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فریبا عسکریان – 1 الهام مالزاده  – 2شادی

مجیدخواه3

 .1دانشیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمی ،تبریز و تهران،
ایران  2کارشناس ارشد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران .3
کارشناس ارشد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1394 / 05 /02 :تاریخ تصویب 94 / 11 /01 :

*

چکیده
رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید ،موجب بهوجود آمدن بحران بیکاری شده است .هدف از تحقیق حاضر ،تعیین
رابطة بین میزان سرمایهگذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و جامعة آماری
تمامی استخرهای فعال تبریز ( 49مورد) بود ،که  43استخر بهطور تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامة
محققساخته با روایی و پایایی قابل قبول ( )α=0/89است .برای بررسی دادهها ،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (کولموگروف-
اسمیرنو ف ،ضریب همبستگی فی و کرامر ،تی کندال و یومن ویتنی) ،در سطح معناداری  α≤0/05استفاده شد .نتایج نشان داد ،متوسط
سرمایهگذاری در استخرها حدود  643-919میلیارد ریال و تعداد شغل ایجادشده  436مورد است .براساس نتایج بهدستآمده بین میزان
سرمایهگذاری اولیة استخرها ( ،)t=0/576،P=0/006درآمد خالص ( )t=0/394،P=0/004با تعداد شاغالن رابطة مستقیم وجود دارد .همچنین
تعداد شاغالن استخرهای دولتی بهطور معناداری بیشتر از استخرهای خصوصی است ( .)z=2/338،P=0/029بنابراین لزوم توجه بیشتر به
جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش بهخوبی حس میشود.
واژههای کلیدی
استخرهای شنا ،اشتغالزایی ،درآمد خالص ،سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری اولیه.

 -نویسنده مسئول  :تلفن09144159101 :

Email : askarian@tabrizu.ac.ir
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مقدمه

