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 چکیده6

بر  هنانیکارآفر يریگو جهت یهدف از انجام این تحقیق، تأثیر سواد مهارت
یمایشی و پ -باشد. روش تحقیق توصیفیی میورزشي ارهاکوکسب تیموفق

کسـب  تمامی کارآفرینان کاربردي است. جامعه آماري شاملاز نظر هدف 
لوازم  هاييدیو تول یورزش هايها، فروشگاهاعم از باشگاه ـیورزش وکارهاي

گیري بر که از طریق نمونهمورد بود  00761 به تعداد در سطح کشور یورزش
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوري  364کوکران،  رمولاساس ف

 گرایشمحقق ساخته سواد مهارتی، ، نامهپرسشها از سه داده
 هالی و همکاران وکارموفقیت کسب، (6117) مورگان و گسهاکارآفرینانه 

 روش آماري پیرسون و تکنیک از براي تحلیل آماري( استفاده شد. 6113)
 استفاده smartPLS 2. 0 افزارنرم توسط ساختاري معادالت مدلسازي

رآفرینانه کا مهارتی و گرایش بین سوادهاي پژوهش نشان داد که فته. یاگردید
مهارتی و موفقیت کسب و کار  رابطه معناداري وجود دارد. همچنین بین سواد

ي و موفقیت کسب و کار ورزشی رابطه معنادار نانهیکارآفر شیگراورزشی و نیز  
-سبک تیدر موفق یسواد مهارتها نشان داد که بین طور یافتهوجود دارد. همین

. رابطه معناداري وجود دارد نانهیکار آفر شیگرا یانجینقش می با ورزش وکار
 تیبر موفق هنانیکارآفر يریگتوان نتیجه گرفت که سواد مهارتی و جهتپس می

 .داردی تأثیر معناداري ورزشي ارهاکوکسب
 :کلیدی هایواژه

 یورزشکار و کسبی، سواد مهارت، نانهیکارآفر شیگرا 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the effect 

of skill literacy and entrepreneurial orientation on 

the success of sport businesses. It was an apply 

research using descriptive survey method. The 

population of this study included of all 

entrepreneurs of sport businesses, including clubs, 

sports shops and sporting goods manufacturing 

industries throughout the country (n=11780). 384 

people were selected as samples according to the 
cochran formula. To collect data three questionnaires 

were used including researcher made  questionnaire of 

skilled literacy, entrepreneurial orientation of 

Hughes and Morgan (2007), business success of  

Halli et al (2005). Validity and reliability of the 

questionnaires were approved. To analyze data, the 

pearson statistical method and structural equation 

modeling technique were used by smart PLS 2. 0 

software. So it can be concluded that skill literacy 

and entrepreneurial orientation have a significant 

effect on the success of sports businesses. 
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 مقدمه
ورزش یک پدیده اجتماعی و اقتصادي در حال رشد است که به 

در علوم ورزشی . پردازدابعاد و توابع مختلف در جامعه می
یگري مرب، هایی مثل مدیریت ورزشیتواند در زمینهکارآفرینی می

زاده و یمندعل) ی و بهداشت رخ دهدبدنتیتربورزش و ، ورزشی
-هبر حیط گذارتأثیریکی از عوامل  عنوانبهورزش . (0369، يهنر

المللی در بسیاري از اقتصادي و حـتی بین، هاي اجتماعی
تواند می رونیا ازو  قرارگرفته توجه موردکشورهاي جهان 

این  را درچون کارآفرینی و ایجاد اشتغال از طریق آن سیاستی هم
و تغییرات ناشی از آن  شدنیجهان. زمینه نهادینه و ترویج کند

ن چنیهم. به نوآوري و کارآفرینی شده است هاسازمانموجب الزام 
 ،ها در عرصه رقابت جهانیو فعالیت آن هاسازمانماهیت پویاي 
هاي جدید و افکار تازه را جهت تولید حلراه، هاي نوالزام ارائه ایده

، متنوع و در حداقل زمان، قیمت مناسب، باال تیفیوالت باکمحص
ر همین ب. ممکن کرده است تا مزیت رقابتی را کسب و حفظ کنند

از اهمیت زیادي برخوردار  هاسازماناساس اعتقاد به کارآفرینی در 
نوآور و ، اند که باید خالقیاد گرفته هاسازمانبوده و امروزه 

 عنوان موتور رشد وکه کارآفرینی بهطوريکارآفرین باشند؛ به
در این . (6103، 0ولز) شودو جوامع شناخته می هاسازمانتوسعه 

هاي مهم که فرآیند کارآفرینی را به میان یکی از دیدگاه
. است 6گرایش به کارآفرینی، دهدهاي سازمان پیوند میاستراتژي

ر ب واقع گرایش به کارآفرینی یک نگرش استراتژیک است که در
، زادهعباس) دارد تأکیدپذیري ابتکار عمل و ریسک، نوآوري
گرایش ، گرایش کارآفرینانه. (0391، الوانی و صالحی، درویش

