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 چکیده

رشته علوم  التحصیالن فارغ ینیعوامل موثر بر قصد کارآفرهدف از این پژوهش بررسی 

 التحصیالن فارغجامعه آماری پژوهش حاضر باشد.  می شده یزیرو تئوری رفتار برنامه یورزش

روش صورت ب نفر 120تعداد  ؛ کهبود تهران شهرسطح  سراسری هایرشته علوم ورزشی دانشگاه

 می باشد.پرسشنامه استاندارد گیری این پژوهش  د. ابزار اندازهدسترس انتخاب شدن در گیری نمونه

رد رابطه  ای دیمنظور تائ بهکه توسط پژوهشگران مختلف روایی سنجی و پایایی سنجی شده است. 

مستقل  رهاییمتغ نیشدت رابطه ب نییو تع یهمبستگ بیمطرح پس از محاسبه ضر رهاییمتغ انیم

از آزمون  رهایمتغ انیبا توجه به تفاوت م . دیچندگانه استفاده گرد ونیرگرس لیو وابسته، از تحل

ابعاد تئوری رفتار برنامه  نشان داد ها یافته .دیاستفاده گرد رهایمتغ یبند تیمنظور اولو به دمنیفر

رابطه معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل  یبدن تیتربریزی شده با قصد کارآفرینی دانشجویان 

رفتار،  به نسبت از آزمون رگرسیون نشان داد، سه بعد تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش

ذهنی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی تاثیر  شده و هنجارهای درک رفتاری کنترل

عاد تئوری رفتار برنامه ریزی شده نشان داد اب یبند رتبهمعناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از 

نی دارای باالترین ذه شده و هنجارهای درک رفتاری رفتار، کنترل به نسبت به ترتیب نگرش

 اولویت بودند.

قصد کارآفرینی، نگرش رفتار، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری، خودباوری  :کلیدی لماتک

 کارآفرینانه
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 ، ایران، تهرانتربیت مدرس، دانشگاه دانشجوی دکتری 3
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 مقدمه -1

 آن در و است ظهور حال در سرعتب که است تحقیقاتی زمینه یک ورزشی کارآفرینی

 توجه با(. 1،2012راتن) شود می ترکیب کارآفرینی و نوآوری تحقیقات با ورزش مدیریت

 سوی از مداوم توجه مستلزم امر این جهانی، اقتصاد به نسبت ورزش صنعت بزرگی به

 کارآفرینی محققان که است مهم بسیار و است ورزشی مدیریت محققان و کارآفرینان

 صنعت ورزش، طوری کهب (.2012 )راتن، دهند ادامه خود کار به ورزشی با نگاه به آینده

 و سیلیتی) است کارآفرینانه متعددی های بخش در ذاتاً که است پویایی و فرد منحصربه

در  کارآفرینی گسترش گرفتن در نظر با ورزش بودن فرد منحصربه(. 2012 ،2چادویک

 و سیلیتیاست ) کرده فراهم کارآفرینان برای را پویایی های فرصت ها، سازمان و صنایع

 نیرومحرکه عنوان به کارآفرینی توسعه و از طرفی رشد ؛(2012 ،3سانتومیر ،2012 چادویک،

 مستلزم اقتصادی رشد متعاقباً تسریع و جدید مشاغل و وکارها کسب پیدایش در اصلی

گارسیا و گردند ) می کارآفرینی به منتج که ست گیری تصمیم فرایندهای و عوامل درک

 را ها زمینه و عوامل از ای گسترده تنوع که ایست پیچیده پدیده (. کارآفرینی4،2009مورنا

تمایل  بر تأثیرگذار عوامل شناسایی به کارآفرینی ادبیات اعظم بخش گیرد بنابراین دربرمی

