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 چكيده

 .ي بودبدن  تيترب ريو غ يبدن  تيترب التيبا تحص يورزش يها باشگاه رانيمد ييزا اشتغال ةسيو مقا تيوضع ليتحل تحقيق حاضرهدف 

نفر از آنها  65كه  ي شهر تهران بودندورزش يها باشگاه رانيمدية كلة آماري، جامع. ي بودا سهيمقا –روش پژوهش توصيفي از نوع علي 

روايي و پايايي براي گردآوري اطالعات  دأييتساخته پس از  از پرسشنامة محقق. اي انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه نمونه براساس

ي براي تعيين ا دوجمله عيتوزاز آزمون . گيردزايي را اندازه ميگويه است كه وضعيت اشتغال 28اين پرسشنامه داراي . استفاده شد

 ييزا اشتغالها نشان داد ميانگين  يافته. زايي مديران استفاده شد ون يومن ويتني براي مقايسة اشتغالزايي و از آزم وضعيت اشتغال

 تيوضع كه يدرحالداري از حد متوسط باالتر است،  به شكل معنا يبدن  تيترب التيشهر تهران با تحص يورزش يها باشگاه رانيمد

آزمون يومن ويتني  جينتا. قرار دارد متوسط تياستان تهران در وضع يورزش يها باشگاه يدانشگاه التيفاقد تحص رانيمد ييزا اشتغال

، p=834/0( وجود ندارد يتفاوت معنادار يبدن  تيترب ريو غ يبدن  تيترب التيها با تحص باشگاه رانيمد ييزا اشتغال نيكه ب نشان داد

209/0 -=Z(. است يضروري غفلت شده كه بدن تيتربدر تربيت دانشجويان  زايياشتغالهاي هاي پژوهش، توجه به مهارت يافته براساس 

  .به اين موارد توجه شود
 

  
  هاي كليدي واژه

  .رانيمد ورزشي، علوم، يبدن  تيترب تحصيالت، ورزشي، هاي باشگاه يي،زا اشتغال
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 مقدمه