خصوصیسازی 2سهم مهمی از برنامة وسیع سیاستهای

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای

تعدیل ساختاری را به خود اختصاص میدهد ( .)6از آنجا

تولید ،موجب ایجاد بحران بیکاری در دهة اخیر شده و

که منابع دولت بهمنظور ایجاد فرصت شغلی و اشتغال کافی

اقتصاددانان و سیاستمداران را به این فکر واداشته است که

نیست ،برای تأمین سرمایهگذاری مطلوب ،مشارکت بخش

برای ساماندهی اقتصادی و کاهش بیکاری برنامهریزیها و

خصوصی ضروری است .ازاینرو هر گونه سیاستگذاری و

سیاستگذاریها در چه جهتی باید صورت گیرد ( .)1مسئلة

وضع قوانین و مقررات از طرف دولت بهطور عمومی میتواند

اشتغال بهدلیل جوان بودن جمعیت عمدة کشور ،بهعنوان

موجب تشویق بخش خصوصی در سرمایهگذاری و تولید و

یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران ،بهخوبی نمایان

بهتبع آن اشتغال شود (.)2

میسازد که در صورت توجه ناکافی به آن افزایش بیکاری

امروزه ورزش بهعنوان یک صنعت3شناخته شده ،و بر

پیامدهای نامطلوب اجتماعی را در پی خواهد داشت (.)2

این اساس نقش اقتصادی آن را به دو دسته تأثیرات مستقیم

اشتغال و میزان آن ،مانند هر متغیر اقتصادی و

و غیرمستقیم تقسیم کردهاند .تأثیراتی چون تولید تجهیزات

اجتماعی ،تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که از آن

و خدمات ورزشی ،صادرات و واردات کاال و خدمات ورزشی،

جمله میتوان به میزان تولید ،میزان سرمایهگذاری ،سطح

ایجاد اماکن و تسهیالت ورزشی ،تبلیغات ،رسانهها ،اشتغال،

دستمزدها ،سطح قیمتها ،سیاستهای پولی ،سیاستهای

توریسم و جذب اسپانسر ،از جمله تأثیرات مستقیم ورزش

مالی ،تجارت خارجی و ...اشاره کرد .با تغییر هر کدام از

بر اقتصاد ،و مواردی همچون ارتقای سالمت جامعه ،کاهش

عوامل مذکور ،میزان اشتغال بهطور مستقیم یا غیرمستقیم

هزینههای درمان ،کاهش بزهکاری ،و افزایش عملکرد و

تحت تأثیر قرار میگیرد و سطوح اشتغال و بیکاری در بازار

بهرهوری کارکنان ،و کاهش غیبت کارکنان ،از جمله

تعیین میشود .هر متغیری ممکن است آثار مثبت یا منفی

تأثیرات غیرمستقیم ورزش است ( .)7با توجه به موقعیت

بر فرایند بازار کار داشته باشد ( .)3با توجه به اطالعات

فعلی فعالیت جسمانی و ورزش ،و محبوبیت آن در بین

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  ،(OECD)1در

مردم و استقبال عمومی نسبت به آن ،در ایجاد اشتغال و

خصوص نرخ اشتغال کشورها ،سوئیس با  78/6درصد

در پی آن درآمدزایی نقش بسیار مهمی دارد که برای

باالترین رتبه و ترکیه با  44/3درصد پایینترین رتبة نرخ

اجرایی کردن آن نیازمند توجه برنامهریزان و سیاستگذاران،

اشتغال را در بین کشورها دارند (.)4

همچنین پژوهشها و تحقیقات دقیق است (.)8

سرمایهگذاری و سرمایة ناشی از آن کلید رشد اقتصادی

ورزش بهعنوان صنعتی کارامد ،از حیطههای پررونق

هر کشور محسوب میشود .سرمایهگذاری در اغلب کشورها،

اقتصادی برای ایجاد اشتغال بوده است .در اروپا ،در حدود

بهخصوص در کشورهای درحال توسعه ،هم توسط بخش

 3-2درصد از درآمد کل شاغالن ،از طریق بخش اقتصادی

خصوصی و هم بخش دولتی صورت میگیرد .سرمایهگذاری

ورزش بهدست میآید ( .)9در استرالیا نیز در حدود 276

بخش خصوصی منبع مهم رشد و فرصتهای شغلی در

هزار نفر در بخش ورزش کار میکنند .تعداد واحدهای

آیندة کشور بهحساب میآید ( .)5در حقیقت

کسبوکار در سال  1995بالغ بر  11000واحد بوده است

1. Organization for Economic Co-operation and
Development

2. Privatization
3. Industry
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( .)10همچنین شاغالن بخش ورزش حرفهای از 57000

بررسی ایجاد شده که  65درصد برای آقایان و  35درصد

نفر در سال  1993به  143000نفر در سال  1997رسیده

برای بانوان بوده است .در هر باشگاه بهطور میانگین 6

است (.)11

فرصت شغلی ایجاد شده و بیشتر از  41درصد شاغالن دارای

در آمریکا در سال  1995در حدود  2/3میلیون نفر در

مدرک تحصیلی دیپلم و بیش از  52درصد مربیان دارای

ورزش شاغل بودند .سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در

مدرک مربیگری درجه  3بودند .ایجاد یک فرصت شغلی در

هنگکنگ  2/5درصد ،کانادا ،انگلستان و اسکاتلند  2درصد

این باشگاهها نیازمند  55میلیون ریال سرمایهگذاری مالی

و نیوزیلند  1/3درصد اعالم شده است ( .)12در سال ،1989

است ( .)17یوسفی و همکاران ( )1385در بررسی وضعیت

حدود  7600شغل در زمینة ورزش در ایرلند شمالی وجود

باشگاههای خصوصی شهر کرمانشاه سرانة ایجاد یک شغل

داشته که  51درصد شاغالن در این مشاغل مردان و 49

را در این باشگاهها  22میلیون ریال بهدست آورد .همچنین

درصد زن بودند .همچنین  57درصد این مشاغل تماموقت

وی ضریب همبستگی بین مدرک مربیگری و دستمزد آنان

بوده و  43درصد باقیمانده با  30ساعت کار در هفته شغل

را  99درصد بهدست آورد که نشاندهندة افزایش دستمزد

پارهوقت بهحساب میآمدند (.)13

مربیان متناسب با مدرک تحصیلی است (.)18

در ایران و در استان آذربایجان شرقی ،روند افزایش

آلتزینر 1و وینکل هافر  2تأثیرات اف دی آی ()FDI

جمعیت با متوسط رشد ساالنه  0/81درصد در سالهای

3مستقیم و غیرمستقیم را بر اشتغال بومی بررسی کردند.