 ادبیات کنکاش ( و2008و همکاران، 5دارد )جری اختصاص شدن کارآفرین به فرد

 کارآفرینی ترویج و رشد در دخیل عوامل که کند می هدایت این سمت به را ما کارآفرینی

 جمعیت و شناختی روان های ویژگی سطح فردی در اند شده واقع تحلیل مورد سطح دو در

 یا برنده عوامل پیش محیطی سطح در و قرارگرفته موردبررسی کارآفرینان شناختی

اما  (6،2002شود )مولر و توماس می مشخص کارآفرینانه فعالیت یک محیطی بازدارنده

 جعبه سیاه یک همانند هنوز کارآفرینی هایفرصت فرایند تشخیص ها،تالش این تمام علیرغم

 هنوز سوال این و( 8،2000شان و ونکاتارامن ،7،2007کاربت) دارد بسیاری ناشناخته ابعاد

 به قادر بعضی دیگر و کنند می شناسایی را هافرصت افراد بعضی که چرا است مانده پاسخبی

                                                           
1 Ratten 
2 Ciletti & Chadwick 
3 Santomier 
4 Garcia & Moreno 
5 Gerry 
6 Mueller& Thomas 
7 Corbett 
8 Shane & Venkataraman 
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 در مهمی عامل کارآفرین خود نهایت در و رفتاری عوامل بنابراین نیستند؟ کار این انجام

 روان که است حدی به موضوع این اهمیت .است کارآفرینی توسعه و وکار کسب ایجاد

 به دنبال و معطوف داشتند فرد لیوتحل هیتجز را به خود توجه بیستم قرن اواسط در شناسان

 غیر از را وی کارآفرین فردی از ویژگیهای کدامیک که بودند پرسش این برای پاسخی

 (.2016)اونرا و اوزلم،  کند می متمایز کارآفرین

هایی را برای کارآفرینی شدن باید داشته چه ویژگی التحصیالن فارغحال اینکه جوانان و 

فردی و قصد  هایباره ویژگی اینطالعه محققان زیادی بوده است. در موضوع مباشند 

 است کارآفرینی مورد در برانگیز بحث همچنین و کالسیک رویکردهای از یکی کارآفرینانی

 به آن بر مؤثر عوامل شناسایی و کارآفرینانه قصد گیریچراکه اندازه (2012 ،1راچ و فرس)

 احتمال از یتر قیدق ینیب شیپ کارآفرینی، پدیدة بروز کننده درتعیین عوامل از یکی عنوان

 ارائه متعددی هایمدل در این زمینه .(1399 همکاران، و )مرادی آورد می فراهم را آن وقوع

می  2ریزی شده آجزنهای کارآفرینی مدل برنامهترین آن در پژوهشپرکاربرد است. شده

 به رفتاری هر این تئوری (. براساس4،2010آتیو و آس ،2012و همکاران، 3انگلباشد )

 کمک به. کرد بینی پیش قصد طریق از را آن توان می که دارد نیاز یزیر برنامه خاصی مقدار

 بینی پیش توان می وکار کسب یک اندازی راه برای فرد قصد مطالعه طریق از و تئوری این

 (2010و همکارن، 5پاخام) ریخ یا دهد می انجام را کار این در نهایت فرد که کرد

در پدژوهش  ( 1398غالمدی و همکداران )  های گذشته مشخص شدد،  با بررسی پژوهش

در  یاجتمداع  ،یاقتصاد توسعهعوامل  ترین مهماز  یکیامروزه ورزش که  کنندیان میبخود 

در سدطح   عیصدنا  نیتدر و ملمدوس  نیاز بزرگتدر  یکیصنعت به  نیا که یطوراست؛ ب ایدن

کده صدنعت ورزش در سدال     نشان داد( 2014) کرنی نهیزم نیدر ا. شده است لیجهان تبد

ناخالص  دیدرصد از کل تول کیدالر درآمد داشته است و حدود  اردیلیم 700، حدود 2014

 سدال  از کده  اسدت  داده نشدان  همچنین مطالعدات جهانی را به خود اختصاص داده است. 

 داشدته  رشدد  درصدد  هفدت  متوسط طورساله ب هر دنیا در ورزش صنعت ،2014 تا 2009

                                                           
1 Rauch and Frese 
2 Ajzen 
3 Engle 
4 Autio & Acs 
5 Packham 



 ...یورزشفارغ التحصیالن رشته علوم  ینیعوامل موثر بر قصد کارآفر                                 

 

134 
 

اسدت   باالتر کشورها از در بسیاری اقتصادی رشد نرخ متوسط از رشد مقدار این که است

 (.1395وحدانی  و )قربانی

هدای  حجم باالی تبادالت مالی در صنعت ورزش و تغییر سبک زنددگی مدردم، فرصدت   

دهد. هم ورزش و هم کدارآفرینی بده   عرصه قرار میشماری را در اختیار کارآفرینان این  بی

هدای مشدابهی مانندد ندوآوری،      ای هستند و از ویژگیدنبال تقویت توسعه اقتصادی و منطقه

