصص و هدر کنار ب

استعدادیابی دانشجویان جذب شده در کمک به 

 موزشی استفاده نماید.توسعه کارآفرینی نظام آ

در راستای مطالب ذکر شده لزوم بازنگری و 

تغییر و تحول اساسی در برنامه ریزی و سرفصل 

دروس رشته علوم ورزشی بدون منفعت طلبی 

توسط افراد متخصص و خبره در این حوزه جزء 

ضروریات در توسعه کارآفرینی نظام آموزشی 

 تمام همانند باشد.علوم ورزشی کشور می

 هاییمحدودیت نیز پژوهش این طالعات،م

 در ویژه به پژوهش این اجرای فرآیند در .داشت

اساتید نخبه و کارآفرینان  امر انجام مصاحبه با

موفق و برتر در حوزه ورزش از بعد مشغله زیاد 

 کارافرینان ورزشی، کم اساتید و تعداد

 از برخی همچنین. آمد پیش هاییمحدودیت

 جنبه ها،بدست آمده از گویه مولفه ها و مفاهیم

 مورد قبلی پژوهش های در و داشت نوآوری

 نظری ادبیات کمبود لذا بود، نگرفته مطالعه قرار

 از گیریبهره برای .بود محسوس این بخش در

 در که هاییپژوهش شودمی پیشنهاد بهتر نتایج

 نظر در را زیر موارد شوند،می انجام آینده

تطبیقی نظام آموزشی د، انجام مطالعه بگیرن

علوم ورزشی کشور  با دیگر نظام های موفق در 

کشورهای پیشرو در این حوزه و نیازسنجی 

مشاغل موجود در بازار کسب و کار ورزشی و 

ها با برنامه درسی و سرفصل همخوانی آن

 دروس.
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Abstract 

Objective: The aim was to identify the factors affecting the entrepreneurial 

development of the country's sports science education system 

Methodology: The research method was qualitative and field-based. Data 

collection was performed using library studies as well as in-depth and semi-

structured interviews with experts. This constituency consisted of elite 

faculty members and experts from the faculties of physical education and 

sports sciences and heads and directors of sports organizations (Ministry of 

Sports and Youth, Federations and the National Olympic Committee). 

Continued until theoretical saturation (19 interviews). 

Results: The research findings showed that a total of 27 influential factors 

were classified into four sub-categories (components) and two general 

categories (concept) of appropriate program and structure and educational 

system. 

Conclusion The findings of the study indicated that the most important 

reasons for the development of entrepreneurship in the country's sports 

science education system are having a proper program and structure and 

using an up-to-date and efficient education system in universities. 
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