 كي و تحوالت سريع علم و فناوري در جهان از رييتغ

و تبديل ورزش به يك صنعت از طرف ديگر،  طرف 

رو  جديدي روبه يها اندركاران ورزش را با چالش دست

رويكردها و  يريكارگ ساخته كه گذر از آنها نيازمند به

و  ييزا در اين ميان نقش اشتغال. هاي خالقانه است روش

 تواند يم ييزا اشتغال. است كننده نييتع نوجود كارآفرينا

 تيترب مرتبط با يها از طريق كشف و گسترش فرصت

زندگي و  ةويرونق اقتصادي، تغيير در ش يها نهيبدني زم

 ةمبتني بر گسترش را براي كلي يشغل يها ايجاد فرصت

گسترش  رياخ يها در سال .)6( اقشار جامعه فراهم كند

 ينيفرآكار ةرشت ةو توسع سو  كياز  يورزش تيريمد ةرشت

 ديرا در بستر ورزش پد يديچارچوب جد ،گريد ياز سو

دو رشته  نيمشترك ا ةدر نقط كه يطور به ،آورده است

وجود  به ينيو كارآفر يورزش تيرياز مد يديجد كرديرو

 .پرداختموضوع مهم  نيبه ا راهبردي دياز د ديآمده كه با

و  ينيكارآفر نيتنگاتنگ ماب ةرابط يراهبرد يبررس

 يورزش تيريدر مد ييزا اشتغال ةموجب توسع ورزش،

 ينيانواع كارآفر راهبردي ليتحل نيد؛ بنابراشخواهد 

و  ينيكارآفر يها رشته نيمشترك ب ةنقط ،يورزش

   ).7( شود يم انيب يورزش تيريمد

كارآفرينان از عوامل ضروري تغيير در يك اقتصاد 

مؤثر و فزاينده از  ةآنها امكان استفاد. مبتني بر بازارند

مختلف  يها و دادوستد بين بخش آورند يمنابع را فراهم م

 .سازند يمتفاوت را تسهيل م يها تيبا امكانات و اولو

توليد،  ةدهند همچنين رفتار كارآفرينانه، عامل شتاب

در جوامع  .نوآورانه است يها دهيانتشار و كاربرد ا

دستخوش تغييرات سريع اقتصادي نيز، كارآفريني تأثيرات 

شغلي تعديل  يها زيانبار اجتماعي را از طريق ايجاد فرصت

رخ رشد طور كلي كاركرد كارآفرينانه هم بر ن به. بخشد يم

جديد تأثير دارد و هم شانس بقا و رشد  يها بنگاه

 نكهيبا توجه به ا. دهد يموجود را افزايش م يها بنگاه

نيروي انساني  ةكارآفريني و اشتغال در روند رشد و توسع

مورد توجه قرار  اخير در كشور عزيزمان ايران يها در سال

ق از طرييي زا كارآفريني دانشجويان و اشتغال گرفته،

  ).4( است شدهبحث و بررسي  براي دانشجويان كارآفريني

سرمايه و رسيدن به سطح  ةمنظور تخصيص بهين به

نحوه و ميزان اثرگذاري موجودي  بايد مطلوب اشتغال، 

مختلف اقتصادي بررسي  يها اشتغال بخش بر يه سرما

  .ودش

 يگذار هيبين سرما ةبا بررسي رابط )2011( 1مهمات

- 2011مستقيم خارجي و اشتغال در تركيه براي دورة 

به اين نتيجه رسيد كه در دورة مذكور، روند  2009

خارجي هيچ تأثيري بر ميزان اشتغال و  يگذار هيسرما

  ).12( تقاضاي نيروي كار در كشور تركيه نداشته است

كارآفرين، فردي داراي ايده و فكر جديد است كه با 

وكار، محصول  د، با ايجاد كسبجدي يها شناسايي فرصت

از سوي ديگر، . كند ييا خدمت جديدي را به بازار عرضه م

در زمينة خالقيت، تعاريف متعدد و متنوعي ارائه شده 

كه  داند يعمل خالق را عملي م2 )1382( آمابلي. است

  ).1(داراي دو ضابطة تازگي و مناسبت باشد 

شت از بردا نيتر متداول) 1376(افروز  به اعتقاد

خالقيت، عبارت است از اينكه فرد، فكري نو و متفاوت 

شناسان بر اين مطلب توافق  بيشتر روان). 2(ارائه دهد 

دارند كه خالقيت به دستاوردهاي تازه و ارزشمند اشاره 

. بر اين اساس اولين معيار اثر خالق، تازگي آن است .دارد

وجود متفاوتي  هاي يدگاهالبته در مورد مفهوم تازگي د

 توان يكه زماني م اند يدهبرخي محققان بر اين عق. دارد

كم از  يك ايده يا دستاورد را تازه محسوب كرد كه دست

اما برخي ديگر بر اين  ،ديد ايجادكنندة آن جديد و نو باشد

كار برد كه  به توان يباورند كه واژة خالقيت را براي آثاري م
                                                           
1. Mehmaet 
2. Amabile 
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ه شده است، تفاوت فاحشي با آنچه تا آن زمان شناخت

