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Introduction & Purpose: The aim of this study was to identify and 
rank the factors hindering the development of startups of physical 
education students in Khorasan Razavi province.  
Methodology: This research was applied in terms of purpose and part of 
analytical exploratory research; On the other hand, due to its qualitative 
and quantitative nature, it is part of mixed research. The statistical 
population of this research in the qualitative and quantitative part 
consisted of faculty members in the field of physical education in Khorasan 
Razavi province, undergraduate and graduate students in the field of 
physical education and managers of startups and sports app stores in 
Khorasan Razavi. The sampling method in the qualitative part was 
snowball and 13 interviews were conducted to saturate the data. In the 
quantitative part, the sampling method was available and 108 people 
answered the questionnaire completely. Foundation data theory and 
Glaser method were used to analyze qualitative data and structural 
equation modeling was used using Smart Payals software for 
confirmatory factor analysis.  
Results: Findings showed that there are 5 general factors as a 
deterrent to startups of physical education students, which include 
individual factors, non-operational literacy, economic barriers, 
structural barriers and weakness of the physical education education 
system. 
Conclusion: The results of confirmatory factor analysis showed that 
the research model has a good fit and all paths are significant and also 
the normalized score of the individual variable is higher than other 
components. 
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هدف: و  رتبه  مقدمه  و  شناسایی  حاضر  تحقیق  استارت هدف  توسعه  بازدارنده  عوامل  هاي  آپبندي 
 .بودبدنی استان خراسان رضوي دانشجویان تربیت

از طرفی به   ؛ جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی بود  و این تحقیق از نظر هدف کاربردي   روش شناسی:
جامعه آماري این تحقیق در بخش  باشد. دلیل ماهیت کیفی و کمی بودن جزء تحقیقات آمیخته می 

التحصیالن  رضوي، فارغ   رشته تربیت بدنی در استان خراسان   ی علم   ات ی ه   ي شامل اعضا کیفی و کمی  
هاي ورزشی خراسان  آپ بدنی و مدیران استارت کارشناسی و دانشجویان ارشد و دکتري رشته تربیت 

مصاحبه انجام    13برفی  بود و  گیري در بخش کیفی به شیوه گلوله تشکیل داد. روش نمونه رضوي  
گیري به صورت دسترس بود که  ها به اشباع نظري رسید و در بخش کمی روش نمونه شد تا داده 

نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر براي تحلیل    108تعداد  
اس براي تحلیل  ال افزار اسمارت پی و از مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم   هاي کیفی داده 

  . عاملی تائیدي استفاده شد 
بدنی وجود  هاي دانشجویان تربیت عامل کلی به عنوان بازدارنده استارت آپ   5نشان داد که  ها  یافته   نتایج:

  ی موانع ساختاري و ضعف سیستم آموزش   رد که شامل عوامل فردي، سواد غیرعملیاتی، موانع اقتصادي، دا 
  . باشد بدنی می تربیت 

برازش خوبی برخوردار است و  تحلیل عاملی تائیدي نشان داد که مدل تحقیق از  نتایج    نتیجه گیري:
. ها بیشتر استامتیاز نرمال نشده متغیر فردي  از سایر مولفه باشند و همچنین  تمامی مسیرها معنادار می 

متغیر موانع اقتصادي با امتیاز نهایی نرمال  ،  0/ 270سواد غیرعملیاتی با امتیاز نرمال شده    به ترتیب متغیر
مقوله ضعف آموزش تربیت بدنی با    و  0/ 078موانع ساختاري با امتیاز نهایی نرمال شده    ،0/ 151شده  

 .هاي بعدي قرار داشتدر اولویت 0/ 048امتیاز نهایی نرمال شده 

 کلید واژگان  
 عوامل بازدارنده 
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 مقدمه 
  ی و سبک زندگ   ی بدن   ي ها   ت ی ورزش و فعال   ت ی با توجه به اهم 

  ن ی و همچن   ی از کم تحرک   ی از مشکالت ناش   ي ر ی سالم و جلوگ 
  ی اطالعات در حوزه ورزش و رقابت، ط   ي دانش کاربرد   ش ی افزا 

ها  ها   ر ی اخ   ي سال  ا   ی ورزش   ی استارتاپ   ي شرکت    نه ی زم   ن ی در 
مهم  است   ی اقدامات    ي حوزه   ورزش،   در  کارآفرینی .  برداشته 

  مدیریت   تحقیقات   و   کارآفرینی   از   رشدي   حال   در   سرعت به 
  ي دربردارنده   ورزش   در   کارآفرینی   فرایند .  است   ورزش 

  که   است   اجتماعی   نوآوري   و   اجتماعی   کارآفرینی   هاي فعالیت 
همکاران،  می   انجام   ورزشی   ي زمینه   در  و  شوند(جعفرزاده 

طور متوسط هفت    به از طرفی صنعت ورزش در دنیا     . ) 1398
از متوسط نرخ رشد    ، درصد رشد داشته است که این مقدار رشد 

باالتر است(قربانی و وحدانی،  ر بسیاري از کشورها  اقتصادي د 
). به همین دلیل مسئله اشتغال دانشجویان تربیت بدنی  1395

 زیر سایه استارت آپ هاي قرار دارد. 
در سال هاي اخیر حیطه استارتاپ ها رشد زیادي داشته  

  تواند می   که   هایی حوزه   از   یکی   ) و 1398اند (خاشعی و اسدي،  
  حوزه   کند،   ایجاد   را   موفق   هاي استارتاپ   از   جدیدي ي  حیطه 
جهان    ي کشورها   شتر ی ب   ی ورزش به ساختار اجتماع   است.   ورزش 

فراهم    ی ن ی از کارآفر   ي فرد   به   انداز منحصر گره خورده و چشم 
ها، افراد  در ورزش را معموال سازمان   ی ن ی کارآفر   ند ی . فرا کند ی م 
م   یی ها دولت   ا ی  حوزه   کنند ی آغاز  در  هم  هم    ي اقتصاد   که  و 