 1375تا سال  1385موجب شده که جمعیت استان در

براساس نتایج تحقیق آنان ،این دو گروه سرمایهگذاران

سال  1385به  3603456نفر برسد .براساس گزارش

مستقیم و غیرمستقیم انگیزههای متفاوتی برای

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی در

سرمایهگذاری دارند ،و بر این اساس فعالیتهای آنان و

سال  1388نرخ فعالیت جمعیت دهساله و بیشتر در استان

همچنین میزان تأثیرگذاری آنان بر اشتغال بومی متفاوت

آذربایجان شرقی  45/5درصد و نرخ بیکاری در حدود 10

است .براساس نتایج بیانشده در این تحقیق تأثیرات شغلی

درصد اعالم شده است ( .)14در ایران هیچگونه اطالعات

تنها به میزان سرمایهگذاری وابسته نیست ،بلکه از مالکیت

رسمی و جامعی در خصوص تعداد شاغالن در صنعت ورزش

آن نیز تأثیر میپذیرد و در این میان تأثیر اف دی آی

در دسترس نیست .با وجود این برخی محققان تعداد افراد

مستقیم بر اشتغال بیش از اف دی آی غیرمستقیم است

شاغل در بخش دولتی ورزش ایران را  25000نفر اعالم

( .)19از آنجا که در حیطة اشتغال ورزشی تحقیق و پژوهش

میکنند ( .)15همچنین براساس آمار سال  ،1378کل

بسیار ناچیز بوده ،بنابراین پژوهش حاضر بر آن است ،ضمن

شاغالن در بخش ورزش در سراسر کشور (دولتی و خصوصی)

بررسی ویژگیهای اشتغال ،رابطة بین متوسط شهریة

تعداد  40,086نفر بودهاند ( .)16در این زمینه ،هاشمی

دریافتی و تعداد مراجعان و شاغالن و نیز ارتباط بین

( )1386با تجزیهوتحلیل فرصتهای شغلی ایجادشده در

سرمایهگذاری اولیه ،درآمد خالص استخر ،و تعداد شاغالن

باشگاههای ورزشی بخش خصوصی شهر اصفهان به این

را در تبریز بررسی کند.

نتیجه رسید که  534فرصت شغلی در باشگاههای مورد

1 . Altzinger
2. Winklhofer

3 . Foreign Direct Investment

نشریة پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار 1398

174

با توجه به اهمیت اقتصادی سرمایهگذاری و نبود

تی کندال و آزمون یومن ویتنی در سطح معناداری 0/05

تحقیق جامعی در این زمینه ،نتایج تحقیق حاضر تا حدودی

≤ αاستفاده شد .همچنین در تعیین اولویتبندی بین

به روشن شدن وضعیت سرمایهگذاریهای ورزشی در استان

عوامل ،از روش اقتصادی پیشنهادشده توسط ویلیام

و آثار اقتصادی آن اشاره کرده است.

کروسکال 1استفاده شد .روش ویلیام کروسکال امکان
مقایسة مجموع مجذورات ضریب همبستگی را جهت

روششناسی پژوهش

مقایسة گروهها فراهم میکند .این روش که در سال 1952

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی

با روش آلن والیس ادغام و به روش تحلیل واریانس رتبهای

است .جامعة آماری تحقیق را تمامی  49استخر فعال شهر

کروسکال والیس شهرت یافت ،با جایگزین کردن رتبههای

تبریز تشکیل میدهد که از سازمان ورزش و جوانان استان

دادههای اصلی در روش آماری تحلیل واریانس آنوا ،تحلیل

مجوز داشتهاند .تعداد کل استخرها  53مورد بوده ،ولی با

واریانس دادههای رتبهایشدة کروسکال والیس را شکل

توجه به فعال نبودن  4استخر بهدلیل تعمیرات و بازسازی

دادند.

در زمان انجام تحقیق ،با استفاده از جدول مورگان 43
استخر به شکل تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شده است.

یافتههای پژوهش

ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامة محققساخته است.

