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مدارس . ھایبدنیاستفادھمیشودرساندنفرصتھابرایاجرایفعالیت

. کنندتیرا در جوانان تقوینیتوانند تفکر کارآفریم

بیرا ترغیانجام دادن، نوآورقیاز طریآموزشیبرنامھ ھا

دیقرن جدازیکھ مورد نیو رفتارینگرشراتییو تغدینمایم

یکھ قابل استفاده در برنامھ آموزشدینمایمجادیاست را ا

.باشدیبھ باال میدبستانشیاز سطح  پ

یاز رشتھ ھا آموزش داده میکھ در برخیانیھنرجوتعداد

ھا در بازار کار ندارد نیجذب الیبا پتانسیشوند تناسب

بھ بازار کار یفنیروھاینیفقط بھ عرضھ ستمیسنیدر ا.

در واقع با .توجھ شده است و بھ تقاضا توجھ الزم وجود ندارد 

یدر شغلندهیشده اند کھ در آتیتربییروھایگزاف نینھیھز

. خود مجبور بھ کار خواھند بودیلیتحصیاز رشتھ ریبھ غ

آموزش آن ھا شده یکھ براییھانھیباعث بھ ھدر رفتن ھزنیا

ھدف از حاضر مروری بر عوامل موثر بر .است خواھد بود

کارآفرینی ھنرجویان ھنرستان تربیت بدنی در تحقیقات پیشین 

نھیدر زمیادیزقاتیموارد تحقنیھمھ ابا.  ی باشدم

یکھ بھ بررسییشده اما محدود ھستند پژوھش ھاینیکارآفر

یبدنتیدانش آموزان ھنرستان تربینیاشتغال و کارآفر

حس نھیزمنیدر اشتریبقاتیبھ تحقازیپرداختھ باشند و ن

.شودیم
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مقدمھ

امروزه، ورزش بھ عنوان صنعتي رو بھ توسعھ در جھان مطرح 

در آن ییشده كھ افزایش فرآیندھاي كارآفریني و اشتغال زا

باعث ایجاد فرصت ھاي شغلي جدیدي شده است بھ عبارت دیگر 

ند آن ھا كارآفریني و ورزش بھ گونھ اي صریح با ھم شریك ا

كھ از دھدیملبرند و الگوي ھمسازي شكیھمدیگر را بھ پیش م

كارآفریني ورزشي با ایفاي کندیتوسعة دو جانبھ شان حمایت م

نقش مؤثر در توسعة كسب و كار، اشتغال، رفاه و سالمت روحي و 

در توسعة كشور نقشي بسیار مھم و برجستھ تواندیجسمي م

داشتھ باشد بنابراین براي توسعة كارآفریني در بخش ورزش 

مؤثر در توسعة ورزش تاريباید عوامل زمینھ اي و ساخ

شناسایي شوند و بر اساس ھدف ھایي كھ در ابعاد گوناگون 

كارآفریني ورزشي وجود دارد براي ایجاد ساختارھا و زمینھ 

.در رشد كارآفریني ورزشي برنامھ ریزي كردھاي مؤثر 

بیان مسئلھ

تربیتبدنی،فرایندیآموزشیاستکھدرآنازفعالیتجسمانیبھعنوانرا

ھیبرایکمکبھدانشآموزانبھ 

منظورکسبمھارت،آمادگی،دانشونگرشمثبتدرراستایرشدمطلوب،کسبس

المتعمومیوبھحداکثر 

ام و اند(.رساندنفرصتھابرایاجرایفعالیتھایبدنیاستفادھمیشود

)١٣٨٣مھدی زاده ،

بخشاعظماھدافتعلیموتربیتاز 

 .طریقشرکتدانشآموزاندرفعالیتھایورزشیوحرکتیقابلتحققاست

تربیتبدنیبھعنوانیکیاز 

شاخھھایتعلیموتربیتنقشمھمیدرفرایندرشدجسمانیوروانیفراگیرا

ازاینروي،بھ  .نایفامینماید

ایدرسعنوانیکیازدروساصلیدربسیاریازکشورھااستومرتبًابرنامھھ