رو،  نید ازا (.2017، 1راتن و فریدرا هستند )جویی برخوردار خطرپذیری، پیشگامی و فرصت

 یکسب وکار ورزشد  کیعنوان ورزش ب در بخش ینیبه کارآفر یگذاران عالقة فراوانهیسرما

 یهدا  فرصدت ها بده شدناخت   امر موجب شده است که سدازمانها و شدرکت   نی. ااند دادهنشان 

کنندد   داید پ ازید در بلندمددت ن  یسدودآور  یاز آنها برا یریگ بهرهدر حوزه ورزش و  دیجد

در مطالعده خدود نشدان     (2012) همکداران  و 3چاناز سوی دیگر  (.2،2009کسلر و فرانک)

 بده  همچندین  آندان  دارندد؛  تأثیر یکدیگر کارآفرینی بر کارآمدی و کارآفرینی انگیزه کهدادند 

 کدارآفرینی  نیدت  و قصدد  بدر  کارآفرینی انگیزه و کارآفرینی کارآمدی که رسیدند نتیجه این

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر

 نیددت و قصددد گرفددت، انجددام (2011) همکدداران و 4زلددوگر توسددط کدده پژوهشددی در 

 آن در موفقیدت  خصوصدی و  شدرکت  اندازی راه برای هاآن اراده و عزم افراد را با کارآفرینی

مطالعدات   تدرین پتانسدیلها بدرای   در ایدن بدین دانشدجویان بعندوان بدالقوه      شدد.  گیری اندازه

 (.2018و همکاران، 5هولینکاهستند )های کارآفرینی ویژگی

کدارآفرینی   نیدت  و قصدد  بدر  مدؤثر  عوامل ( در بررسی1395حسینی و خسروی لقب )

 و کدارآفرینی  کارآمددی  کدارآفرینی،  مددیریت، بیدان داشدتند کده انگیدزه      رشدته  دانشجویان

رضائی و  دارد. همچنین معنادار و مثبت تأثیر کارآفرینی نیت و قصد بر اجتماعی های شبکه

( نشان دادند متغیرهای کنترل درک شده و هنجارهای ذهنی نقش مثبدت و  1396همکاران )

( در پدژوهش  2020) 6ومواکا و همکاراناز سوی دیگر معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. 

 خود تحت عنوان نگرش به کارآفرینی، کنترل رفتاری درک شده و قصدد کدارآفرینی نشدان   

                                                           
1 Ratten&Ferreira 
2 Kessler & Frank 
3 Chan 
4 Zellweger 
5 Holienka 

6 Vamvaka et al 
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کننده قصد کدارآفرینی   بینی پیشترین قوی شده ادراکدادند که نگرش عاطفی و خودباوری 

 ینیکدارآفر  اتیداشدتند کده خصوصد    انید ( ب2018و همکداران )  نکدا یهولاز طرفدی   هستند.

. ورزش و کدارآفرینی  متفداوت اسدت   یطور قابدل تدوجه  های مختلف ب رشته در انیدانشجو

بنابراین، هنگدام تمرکدز بدر کدارآفرینی دانشدجویان دانشدگاه،       ؛ چندین ویژگی مشترک دارد

 کارآفرینی روحیه نظرسنجی از حاصل نتایج. دانشجویان ورزشی شایسته توجه ویژه هستند

 هسدتند  گروهدی  دومین هنر، دانشجویان بعد از ورزشی دانشجویان که دانشجویان نشان داد

 .(2018)هولینکا و همکاران، هستند های کارآفرینیفعالیت درگیر شدتب که

ورزشدی در ایدران    و علومتربیت بدنی  رشته در زیادی دانشجویان ساله این بین هر در 

تدا دانشدجویان    است ضروری لذا ها نیست؛آن پاسخگوی کار بازار و شوند می التحصیل فارغ

 هدای داک با رفتار برنامه ریزی شده قصد جدی برای کارآفرینی داشته باشند همانگونه کده  

( می نویسد ضرورت دارد کارآفرینان ورزشی با شناخت خود به آینده ایدن صدنعت   2020)

 بدر  عواملی چه که است این توجه نمود بدان ستیبا یم که مهمی موضوع اما؛ امیدوار باشند

 عوامدل  تقویت و شناسایی آنها با که چرا است؛ مؤثر التحصیالن فارغ کارآفرینی نیت و قصد