براساس یافتههای تحقیق ،از  43استخر بررسیشده در

این پرسشنامه متغیرهایی مانند ویژگیهای استخرها (از

شهر تبریز 21 ،استخر توسط بخش خصوصی 19 ،استخر

میزان

توسط بخش دولتی ،و  3استخر توسط بخش دولتی تأسیس

سرمایهگذاری ،درآمد خالص ،تعداد شاغالن ،نوع

و به بخش خصوصی واگذار شده است .همچنین  21استخر

فعالیتهای عرضهشده در استخر ،تعداد مراجعان و میزان

( 48/90درصد) دارای سرمایهگذاری اولیة باالی 1/6

هزینة دریافتی توسط مراجعهکنندگان) ،و ویژگیهای

میلیارد تومان بودند (جدول .)1

جمله

ویژگیهای

دموگرافیک

مؤسسان،

شاغالن (از جمله میزان دستمزد ،روزها و ساعات کاری ،نوع

کمترین آنها ( 2/30درصد) دارای مدرک فوقلیسانس

و درجة مربیگری و ناجیگری ،مدت و وضعیت اشتغال ،سن

بودهاند .نتایج نشان میدهد که از مجموع  436نفر شاغل

و جنسیت) را بررسی کرده است که پرسشنامة اول توسط

استخرها 254 ،شغل مربوط به استخرهای دولتی و 184

صاحبان سرمایة استخرها و پرسشنامة دوم را مدیران

شغل ایجادشده مربوط به استخرهای خصوصی بوده است.

استخرها تکمیل کردهاند .روایی پرسشنامه توسط

در تحقیق حاضر  13/50درصد شاغالن ( 59نفر) بهصورت

متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به

استخدام رسمی 81/20 ،درصد ( 354نفر) بهصورت

میزان  0/89درصد تعیین شد .برای توصیف دادههای

استخدام قراردادی و  5/30درصد ( 23نفر) بهصورت ساعتی

بهدستآمده از ابزار اندازهگیری از آمارهای توصیفی در قالب

مشغول به کارند .بنابراین شاغالن قراردادی بیشترین

تنظیم مقدماتی دادهها به شکل جداول و نمودار ،و از آمار

فراوانی را در این تحقیق تشکیل میدهند .برای تعیین

استنباطی کولموگروف  -اسمیرنوف بهمنظور تعیین طبیعی

طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-

بودن توزیع دادهها ،آزمون ضریب همبستگی فی و کرامر،

اسمیرنوف استفاده شد .نتایج حاکی از غیرطبیعی بودن

1. William Kruskal
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توزیع دادههای مورد مطالعه است (جدول .)2
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شاغالن ناجی یا مربی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص

همچنین تعداد افراد شاغل در استخرهای مورد بررسی

دادهاند .همچنین در تحقیق حاضر بیشترین شاغلین

 436نفر بود که  359نفر ( 59/40درصد) آنها مرد و 117

( 40/80درصد) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمترین

نفر ( 40/59درصد) آنها زن بودند و بهطور متوسط در هر

آنها ( 2/30درصد) دارای مدرک فوق لیسانس بوده اند.

استخر  10/13شغل ایجاد شده است .تعداد شغلهای

نتایج نشان میدهد که از مجموع  436نفر شاغل

مستقیم ایجادشده ،در مجموع  201شغل بود ،که 112

استخرها 254 ،شغل مربوط به استخرهای دولتی و 184

شغل برای مردان و  89شغل برای بانوان ایجاد شده است.

شغل ایجاد شده مربوط به استخرهای خصوصی بوده است.

از  235شغل غیرمستقیم ایجادشده نیز  147شغل برای

در تحقیق حاضر  13/50درصد شاغلین ( 59نفر) به

آقایان و  88شغل برای بانوان بود .از مجموع  436نفر از

صورت استخدام رسمی 81/20 ،درصد ( 354نفر) به صورت

شاغالن استخرهای شنای مورد مطالعه در تحقیق حاضر 46

استخدام قراردادی و  5/30درصد ( 23نفر) به صورت

نفر بهعنوان مدیر 201 ،نفر بهعنوان ناجی یا مربی 16 ،نفر

ساعتی مشغول به کار هستند .بنابراین شاغلین قرادادی

بهعنوان مسئول تأسیسات و  173نفر بهعنوان کارمند

بیشترین فراوانی را در این تحقیق تشکیل میدهند.