)١٣٧٢پازوکی ، . (یآنموردبازنگریواصالح قرارمیگیرد

را در زمره توانآنیبا توجھ بھ ابعاد گسترده صنعت ورزش م

جھان یاسیسوی  اجتماع،یاقتصادیاصلیبخشھانیعتریسر



از یمیعظلیخدریشغلیدستاوردھا و فرصتھا. مطرح کرد

یندھایفراشیافزای  وجود دارد، بھ عبارتیورزشیدادھایرو

از یتنوعجادیدر حاالدادھا،یدر ورزش و روینیکارآفر

تقاضا جادیاقیطرصنعت ورزش از. استدیجدیشغلیفرصتھا

اجتماعات، یبراتیجادجذابیو ایورزشیخدمات و کاالھایبرا

و کند،یمفراھمی  نیتوسعھ کارآفریالزم را برانھیزم

ارائھ خدمات درو توسعھ کسب و کارجادیاقیاز طرینیکارآفر

یبرا. کندیمکمکورزششرفتیبھ پیورزشزاتیتجھدیو تول

موثر یھامھارتی  ستیدر بخش ورزش باینیتوسعھ کارآفر

شود و بر اساس اھداف گوناگونجھت توسعھ آنھا ییشناسا

)١٣٨٩مندعلی زاده و ھنری ،. (کردیزیبرنامھر

آموزشیتقریبامشابھسایردروسدیگراست،درستربیتبدنیازنظرضوابط

ھاردمن و .(امادرعمالزنظرارزشو اھمیتمساویباسایردروسنیست

)٢٠٠٤مارشال ، 

شایدپایینبودنارزشاینرشتھبھماھیتعملیبودنآنمربوطباشد؛ 

زیرادربرنامھ 

ھایآموزشی،فعالیتھایذھنیبرترازفعالیتھایجسمانیاستواینموضو

عباباالرفتنپایھ 

پیدامیکند،تاجاییکھدردورھیچھارمعمالازبرھایتحصیلیبیشترنمود

اینموضوعنشاندھنده  .نامھیدرسیدانش آموزانحذف میشود

ارایھ .یعدمدركصحیحاھمیتوجایگاھایندرسازدیدگاه ھایمختلفاست

یتصویرینادرستازدرستربیتبدنیازسویمدیرانوپرسنالجراییمدرسھ،

تاکیدبیشازحدوالدین 

تئوریوھمچنینعدماطالبرمفاھیمشناختیوموفقیتفرزندانشاندردروس

عاتکافیدانشآموزاناز 

اثراتعمیقیکھدرستربیتبدنیمیتواندبرزندگیآنھاداشتھباشد،جای

)٢٠٠٤ھاردمن و مارشال ، .(گاھایندرسرامتزلزلساختھ است

. کنندتیرا در جوانان تقوینیتوانند تفکر کارآفریمدارس م

بیرا ترغیانجام دادن، نوآورقیاز طریآموزشیبرنامھ ھا

دیقرن جدازیکھ مورد نیو رفتارینگرشراتییو تغدینمای م

از یکھ قابالستفاده در برنامھ آموزشدینمایمجادیاست را ا

) ١٣٩٦سیفی و ھمکاران ، . (باشدیبھ باال میدبستانشیپسطح

امروزھیکیازبزرگتریندغدغھھایوالدین،تحصیالتوکسبموفقیتدانشگ

ی اھیفرزندانودرنتیجھساختنآیندھا

 .مطمئنازنظرجایگاھاجتماعیواقتصادیبرایآنھامیباشد



لیکنپیشفرضھاوذھنیاتنادرستدرانتخابمسیرصحیح، 

باعثمیشودکھفرزندانیاتوانپیمودنراھموردنظرراتاانتھانداشتھ

باشندویاطیمسیرآنھاباچنانسرخوردگیو 

دلزدگیھمراھباشدکھحاصلسالھاھزینھکردجسمی،روحی،مالیوزمانیا

دبجزمشتیکاغذ ولیاوفرزندانچیزینباش

پارھکھھیچنقشموثریدرتامیننیازھایآتیجواناندلبندماننخواھدد

)١٣٩٤ملکشاھی ، . (اشت

قیواژگان تحقفیتعر

:  یمفھومفیتعر

: ینیکارآفر

بھ Entrepreneurیاز کلمھ فرانسوینیو کارآفرنیواژه کارآفر

بھ ینیکارآفر. نشات گرفتھ است(Undertake(متعھد شدن یمعنا

