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 دانش و مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی از دیدگاه کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی

 فهیمه رضائی

 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکز
 زندگی مایحتاج تأمین و کسب درآمد برای تاش و زمین روی بر انسان زندگی آغاز با همزمان که است عملی و عینی مفهوم کارآفرینی

 ارتقای دنبال -به دولتها از بسیاری نتیجه در و دارد اشتغال ایجاد و اقتصادی رشدوشکوفایی در مهمی نقش (. کارآفرینی2شد) مطرح

 اشتغال بهبود برای مهم رهایراهکا یکی از امروزه دانش آموختگان، ی برا شغلی فرصتهای کمبود وضعیت به (. باتوجه3کارآفرینی اند)

 .می دانند کارآفرینی با مرتبط مهارتهای گسترش را دانش آموختگان
 در کارآفرینی زمینه های با شناخت است. اقتصادی فعالیت جدید فرصتهای تولید و اشتغال ایجاد برای متنوع و مناسب جایگاهی ورزش،

 بهره اجتماعی اقتصادی، توسعۀ و پیشرفت برای از آن تا کرد معرفی امعهج و کارآفرینان به را جدیدی فرصت های می توان ورزش،

(. لذا 1افراد قابلیت هایی وجوددارد که پرورش این قابلیتها باعث کارآفرینی آنان می شود)(. برخی تحقیقات نشان میدهد که در 3گیرند)
مینه ورزش وجود داشته باشد ودرواقع ضمن شناسایی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند آنیم تا کارآفرینان خاقی در ز

 مهارتهای مورد نیاز کارآفرینی ورزشی، آنها را دربین افراد، بااخص تحصیلکردگان تربیت بدنی توسعه و پرورش داد. 
موخته دانشگاهی هدف از تحقیق حاضر بررسی دانش ومهارتهای مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی از دیدگاه کارآفرینان ورزشی دانش آ

می باشد.روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی 
صورت پذیرفت.تجزیه وتحلیل داده α=13/2کشور تشکیل می دهند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی

کارآفرینان ورزشی، که از دیدگاه  انجام شد.نتایج تحقیق نشان دادspss13توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار ها در دوسطح
شناخت فرصت های کارآفرینانه، مهارت های ارتباطی و شبکه ای،اصول کسب وکار،آگاهی و اطاعات اقتصادی،مدیریت بازاریابی،مدیریت 

ات کسب وکار،تدوین طرح کسب و کار،مهمترین مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی مالی،مهارتهای قوانین و مقرر
ترویج، اشاعه مفهوم کارآفرینی و بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است و افراد هستند.

دماتی محسوب می گردند. لذا مدیران محترم متولی امر ورزش و تحصیلکرده، منشاء تحوات بزرگ در زمینه های صنعتی، تولیدی و خ
آموزش عالی در کشورمان ایران با بهره گیری از مقاله حاضر و دوره های آموزشی استاندارد شده،می توانند فرهنگ کارآفرینی ورزشی را 

 در سازمانهای آموزشی کشور اشاعه و گسترش داده و به این روند سرعت بخشند.
 کارآفرینی، دانش کارآفرینی، مهارت کارآفرینی، کارآفرینی ورزشی، کارآفرین ورزشی :کلیدیواژگان  
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