موثر   ی اجتماع    ورزش   حوزه   در   مثال   طور   به   دارند.   ي حضور 
تحرك (کیاپی    با   زندگی   سبک   براي   هاي حوزه   در   هایی فرصت 

  2)، کسب و کارهاي ورزش قهرمانی (ایروین 2005،  1و سیمونی 
همکاران(  ورزش   )، 2008و  براي  استفاده    و   عمومی   مورد 

  که   دارد   وجود   آماتوري   ورزش    و   ) 2012،  3(مورا   همگانی 
  این   به   توانند می   کارآفرینی   به   مندان عالقه   و   پردازان ایده 

هایی  یکی از گروه   . کنند   پیدا   ورود   خوبی   بازار   در   و   فکر   ها حوزه 
ایده  با  همواره  می  که  پیدا  ورود  عرصه  این  به  خالقانه  هایی 

-کنند، دانشجوها می باشند که از زمان ورود به دانشگاه دغدغه 
به نظر می رسد هنوز   اما  ي کار و شغل آینده خود را دارند، 
عواملی که موجب رشد و توسعه کسب و کارهاي استارتاپی در  
ورزش می شود شناسایی نشده است. در این راستا موانع رشد  
استارتاپ ها را می توان با عنوان بازدارنده در نظر گرفت که در  

) تحقیقی انجام دادند  1394این زمینه مند علیزاده و همکاران( 
  کسب   ي ها رساخت ی ز  ن ی ب   ي دار ارتباط معنا و نتایج نشان دادند 

برنامه  وجود    ی ورزش   ی ن ی کارآفر   ۀ با توسع   ی آموزش   ي ها وکار و 
(   دارد؛  همکاران  و  موانع  1393امینی  خود  تحقیق  در   (

نتایج   و  بررسی کرند  را  نظر دانشجویان  از  ورزشی  کارآفرینی 
و    ی به موانع آموزش   ان ی ن از نظر دانشجو وز   ن ی شتر ی ب نشان داد  

 
1 Ciappei. & Simoni 
2 Irvine 

فرد  تحقیق     . افت ی اختصاص    ي سپس  دو  این  در  بنابراین 
مالحظه می شود موانع آموزشی و فردي به عنوان یک عامل  
بازدارنده در توسعه کارآفرینی هاي ورزشی در نظر گرفته شده  
و   یداللهی  تحقیق  توان  نتایج فوق می  براي تصدیق  است که 

آفرینی  1390همکاران(  کار  موانع  را تحت عنوان مطالعه ي   (
مانند    یی ها عامل در ورزش کشور نام برد که نتیجه گرفت که  

توجه  عدم  دولت در ورزش،    یی ربنا ی ز   ي گذار ه ی سرما   زان ی م عدم  
  ي جو و فضا   قِ ی تشو   زان ی م عدم  محصوالت و خدمات،    ت ی ف ی به ک 

نبود    د، ی جد   ي ها ده ی ا   ي حاکم بر جامعه به خلق و اجرا   ی عموم 
ورزش   زان ی م  بازار  در  و    ی ورزش   زات ی تجه   د ی (تول   ی رقابت 

آفرینی  )، ي دار باشگاه  کار  توسعه  در  بازدارنده  عوامل  عنوان  به 
هاي ورزشی در نظر گرفت. پس با مقایسه ي دو تحقیق فوق  

دولت    می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاري هاي زیربنایی 
عامل   یک  توان  می  را  جدید  هاي  ایده  به  توجه  و  ورزش  در 
پیش برنده و هم چنین نبود آن ها را می توان به عنوان یک  

 عامل بازدارنده در نظر گرفت. 
حیطه  به  توجه  با  بدنی  تربیت  گسترده  دانشجویان  ي 

هاي ورزشی به تدریج به ایجاد یک کسب و کار جدید  فعالیت 
مشکالت و موانع موجود باعث می شود در  روي می آورند، اما  

این عرصه موفقیت چندانی کسب نکنند و نتوانند کسب و کار  
دهند.  توسعه  را  و همکاران(  خود  نادري  تحقیق  )  1395طبق 

پدیدارشناسی موانع ایجاد و راه اندازي استارت آپ  تحت عنوان  
تربیت بدنی، می توان عدم توسعه استارتاپ هاي تربیت    هاي 

بدنی را نتیجه ي کمبود اعتبارات ریالی، فقدان نظام تشویقی  
و حمایتی دانست پس مساله اصلی این پژوهش در واقع عدم  
دانشجویان   طریق  از  که  است  ورزشی  هاي  استارتاپ  توسعه 

است.   شده  ایجاد  بدنی  تعداد   ن ی ا   ت ی واقع تربیت  که    است 
مس   یی ها استارتاپ  در  م   ر ی که  مواجه  شکست  با    شوند ی خود 

  اول   سال   5  در   ها استارتاپ   ٪ 50است. براساس آمار،    اد ی ز   ار ی بس 
خود شکست خواهند خورد.    ت فعالی   اول   سال   10  در   آنها   ٪ 70  و 

د  استارتاپ   زان ی م   ي گر ی مطالعات  تا  شکست  را    و   ٪ 90ها 
یوسفی،  کرده   اعالم   ٪ 75تا    ي گر ی د   ي مطالعه  و  اند(نادري 
ایده استارتاپ ).  1395 با  فراوانی  می هاي  تصور  که  کردند  اي 

ها  خواهند، کار خود را آغاز کردند. این استارتاپ مشتریان می 
ها وقت صرف کردند تا محصولشان را  ها، گاهی سال سپس ماه 

نقص کنند بدون اینکه حتی یک بار آن را به مشتریان آینده  بی 
در یک قالب ابتدایی نشان دهند. اغلب آنها خود را  خود حتی  

می  محروم  مشتریانشان  نظر  با  از  هرگز  اغلب  آنها  کنند. 
نمی  صحبت  محصول  مشتریانشان  آنان  نظر  از  آیا  که  کنند 

اعتنایی  جذاب است یا خیر. زمانی که در نهایت مشتریان با بی 

3 Morra 
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را می  نظرشان  ایده  به  نسبت    ه شوند ک گویند متوجه می خود 
پور،   اند(علی  خورده  و  1393شکست  نادري  تحقیق  طبق   .(