، ابزار ھا و یتیریو فنون مدمیمفاھیریبھ کارگیمعنا

محصول و بنا نھادن کار ی، استاندارد سازیطراحیھاندیفرآ

)١٩٩۴، رچیب. (آن استلیآموزش و سپس تحلھیبرپا

: ھنرستان

و ،یقیموس،ینقاشلیاز قبیکھ در آنجا فنون ھنریآموزشگاھ

)دیعمیفرھنگ فارس(. شودیداده ممیھا تعلامثال آن

:یبدنتیترب

شرکت فرد در قیاست کھ از طریاجتماعدهیپدکییبدنتیترب

میتعلندیساز فرآنھی،زمیو جسمیذھنناتیھا و تمرتیفعال

استعدادھا در ییانسان در جھت مطلوب بوده و شکوفاتیو ترب

شی،  افزایو شادابی، حفظ تندرستیابعاد وجودیتمام

یزندگتیفیو کختھرا فراھم سایالھدهیو پسندیاخالقلیفضا

. بخشدیبھبود میو اجتماعیفردیھانھیزمیرا در تمام

)١٣٨٣،محسن ،یرعلیش(

: مدل

بھ منظور یجھان واقعایطیمحنینمادشینمایعنیمدل

نیقابل اجرا و انتخاب بھتریھانھیگزیامدھایپییویشگیپ

ستمھایس. دهیچیپستمیسکیاز یساده اشیدر واقع نمانھیگز

آنھا یرونیو تعامل بگریکدیاجزا آن با یتعامل درونلیبدل

. دارندیادهیچیمختلف و گاه پیرفتارھاوستھیپط؛یبا مح

ھا؛ کھ با کمک تیواقعزیو اناللیتحلیاست برایمدل ابزار



بلکھ بخش ت؛ینھ کل واقعت؛یاز واقعیتوان ب درکیآنھا م

)١٣٩۴، یکمال. (افتیو قابل فھم آن دست دیمف

: یاتیعملفیتعر

در لیفارغ التحصییتوانایبھ معنینیپژوھش حاضر کارآفردر

.باشدیمگرانیخود و دیاشتغال براجادیا

است کھ دانش یآموزشگاھیبدنتیپژوھش حاضر ھنرستان تربدر

مرتبط با یو عملیتئورالتیآموزان مقطع متوسطھ در آن تحص

.رندیگیو ورزش را فرا میبدنتیترب

پیشینھ تحقیقات در زمینھ کارآفرینی ورزشی در ھنرستان ھا

یدر مقالھ خود  سھ شرط مھم و اساس) ١٣٩٦(و ھمکاران یفیس

. کردندیرا معرف  ینیو کارآفریمھارتیتوسعھ آموزشھایبرا

نیمتناسب، تأمیانسانیرویسھ شرط عبارتند از وجود ننیا

.ازیموردنزاتیالزم وتجھیکیزیفیفضا

بھ نام  مدل یدر مقالھ خود مدل) ١٣٨٩(وھمکاران ینیاحمدام

یھاتیمدل فعالنیزنجیره ارزش كارآفریني ساختند کھ در ا

ھا تیفعالنیاز اکیو ارتباط و تعامل ھربانیو پشتھیاول

یھ موجود در این زنجیره فعالیت ھاي اول. شده استیبررس

فكر و تشخیص فرصت، تدوین طرح كسب و كار، جذب : عبارتند از

منابع و سازماندھي، راه اندازي كسب و كار، بلوغ، تثبیت و 

این فعالیتھا ھر كدام بھ نوبھ خود بھ . خروج از كسب وكار

فعالیتھاي پشتیباني كھ .  عنوان یك فرآیند مطرح مي  باشد

آموزش : را حمایت مي نمایند عبارت است ازفعالیتھاي اولیھ

تأمین منابع مالي، مدیریت   اوره،مھارتھاي كارآفریني، مش

منابع انساني، سیاست ھا و حمایت ھاي دولتي، زیرساختھاي 

این مدل تك تك ). فرھنگي، اجتماعي، اقتصادي، بازار(اساسي 

فعالیتھاي موجود در فرآیند كارآفریني و چگونگي ارتباط و 

بھ این . سازد-تعامل آنھا با یكدیگر را بھ خوبي روشن مي 