  ).15(نامند  ياين معيار را درجة تبديل م. داشته باشد

بررسي رابطة «، در مقالة خود با عنوان )1388(فريد 

بين خالقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و 

كه بين خالقيت و به اين نتايج دست يافت » غيرورزشكار

غيرورزشكاران رابطة كارآفريني هم در ورزشكاران و هم در 

بررسي رابطة بين دو متغير . وجود ندارد يدار مثبت و معنا

در چهار گروه دال بر وجود رابطة بين خالقيت و 

. كارآفريني در مردان ورزشكار و غيرورزشكار بود

درصد و در  65خالقيت در مردان ورزشكار  كه يطور به

 كرد يدرصد كارآفريني را تبيين م 63 مردان غيرورزشكار

)5.(  

كشور  هر يةسرما نيتر مهم يانسان رويين ن،يقي به

 كيدر  هيسرما نياز ا حيصح ةو استفاد شود يمحسوب م

 كارييب ةامروزه مسئل. است يمنسجم ضرور ستميس

تنها مختص كشورهاي  يدانشگاه النيالتحص فارغ

بلكه دركشورهاي  ،ستين افتهي و كمتر توسعه افتهي توسعه

كشورهاي  در كارييب اما دارد؛ وجود ز،ين يصنعت شرفتهيپ

  .)8( آنكه آشكار باشد، پنهان است از شيتوسعه ب  حال در

 يعنوان اقدام به تواند ياست كه ماز عواملي  كارآفريني

 شيافزا. رديتوجه قرار گ مورد ييزا در جهت اشتغال داريپا

و  يآموزش عال مراكز ها و آموختگان دانشگاه دانش زانيم

و  يمسئوالن به لزوم فراهم آوردن فرصت شغل يتوجه بي

اشتغالي برا يدولت يآموختگان به نهادها دانش هيتك زين

 رانيجمله ا كشورها از ياز معضالت برخ توان يرا م ييزا

آموختگان و نداشتن فرصت  شمار دانش شيافزا .دانست

 زين تربيت بدني و علوم ورزشي ةدر رشت يكاريب و يشغل

  .ودش يم دهيد

 رود يكار م به يزمان ،يدر مفهوم عمل ييزا اشتغال ةواژ

صنعت خاص در صورت لزوم به استخدام كارگران  كيكه 

بازار  يتا بتواند تقاضا آورد يم يرو يشتريو كارمندان ب

روند  .را برطرف كند يا ژهيخدمات و ايمحصوالت  يبرا

اقتصادي و صنعتي كشورهاي پيشرفته  ةتاريخي توسع

كه پويايي نظام آموزش و پيوند عميق بين  دهد ينشان م

علم و فناوري با بازار كار،  از عوامل مهم ترقي، شكوفايي و 

  ).13(اقتصادي و فرهنگي آنها بوده است  ةتوسع

 ةبهينه از هم ةهر كشور درگرو استفاد ةواقع، توسع در

و  نيتر نيروي انساني است كه از مهم ژهيو امكانات به

يشود و ب هاي آن كشور محسوب ميرمايهترين س كليدي

شك در اين ميان نقش نيروي انساني متخصص بيش از 

هاي دانشگاه ينيعلت اهميت كارآفر به. ديگران است

توسعه و پيشرفته با توجه به نيازها و   حال كشورهاي در

هاي آموزشي و پژوهشي ويژه و امكانات خود برنامه

براي آموزش دانشجويان به متنوعي را در دو دهة گذشته 

  .)11(اند  اجرا گذاشته

ارائة الگويي «، در تحقيقي با عنوان )1388(انتظاري 

ي نظام آموزش عالي با تحوالت مبتني ساز هماهنگبراي 

بر دانش در نظام اشتغال، مورد برنامة پنجم توسعة 

» اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران

اضر بين نظام آموزش عالي ايران و نشان داد در حال ح

يكي از  .تحوالت نظام اشتغال ايران هماهنگي وجود ندارد

آموختگان دانشگاهي، عدم كسب  داليل بيكاري دانش

مهارت يا انباشت محفوظاتي است كه ارتباط روشن و 

ضمن . هاي شغلي ندارد با نيازها و زمينه يا شده فيتعر

تي مسئوليت ايجاد كار اذعان به اينكه تنها مؤسسات دول

دار نيستند، لزوم تغيير  آموختگان را عهده براي دانش

 يها آموختگان دانشگاهي و آموزش ساختار جذب دانش

كارآفريني حائز  يها يمنظور ايجاد توانمند كارآفريني به

  ).3( اهميت است

 انيعنوان شغل در م به زايي اشتغالكه  يزمان

جامعه  ،رنديداده شود و آن را بپذ جيترو انيدانشجو

در متحول كردن  يا و نقش عمده ابدي يشدت توسعه م به
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، اشتغال در جامعه خواهد داشت جاديو ا ينيكارآفر

 انيدانشجو نيدر ب ينيموضوع كارآفر يبا بررس رو ازاين

و  ينيبه امر كارآفر ياديز زانيتوان به م يم يبدن  تيترب

 ينيكارآفر. دكركمك  يدنب  تيترب ةاشتغال در حوز

 ةوكار، توسع كسب ةنقش مؤثر در توسع فاييبا ا يورزش

 تواند يم يو جسم يسالمت روح ةاشتغال و رفاه و توسع

اي داشته  مهم و برجسته اريكشورها نقش بس ةدر توسع

  .)10(باشد 

 يي وزا اشتغال ياصل يها صهيورزش، خص ةنيزم در

). 14( است شده  عنوان خطرپذيري و پيشگامي ي،نوآور

 نهاد يك  كه دهد مي رخ زماني ورزشي زايي اشتغال

 يك به پاسخگويي منظور به مشترك، طور به ورزشي،

 از پژوهشي امور. كند مي عمل ارزش خلق و فرصت

 امر در تازگي به كه است تحقيق روش درسي هاي حوزه

 علمي، مجالت نشر و چاپ. است گرفته رونق ورزش

 اجراي و انجام پژوهشي، علمي هاي انجمن تأسيس

 نشريات در علمي مقاالت چاپ ورزشي، پژوهشي هاي طرح

 هايي زمينه از علمي هاي كنگره و سمينارها برگزاري و

 اشتغال جهت را هايي فرصت و يافته رونق اخيراً كه است

 فراهم غيرمتخصص حتي و متخصص افراد زيادي تعداد

 تجارب از استفاده و بيشتر بررسي صورت در. است كرده

 شك بي پژوهشي هاي بخش توسعة و كشورها ساير

 ايجاد پژوهش حوزة در اشتغال براي بيشتري هاي فرصت

 ورزش در كارآفريني براي مناسبي زمينة و شد خواهد

  ).9( بود خواهد

 موارد از بسياري در شده، گفته مطالب به توجه با

 زايي اشتغال و مفهوم كارآفريني دو ميان شاخص تفاوت

 استفاده يكديگر جاي به واژه دو اين گاهي و نيست مشهود

 هاي تفاوت از نمونه چند بخش اين در بنابراين. شوند مي

  .شود مي بيان مفهوم دو اين ميان شاخص

در  و كرده ايجاد جديدي شغل كارآفريني، اينكه اول 

 ولي. كند مي اضافه جامعه به ناب ارزش يك واقع

 و نيرو جذب به بازار تقاضاهاي به پاسخ براي زايي، اشتغال

 پردازد؛ مي ايجادشده هاي شغل براي ظرفيت تكميل

 واسطة تغيير به درآمد ايجاد كارآفريني، ديگر عبارت  به

 توسعة زايي، اشتغال اما است، وكار كسب اصلي عناصر دادن

 عناصر و ها مؤلفه در دادن تغيير بدون موجود وكار كسب

  .است آن اصلي

 خصوصي بخش به مربوط اغلب كارآفريني اينكه دوم 

 است، دولتي اي وظيفه زايي اشتغال كه درحالي است،

را  هايي فعاليت و فرايندها اند موظف ها دولت كه معنا بدين

 از و كرده تسهيل شوند، منجر مي بيشتر زايي اشتغال به كه

 ورود جاي به اقدامات اين از يكي. كنند حمايت آنها

 دولت، كردن تر بزرگ يا زايي اشتغال به دولت مستقيم

 فرهنگ گسترش كارآفرينانه، هاي فعاليت از حمايت

 در كارآفرينان و كارآفريني ارزش بردن باال كارآفريني،

 .آنهاست تشويق و جامعه

 اي، مرحله يا عرصه هر در كارآفريني نتيجة اينكه سوم

 كه درحالي است، متفاوت خدمتي يا جديد كاالي عرضة

  .است همراه نوآوري با ندرت به معموالً زايي اشتغال

 صورت به كه كارآفريناني اصلي هدف اينكه چهارم

 اقتصادي هاي بنگاه اندازي راه به اقدام گروهي يا فردي

 ها استارتاپ و ها كارخانه كوچك، وكارهاي كسب شامل

 بنگاهي هيچ از آنجا كه ولي نيست، زايي اشتغال كنند، مي

 آنها دستاوردهاي از كند، نمي فعاليت انساني نيروي بدون

 .است اشتغال ايجاد

هر  در كارآفريني اينها، همة بر عالوه اينكه پنجم

 خواهد جديد ثروت منبع خلق به گيرد، صورت كه زماني

 اين. كند مي اضافه جامعه به ارزش نوعي يعني منجر شد،

 و انساني منابع از اي مجموعه گردآوري با معموالً كار

. گيرد مي صورت اند، شده انتخاب  هوشيارانه كه فيزيكي
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 موجود هاي ثروت و منابع از معموالً زايي اشتغال ولي