پدیدارشناسی موانع ایجاد و راه  )  تحت عنوان  1395همکاران( 
استارتاپ هاي  که    اندازي  نتیجه رسیدند  این  به  بدنی  تربیت 

بخش  در  فعالیت  پایین  بدنی   جذابیت  جذب    تربیت  براي 
فعالیت   پایین  سود  حاشیه  و  باال  هزینه  تفکر  هاي  سرمایه، 

با   بدنی مرتبط  فقدان تشخیص  تربیت  و  مدیریت کالن  ، سوء 
هاي  بدنی   اولویت  تربیت  هاي  اطالع  بخش  سیستم  ناتوانی   ،

ایده   هاي  طرح  به  رسانی  خدمت  جهت  دولت  رسانی 
بدنی محور  تصمیمات  تربیت  اتخاذ  عدم  و  مدیریتی  ضعف   ،

، محدودیت  هاي تربیت بدنی   راهبردي براي پیشرفت در بخش 
در    تربیت بدنی براي استارتاپ هاي    لن و امکانات سا اختصاص  

، هزینه باالي تامین تجهیزات و ملزومات  مجموعه هاي ورزشی 
استارتاپ  اندازي  راه  جهت  بدنی   اولیه  باالي  تربیت  احتمال   ،

سرقت ایده به دلیل طوالنی بودن روند اخذ پروانه ساخت در  
ه اخذ  ، زمان بر و هزینه بر بودن پروس هاي تربیت بدنی بخش  

پس از راه  ،  وزارت ورزش   مجوزهاي الزم از مراجع زیربط مانند 
موجود   مشکالت  مدتی  از  بعد  کارها،  و  کسب  اینگونه  اندازي 

 مانع از توسعه استارتاپ ها و در نهایت حذف آنها می شود. 
با توجه به مطالب بیان شده، درك می شود که توسعه استارت 

تاثیر شدید  آپ تحت  ورزشی  که هاي  است  اي  بازدارنده  عوامل 
تحقیقات   نتایج  مقایسه  با  طرفی  از  گذارند،  می  شدیدي  تاثیر 
گگذشته می توان درك کرد که خالء ها و محدودیت هاي استارت 

نیازمند  آپ و  است  نشده  شناسایی  کامل  طور  به  ورزشی  هاي 
بررسی مجدد و دقیق تر می باشد؛ بنابراین سوال اصلی تحقیق 

که   است  استارتاپ  عو این  رشد  بازدارنده    دانشجویان   هاي امل 
 استان خراسان رضوي چیست؟ هاي  دانشگاه بدنی  تربیت

 شناسی روش  
این تحقیق از نظر هدف کاربردي است که که جزء تحقیقات  
اکتشافی تحلیلی محسوب می شود. از طرفی به دلیل ماهیت  
باشد. جامعه   آمیخته می  بودن جزء تحقیقات  کیفی  و کمی 

  ات ی ه   ي شامل اعضا آماري این تحقیق در بخش کیفی و کمی  
التحصیالن  رشته ي تربیت بدنی در استان خراسان، فارغ    ی علم 

ارشد و دکتري رشته تربیت بدنی و   کارشناسی و دانشجویان 
مدیران استارت آپ هاي ورزشی خراسان رضوي تشکیل داد.  
روش نمونه گیري در بخش کیفی به شیوه گلوله برفی  بود و  

تا داده ها به اشباع نظري رسید و در    13 مصاحبه انجام شد 
بود که تعداد  بخش کمی روش نمونه گیري به صورت دسترس  

نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. در بخش کیفی    108
استفاده   نظري  مبانی  بررسی  و  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  از 
بازدارنده اي که   تا عوامل موثر  شد و از خبرگان خواسته شد 

آپ  استارت  رشد  استان  در  بدنی  تربیت  دانشجویان  هاي 

دلیل معرفی کنند. بخش    خراسان رضوي نقش دارد را با ذکر 
توسط   ابتدا  پرسشنامه  ساخت  از  پس  بود  کمی  که  دوم 
مورد   محتوایی  و  صوري  روایی  نظر  از  خبرگان  و  متخصصان 

جامعه    8بررسی   بین حجم  در  تائید  از  پس  و  قرارگرفت  تن 
آماري توزیع شد. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر براي تحلیل  

عادالت ساختاري با استفاده از  داده هاي کیفی و از مدلسازي م 
نرم افزار اسمارت پی.ال.اس براي تحلیل عاملی تائیدي استفاده  

 . شد 

 یافته ها 
شناسایی و اولویت بندي عوامل      ی عن ی   ق ی تحق   عنوان با توجه به  

آپ  استارت  رشد  در  بدنی  بازدارنده  تربیت  دانشجویان  هاي 
و    ی ف ی در دو بخش ک   ق ی تحق   ي ها افته استان خراسان رضوي ی 

شد.   ی کم  افراد    مطرح  و  شناختی  جمعیت  هاي  ویژگی  ابتدا 
شد،   بیان  توصیفی  هاي  یافته  بخش  در  تحقیق  مطالعه  مورد 

 سپس به اهداف استنباطی تحقیق نیز پرداخته شد. 
جدول   جمعیت    1در  هاي  ویژگی  به  مربوط  اطالعات 

 شناختی افراد بیان شد.  

 . توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه تحقیق 1جدول 
 درصد  فراوانی  ویژگی  متغیر 

 
 

 سن 

 سال 35کمتر از 
 سال  40تا  35
 سال  45تا 40
 سال  45تا 40

 جمع کل 

22 
27 
26 
23 
108 

4/20 
3/34 
1/24 
3/21 

100 
 
 

 سابقه کاري 

 سال 5کمتر از 
 سال  10تا  5
 سال  15تا  10

 سال 15بیشتر از 
 جمع کل 

22 
37 
26 
23 
108 

4/20 
4/35 
8/27 
6/26 

100 
 
 

 سطح تحصیالت 

 کارشناسی 
 کارشناسی ارشد 

دانشجوي  
 دکتري
 دکتري

 جمع کل 

12 
35 
22 
19 
108 

1/11 
4/32 
4/20 
8/36 

100 

 مرد حنسیت  
 زن

 جمع کل 

91 
17 
108 

3/84 
7/15 

100 

بر   بازدارنده  عوامل  مورد  در  ها  مصاحبه  نتایج  ادامه  در 
 هاي دانشجویان تربیت بدنی بیان شد. توسعه استارت آپ 

در   ها  نشانه  از  حاصل  محوري  کدهاي  قسمت  این  در 
و   شونده  مصاحبه  کد  همراه  به  گرفته  صورت  هاي  مصاحبه 

همان کدهاي  مفهوم سازي در مورد کدهاي محوري که در واقع  
 ارائه شد.   2گزینشی هستند در جدول  
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 نشانه ها و کدگذاري باز مصاحبه هاي صورت گرفته در مورد عوامل بازدارنده  .2جدول 
 کدهاي محوري  شماره  کدهاي گزینشی  شونده   مصاحبه شماره

 
 
 

N1, N2, N4, N5,N6 

 
 

 عوامل فردي 
 

 دانشجویان فقدان توسعه فردي  1
 فقدان انگیزه براي حرکت(مبهم دیدن اینده) 2
 نداشتن تحمل و راحت طلبی  3
 ترس از شکست 4
 فقدان تجربه کافی  5
 دانشجویان دلسردي و خستگی 6
 شتابزدگی  و اگاهی عدم 7
 بعدي تک ذهنی فضاي  داشتن 8

 
 

N1, N2,N3, N4, N5 

 
 

 سواد غیرعملیاتی 

 کار و کسب دانش نبود 9
 عدم داشتن یک تیم متخصص و منسجم 10
 رقبا و رقابتی فضاي  گرفتن نادیده 11
 عدم وجود کالس هاي کاربردي در دانشگاه  12
 منسجم  تیمی کار نبود 13

 
 
 

N1, N2,N3, N4, 
N5,N6 

 
 
 

 موانع اقتصادي
 

 حمایتی کمک مالی نداشتن 14
 جدید کار و کسب براي  نامتعارف مالیات 15
 ها بانک همکاري عدم و مالی تامین مشکالت 16
 اقتصادي تورم 17
 بیمه وجود عدم 18
 نوسانات بازار  19
 ریسک فضاي کسب وکار در ایران  20

 
N2,N3, N4, 
N5,N6,N7 

 
 

 موانع ساختاري

 دولتی  هاي  بروکراسی 21
 مجوز گرفتن مشکالت 22
 سنگین  اداري  مراتب سلسله 23
 الزم   مجوزهاي  گرفتن روند در سردرگمی 24
 فکري  مالکیت نظام یا ساختار وجود عدم 25

 
N4, 

N5,N6,N7,N8,N9 
ضعف سیستم آموزش 

 تربیت بدنی
 پشتیبان در دانشگاه  نهاد وجود عدم 26
 بدنی تربیت ضعیف جایگاه 27
 عملیاتی نظر از دانشگاه در الگو نداشتن 28
 جایگاه نامناسب تربیت بدنی در مراکز رشد 29

 

 
 . شاخص هاي توصیفی عوامل بازدارنده 3جدول 

 انحراف معیار  میانگین  گویه ها  شماره  کدهاي گزینشی 
 
 

 عوامل فردي 
 

 15/1 26/2 فقدان توسعه فردي دانشجویان  1
 04/1 13/2 اینده)فقدان انگیزه براي حرکت(مبهم دیدن  2
 15/1 29/2 نداشتن تحمل و راحت طلبی  3
 07/1 23/2 ترس از شکست 4
 09/1 24/2 فقدان تجربه کافی  5
 22/1 42/2  دانشجویان دلسردي و خستگی 6
 08/1 14/2 شتابزدگی  و اگاهی عدم 7
 01/1 07/2 بعدي تک ذهنی فضاي  داشتن 8

 
 

 سواد غیرعملیاتی 

 36/1 49/2 کار و کسب دانش نبود 9
 31/1 39/2 عدم داشتن یک تیم متخصص و منسجم 10
 37/1 51/2 رقبا و رقابتی فضاي  گرفتن نادیده 11
 38/1 47/2 عدم وجود کالس هاي کاربردي در دانشگاه  12
 28/1 40/2 منسجم  تیمی کار نبود 13

 
 
 

 موانع اقتصادي
 

 43/1 75/2 حمایتی  کمک مالی نداشتن 14
 46/1 66/2 جدید کار و کسب براي  نامتعارف مالیات 15
 44/1 65/2 ها بانک همکاري عدم و مالی تامین مشکالت 16
 41/1 77/2 اقتصادي تورم 17
 44/1 75/2 بیمه وجود عدم 18
 45/1 90/2 نوسانات بازار  19
 43/1 86/2 ریسک فضاي کسب وکار در ایران  20

 
 

 موانع ساختاري

 42/1 76/2 دولتی  هاي  بروکراسی 21
 34/1 64/2 مجوز گرفتن مشکالت 22
 36/1 12/3 سنگین  اداري  مراتب سلسله 23
 39/1 06/3 الزم   مجوزهاي  گرفتن روند در سردرگمی 24
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 43/1 96/2 فکري  مالکیت نظام یا ساختار وجود عدم 25
ضعف سیستم 

 آموزش تربیت بدنی
 38/1 84/2 پشتیبان در دانشگاه  نهاد وجود عدم 26
 38/1 89/2 بدنی تربیت ضعیف جایگاه 27
 30/1 81/2 عملیاتی نظر از دانشگاه در الگو نداشتن 28
 35/1 79/2 جایگاه نامناسب تربیت بدنی در مراکز رشد 29

 
توسعه  بازدارنده  عوامل  توصیفی  شاخص  نتایج  باال  جدول 

دهد. همانطور  استارتاپ هاي دانشجویان تربیت بدنی را نشان می 
باالترین میانگین مربوط به سلسله  مراتب  که مالحظه می شود 