وظیفھ كارآفرین و ھم نھادھاي پشتیبان و برنامھ مترتیب ھ

بھ عالوه زبان و درك . ریز در ھر مرحلھ مشخص مي گردد 

مشتركي بین تمام ي افراد، اعم از كار آفرین و مجموعھ 

.پشتیبان بھ وجود میآورد

بھ ارزیابي و معرفي مھم ترین ) ١٣٨٦(پور و ھمكاران فروغي

اولویت ھاي كارآفریني در ورزش از دیدگاه دست اندركاران 



یافتھ ھاي این تحقیق شناسایي نیورزش كشور پرداختند مھمتر

ھفت زمینة اصلي براي كارآفریني در ورزش است كھ بھ ترتیب 

آموزش و ھايهاولویت عبارت بودند از كارآفریني در حوز

پرورش در ورزش، مدیریت و برنامھ ریزي ورزش، خدمات ورزشي، 

تبلیغات ورزش، ورزش ھمگاني، قھرماني و حرفھ اي، ساخت و 

 .تولید تجھیزات ورزشي و امور فرھنگي

کھ  عوامل افتندیدر مقالھ خود در) ١٣٩٢(یو آبدرییعال

ارکنان کینیبر کارآفر) یانھیزم(یطیو محیرفتار،یساختار

گذار ریتأثیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیستاد مرکز

عوامل سھ گانھ نیپژوھش بنیایھاافتھیبر اساس . باشندیم

.دوجود داریداریرابطھ معنینیبا کارآفر

در تحقیقي بھ بررسي موانع كارآفریني در ورزش ) ١٣٨٧(یغالم

میزان كشور از دیدگاه كارآفرینان این رشتھ پرداخت و

سرمایھ گذاري زیربنایي دولت در ورزش، میزان رقابت در 

بازارھاي ورزشي  توجھ بھ كیفیت محصوالت و خدمات، میزان 

و زیر دیدتشویق جو و فضاي عمومي حاكم براجراي ایده ھاي ج

ساخت ھاي كسب وكار را در ورزش را از موانع اصلي كارآفریني 

.در ورزش بیان كرد

نقش استراتژي ھا در ) ٢٠٠١( تحقیقات خارجي، نایت از

تعقیب فرصت ھاي كارآفرینانھ بھ منظور موفقیت كسب و كارھاي 

كوچك بین المللي را بررسي كرد و بھ این نتیجھ رسید كھ 

بھ این كسب و كارھا تواندیرویكردھاي كلیدي استراتژیك م

و توسعھ، یقاجازه دھد تا از طریق  سطوح چندگانھ اي از تحق

بھ نتایج عملكرد بھتر، تأكید روي كیفیت، توافق محصول و 

ھمچنین نتایج نشان داد استراتژي ھاي . توزیع مؤثر برسند

كارآفرینانھ نیروي پیش برندة مھمي است و كلیدي براي 

عملكرد بین المللي در كسب و كارھاي كوچك و فعالیت ھاي 

.كارآفریني است

در گزارشي از دانشگاه نبراسكا )  ٢٠٠٦( و ھمكاراناسچالیك

٢٠٠٦بیان كردند كھ این دانشگاه درسال کایلینكولن آمر

را براي ایجاد دورة تحصیالت كارآفریني جوانان   ٤hبرنامھ 

طراحي كرده است این برنامھ مترادف با جوانان، رھبري، 

جوانان رسميخانواده و توسعة مثبت، بزرگ ترین برنامة غیر

ھدف این طرح، دسترسي جوانان بھ . ة آمریكاست ایاالت متحد

این دورة . آموزشي با كیفیت خوب ھمراه با كارآفریني است 



تحصیلي بھ جوانان امكان خواھد داد تا بھ گونھ اي قانوني 

مھارت ھاي كارآفریني را ھمانند دیگر برنامھ ھاي دورة 

ز این است كھ جوانان اورهھدف از ایجاد د. تحصیلي فراگیرند