کلی شرکت براي قرار گرفتن در محیط خود و اجراي مراحل و 
، 3ربارنیر و گالوگ، اوگر) هاي الزم براي رقابت استپذیرش ریسک

 اما، اي از رفتارهاي متمایزوعهمجم، گرایش کارآفرینانه. (6113
، امیپیشگ، هایی از نوآوريشود که جنبهگفته می  مرتبط به هم

، پیرس) طلبی را داردپذیري و استقاللریسک، رقابت تهاجمی
باید به دنبال ، در محیط رقابتی. (6101، 4فریتس و داویس

 ،رضایت و تعهد در کارکنان، رویکردهایی بود که با ایجاد انگیزش
برتري سازمان را ، تیموجبات نوآوري و کارآفرینی آنان و درنها

(؛ چراکه کارکنان 6104، 3سیزنتیمیهایلی و ساویر) فراهم آورد
هاي فکري شرکت و یک منبع ایجاد مزیت ترین سرمایهمهم

 ،گرایش کارآفرینانه. (0391، زاده و همکارانعباس) رقابتی هستند
و  (6103، ؛ ولز6104، 3یلرکوین و م) ترینیکی از مستحکم

 در تحقیقات کارآفرینی و مدیریتی بوده  هاترین سازهشدهشناخته
 ،گیريهاي تصمیم( و شامل سبک6107، 7وسینتین و التو، پیتینو)

                                                                                                                                             
1 .Wales 
2 .Entrepreneurial Orientation 
3 .Auger, BarNir & Gallaugher 
4 .Pearce, Fritz & Davis 
5 .Csikszentmihalyi & Sawyer 

ت هاي کارآفرینانه یک شرکهایی است که فعالیتفرایندها و روش
 . (0993، 6المپکین و دس) دهدرا شکل می
به  کشور در روز اجتماعی مسائل ترینمهم زا یکی کارآفرینی

گذشته  سالیان در جمعیت رشد میزان به توجه با و آیدمی شمار
 نیز آینده دهه چند اجتماعی چالش ترینمهم را آن توانمی
، بحران این پیامدهاي. (0393، حسینی و همکاران) آورد حساببه

، دزدي لقبی از اجتماعی هايدیگر آسیب افزایش و فقر گسترش
 اجتماعی انسجام و ثبات طبیعتاً که است آن امثال و اعتیاد، فحشا

 اقتصادي مهم هايبخش از یکی ورزش. اندازدمی مخاطره به را
 . (6107، کشاورز و فراهانی) گرفت مدد آن از توانمی که است

شور ک یو مراکز علم هاکه در دانشگاه یاز جوانان ياریامروزه بس
 لیه تحصبی بدنتیتربي تحصیلی از قبیل رشته هادر همه رشته

ر چه ه لیکه بتوانند پس از فراغت از تحص دوارندامی، اندمشغول
ها بر سر راه آن يادیاما مشکالت ز، وارد بازار کار شوند ترعیسر

 يادیاشتغال تا حد زۀ دینسبت به پد نانهیکارآفر دگاهید. وجود دارد
 نیبر ا. خواهد کاست ندهیآاز مشکالت جوانان در مواجهه با 

 یتو ح یو مل یسازمان، يدر سطوح فرد ینیکارآفر ۀاساس توسع
 است يریگیکشورها در حال پ يتمام از سو تیبا جد المللینیب
کارآفرینی از طریق ایجاد . (0394، بخشفرح؛ 0397، احمدي)

ورزشی در تولید لوازم و تجهیزات ورزشی و ارائه  يوکارهاکسب
بنابراین ایجاد . کندشی به توسعه ورزش کمک میخدمات ورز

برنامه مؤثر براي کارآفرینی در ورزش به ایجاد خطوط کلی 
 ژهیوبه، راهبردهاي اشتغال براي جامعه ووکار کسب
. (6116، 9ریسانتوم) کندیکمک م، یبدنتیترب النیالتحصفارغ
 ؛باشدیم فرایند این در کارآفرینی نقش، جدید مباحث این از یکی

عنوان حلقه گمشده فرآیند به يآموزگفت مهارت توانیم طرفی از
افراد به  هدایت و کار جویاي افراد سازيدر آماده، زاییاشتغال

احمدپور و ، يانصار) سمت کارآفرینی نقش تأثیرگذاري دارد
و سرعت باالي  ياور. با توجه به پیشرفت فن(0369، بهروزآذر

د عالوه بر دانش نظري باید از سواد افرا، تولید علم در جهان
پایداري اشتغال در جامعه مستلزم . مهارتی نیز برخوردار باشند

ی رستم) حرکت روي ریل فناوري و فراگیري سواد مهارتی است
 النیالتحصدر حال حاضر فارغ. (0393، و ایمانی جاجرمی

هند ددانشگاهی بخش عمده جمعیت بیکار کشور را تشکیل می
تواند بستر مهمی براي ایجاد اشتغال و رونق مهارتی میکه سواد 