 توان نمي و كند مي كمك آنها توزيع به و كرده استفاده

  .است همراه وري بهره با هميشه كه گفت طور قطع به

شود  بيان ميزايي  در زمينة منافع كارآفريني و اشتغال

 يا حال هاي فرصت از گيري بهره و درك كه كارآفريني،

 شامل تواند مي آن از حاصل منافع كه است بازار يك آيندة

 از حاصل منافع ولي. شود جامعه و كارآفرين فرد خود

 معموالً و شود جامعه متوجه فقط است ممكن زايي اشتغال

 .داشت نخواهد همراه به شخص براي سرشاري منافع

 شدت به كه ورزشي اماكن از يكي ورزش حوزة در

 افزوده آنها تعداد به روز روزبه و قرار گرفته مورد توجه

 و ابعاد و مساحت با كه است ورزشي هاي باشگاه شود، مي

 ورزشي اماكن اين. پردازند مي فعاليت به مختلف امكانات

 رشتة از انساني منابع جذب براي مطلوبي بسيار فضاي

 به مردم توجه كه اخير هاي سال در. است بدني تربيت 

 ارزش خود زيبايي و سالمت براي و شده جلب ورزش

 و كنندگان مراجعه از نيز ها باشگاه اند، قائل بيشتري

در  گرفته انجام تحقيقات در .برخوردارند بيشتري مشتريان

 نظريات و ها ديدگاه بررسي و ورزشي هاي باشگاه زمينة

 كنندگان مراجعه بندي اولويت و اهميت ها باشگاه مشتريان

 مديران، هاي گيري تصميم در كه شده  بررسي

 فراهم همچنين و بلندمدت و مدت كوتاه هاي ريزي برنامه

 از يكي .بود خواهد مفيد كارآفريني مساعد شرايط كردن

 ورزشي، هاي باشگاه مديريت حوزة در مطرح سؤاالت

 زايي اشتغال و ها باشگاه ادارة در ورزش دانش كارگيري به

 پاسخگوي يادشده موضوع در خصوص مقاله اين كه است

 .بود خواهد زير هاي پرسش

 هاي باشگاه مديران زايي اشتغال وضعيت بررسي

 غير و بدني تربيت  تحصيالت با تهران استان ورزشي

 ها باشگاه مديران اشتغال همچنين وضعيت و بدني تربيت 

 باالترين ورزشي تجربيات آيا اينكه واست  كلي صورت به

 سابقة دارد و ها باشگاه زايي اشتغال و كارآفريني را در نقش

 زايي اشتغال در داري معنا نقش غيرورزشي هاي مديريت

 تجربيات با ورزش دانش تعامل راهكارهاي. دارد ورزشي

 چيست؟ ورزشي زايي اشتغال مديريتي و ورزشي

 

 تحقيق روش

 جامعة. بود اي مقايسه – علي نوع از حاضر پژوهش

 با تهران شهر ورزشي هاي باشگاه مديران كلية آماري،

 متر، هزار باالي متراژ داشتن شرط سه از يكي داشتن

 حداقل داشتن يا فعال ورزشي رشتة 8 حداقل داشتن

 تصادفي روش به نفر 65 تعداد .بود ساالنه مشتري 2000

 پرسشنامة و شدند انتخاب  تحقيق نمونة عنوان به نسبي

 اين در شده كاربرده به پرسشنامة. تكميل كردند را تحقيق

 مطالعة و موضوع اين در پيشينه ادبيات بررسي با تحقيق

 زايي اشتغال و كارآفريني در زمينة موانع و ها چالش

 غير و بدني تربيت  تحصيالت با ورزشي هاي باشگاه مديران

 از گيري بهره با ساخته محقق صورت به بدني تربيت 

 به و شده  تدوين تحقيق مشاور و راهنما استادان نظرهاي

 بدني  تربيت رشتة نظران صاحب و استادان از تن ده نظر

 33 داراي مذكور پرسشنامة. است رسيده مديريت گرايش

 كارآفريني، زايي، اشتغال اصلي مؤلفة پنج در كه بوده سؤال

 ورزشي تجارب نقش ورزش، مديريت سابقة تحصيالت،

 آلفاي روش از پرسشنامه پايايي. است شده  تقسيم

 سطح در آماري از لحاظ كه شده گزارش %) 82( كرونباخ

 از ها داده وتحليل تجزيه منظور به. است بااليي و قبول قابل

 از. شد استفاده استنباطي و توصيفي آماري هاي روش

 بودن طبيعي بررسي براي اسميرنوف -كولموگروف آزمون

 همچنين از آزمون هاي توزيع آماري، هاي داده توزيع

 در 23 نسخة SPSS افزار نرم و ويتني اي و يومن دوجمله

 .شد استفاده α=05/0 معناداري سطح
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 تحقيق هاي نتايج و يافته