مھارت ھاي آموختھ شده براي شروع كسب و كار و ارتقاي وضعیت 

اقتصادي شخصي استفاده كنند و نقش جامعھ را در توسعة 

.كارآفریني بیاموزند

در تحقیقي سواتي را براي مؤسسات ورزشي، ) ٢٠٠٦( كارلیز

از جملة قوت ھا، رشد . تفریحي و فراغتي كانادا بررسي كرد

ا، فقدان مھارت، دانش و تجربھ براي فناوري ھا  و از ضعف ھ

كارآفرینان جوان بیان شد و گسترش سازمان ھاي بزرگ كھ 

خواھد كرد وادامة راه را براي مؤسسات كوچك، با مشكل روبر

از جملة فرصت ھا، واگذاري . از مھم ترین ضعف ھا برشمرده شد

افزایش سطح تحصیالت جامعھ و ) خصوصي سازي(ھا در بخش دولتي 

تورم و . ل بھ اوقات فراغت براي كانادایي ھا بیان شدتمای

افزایش ھزینھ ھا از مھم ترین تھدیدھا براي كسب و كارھاي 

.شدختھكوچك ورزشي در كانادا شنا

توزیع متوازن رشتھ ھای تحصیلی

یكیازمھمترینودرعینحالكمتوجھترینبخشھاییكھتوسعھیمتوازندرآ

 .ایتحصیلیمیباشدنموردغفلتواقتشدھاست،بخش تحصیلورشتھھ

عدمتوازنوتعادلدررشدوگسترشرشتھھایتحصیلیباعثمیگرددكھدر 

برخیازرشتھھاومنابعتحصیلیوشغلیباازدیادفارغالتحصیالنروبروگ

ردیدودربرخیدیگرازرشتھھاباكمبودنیرو 

ومنابعانساني،وایندرحالیاستكھمھمترینمنبعتوسعھوپیشرفتھرجا

.معھرانیرویانسانیماھروكارامددانستھاند

براینتوجھبیشتربھاینقسمتمیتواندبسیاریازمسائلومشكالتپیشبنا

رفترامرتفع گرداندوراھبردیدرجھت 

محمدی و عباسی (.كاھشبیكاریومخصوصابیكاریفارغالتحصیالنگردد

)١٣٩٦دره بیدی، 

باتوجھبھضرورتتوزیعمتوازنشاخھھاورشتھھایتحصیلیمتناسبباامک

وریوسیاستھااناتونیازھایشغلیدرسطوحمختلفمنطقھای،استانیوکش

ثبتنامدانشآموزاندرشاخھھاورشتھھایتحصیلیدرچارچوبدرصد.یمصوب

ھایاعالمیازسویآموزشوپرورشوبااولویتامتیازیکھکسبکردھاندانج

)١٣٩٦آیین نامھ ھدایت تحصیلی ، . (اممیشود



دانش آموز پایھ نھم در سال ١٢٩ھزار و ٩٥٧از مجموع 

تحصیلی جاری ھزار نفر آنان در سال٩٠٠تحصیلی گذشتھ حدود 

وارد پایھ دھم دوره دوم متوسطھ شده اند و بقیھ یا قبول 

نشده یا بھ مدارس بزرگسال، حوزه ھای علمیھ و خارج از کشور 

درصد ٦٦ھزار دانش آموز پایھ دھم ٩٠٠از حدود ورفتھ اند

درصد در رشتھ ھای فنی و حرفھ ای و ١٧.٥در شاخھ نظری، 

افشانی ، (.ش تحصیل می کننددرصد در شاخھ کار و دان١٦.٥

١٣٩٥(

برنامھ نیایاجراانیبر اساس برنامھ پنجم توسعھ تا پا

یکار دانش و فنیدرصد از دانشآموزان در رشتھھا٥٠دیبا

فلسفھ توسعھ ھنرستان، ورود . دھندلیادامھ تحصیحرفھاو

و یدانشآموزان مراکز فن.دانشآموز بھ بازار کار است

میمستقپلمیو مراکز کاردانش پس از اخذ د،ھنرستانھایحرفھا

دیوارد بازار کسب و کار و تولنیکارآفرکیبھعنوان 

دانشآموزان را بھ یدر مدت کوتاھمیدبتوانیلذا باشوند،یم

)١٣٩۶سیفی و ھمکاران ، (.میسمت ھنرستانھا سوق دھ