دار تربیت تنها عهدهها نهاین آموزش. اقتصادي در جامعه باشد
از  بلکه ،هاي مختلف اقتصادي استبخش ازینیروي کار موردن

 به رفع مشکل بیکاري نیز کمک یخوداشتغال يطریق بسترساز

6 .Covin & Miller 
7 .Pittino, Visintin & Lauto 
8 .Lumpkin & Dess 
9. Santomier 
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-آموزش. (6107 ،کشاورز و فراهانی) شایان توجهی خواهد کرد

عنوان یک اولویت حساس و حیاتی در تربیت هاي مهارتی به
ر در ثؤنیروي انسانی متخصص و کارآفرین و همچنین راهکاري م

ه جدي توج مورد پاسخ به نیازهاي اشتغال و بازار کار باید در کشور
به . (0369، حسینی و  میردامادي، حسینی، يزیعز) قرار گیرد

که دانشجو را  دروسی و هابرنامه نچنی جاي، نظرانعقیده صاحب
 کمرنگ اریبس ای یخال رانیدر ا کندیبراي کار در بازار آماده م

-بلکه سرمایه ،آموزي هزینه نیستمهارت. (6119، يموحد) است

طلبد می رونیا از ؛تحقق اهداف سازمانی است نهیزم گذاري در
دي گراون، یرستم) همگان به این مهم توجهی جدي داشته باشند

بیکاري در نداشتن مهارت و  یاصل ۀریش. (0391، و زرافشانی
-توانایی الزم براي انجام کار است و عدم توجه به آموزش مهارت

 صورت هاالزم باعث شده که پرورش کارآفرین در دانشگاه هاي
 و صلیف نوسانات بهلزوماً  کشور فعلی بیکاريکه  جاآن از. نگیرد
ات و دتمهی لذا، دارد ساختاري جنبه و نبوده تبطمر اقتصاد يادوره

موقت اگر بدون توجه به اصالحات ساختاري اعمال  يهاحلراه
دیگري  نتیجه ،جز اینکه این معضل را در آینده تشدید نماید، گردد

، عشقی عراقی. (0393، رستمی و ایمانی جاجرمی) نخواهد داشت
( در مطالعه خود گزارش کرد که 0393) ذواالنواريو  نظام دوست

هاي ایندي و مدیریتی باالتر از مهارتهاي فررترتبه مها
و  اي فنیـهمهارت رتبهباشد و رینی و فنی میـخصی کارآفـش

رمی اک. هاي شخصی کارآفرینی استشتر از مهارتـاطی بیـارتب
ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه ( در مطالعه 0393) قلمکاريو 

عنی ی عوامل سازنده کارآفرینی بهاظهار داشتند که  مدیریت دانش
، يریگمیتصم، بیرونی بودن، نفوذ، استقالل، خالقیت
خلق ه بیادگیري و مدیریت دانش نیز ، طلبیتوفیق، يریپذانعطاف
وابسته هستند و بین عوامل انتشار دانش و کاربرد دانش ، دانش

در  .داري وجود داردآفرینی و مدیریت دانش ارتباط معناتوسعه کار
در  ینیکارآفر يهاتیاولو نیترمهم( 0390) پوریفروغمطالعه 

در  ینیکارآفر، اندرکاران ورزش کشوردست دگاهیورزش از د
 يزیرو برنامه تیریمد، وپرورش در ورزشآموزش يهاحوزه

، یورزش همگان، ورزش غاتیتبل، یخدمات ورزش، ورزش
ان ی عنوو امور فرهنگ یورزش زاتیتجه دیساخت و تول، یقهرمان
در مطالعه خود به این نتیجه  (0369) يزاده و هنریمندعل. دگردی

در  ینیعوامل مثبت اثرگذار بر کارآفر نیترمهمدست یافتند که 
 ها وونیوجود فدراس، کردهلیتحص یانسان يرویورزش وجود ن

اثرگذار بر ی عوامل منف نیترو از مهم یورزش يهاسازمان
ورزش کشور و فقدان  تیریکارآمد نبودن مد یورزش ینیکارآفر

ازجمله موانع چنین هم. است نانیکارآفر يپاداش برا ستمیس
 تیفیبه ک یتوجهبی توان بهمی در ورزش ینیکارآفر یاصل

حاکم  یعموم يجوّ و فضا قیتشو زانیم، محصوالت و خدمات

 وکار در ورزشکسب يهارساختیو ز دیجد يهادهیا يبر اجرا
 . (0393، جاجرمیرستمی و ایمانی ) اشاره کرد

یکی از علل اصلی عدم موفقیت کارآفرینی در  جاکهنآ از
، باشد هاتواند نبود شرایط و گرایش کارآفرینی در آنمی هاسازمان

منظور رفع این مشکالت و تدوین یک استراتژي بنابراین به
مطالعه و تبیین مفهوم ها، سازمانمناسب براي بهبود عملکرد 