 براساس تحقيق نمونة توزيع ،1 جدول هاي يافته

 27 و زن) درصد 65( نفر 50 كه دهد مي نشان جنسيت را

 سابقة به مربوط هاي يافته. بودند مرد آنها) درصد 35( نفر

 نشان تحقيق هاي نمونه ورزشي مديريت حيطة در كاري

 9/51 تحقيق با هاي نمونه تعداد بيشترين كه دهد مي

 10 تا 5 ورزشي مديريت سابقة داراي) نفر 40( درصد

 ورزشي مديريت با سابقة) نفر 25( درصد 5/32 و سال

) نفر 4( درصد افراد 2/5 همچنين. بودند سال 5 از كمتر

 15 تا 11 بين) نفر 8( درصد 4/10 و سال 15 از بيشتر

 از 1جدول  نتايج مبناي بر. داشتند كاري سابقة سال

 مدرك داراي آنها بيشتر تحقيق نمونة نفر 77 مجموع

). درصد 6/63 نفر، 49( بودند كارشناسي تحصيلي

 مدرك) درصد 4/23( نفر 18 نتايج براساس همچنين

 و ارشد كارشناسي) درصد 7/11( نفر 9 كارداني، يا ديپلم

 نفر 45. داشتند دكتري مدرك) درصد 3/1( نفر يك تنها

 و بدني تربيت  رشتة در تحقيق هاي نمونه از) درصد 59(

 بدني تربيت  از غير هايي رشته در) درصد 41( نفر 31

 به مربوط توصيفي هاي يافته براساس. بودند كرده تحصيلي

 شود مي مشاهده) 1جدول ( تحقيق نمونة فراواني توزيع

 نفر 7 معاون، نفر 4 رئيس، هاي تحقيق نمونه از نفر 4 كه

 بدون نفر 20 همچنين بودند، كارشناس نفر 42 و مديركل

 .است بوده پاسخ

 
  تحقيق هاي نمونه دموگرافيك هاي ويژگي. 1 جدول

 درصد فراواني فراواني 

%65 50 زن جنسيت  
%35 27 مرد  

)به سال(سابقة كاري   

سال 5كمتر از   25 5/32%  
سال 10تا  5  40 9/51%  
سال 15تا  11  8 4/10%  

سال 15بيشتر از   4 2/5%  

 مدرك تحصيلي

%6/63 49 ديپلم و كارداني  
%4/23 18 كارشناسي  
ارشد كارشناسي  9 7/11%  
%3/1 1 دكتري  

بدني تربيت  رشتة تحصيلي     4559%  
بدني تربيت  غير  31 41%  

 پست سازماني

%2/5 4 رياست  
%2/5 4 معاونت  

يركلمد  7 1/9%  
%5/54 42 كارشناس  

پاسخبدون   20 26%  
 

 و آماري هاي آزمون انجام از پيش بخش اين در

 از استفاده عدم يا استفاده منظور به فرضي پيش دليل به

 كولموگروف آزمون از ناپارامتريك يا پارامتريك هاي آزمون

مورد  هاي مؤلفه اساس اين بر. شد استفاده اسميرنوف

 توان مي اساس اين بر. شد تحليل پژوهش اين در بررسي

 يا طبيعي دارند توزيعي پژوهش متغيرهاي كه گفت

 .غيرطبيعي
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 غيرورزشي و مديريت ورزشي، تجارب كارآفريني، زايي، اشتغال( اسميرنوف كولموگروف آزمون هاي آماره. 2 جدول
  )تحصيالت

  متغيرهاي پژوهش
    ها آماره  

  توزيعنوع  P  آزمون   آماري
  غيرطبيعي  001/0  204/0  ييزا اشتغال

 غيرطبيعي  001/0  163/0  كارآفريني

 غيرطبيعي  015/0  114/0  نقش تجارب ورزشي

 غيرطبيعي  001/0  178/0  يرورزشيغسابقة مديريت 

  غيرطبيعي  007/0  121/0  نقش تحصيالت
 

 آزمون از ها داده توزيع بودن غيرطبيعي به توجه با

 و اشتغال وضعيت بررسي منظور به اي دوجمله توزيع

 تهران استان ورزشي هاي باشگاه مديران كارآفريني

 توزيع آزمون از آمده دست به نتايج به توجه با. شد استفاده

 مديران زايي اشتغال مورد در 2 جدول در اي دوجمله

 سطح اينكه به توجه با تهران و شهر ورزشي هاي باشگاه

 سطح=254/0( است بوده 05/0 از باالتر معناداري

 و) 5/0( آزمون نسبت بين كه گفت توان مي ،)معناداري

 تفاوت ها باشگاه مديران زايي اشتغال شدة مشاهده نسبت

 زايي اشتغال وضعيت بنابراين ندارد؛ وجود معناداري

 وضعيت در تهران استان ورزشي هاي باشگاه مديران

 . دارد قرار متوسط

 