از مھمترین عوامل موثر در تحقق اھداف تربیت بدنی ، 

تان ھای ورزش است کھ زیربنای تولید علم و پرداختن بھ ھنرس

)١٣٨٧الوانی ، . (نیروی انسانی متخصص تربیت بدنی است

برای دانش آموزھا

اینکھدرآیندھبتواننددرحوزھفعالیتھایورزشیدستبھ 

کارآفرینیزدھویککسبوکارخالقانھراشروعوادارھنمایند 

نیازمندافزایشآگاھیھاومھارتھایخوددرچندینحوزه 

آگاھیاز  :مھمترینانھاعبارتندازمختلفھستندکھ

فرآیندھایکارآفرینیمھارتھایارتباطیوبینفردی، 

مھارتھایدیجیتالی،دانشاقتصادی،امورمالی،توسعھحرفھ 

ای،مدیریتمالی،مدیریتمنابعانسانی،مدیریتاطالعات، 

مدیریتبازاریابی،مدیریتعملیات،مدیریتخطرومدیریت 

)٢٠٠٧بورگس ، .(استراتژیک

یدانش آموزانرا برایبتوانند تجارب متنوعکھیی دوره ھا

شده و در خلق یابیمثبت ارزدانش آموزانطرففراھم آورند، از

وینست و فارلو ، (.باشند یموثر میواقعی کسب و کارھا

٢٠٠٨(

. کنندتیرا در جوانان تقوینیتوانند تفکر کارآفریمدارس م

بیرا ترغیانجام دادن، نوآورقیاز طریآموزشیبرنامھ ھا



دیقرن جدازیکھ مورد نیو رفتارینگرشراتییو تغدینمای م

از یکھ قابالستفاده در برنامھ آموزشدینمایمجادیاست را ا

)١٣٩۶سیفی و ھمکاران ، . (باشدیبھ باال میدبستانشیپسطح

حاضرقیموجود و ضرورت اجراي تحقیقاتیتحقیخألھا

نینخستسیاز زمان تاسیو حرفھ ایفنیقدمت آموزش ھا

رسد اما یسال م٩٠بھ حدود رانیدر ا١٣٠٥ھنرستان در سال 

و یرشد کمیبراییتالش ھاریاخیدر سال ھانکھیبا وجود ا

نیآموزش اتیفیآموزش ھا صورت گرفتھ است، ھنوز کنیایفیک

از . کند وردهشاخھ نتوانستھ سطح توقعات طراحان آن را برآ

ندارند و یچندانتیھنرستان ھا رضانیایھایخروجییسو

در نیا.  مانده اند کھ چھ کنندیخانواده ھا در دو راھ

نداشتھ و از مشکالت یدل خوشزیاست کھ ھنرآموزان نیحال

درصد ٥٥دیدر برنامھ پنجم توسعھ با.  .نالندیخود میکار

و یفنیدوم و سوم متوسطھ در رشتھ ھایھاھیدانش آموزان پا

یانسانیروینتیترب. کردند یملیو کاردانش تحصیحرفھ ا

شدن دانش کاریاز بنکھیجامعھ عالوه بر اازیماھر براساس ن

ھا ھیو ھدر رفتن سرمایلیمختلف تحصیآموختگان رشتھ ھا

بھ افراد متخصص یکند، موجب سپرده شدن امور شغلیمیریجلوگ

انیمنیدر ا. شودیمیبھره ورزانیمشیزاو متبحر و اف

یکھ متولیمعتقدند آموزش و پرورش بھ عنوان دستگاھیبرخ

ھنرستان جادیجامعھ است با ایانسانیرویو پرورش نتیترب

متعدد و یرشتھ ھاھیو کاردانش و ارایو حرفھ ایفنیھا

ساز توسعھ کشور در نھیتواند زمیمتناسب با بازار کار م

یانسانیرویباشد و کمبود نیو صنعتیاقتصادینھ ھایزم

)١٣٩۶و ھمکاران ، یفیس. (کارآزموده و متخصص را جبران کند

ورزشي با  ایفاي نقش مؤثر در توسعة كسب و كار، كارآفریني

تواند در  توسعة كشور یاشتغال، رفاه و سالمت روحي و جسمي م