نی و نیز عوامل مؤثر بر آن از اهمیت باالیی گرایش به کارآفری
برخوردار است تا مشکالت ورود اثربخش به فرآیند کارآفرینی در 

ند بتوان هاسازمانو  ي کشور تبیین و شناسایی شودهاسازمان
طور اثربخش وارد فرآیند کارآفرینی شوند و محصوالتی جدید به

 ،نوین کاريکارگیري فرآیندهاي فرد از طریق بهو منحصربه
اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته متناسب با نیاز بازارهاي  يهاياورفن

محصول تولید کنند تا سهم بیشتري از بازار محصول را به 
 . خودشان اختصاص دهند

شده تا عوامل موفقیت حاضر تحقیقات معدودي انجام حالدر 
متوسط و کوچک با رویکرد کارآفرینانه را  يوکارهادر کسب

ه توان گفت کمی اطیی کرده باشند و در حوزه ورزش بااحتبررس
 تیبا توجه به اهم. پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است

 که؛ آیا است پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال، موضوع نیا
 يارهاوکموفقیت کسبدر  ي کارآفرینانهریگجهتو سواد مهارتی 

بر  آیا سواد مهارتی ؛ترروشنمعناداري دارد؟ به بیان  تأثیرورزشی 
 ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه وکارکسبموفقیت 

 دارد؟ تأثیر

  ی پژوهششناسروش

 -بود که به روش توصیفی يپژوهش حاضر از نوع کاربرد
 .انجام شد و مبتنی بر رویکرد معادالت ساختاري بود همبستگی

 ياوکارهبجامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر کارآفرینان کس
ازم لو هاييدیو تول یورزش يهافروشگاه، هااعم از باشگاه یورزش
. سایت مهرنیوز() بود مورد 00761به تعداد  در سطح کشور یورزش

حجم نمونه با استفاده از ، آماريبودن جامعه  دودبا فرض نامح
 ادفیتص اينفر تعیین شد که به روش خوشه 364، فرمول کوکران

چالوس و تنکابن( ، آمل، بابل، ساري) ن مازندراناز شهرهاي استا
شهر  ) علی آباد کتول( و استان تهران، گرگان) و استان گلستان
 .توزیع گردید هاآندر بین نامه پرسششدند و  تهران( انتخاب

استاندارد و شامل دو گروه نامه پرسشاز  هادادهگردآوري  منظوربه
شش  االت عمومی حاويکه گروه اول؛ سؤ شده استفادهسؤال 

و گروه دوم؛ حاوي سؤاالت  شناختیجمعیت متغیرهاي سؤال براي
 گرایش دو بخش سؤاالت مربوط به سنجش باتخصصی 

 گرایش سنجشمنظور به. بود سواد مهارتیکارآفرینانه و 
( 6117) مورگان و گسها استانداردنامه پرسش از کارآفرینانه

. شد استفاده لیکرت مقیاس در ايگزینهپنج  سؤال 06مل بر مشت

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=223603
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=223603
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=317057
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=279834
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=279834
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و نامه پرسش( اعتبار محتواي این 0390) یقانده پژوهش در
مورد تأیید قرار  663/1میزان پایایی آن با ضریب آلفاي کرونباخ 

، ردر پژوهش حاضنامه پرسشضریب آلفاي کرونباخ این . گرفت
وکار از براي سنجش موفقیت کسب. به دست آمد 734/1

این . ( استفاده شد6113) لی و همکارانها دارداستاننامه پرسش
 لیکرت مقیاس در ايگزینهپنج  سؤال 01مشتمل بر نامه پرسش

 مورد( 0393) همکاران و صوفی ییرضا پژوهش در آن اعتبار. بود
 دست به 661/1 آن کرونباخ آلفاي کهيطوربه گرفت قرار تأیید
 ،وهش حاضردر پژنامه پرسشآلفاي کرونباخ این  ضریب. آمد

نامه پرسشسواد مهارتی از  سنجشبراي . به دست آمد 606/1
اده اي لیکرت استفگزینهپنج  در مقیاس یسؤال 60محقق ساخته 

نفر از خبرگان  01با استفاده از نظرات نامه پرسشروایی این . شد
 .مشاور و اساتید گروه مورد تأیید قرار گرفت ،نظیر اساتید راهنما

 766/1، در پژوهش حاضرنامه پرسشنباخ این آلفاي کرو ضریب
  .به دست آمد

هاي ادهد لیوتحلهیتجزدر ، با توجه به نوع تحقیق و نوع متغیرها
، درصد، فراوانی) هاي آمار توصیفیاین پژوهش هم از شاخص

هاي آمار میانگین و انحراف استاندارد( و هم از شاخص، نمودار
از ، هاادهتوصیفی د لیوتحلهیتجزجهت . ی استفاده گردیداستنباط

انحراف ، میانگین) ي توصیفیهاآمارهو از  SPSSآماري  افزارنرم
 .جداول توزیع فراوانی و نمودارهاي مربوطه( استفاده شد، استاندارد