باشد و پایین ترین میانگین مربوط  ) می  m=12/3سنگین (  اداري 
 ) می باشد.  m=07/2بعدي ( تک ذهنی  فضاي  به داشتن

 پایائی مدل بیرونی 
بررسی   آلفاي  براي  ضریب  معیار  از  بیرونی  مدل  پایائی 

 ) استفاده شده است. CRکرونباخ و معیار پایائی ترکیبی( 
عاملی   کرونباخ  آلفاي  ضریب  کرونباخ  آلفاي  ضریب  الف) 

متغیر است، مقدار آلفاي کرونباخ    1تا    0است که مقدار آن از  
)، نشانگر پایایی قابل قبول است.  1951(کرونباخ،    0/ 7باالتر از  

موس ا  (   1لبته  همکاران  با  1998و  متغیرهایی  مورد  در   (
عنوان سرحد ضریب آلفاي  را به   0/ 6تعدادسؤاالت اندك، مقدار  

اند. در جدول زیر مقدار این ضریب براي  کرونباخ معرفی کرده 
 است.   هر یک از عوامل برآورد شده 

استارتاپ    بازدارنده   عوامل   کرونباخ   ي آلفا   ب ی ضر .  4جدول  
 دانشجویان تربیت بدنی هاي  

 آلفاي کرونباخ  سازه 
 0/ 962 موانع اقتصادي 

 0/ 849 ضعف آموزش تربیت بدنی 
 0/ 903 موانع ساختاري 

 0/ 903 سواد غیرعملیاتی 
 0/ 942 عوامل فردي 

ي مورد نظر باالتر  سازه   5مطابق با جداول باال معیارها براي  
 دارد. است که حاکی از پایایی مناسب مدل    0/ 7از  

 ب) پایائی ترکیبی 

) معرفی شده است   1974و همکاران ( 2این معیار توسط ورتس 
و برتري آن نسبت به آلفاي کرونباخ در این می باشد که پایایی  

-ها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازه سازه 
که مقدار پایایی  گردد. در صورتی هایشان با یکدیگر محاسبه می 

شود، نشان    3) 1978(نونالی،  0/ 7هر سازه باالي    ترکیبی براي 
گیري است  هاي اندازه دهنده ي پایایی درونی مناسب براي مدل 

دهد (داوري  عدم وجود پایایی را نشان می   0/ 6و مقدار کمتر از  
). ذکر این نکته ضروري می باشد که پایایی  1392و رضازاده،  

 
1Moss 
2 Werts 

بهتري از آلفاي کرونباخ  ترکیبی در مدل سازي ساختاري معیار  
 به شمار می رود. 

  استارتاپ   بازدارنده   پایایی ترکیبی عوامل   . ضریب 5جدول  
 بدنی   تربیت   دانشجویان   هاي 

 CR سازه 
 0/ 968 موانع اقتصادي 

 0/ 847 ضعف آموزش تربیت بدنی 
 0/ 921 موانع ساختاري 

 0/ 928 سواد غیرعملیاتی 
 0/ 951 عوامل فردي 

 
باالتر بودن ضریب پایایی ترکیبی متغیرهایی جدول  با توجه به  

مدل  قبول  قابل  برازش  و  مناسب  ي  دهنده  نشان  هاي  فوق 
 گیري است. اندازه 

 روائی مدل بیرونی 
براي بررسی روائی مدل بیرونی از دو معیار استفاده شده است.  

 باشد. معیار اول روائی همگرا و معیار دوم روائی واگرا می 

 همگرا روایی  
گیري، روایی همگرا  هاي اندازه معیار اول از بررسی برازش مدل 

با سؤاالت   میزان همبستگی هر سازه  بررسی  به  باشد که  می 
می (شاخص  خود  بیشتر  ها)  همبستگی  این  هرچه  که  پردازد 

). فورنل  195باشد، برازش نیز بیشتر است (بارکلی و همکاران،  
 ) الرکر  واری 1981و  میانگین  معیار  شده  )  استخراج  انس 

 )AVE  اظهار و  کرده  معرفی  همگرا  روایی  سنجش  براي  را   (
اند که مقدار عدد بحرانی   در جدول زیر  باشد.  می   0/ 5داشته 
ت یافته  شده اس   ارائه   ها سازه مقدار این ضریب براي هریک از  

میزان   نشان دهنده ي  از سازه هاي     AVEها  براي هر یک 
) بوده که نشان از روایی    0/ 5پژوهش بیش از مقدار بحرانی ( 

 مناسب مدل دارد. 

  بازدارنده   .  میانگین واریانس استخراج شده عوامل 6جدول  
 بدنی   تربیت   دانشجویان   هاي   استارتاپ 

 AVE سازه 
 0/ 813 موانع اقتصادي 

 0/ 588 ضعف آموزش تربیت بدنی 
 0/ 701 موانع ساختاري 

 0/ 722 سواد غیرعملیاتی 
 0/ 710 عوامل فردي 

3 Nunnally 
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 روایی واگرایی 
در این  پژوهش براي بررسی روایی و  واگرایی از  روش فورنل  

 و الرکر استفاده گردیده است. 
نشان داده  21- 4یافته هاي آزمون فورنل و الرکر در جدول 

یافته  این  است.  جذر  شده  مقدار  دهد  می  نشان    AVEها 

متغیرهاي مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتریس  
هاي  ها که در خانه اند، از مقدار همبستگی میان آن قرار گرفته 

اند بیشتر است. از این  زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شده 
توان گفت که متغیرهاي مکنون در مدل تعامل بیشتري  رو می 

هاي دیگر و روایی  با سازه هاي خود دارا می باشند، تا  با شاخص 
 واگراي مدل در حد مناسبی است. 