نقشي بسیار مھم و برجستھ داشتھ باشد؛ بنابراین براي توسعة 

ریني در بخش  ورزش باید عوامل زمینھ اي و ساختاري كارآف

اساس  ھدف ھایي كھ رمؤثر در توسعة ورزش شناسایي شوند و ب

در ابعاد گوناگون كارآفریني ورزشي وجود دارد، براي ایجاد 

ساختارھا و زمینھ ھاي  مؤثر در رشد كارآفریني ورزشي 

)١٣٨٧، یفارسیداللھی. (برنامھ ریزي كرد



یو حرفھ ایاز ھنرستان فنانیاقبال ھنرجویبررسیراستادر

تیبدون نگاه بھ ظرفیوحرفھ ایفنیآموزش ھاتیظرفنیی، تع

شاخھ ھا نیآموزش ایرادھایجذب و توسعھ از جملھ ایھا

یشمار دانش آموزان فن  ١٣۵٨درسال کھیشود بھ طوریمحسوب م

با احتساب نسبت بھ کل دانش آموزان دوره متوسطھ یو حرفھ ا

درصد بوده کھ با حذف نوبت دوم ھنرستان ھا ٢/٢١نوبت دوم 

نسبت تا نیبراساس آمار ا. افتیدرصد کاھش ١۶نسبت بھ نیا

پس د،یدرصد رس٣/١٣آن بھ نیانگیکاھش داشتھ کھ م٧١سال 

دیدرصد رس٣٨سھم بھ نیشتاب دار، اریمسکیسال در نیاز ا

کاھش ،یلیتحصیتنوع و شمار رشتھ ھا،بھ باور کارشناسان.

با سھیدر مقایوحرفھ ایدانش آموزان فنیسرانھ ھایجیتدر

آالت نیوماشزاتیتجھیبھاشیتعداد کل دانش آموزان و افزا

با افول روبرو یوحرفھ ایفنیدھد کھ آموزش ھاینشان م

)١٣٩۶و ھمکاران ، یفیس. (بوده است 

یاز رشتھ ھا آموزش داده میخکھ در بریانیھنرجوتعداد

ھا در بازار کار شھرستان نیجذب الیبا پتانسیشوند تناسب

یفنیروھاینیفقط بھ عرضھ ستمیسنیدر ا.و استان ندارد 

بھ بازار کار توجھ شده است و بھ تقاضا توجھ الزم وجود 

شده اند کھ تیتربییروھایگزاف نینھیدر واقع با ھز.ندارد 

خود مجبور بھ یلیتحصیاز رشتھ ریبھ غیدر شغلندهیدر آ

یکھ براییھانھیباعث بھ ھدر رفتن ھزنیا. کار خواھند بود

.آموزش آن ھا شده است خواھد بود

شده ینیکارآفرنھیدر زمیادیزقاتیموارد تحقنیھمھ ابا

اشتغال و یکھ بھ بررسییاما محدود ھستند پژوھش ھا

پرداختھ باشند یبدنتیدانش آموزان ھنرستان تربینیکارآفر

.شودیحس منھیزمنیدر اشتریبقاتیبھ تحقازیو ن

مدل ھای مھم عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی 

)زمینھاي(مولفھمحیطي )محتوایي(مولفھرفتاري مولفھساختاري

ارتباطبااربابرجوع
محیطاجتماعیفرھنگي

محیطاداري

فرھنگسازماني
سبكرھبري

آموزشمنابعانساني

ساختارسازماني
استراتژیسازماني
سیستمحقوقودستمزد
سیستمتحقیقوتوسعھ



سیستمكنترلونظارت

سھ شاخگیمدل عوامل موثر بر کارآفرینی بر اساس مدل
)١٣٧٧(میرزایی اھرنجانی 

)١٣٨٩احمد امینی و ھمکاران ، (مدل زنجیره ارزش كارآفریني
فعالیتھاي موجود در این فرآیند بھ دو دستھ فعالیتھاي 

فعالیت ھاي اولیھ گروھي . می شونداولیھ و پشتیباني تقسیم 
ازفعالیتھا ھستند كھ شخص یا سازمان كارآفرین از زمان بروز 
فكر و تشخیص فرصت تا راه اندازي و تثبیت كسبو كار انجام 