)ها باشگاه مديران كارآفريني و زايي اشتغال وضعيت( اي دوجمله توزيع آزمون. 3 جدول  

ها مؤلفه ميانگين  تعداد 
شده مشاهده نسبت  تعداد طبقه 

شده مشاهده  
نسبت 
 آزمون

سطح 
 معناداري

ييزا اشتغال  46 12/3  
زايي پايين اشتغال  
زايي باال اشتغال  

33 
44 

43/0  
57/0  

5/0  254/0  

16/3 46 كارآفريني  
 كارآفريني پايين
 كارآفريني باال

29 
48 

38/0  
62/0  

5/0  040/0  

 

 مديران كارآفريني 3 جدول نتايج به توجه با

 است مناسبي وضعيت در تهران استان ورزشي هاي باشگاه

)04/0=P .(توان مي شده مشاهده هاي نسبت به توجه با 

 كارآفريني با ورزشي هاي باشگاه مديران نسبت كه گفت

 كه طوري به است، پايين كارآفريني با مديران از بيشتر باال

 با تهران شهر ورزشي هاي باشگاه مديران درصد 62

 كارآفريني با آنها از درصد 38 مقابل در و باال كارآفريني

 .هستند پايين

 آزمون از ها داده توزيع بودن غيرطبيعي به توجه با

 و اشتغال وضعيت بررسي منظور به اي دوجمله توزيع

 با تهران استان ورزشي هاي باشگاه مديران كارآفريني

 نتايج ،3 جدول در. شد استفاده بدني تربيت  تحصيالت

 و وضعيت بررسي منظور به اي دوجمله توزيع آزمون

 استان ورزشي هاي باشگاه مديران زايي اشتغال كارآفريني

 در. است شده گزارش  بدني تربيت  تحصيالت با تهران

 معناداري سطح و نتايج براساس اشتغال وضعيت مورد

 آزمون نسبت طرف از يك  كه گفت توان مي 05/0 از كمتر

 از و است متفاوت) 76/0( شده مشاهده نسبت از) 5/0(

 تر كوچك شده مشاهده نسبت از آزمون نسبت ديگر، طرف

 با ورزشي هاي باشگاه مديران نسبت عبارتي به. است



 1397، پاييز 22، شمارة 6نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                                100

 

 پايين زايي اشتغال با مديران از بيشتر باال زايي اشتغال

 ورزشي هاي باشگاه مديران درصد 57 كه طوري به است،

 و باال زايي اشتغال با بدني تربيت  تحصيالت با تهران شهر

در . هستند پايين زايي اشتغال با آنها از درصد 43 مقابل در

 زايي اشتغال كه گفت توان مي نتايج به توجه با نهايت

تربيت  تحصيالت با تهران شهر ورزشي هاي باشگاه مديران

 در مورد همچنين. دارد قرار بااليي سطح در بدني 

 سطح در اي دوجمله توزيع آزمون نتايج براساس كارآفريني

 طرف از يك  كه گفت توان مي 05/0 از كمتر معناداري

 متفاوت) 72/0( شده مشاهده نسبت از) 5/0( آزمون نسبت

 شده مشاهده نسبت از آزمون نسبت ديگر، طرف از و است

 هاي باشگاه مديران نسبت عبارتي به. است تر كوچك

 كارآفريني با مديران از بيشتر باال كارآفريني با ورزشي

 هاي باشگاه مديران از درصد 72 كه طوري به است، پايين

 كارآفريني با بدني  تربيت تحصيالت با تهران شهر ورزشي

 پايين زايي اشتغال با آنها درصد 28 مقابل در و باال

 كه گفت توان مي نتايج به توجه با در نهايت. هستند

 با تهران شهر ورزشي هاي باشگاه مديران كارآفريني

 .دارد قرار بااليي سطح در بدني تربيت  تحصيالت

 

  )تحصيالت فاقد هاي باشگاه مديران كارآفريني و زايي اشتغال وضعيت( اي دوجمله توزيع آزمون. 4 جدول

ميانگين   تعداد  ها مؤلفه
نسبت   تعداد  طبقه  شده مشاهده

  شده مشاهده
نسبت 
  آزمون

سطح 
  معناداري

 89/2  18  ييزا اشتغال
  زايي پايين اشتغال
 زايي باال اشتغال

11  
7  

61/0  
39/0  

5/0  481/0  

 03/3  18  كارآفريني
  كارآفريني پايين
 كارآفريني باال

9  
9  

5/0  
5/0  

5/0  000/1  

 

 بودن غيرطبيعي به توجه دهد با نشان مي 4جدول 

 بررسي منظور به كارآفريني و زايي اشتغال هاي داده توزيع

 ورزشي باشگاه مديران كارآفريني و زايي اشتغال بين تفاوت

 آزمون از غيرورزشي، و ورزشي تحصيالت با تهران استان

  .شد استفاده ويتني يومن پارامتريك نا

 

  غيرورزشي و ورزشي تحصيالت با مديران كارآفريني و زايي اشتغال تفاوت ويتني يومن آزمون هاي آماره. 5 جدول
 سطح معناداري Zمقدار  ميانگين رتبه تعداد گروه متغير

ييزا اشتغال  
بدني تربيت   

بدني غير تربيت   
46 
31 

58/38  
63/39  

209/0 -  834/0  

بدني تربيت  كارآفريني  
بدني غير تربيت   

46 
31 

21/37  
66/41  

873/0 -  383/0  

 