 بدنی   تربیت   دانشجویان   هاي   استارتاپ   بازدارنده   واگرایی عوامل   . آزمون  فورنل والکر براي بررسی روایی 7جدول  
  موانع  بدنی   تربیت   آموزش   ضعف  ساختاري   موانع  غیرعملیاتی   سواد  فردي   عوامل 

 اقتصادي 
 

 موانع اقتصادي  0/ 902    
 ضعف آموزش تربیت بدنی  - 0/ 162 0/ 767   
 موانع ساختاري  0/ 119 - 0/ 051 0/ 837  
 سواد غیرعملیاتی  0/ 017 - 0/ 121 - 0/ 019 0/ 85 
 عوامل فردي  0/ 041 - 0/ 027 0/ 104 - 0/ 166 0/ 842

 
الکر   و  فورنل  روش  از  برگرفته  جدول  از  که  همانگونه 

متغیرهاي مکنون    AVE) مشخص است، مقدار جذر  1981( 
اند، از  در پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته 

آن  میان  زیرین و چپ  ها که در خانه مقدار همبستگی  هاي 

شده  داده  ترتیب  اصلی  این  قطر  از  باشد.  می  بیشتر  رو  اند 
توان گفت که متغیرهاي مکنون در مدل تعامل بیشتري  می 

هاي دیگر و روایی واگراي  هاي خود دارند تا با سازه با شاخص 
 . مدل در حد مناسبی است 

 
 بدنی   تربیت   دانشجویان   هاي   استارتاپ   بازدارنده   . مدل تحقیق استاندارد عوامل 1شکل  
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 تحقیق در حالت شاخص تی . مدل  2شکل 

 
همانطور که در تصاویر مشخص است، در تمامی شاخص  

عوامل  به  مربوط    دانشجویان   هاي   استارتاپ   بازدارنده   هاي 
از    تربیت  بیشتر  ضرایب  مقیاس    0/ 4بدنی،  حالت  در    tو 

می باشد که نشان می دهد شاخص ها براي    1/ 96بزرگتر از  
 اندازه گیري ابعاد مناسب هستند.  

موثر بر توسعه استارتاپ    براي رتبه بندي عوامل بازدارنده 
هاي دانشجویان تربیت بدنی از روش تحلیل سلسله مراتبی  
که در واقع به مقایسه دو به دو می پردازد، استفاده شد. رتبه  

    ل سلسله مراتبی از قرار زیر است:  بندي تحلی 

 
 بدنی   تربیت   دانشجویان   هاي استارتاپ   توسعه   بر   مؤثر   بازدارنده   . امتیاز نهایی نرمال نشده رتبه هاي عوامل 3شکل  

 
نشده   نرمال  امتیاز  دهد  می  نشان  شکل   که  همانطور 

) از سایر مولفه ها بیشتر است. لذا در  0/ 453فردي ( متغیر  
عوامل    هاي استارتاپ   توسعه   بر   مؤثر   بازدارنده   مورد 

ي    تربیت   دانشجویان  مولفه  شاخص،  ترین  اهمیت  با  بدنی 
سواد   متغیر  اهمیت  دوم  رتبه  در  باشد.  می  فردي  عوامل 

و در رتبه سوم متغیر    0/ 270غیرعملیاتی با امتیاز نرمال شده  
قرار دارد    0/ 151موانع اقتصادي با امتیاز نهایی نرمال شده  

و در رتبه چهارم موانع ساختاري با امتیاز نهایی نرمال شده  
با     0/ 078 و در رتبه آخر مقوله ضعف آموزش تربیت بدنی 

 . قرار دارد   0/ 048امتیاز نهایی نرمال شده  
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 بدنی   تربیت   دانشجویان   هاي استارتاپ   توسعه   بر   مؤثر   بازدارنده   ن هندسی عوامل . ماتریس میانگی 8جدول  

 
 

 گیري بحث و نتیجه 
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندي عوامل بازدارنده  
بدنی   تربیت  دانشجویان  ورزشی  هاي  آپ  استارت  توسعه 
دانشگاه هاي استان خراسان رضوي بود. از این رو نتایج نشان  

  موانع   غیرعملیاتی،   سواد   فردي،   ي عوامل داد که پنج مولفه 
و   موانع   اقتصادي،    تربیت   آموزش   سیستم   ضعف   ساختاري 

بدنی می توانند به عنوان بازدارنده ها براي توسعه استارتاپ  
شوند. نتیجه این  هاي دانشجویان تربیت بدنی در نظر گرفته  

 ) همکاران  و  محمدزاده  تحقیقات  نتایج  با  )،  1399پژوهش 
)  2021)، سار و همکاران ( 1399حاجی کریمی و شکیبی ( 

همسو است. در رتبه اول عوامل بازدارنده عوامل فردي قرار  
  براي   کارها   انجام   نتیجه   موفقیت   موارد،   تمام   در   دارد. تقریبا 

  که   شود   می   مشخص   ریج تد   به   عوض،   در .    نیست   بار   اولین 
  ذهنی   قدرت   نتیجه   موفقیت .  شود   نمی   انجام   چگونه   کار   این 

  تا   داریم،   نگه   ثابت   دهیم   می   انجام   درست   را   آنچه   که   است 
عوامل فردي بازدارنده براي    . شویم   متوجه   درست   که   زمانی 

فقدان  از  عبارت  پژوهش  این  در  ها  استارتاپ    توسعه   رشد 
فقدان   فردي    دیدن   مبهم ( حرکت   براي   انگیزه   دانشجویان،، 
  شکست، فقدان   از   طلبی، ترس   راحت   و   تحمل   ، نداشتن ) اینده 

  و   اگاهی   دانشجویان، عدم   خستگی   و   کافی، دلسردي   تجربه 
بعدي بود. از مواردي که    ک ت   ذهنی   فضاي   شتابزدگی، داشتن 

نظر گرفته شد   استارتاپ ها در  بازدارندگی توسعه  به  منجر 
بود. تحقیقات    کارآفرین   که   دهد   می   نشان   ترس از شکست 

  حساب   که   رو،   میانه   است   شخصی   مرد،   خواه   باشد   زن   خواه 
  که   نیست   فعالیتی   پی   در   لزوماً   او .  کند   می   مخاطره   شده 

  از   متوسطی   مقدار   است   مایل   بلکه   باشد،   زیاد   آن   مخاطره 
  تلقی   » معمولی «   اقتصادي   فعالیت   شروع   براي   که   را   مخاطره 