یتھاي اولیھ را میدھد وفعالیتھاي پشتیباني آن است كھ فعال
این مدل در تدوین توسعھ راھكار . حمایت مینماید

كارآفرینیكمك شایانینموده و نقاط قوت و ضعف را بھ خوبي 
نمایان میسازد، ھمچنین زبان مشتركي بین كارآفرین و مجموعھ 

.پشتیبانایجاد مینماید
فعالیت ھای اولیھ
فكروتشخیص فرصت،

تدوینطرحكسبوكار،
سازماندھي،جذبمنابعو

راه اندازیكسبوكار،
.بلوغ،تثبیتوخروجازكسبوكار

.این فعالیتھاھركدامبھنوبھخودبھعنوانیكفرآیندمطرحمي  باشد
كھفعالیتھایاولیھراحمایتمینمایند فعالیتھایپشتیباني

:عبارتاستاز
آموزشمھارتھایكارآفریني،

مشاوره،
تأمین منابعمالي،

مدیریتمنابعانساني،
ي دولتي،سیاستھاوحمایتھا
).فرھنگي،اجتماعي،اقتصادي، بازار(زیرساختھایاساسي

نتیجھ گیری 
امروزه، افراد خالق، نوآور و مبتكر بھ عنوان كارآفرینان 
منشأ تحوالت بزرگي در زمینھ ھاي صنعتي،تولیدي و خدماتي در 
كشورھاي توسعھ یافتة جھان شده اند، ازاینرو توجھ بھ بعد

. اھمیت زیادي داردنی كارآفرییطی و محرفتاريساختاری ،
در این زمینھ، زمانیكھ اثر توسعة كارآفریني بر اقتصاد را 
مورد توجھ قرار میدھیم،مي توانیم اثر كارآفرینان، پرداختن 
بھ رفتار كارآفرینانھ در جامعھ و ھمینطور مشاركت 
كارآفریني برایایجاد شغل ھا، شركت ھا و دستاوردھاي جدید 



در حقیقت بازیگران اصلیكسب . تلقي كنیمرا با اھمیت
بھ عبارتي، كارآفرین . وكارھاي كوچك كارآفرینانھستند

بازیگر اصلي بازي اي بھ نام كارآفرینیاست، مسابقھ اي كھ 
ایجادكنندة كس بوكار، توسع ھدھندة آن با در نظر گرفتن 

. تمام وجوه آن شاملفرصت ھا، ضعف ھا، تھدیدھا و قو تھاست
بھمنظورتوسعة موثر عوامل بررسیھدف این تحقیق بنابراین

.بوددانش آموزان تربیت بدنیكارآفریني ورزشي در میان 
عوامل موثر بر کارآفرینی بر اساس مدل میرزایی اھرنجانی 
عبارتند از سھ گروه ساختاری ، رفتاری و محیطی کھ ھریک از 

.این شاخھ ھا شامل زیر شاخھ ھای مربوطھ ھستند
بر اساس مدل زنجیره ارزش احمد امینی و ھمکاران ھمچنین 

عوامل موثر شامل دو گروه فعالیت ھای اولی و فعالیت ھای 
پشتیبانی ھستند کھ ھر کدام از این گروه ھا نیز عوامل 
متعددی را شامل می شوند کھ بر اساس مدل طراحی شده بھ 

.یکدیگر ارتباط پیدا می کنند
ی عوامل رفتاری موثر بر صادقی و ھمکاران نیز ضمن بررس

را عوامل رفتاري كارآفرینان در ورزش كشور کارآفرینی ، 
شامل چھار بعد بیشفعالي،استقالل طلبي، نوآوري و مخاطره 

كھ این عوامل رفتاري ارتباط مثبت و دانستندپذیري 
بدین معنا كھ . معناداري با توسعةكارآفریني ورزشي دارند

تمایل بھ نوآوري، مخاطرھپذیري ھرچھ میزان استقال لپذیري، 
وبیش فعالي بیشتر باشد، توسعة كارآفریني در ورزش كشور 

بنابراین منطقي است كھعوامل رفتاري و . بیشتر خواھد بود
.کندشناختي نقش مھمي در فرایند كارآفریني بازي 
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