اسمیرنف جهت بررسی  -کلموگروفاز روش آماري ، چنینهم
ها و از روش آماري پیرسون براي تعیین توزیع طبیعی داده

نیز  SMART PLS2 افزارنرممبستگی بین متغیرها و نیز ه
 مورداستفادهروش معادالت ساختاري( ) جهت انجام آمار استنباطی

قرار گرفت تا نوع و شدت روابط علت و معلولی مابین متغیرهاي 
 . تحقیق مشخص گردد

  ی پژوهشهاافتهی
 364هاي تحقیق نشان داد که از میان داده لیوتحلهیتجزنتایج 

درصد(  3/37) نفر 661، نفري که در تحقیق شرکت کرده بودند
همچنین از این . انددرصد( نفر زن بوده 7/46) نفر 034 مرد و
، سال 31تا  61درصد( در رده سنی بین  3/33) نفر 041، تعداد
 نفر 34، سال 41تا  30درصد( در رده سنی بین  7/34) نفر 601

عالوه . اندداشتهسال قرار  31 تا 40درصد( در رده سنی بین  9/6)
 073درصد( متأهل و  4/34) نفر 619، نفر 364بر این از مجموع 

 4/4) نفر 07نفر  364درصد( مجرد و نیز از مجموع  3/43) نفر
درصد( داراي  9/67) نفر 017، پلمیدفوقدرصد( داراي مدرک 

 سانسیلفوقدرصد( داراي مدرک  3/49) نفر 091، مدرک لیسانس
. باشندیمدرصد( داراي تحصیالت دکتري  6/06) نفر 71و 

 6/03) نفر 33، در تحقیق کنندهشرکتنفر  364از میان ، همچنین
 نفر 663، سال پنجتا  یک درصد( داراي تجربه کاري کمتر از

درصد(  9/66) نفر 66، سال 01تا شش  ( داراي سابقه بین9/36)
درصد( نیز داراي  4/4) نفر 07سال و  61تا  00داراي سابقه بین 

همچنین از این تعداد . اندسال بوده 31تا  60اي بیش از سابقه
 036ی و بدنتیتربدرصد( در رشته  9/36) نفر 663، کنندهشرکت

 .التحصیل شده بودندی فارغبدنتیترب ریغ( د رشته 0/40) نفر
 گرایش متغیر معیار انحراف و ها نشان داد که میانگینیافته

با  برابر مهارتی سواد و متغیر 33/4±43/1با  برابر نهکارآفرینا
 . بود 31/1±37/4

ضریب همبستگی بین سواد مهارتی و گرایش  یک جدول طبق
سواد مهارتی با گرایش  بینکارآفرینی معنادار است؛ یعنی 

اساس ضریب  بر .( رابطه معناداري وجود دارد310/1) کارآفرینانه
د مهارتی با گرایش کارآفرینانه درصد واریانس سوا 190/1تعیین 

لذا رابطه بین سواد مهارتی و گرایش ، مشترک بوده است
 . گرددمی تأییدکارآفرینانه 

 ضریب همبستگی بین سواد مهارتی و گرایش کارآفرینی -6جدول 
 گرایش کارآفرینانه متغیر مالک

  شاخص آماري      
   بینمتغیر پیش

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 گیهمبست

 سطح
 معناداري

 114/1 190/1 310/1 سواد مهارتی

ضریب همبستگی بین سواد مهارتی و موفقیت  دو جدول طبق
وکار ورزشی معنادار است؛ یعنی بین سواد مهارتی با در کسب

داري وجود دارد ( رابطه معنا693/1) وکار ورزشیموفقیت در کسب
هارتی با درصد واریانس سواد م 163/1اساس ضریب تعیین  بر

ین لذا رابطه ب، وکار ورزشی مشترک بوده استموفقیت در کسب
 . گرددمی تأییدوکار ورزشی سواد مهارتی و موفقیت در کسب

ضریب همبستگی بین سواد مهارتی و موفقیت در  -2جدول 

 ورزشی وکارکسب
 وکار ورزشیموفقیت در کسب متغیر مالک

 شاخص آماري      
     بینمتغیر پیش

ریب ض
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداري

 113/1 163/1 693/1 سواد مهارتی

ضریب همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و سه  جدول طبق
وکار ورزشی معنادار است؛ یعنی بین گرایش موفقیت در کسب

( رابطه 419/1) وکار ورزشیکارآفرینانه با موفقیت در کسب
درصد  036/1اس ضریب تعیین اس معناداري وجود دارد بر

ی وکار ورزشواریانس گرایش کارآفرینانه با موفقیت در کسب
لذا رابطه بین گرایش کارآفرینانه و موفقیت ، مشترک بوده است

 . گرددمی تأییدوکار ورزشی در کسب
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ضریب همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و موفقیت در  -9جدول 

