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 چکیده

های ورزشی و تولیدات ورزشی با پیشرفت روز افزون صنعت ورزش هدف این پژوهش بررسی تاثیر اماکن و باشگاه 

بر اشتغال کشور میباشد. با نظرسنجی از مدیران باشگاه ها و  تولیدکنندگان تجهیزات و لوازم ورزشی در شهر تهران، 

( 7.09جمع اوری داده ها به صورت کیفی و کمی صورت گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ )

تایید شد. یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت دیدگاهی بین دو گروه تولیدکنندگان لوازم ورزشی و مدیران باشگاه ها و 

اماکن طبق  آزمون مقایسه زوجی وجود ندارد. با رشد صنعت ورزش و حرفه ای شدن ان در کشور تقاضا برای تولیدات 

شده و این امر اشتغالزایی را در این صنعت افزایش داده و به تبع سهم و تجهیزات ورزشی و ایجاد اماکن ورزشی بیشتر 

ورزش در متغیر اشتغال را باال میبرد. و مهمترین عامل در ایجاد اشتغال در بخش ورزش وجود کارشناسان متخصص و 

مدیریت بخشهای  مجرب در سازمان تربیت بدنی و مهمترین مانع اشتغالزایی مدیران ناکارامد و تغییرات پی در پی در

بنابراین، با توجه به نتایج، اولویت اصلی و بیشترین وزن در عوامل موفقیت در ایجاد اشتغال وجود  ورزشی میباشد.

کارشناسان مجرب در صنعت ورزش و سازمان تربیت بدنی میباشد و تخصصی شدن ورزشها )ایجاد فدراسیونهای 

هم چنین موانع اشتغال زایی در ورزش،  کارامد  بعدی قرار میگیرد. ورزشی( و وجود هیاتهای ناظر ورزشی در رده های

نبودن و تغییرات مداوم مدیریت، فقدان سیستم پاداش بر اساس شایسته ساالری و نظام شایسته ساالری برای روی کار 

 امدن مدیران جدید در رده های می باشد.

 ایجاد اشتغال ، مانع اشتغالزایی اشتغال ، صنعت ورزش ، مدیران ناکارآمد ،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

اشتغال از جمله متغیرهای اساسی در سطح کالن میباشد و افزایش سطح اشتغال از جمله اهداف و سیاستت هتای کتالن    

هر کشور در بلند مدت میباشد اما برخی از بخشها در اقتصاد نقش پررنگتری در ایجتاد وافتزایش اشتتغال نستب بته ستایر       

صنعت ورزش میتواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارافرینی در سطح کالن داشته باشد ولی با پیشرفت  بخشها دارند.

 رو به رشد ان در کشور نقش اشتغالزایی ان به همان سرعت نتوانسته رشد کند.

ال ورزش و فعاالن ورزشی به دو دسته شاغلین رسمی و داوطلب تقسیم میشوند. شاغلین رسمی کسانی هستند که در قب

خدماتی که ارائه میدهند حقوق دریافت میکنند و شاغلین داوطلب کسانی هستند که در قبال کار و خدمتی که ارائه 

میدهند حقوق ناچیز دریافت کرده و یا دریافتی ندارند.در این تحقیق قصد داریم ارتباط بین فرصتهای شغلی ایجاد شده 

رزشی و ایجاد و مدیریت باشگاه ها و اماکن ورزشی دریابیم در این میان ورزشی را با گسترش تولیدات و تجهیزات و

شناسایی موانع و عوامل موفقیت در اشتغالزایی ورزشی نیز میتواند کمک شایانی به جهت گیریها و هدف گذاریها در این 

 صنعت بنماید.



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

لهای اخیر بر روی متغیر اشتغال  در این مقاله محققان سعی داشته اند تا تاثیرگذاری سهم صنعت ورزش را در سا

دریابند و برای این منظور از روش تهیه پرسشنامه و مطالعه میدانی به تحلیل و تعمیم نتایج حاصل از جمع آوری پرسش 

 نامه  پرداختند.

 شناسی تحقیق  روش

اکتشافی با به  روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و جمع اوری داده ها به صورت ترکیبی میباشد. در روشهای

کارگیری روش مصاحبه عوامل تاثیرگذار بر توسعه اشتغال از طریق ورزش شناسایی شده و در روش کمی از طریق 

 پرسشنامه تاثیر عوامل اثرگذار بر توسعه اشتغال در ورزش بررسی و شناسایی شد.

ت ورزشی فعالیت دارند و نیز کسانی جامعه آماری در این تحقیق شامل افرادی که در زمینه تولید محصوالت و تجهیزا

 سال گذشته به عهده داشته اند میباشد. 11که مدیریت و ایجاد اماکن و باشگاههای ورزشی را در 

  نمونه گیری به صورت تصادفی و شامل شهر تهران میباشد.برای تعیین حجم نمونه از فرمول
      

   
ستفاده ا  

 شده است.