مقايسة  منظور بهنتايج مربوط به آزمون يومن ويتني 

با رشتة  ها باشگاهيي و كارآفريني دو گروه مديران زا اشتغال

 5بدني در جدول  يت ترببدني و غير  يت تربتحصيلي 

يي زا اشتغالاين نتايج بين  براساس. است شده گزارش

)834/0=Sig ،209/0-=Z ( و كارآفريني)383/0=Sig ،

873/0-=Z ( بدني و  يت ترببا تحصيالت  ها باشگاهمديران

بدني تفاوت معناداري وجود ندارد  يت تربغير 

)001/0=Sig ،741/5 -=Z .(مقايسة ميانگين  يناجود و  با

يي و كارآفريني در دو گروه زا اشتغالهاي مربوط به  رتبه

بدني نشان  يت ترببدني و غير  يت تربمديران با تحصيالت 
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ميانگين =63/39(يي زا اشتغالدهد كه ميانگين رتبة  يم

در گروه مديران ) ميانگين رتبه=66/41(و كارآفريني ) رتبه

دني بيشتر از ميانگين رتبة ب يت ترببا تحصيالت غير 

بدني در متغيرهاي   يتتربمديران با تحصيالت 

و كارآفريني ) ميانگين رتبه=58/38(يي زا اشتغال

  .بوده است) ميانگين رتبه=21/37(
  

 گيري نتيجه و بحث

 شده جلب ورزش به مردم توجه كه اخير هاي سال در

 اند، قائل بيشتري ارزش خود زيبايي و سالمت براي و

 بيشتري مشتريان و كنندگان مراجعه از نيز ها باشگاه

 محيطي توانند مي ورزشي هاي باشگاه بنابراين، برخوردارند؛

 ويژه به كشور در كارآفريني و زايي اشتغال براي مساعد

 در دانشگاهي التحصيالن فارغ كارگيري به و جذب براي

 پيش تحقيق زمينه، اين در. كنند ايجاد بدني تربيت  رشتة

 با تربيت مرتبط تحصيالت و دانش نقش تا گرفت انجام رو

 كارآفريني و زايي اشتغال در ورزشي تجربيات و بدني

 هايي يافته و شود بررسي ورزشي هاي باشگاه مديران

 قرار گيري نتيجه و مورد بحث ادامه در كه شد حاصل

 .گيرد مي

 و زايي اشتغال بين كه داد نشان تحقيق نتيجة

 و بدني تربيت  تحصيالت با ها باشگاه مديران كارآفريني

وجود  با . ندارد وجود معناداري تفاوت بدني تربيت  غير

 و زايي اشتغال به مربوط هاي رتبه ميانگين مقايسة اين،

 و بدني تربيت  تحصيالت با مديران گروه دو در كارآفريني

 رتبة ميانگين كه دهد مي نشان بدني تربيت  غير

 غير تحصيالت با مديران گروه در كارآفريني و زايي اشتغال

 تحصيالت با مديران رتبة ميانگين از بيشتر بدني تربيت 

 بوده كارآفريني و زايي اشتغال متغيرهاي در بدني تربيت 

 سرفصل تقويت به توجه توان گفت كه مي در نتيجه. است

 كاربردي مفاهيم گنجاندن بر مبني درسي محتواي و

 ارتباط براي سازوكارهايي ايجاد و سازمان و بودجه

 از باشگاهي ورزش مديريتي و اجرايي بدنة با دانشجويان

 سازمان دارايي ارزشمندترين و است رشته اين ضروريات

 كار سازمان براي كه هستند كساني و انساني منابع

 اهداف به رسيدن براي جمعي و فردي طور به و كنند مي

 مديريت از ها سازمان اين، بر عالوه .كنند مي مشاركت

. كنند مي استفاده رقابتي مزاياي به رسيدن براي استخدام

 هاي سياست از متمايزي مجموعة طريق از مسئله اين

 سازمان يك. گيرد مي انجام ها تمرين و ها برنامه يكپارچه،

 دانش، افزايش منظور به كارمندان آموزش بر تواند مي

 و از اين طريق . كند گذاري سرمايه ها مهارت و ها تخصص

 حداكثر به را خود خروجي محصولو در نهايت تواند مي

 هاي چالش ترين مهم از بيكاري حال، با اين . برساند

 را زيادي منفي عواقب كه است توسعه  در حال كشورهاي

 و بيكاري كاهش كه است شده موجب و داشته در پي

 اهداف ترين مهم رأس در شغلي جديد هاي فرصت ايجاد

گيرد و  قرار مذكور كشورهاي اقتصادي سياستگذاران

 كشورها اين در زايي اشتغال براي گذاري همچنين سرمايه

 هاي فعاليت و ها بخش ميان، اين در. باشد انكارناپذير امري

 زايي، اشتغال متفاوت هاي پتانسيل با اقتصادي مختلف

 سياستگذاران و مسئوالن روي پيش را متعددي هاي گزينه

 ترين مناسب تعيين براي كه طوري به اند؛ داده قرار ركشو

 در گذاري سرمايه تأثير بايد زايي، اشتغال منظور به گزينه

. شود مشخص موردنظر اقتصاد در شغلي هاي فرصت ايجاد

 بايد گذاري سرمايه امر، اين از حاصل نتايج تقويت منظور به

 اين از يكي. پذيرد صورت اشتغال محرك هاي فعاليت در

 و ورزش حوزة را اشتغال محرك هاي فعاليت و ها بخش

 به توجه با حوزه اين. دهد مي تشكيل بدني تربيت 

 ورزشي، تأسيسات و اماكن همچون مختلف هاي بخش

 را مساعدي زمينة تواند مي...  و داري باشگاه گري، مربي

 مسئوالن رو ازاين سازد، مهيا كشور در زايي اشتغال براي
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 بايد از و شوند غافل مهم اين نبايد از كشوري