 ورزشی وکارکسب
 وکار ورزشیموفقیت در کسب متغیر مالک

 شاخص آماري      
 بینمتغیر پیش

ضریب 
 همبستگی

مجذور ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداري

 110/1 036/1 419/1 گرایش کارآفرینانه

 موردي ریگاندازهي هامدلابتدا برازش ، در ادامه تحقیق نیز
 ردر آن به بررسی و تفسیر روایی و پایایی ابزا. ی قرار گرفتبررس
نامه شپرسجهت بررسی پایایی . ي تحقیق پرداخته شدریگاندازه

از دو معیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده و براي بررسی 
سپس . ( استفاده گردیدAVEمعیار ) روایی نیز از روایی همگرا

ی قرار گرفت و بدین منظور از موردبررسبرازش مدل ساختاري 
 تینها درو  شدهاستفاده Q2معیار و  R2یا  R Squaresمعیار 

به برازش کلی مدل پرداخته و سرانجام آزمون فرضیات تحقیق از 
-روش معادالت ساختاري انجام پذیرفت که خالصه نتایج و یافته

ي و مدل ساختاري به شرح ریگاندازههاي مربوط به برازش مدل 
 . جداول ذیل است

 GOF6معیار 
پس از بررسی برازش بخش  تواندیتوسط این معیار محقق م

برازش بخش ، و بخش ساختاري مدل کلی پژوهش يریگاندازه
 و همکاران 6توسط تننهاوس GOFمعیار . کلی را نیز کنترل نماید

 . محاسبه است( ابداع گردید و طبق فرمول زیر قابل6114)
 
 

را  33/1و  63/1، 10/1( سه مقدار 6119) و همکاران 3وتزلس 
 متوسط و قوي براي برازش کلی مدل، یر ضعیفعنوان مقادبه
سه مقدار ، یکبا توجه به جدول . اند( معرفی کردهGOFمعیار )
متوسط و قوي ، عنوان مقادیر ضعیفکه به 33. 1و  63. 1، 10. 1

( و 6119، وتزلس و همکاران) است شدهیمعرف GOFبراي 
 تأییدصورت قوي برازش مدل کلی به 373/1حصول مقدار 

 . شودیم
ستفاده از ا برازش متغیرها و مدل کلی پژوهش با -4جدول 

 GOFمعیار

 متغیرها
مقادیر 
 اشتراکی

R2 GOF 

409/1 سواد مهارتی  011/1  

وکارموفقیت در کسب   414/1  333/1  

436/1 گرایش کارآفرینانه   

 

                                                                                                                                             
1 .

 Goodness of fit 
2 .Tenenhaus 

ت مهارتی با موفقی رابطه سواد بررسی شامل فرعی هايفرضیه
کارآفرینانه  با نقش میانجی گرایش ورزشی وکارکسبدر 
 مهارتی بر گرایش سواد، داد نشان هایافته. شد لیوتحلهیتجز

 ر گرایشمهارتی ب سواد بین مسیر دارند و ضریب تأثیرکارآفرینانه 
کارآفرینانه  همچنین گرایش. هست 679/1کارآفرینانه به ترتیب 

 مسیر بضریدارند که  تأثیر وکارکسبمهارتی بر موفقیت  و سواد
 و ضریب 006/1 وکارکسبکارآفرینانه و موفقیت  بین گرایش

. باشدمی 671/1 وکارکسبمهارتی و موفقیت  بین سواد مسیر
مهارتی بر  ها نشان داد که ضریب مسیر سوادیافته طورنیهم

نانه کارآفری از طریق متغیر میانجی گرایش وکارکسبموفقیت 
، است مشاهدهقابلپنج  جدول که در گونههمان. باشدمی 16/1

مون آز. رابطه معناداري بین متغیرها وجود دارد، در تمامی فرضیات
 همحاسب) مسیر تحلیل نتایج به توجه با پژوهش هايفرضیه

-رایب مسیر و اعداد معناداري( انجام شد که نتایج آن در شکلض

 . شد داده نشان( 0) هاي

 
 يارمدل کلی در حالت اعداد معناد -6شکل 

 هاي تحقیقبررسی فرضیه -5جدول 

 فرضیه
ضریب 
 مسیر

 نتیجه آزمون tآماره 

 <- مهارتی سواد
کارآفرینانه گرایش  

761/1  04/61  تأیید فرضیه 

 کارآفرینانه گرایش
موفقیت  <-

وکارکسب  
006/1  36/4  تأیید فرضیه 

 <- مهارتی سواد
وکارکسبموفقیت   

671/1  43/30  تأیید فرضیه 

 <- یمهارت سواد
 کارآفرینانه گرایش

موفقیت  <-
وکارکسب  

16/1  10/3  

گرایش 
کارآفرینانه 

نقش 
 میانجی دارد

 

 

 

 

 

 

3 .Wetzels 
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 گیرینتیجهبحث و 

 گرایش و مهارتی پژوهش حاضر نشان داد که بین سواد
-سمیع و صفري. رابطه معناداري وجود دارد ورزشی کارآفرینانه