=z مقدار متغیر نرمال با سط(1ح اطمینان-α) 

=d  اشتباه مجازμ   

=p براورد نسبت صفت متغیر با استفاده از مطالعات قبلی 

q=1-p 

تای مربوط به تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات  27واحد میباشد که  177حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق حدود 

 واحد ان مربوز به مدیریت اماکن ورزشی میباشد.  07میباشد و 

نسخه قابل قبول بود که برای سنجش محتوایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شده  177پرسشنامه  137بین از 

است.در این پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اشتغال را از با استفاده از مطالعه در مقاالت و کتابهای کارشده در این زمینه 

وامل و دست اندرکاران صنعت ورزش بهره بریدم .برای کسب اعتماد شناسایی کرده و در تکمیل پرسشنامه از برخی ع

درصد بدست آمد که  09نسبت به سواالت پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردیم که حدود 

 نشاندهنده اعتماد باال به پرسشنامه میباشد.

شرط       pاده کردیم که با توجه به اسمیرنوف استف–همچنین برای نرمال بودن توزیع از آزمون کلموگروف 

 طبیعی بودن توزیع تایید شد.

 ها  یافته

به دلیل استفاده از دو گروه مختلف تولیدکنندگان و مدیران برای اینکه ببینیم بین این دو گروه تفاوت دیدگاه -1 -1

با توجه به جواب درصد  91وجود دارد و یا خیر از آزمون مقایسه زوجی استفاده کردیم که در سطح اطمینان 

 آزمون دیدیم که دیدگاه دو گروه باهم تفاوتی ندارد.

با توجه به نتایج پرسشنامه و گرداوری و تحلیل انها و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن اولویت اصلی و -2 -2

ربیت بیشترین وزن در عوامل موفقیت در ایجاد اشتغال وجود کارشناسان مجرب در صنعت ورزش و سازمان ت

بدنی میباشد و تخصصی شدن ورزشها )ایجاد فدراسیونهای ورزشی( و وجود هیاتهای ناظر ورزشی در رده های 

 بعدی قرار میگیرد.
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هم چنین طبق رتبه بندی فریدمن موانع اشتغال زایی در ورزش  کارامد نبودن و تغییرات مداوم مدیریت رتبه اول  -3

داش بر اساس شایسته ساالری و نیز فقدان نظام شایسته ساالری برای و بیشترین وزن را داشت و فقدان سیستم پا

 روی کار امدن مدیران جدید در رده های بعدی قرار داشتند.

 بحث و نتیجه گیری 

لزوما رشد اشتغالزایی در ورزش  با رشد و گسترش صنعت ورزش در کشور همراه نبوده و مسیر را کندتر طی میکند 

وانع و عوامل موفقیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران میتوان اینگونه نتیجه گرفت که وقتی رتبه ،بنابراین با توجه به م

اول موفقیت در چشم انداز اشتغال و کارآفرینی در ورزش را وجود متخصصان و کارشناسان مجرب تشکیل میدهد و 

نیروی انسانی متخصص میداند بنابراین ( که عامل موفقیت و برتری سازمانها را 2772طبق تحقیقات )استون و همکاران 

نقش سرمایه گذاری روی عوامل انسانی و بهره گیری از مدیریت کارآمد منابع انسانی و تربیت و آموزش نیروی انسانی 

متخصص را در جذب سرمایه در بخش اشتغال در ورزش  پررنگتر میکند و مانع اصلی  عدم اشتغال زایی کارآمد نبودن 

ات دایمی مدیریتی میباشد که خود باعث عدم ثبات و نظم و پیوستگی در کار میشود، با روی کار آمدن مدیریت و تغییر

( 1309مدیران ناالیق و تغییرات مداوم آنها باعث ایجاد بی ثباتی در هر سازمانی میشود که این نتیجه با تحقیقات غالمی)

گر در ناکارامدی اشتغال در بخش ورزش که عمدتا به ( همخوانی دارد.با توجه به عوامل دی1999و سیم و همکاران)

دلیل وجود زیرساختهای الزم اقتصادی و مالی و عدم حمایتهای مالی از کارافرینان در صنعت ورزش کشور و الگوی 

فرهنگی اشتباه در نگرش به ورزش و عدم هماهنگی بین تحصیالت دانشگاهی مدیران با حوزه های اجرایی میباشد که 

( موید این عوامل میباشد وعوامل اشتغالزایی در کشورهای تسعه یافته را با کشورهای 2771ینگلباچ و همکاران )تحقیق ل

 -1در حال توسعه مقایسه کرده و انها را متفاوت دانسته و به این نتیجه رسیده که تفاوت کارافرینی در سه عنصر کلیدی 

یباشد.و هم چنین با توجه به یافته های تحقیق و مقاالت نیروی انسانی و کارآموزی م -3منابع مالی  -2فرصت

( بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در ورزش کشور در بحث اشتغالزایی تفاوت 1309( و مندعلیزاده)1309غالمی)

 معنی داری وجود دارد.و وضعیت فعلی کشور از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
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