 التحصدیالن  فارغو  نمود فراهم را الزم بسترهای توان می کارآفرینی نیت و قصد بر تأثیرگذار

را  خدود  کدار  و کسدب  و شدوند  موفدق  کارآفرین یک تا کرد آماده بهتری چه هر نحو به را

قصددد کددارآفرینی  لددذا پددژوهش حاضددر بدده بررسددی عوامددل مددوثر بددر نماینددد.  اندددازی راه

 پردازد. بدنی و علوم ورزشی می تربیت التحصیالن فارغ

 روش پژوهش -2

پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق از نوع 

بدنی و  تربیترشته  التحصیالن فارغپیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه 

با استفاده از  ؛ کهتشکیل دادند سراسری در سطح شهر تهرانهای علوم ورزشی دانشگاه

با پژوهش حاضر نفر  120انتخاب و در نهایت  ها نمونهدر دسترس  گیری نمونهروش 

همکاری داشتند و این حجم نمونه برای استفاده آنالیز آماری استفاده شد. در تکمیل مبانی 

 4ها برای انجام تحلیل،  آوری داده منظور جمع گرفته، به نظری و سابقه تحقیقات انجام

 های پرسشنامهشامل  ؛ کهمورداستفاده قرارگرفته است 1999امه استاندارد آجزن پرسشن

سؤال و کنترل رفتاری  6سؤال، هنجارهای ذهنی شامل  26نگرش نسبت به رفتار شامل 

سؤال بود.  3سؤال و قصد کارآفرینانه شامل  23درک شده )خودباوری کارآفرینانه( شامل 
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د متخصصین مدیریت ورزشی مورد تاییاساتید و  از فرن 12 توسط هاروایی این پرسشنامه

، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان پایاییگیری قابلیت  . برای اندازهقرار گرفت

با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سؤاالت پرسشنامه عدد  پایاییضریب 

منظور تائید یا رد رابطه میان متغیرهای مطرح پس از محاسبه ضریب  به دست آمد. به 92/0

همبستگی و تعیین شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از تحلیل رگرسیون 

منظور  چندگانه استفاده گردید. با توجه به تفاوت میان متغیرها از آزمون فریدمن به

 SPSS-20افزار  گردید. برای انجام کلیه عملیات آماری از نرم بندی متغیرها استفاده اولویت

 .شد بهره گرفته

 های پژوهش یافته -3

 توصیف ویژگی جمعیت شناختی. 1-3

 سال، 30 از کمتر سن دارای پاسخگویان از درصد 3/83 داد نشان توصیفی های یافته

 و مرد دهندگان پاسخ درصد 6/60 همچنین. بودند بیشتر سال و 40 تا 30 بین درصد 7/16

 بوده لیسانس مقطع در دهندگان پاسخ تحصیالت سطح بیشترین. بودند زن درصد 4/39

 تحصیالت دارای نیز دهندگان پاسخ از درصد 3/23. باشد درصد می 6/76 که است

 .اند بوده لیسانس فوق

اسمیرنف استفاده  کولموگروفبه منظور تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون 

 نشان داده شده است. 1شد که در جدول 
 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون . نتایج1جدول 

نگرش  متغیرها

نسبت به 

 رفتار

کنترل 

رفتاری درک 

 شده

هنجارهای 

 ذهنی

قصد 

 نانهیکارآفر

 120 120 120 120 تعداد نمونه

 پارامترهای

 نرمال توزیع

 62/79 29/22 25/9 50/98 میانگین

انحراف 

 معیار

17/10 48/2 63/2 55/11 

-کولموگروفآماره آزمون 

 اسمیرنوف

19/1 73/2 21/2 65/1 

 12/0 06/0 1/0 08/0 آزمون از آمده دستب سطح
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تر از  داری برای کلیه متغیرها بزرگ چون مقادیر سطح معنی دهد مینشان  1جدول 

 باشد، بنابراین همه متغیرها دارای توزیع نرمال بودند. می α=0/05سطح آزمون یعنی 

 تحقیق متغیرهای ارتباط بررسی. 2-3
 کارآفرینی قصد وهای مستقل متغیر نتایج آزمون همبستگی پیرسون. 2جدول 

 نانهیقصد کارآفر متغیر

 

 رفتار به نسبت نگرش

 554/0 ضریب پیرسون

 001/0 معناداری

نمونهحجم   120 

 