 الزمه مهارتی سواد و دانش که اندعقیده این بر( 0390) زاده
 نهکارآفرینا آمادگی و آگاهی افزایش و کارآفرینی مهارت کسب

 نتیجه این به( 0390) مظفري و تندنویس، درودیان. باشدمی
 رابطه تجربه و کار از حاصل فردي مهارت که یافتند دست

( 0366) شریفیان. دارد ورزشی کارآفرینانه گرایش با معناداري
 را یرتأث بیشترین ايحرفه صالحیت و مهارت عامل که داد نشان

 زادهیعصفري و سم اعتقاد به. دارد کارآفرینانه گرایش و انگیزه بر
 مهارتی سواد از تابعی نوظهور کارآفرینان موفقیت، (0390)
( خاص طوربه) کارآفرینی به مربوط هايآموزش و( عام طوربه)

 یارتباطات و اطالعاتی جدید هايفناوري گسترش با. هست
 هايحوزه در جوامع توسعه براي جدیدي هايافق امکانات و

-فناوري این قابلیت از استفاده براي اما، است شده مختلف فراهم

و  دانش، مهارت مانند هاصالحیت از جدید ايمجموعه، ها
 سواد مهارتی قابلیت. است نیاز مورد فناوري آن به نسبت نگرش

 قضاوت تا سازدمی قادر العاتاز اط استفاده هنگام در را کاربران

 و تولیدکنـنده خود کهاین ضمن و باشند درست داشته تفسیر و
 هاانسان دیگـر بتوانند خدمت به، هستند کننده اطالعاتمصرف

 با توجه به رویکرد نظريلذا . جا آورندرا نیز درست و شایسته به
آموزي در واحدهاي دانشگاهی کشور و خالی بودن جاي مهارت

طلبد به منظور اشتغال افزایی آموزش سواد مهارتی در جامعه یم
تواند بستر مهمی براي ایجاد سواد مهارتی میو تقویت شود 

هاي توجه به آموزش. اشتغال و رونق اقتصادي در جامعه باشد
 وعوامل مهم در دستیابی به توسعه سرمایه انسانی  مهارتی از

و  فرایند. شودوب میتوسعه خالقیت و مهارت کارآفرینی محس
افراد  و فرهنگ تواند با تغییر بینشمی، ویژه آموزشی هايبرنامه

ها آن را که راهی، خاص هايو مهارت دانش ها بهو تجهیز آن

، اندرسیده آن به طوالنی زمان آزمون وخطا و گذشت احتماالً با 
 یک هرا ب بالقوه کارآفرین یک سرعت و به بسیار کوتاه نموده

 و نقش اهمیت لذا به دلیل. کند تبدیل بالفعل کارآفرین
اد شامل تبدیل سو ویژه آموزشی هايبرنامه، در جامعه کارآفرینان

 آموزش براي متنوعی هايشکل به، دانشگاهی به سواد مهارتی
 سعهتو و درحال پیشرفته کشورهاي هايدر دانشگاه کارآفرینان

دار تربیت نیروي کار ها نه تنها عهدهاین آموزش. گرددمی ارائه
هاي مختلف اقتصادي است بلکه از طریق مورد نیاز بخش

بسترسازي خود اشتغالی به رفع مشکل بیکاري نیز کمک شایان 
 . (0390، زادهسمیع و صفري) توجهی خواهد کرد

 فقیتمو در نهکارآفرینا گرایش اهمیت بر حاضر پژوهش نتایج
 خود پژوهش در نیز( 0393) حسینی. است نموده تأکید وکارکسب

 رد مؤثري عامل را آن، کارآفرینانه گرایش اهمیت بر تأکید با
 فقیتمو میزان و دانسته کوچک وکارهايکسب عملکرد چگونگی

. (0393، حسینی) است نموده مطرح آن به وابسته را وکارکسب
 به گرایش که اندعقیده این بر( 0393) زیودار و پورایمانی

 عملکرد اب معناداري و مثبت همبستگی داراي شرکتی کارآفرینی
 نیز( 0391) وندمهدي و زالی. (0393، زیودار و پورایمانی) است

 به و نموده تلقی مهم امري را کارآفرینانه گرایش خود مطالعه در
 عاداب و کارآفرینانه گرایش که یافتند دست نتیجه این

، ذیريپریسک، گراییاستقالل، نوآوري شامل آنۀ دهندتشکیل
 ملکردع بر دارينامع و مثبت ، تأثیرتهاجمی رقابت و پیشگامی
 این به( 6100) همیلتن. (0391، وندمهدي و زالی) دارند سازمانی

 ویاپ اجتماع یک خانوادگی وکارهايکسب که یافتدست نتیجه
 کی طریق از افراد آن در که است نهکارآفرینا یادگیري از متأثر

 وکارکسب دانش، هامهارت و وکارکسب از بلندمدت عملی تمرین
بهبود فضاي . (6100، همیلتن) کنندمی منتقل بعدي نسل به را