 رفع و زايي اشتغال جهت حوزه اين در موجود هاي پتانسيل

 ديگر، طرف از. كنند استفاده احسن نحو به بيكاري معضل

 به معطوف فعاليت و اقدام فرايند  رويكرد، كارآفريني

 مساعد موقعيت از عبارت است نيز فرصت. است فرصت

 يك به در رسيدن جامعه و سازمان فرد، موفقيت براي

 عبارت است از موقعيت كارآفريني فرصت همچنين.هدف

 و انواع وكار كسب و ارتقاي ايجاد براي مساعدي

 تقاضاي خواسته، نياز، هر. كارآفريني هاي فعاليت

 و نامطلوب وضعيت مسئله، مشكل، كمبود، نشده، برآورده

 از تا است فرصت بارز مصداق اينها در سطح جامعه نظاير

 استفادة. شود استخراج) ارزش( منفعت و سود آنها دل

 يا كاال( محصول به تبديل براي ها فرصت از خالقانه

 توسعة تاريخي روند. شود مي محسوب كارآفريني) خدمات

 كه دهد مي نشان پيشرفته كشورهاي صنعتي و اقتصادي

 با فناوري و علم بين عميق پيوند و آموزش نظام پويايي

 اقتصادي توسعة و شكوفايي ترقي، مهم عوامل از كار، بازار

 نظام آنكه به توجه با حال. است بوده آنها فرهنگي و

 براي دانشگاهي آموختگان تربيت براساس كشور آموزش

 و شده بنيانگذاري دولتي هاي سازمان انساني نيروي تأمين

 رسيده پايان به دولتي استخدام دوران كه اكنون  طرفي از

 التحصيالن فارغ جذب ساختار تغيير به بايد است،

. شود جدي توجه كارآفريني هاي آموزش و دانشگاهي

 و دارد بااليي بسيار جايگاه امروزي جوامع در كارآفريني

 تا گرفته يافته توسعه كشورهاي از مختلف كشورهاي

 حداكثر با كنند مي تالش در حال توسعه، كشورهاي

 شمار تحقيقاتي، دستاوردهاي از برداري بهره و امكانات

 هاي ويژگي داراي كه را جامعه افراد از بيشتري هرچه

 جهت در توسعه و آموزش به هستند، كارآفريني

 كنند هدايت و تشويق كارآفرينانه هاي فعاليت و كارآفريني

 امروزي شرايط در چراكه نيست، دليل بي خود اين و

 بسيار مقولة اين مديون مختلف كشورهاي پيشرفت جهان،

 به مربوط حيطة. بود خواهد نيز آينده در و است مهم

 گروه و سازمان افراد، از مختلفي سطوح ورزش، كارآفريني

 را نوآوري و ابتكار كه زماني افراد در واقع،. گيرد برمي در را

 در. هستند كارآفرين برسند، توليد مرحلة به و كنند ايجاد

 مالكان ورزشي، بازيكنان همان كارآفرينان نيز ورزش

 و صنايع صاحبان و ورزشي نمايندگان ورزشي، هاي تيم

 اوصاف، اين با. روند مي شمار به ورزشي وكارهاي كسب

 و زايي اشتغال بين معناداري تفاوت كه رسد مي نظر به

تربيت  دانشگاهي تحصيالت داراي مديران در كارآفريني

. ندارد وجود دانشگاهي تحصيالت فاقد مديران با بدني 

 كارآفريني و زايي اشتغال رتبة ميانگين طور كلي به هرچند

 از بيشتر بدني تربيت  غير تحصيالت با مديران گروه در

. است بوده بدني تربيت  تحصيالت با مديران رتبة ميانگين

 واحدها در كه باشد موضوع اين بيانگر تواند مي نتيجه اين

 بر كمتري تأكيد بدني تربيت  رشتة دانشگاهي دروس و

 در كه درحالي شود، مي كارآفريني و زايي اشتغال موضوع

 مرتبط درسي واحدهاي معموالً دانشگاهي، هاي رشته ديگر

 موضوع اين به توجه البته. است شده گنجانده  كارآفريني با

 و زايي اشتغال وضعيت كنوني، زمان در كه است ضروري

 با تهران شهر ورزشي هاي باشگاه مديران كارآفريني

 دارد، قرار بااليي سطح در بدني تربيت  تحصيالت

 فاقد مديران كارآفريني و زايي اشتغال وضعيت كه درحالي

 در تهران استان ورزشي هاي باشگاه دانشگاهي تحصيالت

 كه دارد  نتايج پژوهش بيان مي. دارد قرار متوسط وضعيت

 عمتنو و بمناس هاي جايگاه از يكي شيورز هاي فعاليت

 ديقتصاا جديد هاي فرصت توليد و لشتغاا ديجاا ايبر

 توان مي ورزش، در فرينيرآكا هاي زمينه شناخت با. ستا

 دكر معرفي جامعه و نفرينارآكا به را يجديد هاي فرصت

 هبهر جتماعيا و ديقتصاا توسعة و پيشرفت ايبر آن از تا

 .گيرند
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