 شده درک رفتاری کنترل

 354/0 ضریب پیرسون

 001/0 معناداری

 120 حجم نمونه

 

 ذهنی هنجارهای

 446/0 ضریب پیرسون

 001/0 معناداری

 120 حجم نمونه

. است شده داده نشان پیرسون همبستگی ضریب محاسبه از حاصل نتایج دو جدول در

 رد همبستگی نبود بر مبنی صفر فرض لذا شود می تائید %95 اطمینان سطح در ضرایب همه

 مقدار متغیر، یک مقدار کاهش یا افزایش با گفت توان می بنابراین شود می حفظ ادعا و شده

 متغیرهای بین معنادار و مستقیم روابط دیگر عبارت به یابد می کاهش یا افزایش دیگر متغیر

 .دارد وجود وابسته متغیر با مستقل

منظور تحلیل فرضیه پژوهش از رگرسیون گام به گام استفاده شد تا فقط متغیرهایی به 

 ارند )بهترین مدل( شناسایی شوند.کنندگی را د بینی پیشبیشترین قدرت  که
 رگرسیون مدل در متغیرها یگذار نام . نحوه3جدول 

 

 مستقل متغیر

 1 رفتار به نسبت نگرش

 2 شده درک کنترل رفتاری

 3 ذهنی هنجارهای

 4 کارآفرینانه قصد وابسته متغیر

 

 .دهد میمتغیرها در مدل رگرسیون را نشان  گذاری نامجدول سه نحوه 
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 یون در جدول زیر آمده است.رگرسآمده از  دست نتایج به
 یمتغیرها به توجه با کارآفرینی قصد وابسته متغیر برای رگرسیون مدل خالصه. 4جدول 

 

 اینکه به توجه با با متغیر قصد کارآفرینانه نگرش نسبت به رفتارمتغیر در جدول چهار 

 شده تعیین مجاز بازه در مقدار این و بوده 67/1 برابر واتسون دوربین آزمون آماره مقدار

 رگرسیون مدل خطای های مؤلفه بین که نمود استنباط توان می گیرد می قرار 5/2 تا 5/1

 ارتباط حدود همچنین .باشد می خوبی مدل شده برازش مدل و نداشته وجود همبستگی

شده با متغیر  درک رفتاری همچنین متغیر کنترل ؛ وباشد می درصد 69 متغیر دو این بین

 این و بوده 84/1 برابر واتسون دوربین آزمون آماره مقدار اینکه به توجه قصد کارآفرینانه با

 بین که نمود استنباط توان می گیرد می قرار 5/2تا  5/1 شده تعیین مجاز بازه در مقدار

 خوبی مدل شده مدل برازش و نداشته وجود همبستگی رگرسیون مدل خطای های مؤلفه

هنجارهای متغیر همچنین  ؛ وباشد می درصد 63 متغیر دو این بین ارتباط حدود .باشد می

 برابر واتسون دوربین آزمون آماره مقدار اینکه به توجه با متغیر قصد کارآفرینانه با ذهنی

 استنباط توان می گیرد می قرار 5/2تا  5/1 شده تعیین مجاز بازه در مقدار این و بوده 76/1

 شده مدل برازش و نداشته وجود همبستگی رگرسیون مدل خطای های مؤلفه بین که نمود

توجه  با .باشد می درصد 40 متغیر دو این بین ارتباط حدود همچنین .باشد می خوبی مدل

 دارد. کارآفرینی قصد بر را تأثیر رفتار بیشترین به نسبت به نتایج نگرش

 فرضیه های مدل. معناداری 5جدول 

 متغیرها مدل
ضر

 یب تأثیر

ضریب 

 تعیین

ضریب تأثیر 

 شده تعدیل

خطای 

 استاندارد برآورد
 واتسون-دوربین

1 
 

 نسبت نگرش

 رفتار به
69/0 476/0 474/0 80159/1 672/1 

2 
 رفتاری کنترل

 شده درک

628/

0 
395/0 392/0 93583/1 84/1 

3 

 هنجارهای

 ذهنی

 

40/0 160/0 156/0 28482/2 76/1 
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مجموع  منبع مدل

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

درجا

 آزادیت 

F 
 

معنادار

 ی

 

1 

19 1 085/10364 085/10364 رگرسیون

8/79 

001/0 

   117 862/130 881/15310 باقیمانده

   118  966/25674 کل

 

2 

48 2 385/5642 771/11284 رگرسیون

4/45 

001/0 

   116 053/124 195/14390 باقیمانده

   118  966/25674 کل

 