ه سنگ در نتیج رونق فضاي تولید و وکار به معناي بهبود وکسب
د واي که اصالح و بهبگونههب ؛محرک رشد اقتصادي است بنا و

زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه ، وکارفضاي کسب
در دهه . سازدتولید را فراهم می ارتقا سطح اشتغال و، اقتصاد
 گريبسیاري از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدي 0961

هاي اقتصادي براي حضور فعال بخش ت در فعالیتـدول
 0991سازي روي آوردند واز اواخر دهه خصوصی به خصوصی

ادي گذاران اقتصوکار موضوع اصلی سیاستبود فضاي کسببه
 ي اصلی و مهمکارهاراه کارآفرینی به عنوان یکی از. بوده است

ارتباط آن با فضاي  و شودوکار محسوب میدر توسعه کسب
کارآفرینی به عنوان علمی نوپا که . قابل توجه استوکار کسب

تی چون رفع مشکال سعی در حل معضالت اقتصادي جامعه و
هاي رفع مسائل به عنوان یکی از راه، بیکاري را دارد رکود و

ار ک. گرددوکار پویا تلقی میایجاد فضاي کسب اقتصادي و
 ه وتوسع حلی براي مشکالت اقتصادي امروز است وآفرینی راه

در شرایطی که  ؛ترویج آن از نیازهاي جدي اقتصاد ایران است
گرایش به  وري پایین وبهره، گذاري از یک سوکاهش سرمایه

از  وابسته به دولت ي دولتی وهاسازمانتعدیل نیروي انسانی در 
کاري بی، واردان به عرصه کار از سوي دیگرخیل تازه دیگر سوي و

 یک ضرورت جدي اقتصادي و را به معضل بزرگ اقتصادي و
ه ب با توجه به نتایج تحقیق. اجتماعی این زمان بدل کرده است

در  ترویج فرهنگ کارآفرینی رسد که توسعه کارآفرینی ونظر می
زیرا بین ، اجتماعی است ایران یک ضرورت جدي اقتصادي و

 . وکار ارتبط معناداري وجود داردکارآفرینی و توسعه کسب
 ارتیمه بین سواد که داشت آن از حکایت حاضر پژوهش نتایج

ر ب د و نیزورزشی رابطه معناداري وجود دار وکارکسب موفقیت و
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 مهارت داشتن که است معتقد( 6100) همیلتن. است آن اثرگذار
 سبین موفقیت و دارد کارآفرینانه اهداف پیشبرد در مؤثري نقش

 سهابنا بر نظر. (6100، همیلتن) کندمی تضمین را وکارکسب در
-یم باشد همراه عملی و تجربی روش با اگر کارآفرینی، (6101)

 مربی نقش او ازنظر، داد آموزش افراد به را کارآفرینی توان
. (6101، هاس) است کنندهتسریع و دهنده ارتقاء یک کارآفرینی

بخش عظیمی از دستاوردهاي توسعه اقتصادي کشورهاي 
ژه از ویزایی بههاي اشتغالنگريپیشرفته جهان مدیون توسعه

 تأثیرآموزي هارتم. هاي مهارتی بوده استطریق ارتقاي آموزش
ثري در ؤتواند نقش موري دارد و میاي بر بهرهابل مالحظهق

در جهان رقابتی امروز بدون و  ایفا کنداشتغال افزایش شاخص 
بقاي  شک یکی از ابزارهاي بسیار مهم در ایجاد تحول و

ها و رویکردهاي نوین برنامه، هاي اقتصاديو بنگاه هاسازمان
-بلکه سرمایه ،ستآموزي هزینه نیمهارت. آموزي استمهارت

طلبد رو میاز این، گذاري در زمینه تحقق اهداف سازمانی است

ح زیرا افزایش سط ،همگان به این مهم توجهی جدي داشته باشند
-یوکار مسواد مهارتی منجر به افزایش سطح موفقیت در کسب

 . گردد
 کارآفرینانه گرایش که داد نشان حاضر مطالعه هايیافته
 رزشیو وکارکسب موفقیت و مهارتی سواد میان ارتباط در ورزشی

 شانن استنباطی تحلیل که طورهمان. کندمی ایفا میانجی نقش
. ددار معناداري تأثیر کارآفرینانه گرایش بر مهارتی سواد داد

 فقیتمو بر معناداري تأثیر نیز کارآفرینانه گرایش، حالدرعین
 أییدت کارآفرینانه گرایش میانجی نقش رواز این. دارد وکارکسب

 میان اطارتب در کارآفرینانه گرایش میانجی نقش تأیید. گرددمی
 که اديافر که است معنا بدین وکارکسب موفقیت و مهارتی سواد
 در موفقی عملکرد، پیشین هايیافته طبق دارند مهارتی سواد

 هک مهارتی سواد با افرادي، حالدرعین. دارند ورزشی وکارکسب
 در یموفق عملکرد توانندمی ،دارند نیز کارآفرینانه هايگرایش
 .باشند داشته خود وکارکسب
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