  امنیت   پول،   تا   شود   می   حاضر   حد   این   در   و   بپذیرد   شود،   می 
و    مخاطره   به   را   خود   موقعیت   و   شهرت   ،  اندازد(گالبی 

سواد    . ) 1390همکاران،   بازدارنده  عوامل  دوم  رتبه  در 
غیرعملیاتی قرار دارد. با توجه به اینکه نگرش بیشتر کسانی  
در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، به کار دولتی است و  

 
1 Inzelt 

عملی   دانش  توسعه  دنبال  به  دانشجو  و  دانشگاه  نتیجه  در 
سري   یک  با  معموال  التحصیالن  فارغ  نتیجه  در  نیستند 

الت  فارغ  و  حفظیات  برومند  تحقیق  نتیجه  حصیل می شوند. 
) نشان داد که موانع بیرونی نقش مهم تري  1390همکاران ( 

نسبت به عوامل درونی در مشکالت اشتغال دانش آموختگان  
سال    50در    مطالعات انجام شده   تربیت بدنی دارد. بر مبناي 

تأثیرگذار بر صحنه بین المللی عالوه بر دارا    ي ، کشورها اخیر 
باال و صنایع  بودن سط  ح و علمی آموزشی دانشگاهی بسیار 

دارا  قدرتمند،  و  دو   ي قو   ارتباطی   ي برتر  می    بین 
این حیطه مطالعات  2004و همکاران،    1باشند(اینزلت  ). در 

موجبات   بیکاري  نرخ  کاهش  که  است  گرفته  زیادي صورت 
رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادي کشورها می باشد، بنابراین  
می بایست تولید علم در دانشگاه ها موجبات رشد و توسعه  
سواد عملی دانشجویان را توسعه دهد که هنگامی که دانشجو  

تمام می کند مهارتی براي ارائه در جامعه داشته    درس خود را 
باشد. بنابراین توصیه می شود در کنار درس هاي تئوري و  
کارشناسی،   دوره  در  زیاد  عملی  هاي  درس  تعداد  گذران 
مقداري هم به فرآیند توسعه سواد عملی دانشجویان اهمیت  
داده شود. همچینن یکی دیگر از راه کارها می تواند ارتباط  

ت با دانشگاه باشد که در رشته تربیت بدنی بسیار کم به  صنع 
چشم می خورد در حالی که بسیاري از صنعت ها براي بهبود  
وضعیت جسمی و روحی منابع انسانی خود نیازمند ورزش و  
فعالیت بدنی هستند. در صورتی که دانش آموختگان تربیت  

، به  بدنی بتوانند به صورت عملی دانش هاي الزم را بیاموزند 
نظر می رسد بازار کار مناسبی را نیز داشته باشند. در رتبه  
سوم اهمیت عوامل بازدارنده مشکالت یا موانع اقتصادي قرار  

نداشتن  از  بودند  عبارت  اقتصادي  موانع    مالی   کمک   داشت. 
  جدید، مشکالت   کار   و   کسب   براي   نامتعارف   حمایتی، مالیات 

تورم   بانک   همکاري   عدم   و   مالی   تامین  عدم   ها،    اقتصادي، 
ایران    در   وکار   کسب   بازار و ریسک فضاي   بیمه، نوسانات   وجود 

) نیز در تحقیق خود، عدم  1395می باشد. نادري و همکاران ( 
سرمایه گذاري و حمایت مالی از طرف دولت را به عنوان یک  
از   برخی  گرفتند.  نظر  در  ها  استارتاپ  توسعه  براي  کار  راه 
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در این تحقیق به راحتی می  موارد موجود اقتصادي موجود  
تواند رفع رجوع شود. به عنوان مثال عدم همکاري بانک ها  
براي تاسیس و یا رشد استارتاپ ها. هر روزه شنیده و دیده  
اندازي   راه  براي  پایین  بهره  با  هاي  وام  دولت  که  شود  می 
کسب و کارها قرار می دهد، اما در عمل این چنین نیست.  

شنامه و ابالغ آن به بانک ها با لحاظ  بنابراین تدوین یک بخ 
شدن شرایط، می تواند موجب توسعه استارتاپ هاي ورزشی  
التحصیالن   فارغ  بیکاري حداقل در  نرخ  نتیجه کاهش  و در 

 تربیت بدنی شود.  
ساختاري   مشکالت  ها  بازدارنده  اهمیت  چهارم  رتبه  در 
بروکراسی  از    قرار داشت. مشکالت ساختاري موجود عبارت 

مشکالت   هاي  سلسله   گرفتن   دولتی،    اداري   مراتب   مجوز، 
سردرگمی  عدم   مجوزهاي   گرفتن   روند   در   سنگین،  و    الزم 

بودند. ظرفیت   مالکیت   نظام   یا   ساختار   وجود    جوانان   فکري 
  انسانی   هاي سرمایه   ترین مهم   از   یکی   دانشگاهی   ي نخبه 

  ساختاري   عیب   یک   وجود   دلیل   به   که   است   کشور   در   موجود 
  نیروي   ظرفیت   از   استفاده   براي   مناسب   سازوکار   فقدان «   یعنی 

است(غنیان و همکاران،   رفتن  هدر  به  حال  در   » کشور  انسانی 
  شدت به   منظر   این   از   ساختاري   اشکال   این   اصالح .  ) 1395

  تصحیح   بستر   در   که   باشد   مؤثر   ملی   تولید   رونق   در   تواند می 
  از   داخلی   تولیدات   ي عرصه   در   موجود   هاي گره   از   بسیاري   آن 

  دلیل به   که   نیاز   مورد   راهبردي   هاي فناوري   برخی   جمله 
  و   نماید   باز   تواند می   را   است،   گردیده   مواجه   چالش   با   تحریم 

  که   راهبردي .  گردد   ملی   تولید   شکوفایی   به   منجر   نتیجه   در 
  زده   رقم   ما   براي   را   شیرینی   تجربیات   ها، بخش   از   برخی   در 