3 

05 3 573/3962 720/11887 رگرسیون

2/33 

001/0 

   115 889/119 246/13787 باقیمانده

   118  966/25674 کل

 

4 

01 4 395/3123 578/12493 رگرسیون

3/27 

001/0 

   114 626/115 388/13181 باقیمانده

   118  966/25674 کل

 

 معنادار بودند. ینظر آمارها از تمامی متغیر پنج شماره با توجه به جدول

در  کارآفرینی قصد به ها آن تأثیرمتغیرهای وابسته و میزان  بندی اولویتجهت در ادامه 

 .تایج آزمون در جدول زیر آمده استاین پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد که ن

 . نتایج آزمون فریدمن متغیرهای پژوهش6جدول 

 آزمون فریدمن 

میان N متغیر

 گین

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه

آماره 

 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 

 رفتار به نسبت نگرش
12

0 

6/4 983/0 53/4  

 

198/38 

 

 

2 

 

 

 درک رفتاری کنترل 001/0

 شده

12

0 

16/4 947/0 38/4 
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سه که بین اولویت متغیرهای پژوهش در هر داد نشان  آزمون فریدمن نتایج 6جدول در 

کلیه عوامل باالتر از  داری وجود دارد.تفاوت معنی ارآفرینیک قصد بهمتغیر وابسته نسبت 

متغیر بیشترین اولویت و  متغیر نگرش نسبت به رفتارمیانگین بودند و بر این اساس 

 دارای کمترین اولویت بود.ذهنی  هنجارهای

 گیری نتیجهبحث و  -4

های کارآفرینی، راهکاری مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت

بنابراین قصد کارآفرینی نیز پیش درآمد رفتار کارآفرینانه است، رود. شغلی به شمار می

و شناخت عوامل اثر گزار بر آن  علوم ورزشی التحصیالن فارغآگاهی از قصد کارآفرینی 

 نسبت نگرش متغیر دو دهد که میانهای پژوهش نشان میحائز اهمیت فراوان است. یافته

 بهتر عبارت به. دارد مثبت و معناداری وجود رابطه کارآفرینی قصد و کارآفرینی رفتار به

 قصد و ورزشی وکار کسب اندازی راه احتمال کارآفرینانه، رفتار به نسبت مثبت های نگرش

ل انجهای  این نتایج با یافته. دهد می قرار تأثیر تحت توجهی قابل میزان به را فرد کارآفرینی

( و ضیاء 1395حسینی و خسروی لقب )(، 1390نیا ) (، صادقی و ملکی2010و همکاران )

 کارآفرینی به نسبت ها نگرش اهمیت اساس همین بر ( همسو بود.1395و وقار موسوی )

 طور به و مشخص جدید وکار کسب ایجاد راستای در افراد اهداف و ها آرمان تشریح در

 1جهلوت و فرانکدر این راستا . است قرارگرفته تائید مورد پیشین تحقیقات در تجربی

 قصد کننده تعیین ترین مهم کارآفرینی به نسبت نگرش که دریافتند خود بررسی در( 2004)

 تعیین در ها نگرش که نمودند استدالل نیز( 2007) 2همکاران و سوان. باشد می کارآفرینی

 آن به نسبت افراد نگاه رفتار یک بروز در اصلی نکته و داشته ای ویژه جایگاه فرد تمایالت

 از درصد 50 حدود که دریافتند خود تحقیق در( 2009) 3همکاران و شوارتز. باشد می رفتار

 به نسبت مثبت نگرش گفت توان می بنابراین؛ باشد می ها نگرش دلیل به قصد در تفاوت

 اندازی راه قصد گیری شکل احتمال بدنی تربیت التحصیالن فارغ سوی از کارآفرینی

                                                           
1
  Frank & Lutte 

2
  Swan et al 

3  Schwartz et al 

12 ذهنی هنجارهای

0 

75/3 495/0 19/4 
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 های انگیزه و ها نگرش چراکه. دهد می افزایش توجهی قابل میزان به را ورزشی وکار کسب

 جایی تا. گردد می محسوب وی کارآفرینانه تمایالت بر تأثیر در کلیدی عاملی فرد شخصی

 نسبت مثبتی نگرش وکار کسب اندازی راه با مرتبط مثبت پیامدهای گرفتن نظر در با فرد که

 خود در را فوق رفتار بروز قصد بیشتری احتمال به باشد داشته کارآفرینی رفتار بروز به

 ورزشی وکار کسب با مرتبط ویژه های مطلوبیت بهتر درک دیگر عبارت به. نماید می تقویت

 را کارآفرین یک عنوان به خود هویت از ها آن تشخیص ،بدنی تربیت دانشجویان توسط

 .داد خواهد افزایش

با قصد  شده درک رفتاری کنترل معنادار متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و دیگر یافته

( و 2020مواکا و همکاران ) این نتیجه از پژوهش با پژوهش و .دهد میکارآفرینی نشان 

در  (2020مواکا و همکاران ) طوری که وب ( هم راست بود.1396همکاران )رضائی و 

قصد کارآفرینی وهش خود تحت عنوان نگرش به کارآفرینی، کنترل رفتاری درک شده و پژ

کننده قصد  بینی پیشترین شده قویدادند که نگرش عاطفی و خودباوری ادراک نشان

کنترل رفتاری  که باورند این بر( 1997) 1جانسون و جنکینزکارآفرینی هستند. همچنین 

 انتظار توان می ترتیب این به دهد می قرار تأثیر تحت را ای حرفه مسیر انتخاب درک شده

 را کارآفرینانه های فعالیت با مرتبط الزم های مهارت و ها توانایی خود در که افرادی داشت

. دهند می پرورش خود در را کارآفرینانه رفتار بروز قصد بیشتری احتمال به دارند سراغ

 باالتر سطوح با افرادیلذا  (.3،2009همکاران و کتیوکنا ؛2010 ،2همکاران و سکدرون)

 مداومت و نموده اعمال تری طوالنی زمانی بازه در را بیشتری تالش شدهخودباوری ادراک

ها نیز در نتیجه قصد کارآفرینی آن داشت خواهند مرتبط نتایج دریافت راستای در بیشتری

 باشد.بیشتر می

 مثبت ارتباط از نشان کارآفرینی قصد بر ذهنی هنجارهای متغیر تأثیر از حاصل نتایج

( 1396های رضائی و همکاران )این نتیجه از پژوهش با پژوهش. دارد متغیر دو قوی نسبتاً

 بر عامل این تأثیر حول پیشین تحقیقات( هم راستا بود. 1395حسینی و خسروی لقب )و 

 فرد اطرافیان که زمانی. دهد می قرار تائید مورد را برده نام متغیر دو ارتباط کارآفرینی قصد

 تمایل نمایند گذاری ارزش مثبت را آن به وابسته رفتارهای و کارآفرینی نقش مدل عنوان به

                                                           
1 Jenkins & Johnson 
2  Drnovsek et al 
3  Naktiyok et al 
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 تر ضعیف تأثیر از نشان ها تحلیل نتایج اما؛ یابد می افزایش کارآفرینانه رفتارهای بروز به فرد

 آجزن، تحقیق، نتایج با دارد. مطابق دیگر متغیر دو با مقایسه در قصد بر متغیر این

 تحقیقات از تعدادی و دانسته مدل مطرح در عامل ینتر ضعیف را ذهنی هنجارهای

 و عامل این میان را ضعیفی ارتباط شده ریزی برنامه رفتار تئوری از استفاده با گرفته انجام

 چنین برای منطقی توضیح یک(. 2008 ،1براتیانو و شوکاند ) دریافته کارآفرینی قصد

 باشد نداشته کارآفرینی قصد بر مستقیمی تأثیر عامل این است ممکن که است این ارتباطی

 قصد خودباوری و کارآفرینی به نسبت نگرش یعنی مدل دیگر عامل دو بر تأثیر طریق از و

 با ارتباط درنتیجه را تأثیراتی افراد. دهد قرار تأثیر تحت غیرمستقیم طور به را کارآفرینی

 این که کنند می دریافت خود، زندگی در مؤثر و نزدیک اشخاص سایر و دوستان خانواده،

 2هنلی دیدگاه اساس بر. دهند قرار تأثیر تحت را فرد نگرش مستقیم طور به ندتوان می تأثیرها

 میزان مانند فرد پیشینه تأثیر تحت است ممکن خودباوری از فرد ارزیابی نیز( 2005)

 انتخاب بر خانواده تأثیر قوت یا و ای حرفه گزینه یک عنوان به کارآفرینی فرهنگی مقبولیت