از این رو رفع موانع ساختاري توسعه استارتاپ ها می    . است 
تواند منجر به استفاده بهتر از ظرفیت نیروي انسانی خصوصا  
 در جامعه دانش آموختگان و دانشجویان تربیت بدنی باشیم.  
در آخرین رده اهمیت بازدارنده هاي توسعه استارتاپ ها  

فاکت  این  عوامل  داشت.  قرار  بدنی  تربیت  آموزش  ور  ضعف 
  ضعیف   دانشگاه، جایگاه   در   پشتیبان   نهاد   وجود   عبارت از عدم 

  عملیاتی، جایگاه   نظر   از   دانشگاه   در   الگو   بدنی، نداشتن   تربیت 
اول    مراکز   در   بدنی   تربیت   نامناسب  درجه  در  بودند.  رشد 

موارد به نظر می رسد ساختاري باشند. اما با نگاهی دقیق تر  
و کوتاهی در آموزش   می توان گفت این موارد نتیجه آموزش 

درست این رشته می باشد. رشته اي که به نظر می رسد مهم  
ترین رشته در توسعه بهداشت و سالمت در جامعه می باشد.  
به   فقط  معموال  بدنی  تربیت  اساتید  ندارد.  مناسبی  جایگاه 
شغل معلمی خود می پردازند. و در بازار آزاد کم می شود که  

منحص  کاري  سیستم  اساتید  ایجاد  از  خود  براي  فردي  به  ر 
کنند. بنابراین در این شرایط دانشجو نیز خود را موظف می  
داند که شبیه اساتید خود شود و براي رسیدن به آن تالش  
به   بدنی  تربیت  گفت جایگاه  توان  می  هر صورت  در  نماید. 
نظر می رسد در دانشگاه ها به صورت کلی از جایگاه مناسبی  

ت  نیست و در  این رشته  برخوردار  صمیم گیري هاي اساسی 
فراموش می شود. مدیران دانشگاه بیشتر به کسب و کارهاي  
رشته هاي علوم پایه و مهندسی توجه می کنند و توجه الزم  
به این رشته با توجه به اینکه حساسیت باالیی نیز دارد کم  

 است.  
به عنوان نتیجه گیري کلی از این پژوهش می توان یک  

رائه داد: می بایست براي نیروي انسانی فارغ  پیشنهاد کلی ا 
التحصیل تربیت بدنی و دانشجو، برنامه داشت. به هر ترتیب  
با   زیادي  ارتباطات  نه  و  دارد  زیادي  مالی  توان  نه  دانشجو 
نهادهاي خاص دارد. بنابراین می باید از طرف دولت حمایت  

ر  هاي الزم صورت گیرد. دولت می تواند بانک، دانشگاه و سای 
نهادهایی که می توانند به این قشر کمک کنند باشد. مثال  
هاي دیگر ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و استان ها.  
شهرداري ها و حتی کارخانه هاي بزرگ. هماهنگی دولت با  
یا   ابالغیه  همچنین  و  خصوصی  هاي  کارخانه  و  ها  شرکت 
در   دولت  مستقیم  نظارت  تحت  هاي  سازمان  به  بخشنامه 

مشکالت  جه  از  بسیاري  تواند  می  دانشجو  قشر  حمایت  ت 
نشدن   حل  است  این  توجه  قابل  نکته  کند.  حل  را  بیکاري 
مشکالت شغلی دانشجویان در نهایت گریبانگیر خود دولت و  
حکومت است و بیکاري می تواند هزینه بیشتري را به دولت  

 . وارد آورد 

 منابع 
  ت یاولو)،  1393(   قه؛ینژاد، صد  يدریح  م؛یرح  ،يدیمرجان؛ جمش  ،ینیام

با استفاده از روش    یبدن  تیترب  ان یاز نظر دانشجو  ینیموانع کارآفر  يبند
TOPSIS  ،شماره    -  1393» بهار و تابستان    یتیپژوهش در ورزش ترب

 .)32تا  15از   -صفحه  ISC )18/ یپژوهش- یعلم 6
زرند رزاق   ،يجعفرزاده  ابراه  ،یمحبوبه؛    اعظم؛   ،يرزااکبریم  م؛یمحمد 

فرصت  یت  يآ   گاه یجا)،  1398( توسعه  ورزش  ی نیکارآفر  يهادر  ،  در 
  24شماره    -  1398» تابستان    یورزش  يارتباطات در رسانه ها  تیریمد
 .)28تا  15از   -صفحه  ISC )14/ یجیترو-یعلم

رضا اسدي  وحید,  (خاشعی  در  ) 1398،  راهبردي  کنترل  مدل  طراحی 
، شماره  10، مطالعات مدیریت راهبردي، دوره  استارتاپ هاي اینترنتی

 . 139-125، صص 37

) ثریا،  تأثیر1399علیپور،    در   سازمانی  عملکرد  بر  فرهنگی  هاي  مولفه  )، 
  r001225#  4   شماره ,    2   دوره  اي،    رشته   بین  ها، مطالعات  استارتاپ

 .20 صفحه تا 12 صفحه ;
  ی نیاشتغال و کارآفر  ي عوامل بازدارنده ساختار)،  1397( ابوالفضل؛    ،یفراهان

ا ورزش  مورد  رانی در  باشگاه يمطالعه  های،  خصوص  يها:    ي پژوهش 
مد  يکاربرد زمستان    یورزش  تی ری در  - یعلم  27شماره    -  1397» 

 .)44تا  33از  -صفحه  ISC  )12/ یژوهشپ
محمدحسین محسن  ،قربانی  ( وحدانی  شایستگی  )،  1395،  الگوي  طراحی 

ایران ورزش  صنعت  در  کارآفرینان  ورزشی،  هاي  مدیریت  مطالعات   ،
 . 228-205، صص  209شماره 
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  و   ایجاد  موانع  )، پدیدارشناسی1395بیژن(  رضایی,  زهرا  یوسفی,  نادر  نادري
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در    ینیموانع کارآفر  ي)، مطالعه 1390و همکاران(  ریجهانگ  ،یفارس   یداللهی
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