 عوامل نسبی اهمیت که دارد تأکید نیز مسئله این بر جزنآ دیگر سوی از. گیرد قرار حرفه

 همکاران، و 3لانج) است متفاوت مختلف رفتارهای و ها موقعیت طول در مدل، در مطرح

 در ذهنی هنجارهای تأثیر حول گرفته انجام یها بررسی نتایج اساس همین بر(. 2008

 در برده نام دالیل بنابراین؛ است نموده ارائه را متفاوتی نتایج مختلف های نمونه و جوامع

 عامل دو با مقایسه در کارآفرینی قصد بر ذهنی هنجارهای متغیر تأثیر میزان بودن تر ضعیف

علوم ورزشی رفتارهای خود را  التحصیالن فارغدر صورتی که  .باشند می دخیل پیشین

تری مدیریت نمایند و نگرش خود را نسبت به کارآفرینی و توسعه صورت مطلوبب

داف کارآفرینی خود به توانند در اهموجود در صنعت ورزش تغییر دهند می یوکارها کسب

در نتیجه الزم است با توجه به اهمیت توسعه قصد تری گام بردارند. صورت مطلوب

تئوری رفتار برنامه ریزی شده توجه علوم ورزشی به  التحصیالن فارغکارآفرینی در میان 

د مفید باشد و با توان میشود و در این راستا توجه به ابعاد تئوری رفتار برنامه ریزی شده 

های به دست آمده از این پژوهش، به بهبود و تقویت قصد کارآفرینی در  توجه به اولویت

 علوم ورزشی بپردازند. التحصیالن فارغمیان 

                                                           
1  Shook & Bratianu 
2  Henley 
3  Angle 
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 منابع -5

 شناسایی(. 1388) ریمم ،یآباد نجف امیدی و ید جمال،س حسینی، اله فرج ؛یدرح احمدی،

 دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان بین در کارآفرینی ترویج با عوامل همبسته برخی

 و رهبری فصلنامه. تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی

 .9-24ص (، 3)3،آموزشی مدیریت

 هزاره یها سازمان در تغییر مدیریت(. 1386) محمدتقی پاشایی، ، وهدیم حسنلوئی، ایمانی

 .41-34 ص 89-90شماره جامعه، و وکار کسب نشریه. دارند تأکید کارآفرینی بر که سوم

 عوامل(. 1388) حمدرضام ،سلیمانپور و ید جمال،س ،حسینی اله فرج ؛ید محمودس ،حسینی

 آموزش و ترویج علوم. تهران استان کشاورزی یها دانشکده دانشجویان کارآفرینی بر تاثیرگذار

 .101-111 ، ص2، شماره5ایران،دوره کشاورزی

تبیین (. ارزیابی دانشجویان از محیطهای کارآفرینانه و 1390) صادقی، مهدی، و ملکی نیا، عماد

 .68-89ص، 59شماره در آموزش عالی،  یزیر برنامهو  پژوهش رابطه آن با قصد کارآفرینی.

نیت کارآفرینی  (. بررسی عوامل موثر بر قصد و1395) حسینی، یعقوب، و خسروی لقب، زهره

 .113-130ص، 21شماره مطالعات منابع انسانی، سال پنجم،  دانشجویان مدیریت.

نی بر (. بررسی تاثیر آموزشهای رسمی کارآفری1395) ضیاء، بابک، و وقار موسوی، مجید

 .99-117 ص ،1شماره ، 9دوره توسعه کارآفرینی،  قصد کارآفرینانه. یریگ شکل

 در کارآفرینی توسعه موانع زمینه در پژوهش(. 1387) یمصطف ،یرضو ، محمدرضا زالی،

 .کارآفرینی دانشکده انتشارات .ایران

: ورزشی کارآفرینی بر مؤثر عوامل (. بررسی1389) هنری، حبیب مندعلی زاده، زینب، و

 .113-136 ، ص2، شماره2دوره. یا رشته بین رشته یک عنوان به

 تأکید(. کارآفرینی در ورزش کشور. همایش ملی مدیریت ورزشی با 1387) یدالهی، جهانگیر

 بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک. انداز چشمبر سند 

های تأثیرگذار بر عامل (.1396) نی، شیرگلباز ، پریسا ونجفلو ، لیلی،شرفی ، روح اهلل؛رضائی

قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تأکید بر اثر میانجی 

-96، ص40، شماره9دوره، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی .نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه

111. 
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