پذیرش ،خدمات ،نگهبان مشغول به کار هستند .گروه

جدول .2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی دادهها
متغیر

z

sig

سرمایهگذاری اولیه
درآمد خالص
متوسط شهریة دریافتی
تعداد مراجعان
تعداد شاغالن

1/80
1/515
1/743
2/209
2/13

0/003
0/020
0/005
> 0/001
> 0/001

شهریة دریافتی ( P=0/04و  ،)t=0/785تعداد مراجعان

 ،) t=0/576درآمد خالص ( p=0/004و ،) t=0/394

( P=0/031و  )t=0/896با تعداد شاغالن استخرها رابطة

متوسط شهریة دریافتی ( p=0/04و  ،) t=0/785تعداد

مثبت و معنیداری وجود دارد .بر اساس نتایج ضریب

مراجعان (  p=0/031و  ) t=0/896با تعداد شاغلین

همبستگی  tکندال ،بین سرمایه گذاری اولیه ( p≥0/006و

استخرها رابطهی مثبت و معنی داری وجود دارد (جدول .)3

جدول  .3نتایج آزمون ضریب همبستگی کندال در مورد متغیرها و تعداد شاغالن
متغیر اول

متغیر دوم

ضریب همبستگی

سطح معناداری

سرمایهگذاری اولیه

0/576

0/006

درآمد خالص استخر

0/394

0/004

0/785

0/04

0/896

0/031

متوسط شهریة دریافتی

تعداد شاغالن

تعداد مراجعان

همچنین نتایج آزمون یومن ویتنی تفاوت معنی داری

بین تعداد شاغلین استخرهای دولتی با تعداد شاغلین
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استخرهای خصوصی ( p=0/029و  )z=2/338نشان می دهد که

اما بین جنسیت شاغلین و وضعیت اشتغال آنان ( p=0/901و

حاکی از بیشتر بودن معنی دار شاغلین استخرهای دولتی است

 ) z=0/125اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول .)4

جدول  .4نتایج آزمون یومن ویتنی در مورد اختالفسنجی نوع مالکیت استخر و تعداد شاغالن
متغیر اول

متغیر دوم

Z

سطح معناداری

تعداد شاغالن
وضعیت اشتغال

نوع مالکیت
جنسیت شاغالن

-2/338
-0/125

0/029
0/901

با توجه به اطالعات بهدستآمده از ضرایب همبستگی

(و  P=0/001و  )c=0/724و شاغالن مرد ( P=0/017و

فی و کرامر مالحظه میشود ،که بین وضعیت تأهل شاغالن

 )c=0/744با وضعیت اشتغال آنان رابطة معنادار وجود دارد.

( P=0/047و  ،)ɸ =0/118نوع شغل شاغالن (P>0/001

اما بین مدرک تحصیلی شاغالن زن ( P=0/287و

و  )c=0/222با وضعیت اشتغال آنان رابطة معنادار وجود

 )c=0/166و شاغالن مرد ( P=0/364و  )c=0/266با

دارد .همچنین بین مدرک مربیگری /ناجیگری شاغالن زن

وضعیت اشتغال آنان رابطة معناداری مشاهده نشد (جدول .)5

جدول  .5آزمون ضریب همبستگی فی و کرامردر مورد ارتباط بین وضعیت تأهل ،نوع شغل و مدرک شاغالن با وضعیت
اشتغال آنان
متغیر

فی

کرامر

سطح معناداری

وضعیت تأهل
نوع شغل
مدرک تحصیلی زنان
مدرک تحصیلی مردان
مدرک مربیگری /ناجیگری زنان
مدرک مربیگری /ناجیگری مردان

0/118
0/314
0/234
0/377
0/795
0/726

0/118
0/222
0/166
0/266
0/724
0/744

0/048
> 0/001
0/287
0/364
> 0/001
0/017

برای تعیین اولویت بین این عوامل ،از روش اقتصادی

شاغالن استخر ،بهترتیب نوع مالکیت ،درآمد خالص ،میزان

پیشنهادشده توسط ویلیام کروسکال استفاده شد و براساس

سرمایهگذاری اولیه ،میزان شهریة دریافتی و در نهایت

نتایج بهدستآمده ،در اولویتبندی عوامل مؤثر بر تعداد

تعداد مراجعان بیشترین اهمیت را داشتهاند (جدول .)6

جدول  .6اولویتبندی عوامل
متغیر

مجموع مجذورات ضریب همبستگی

نوع مالکیت

0/092

درآمد خالص

0/057

سرمایهگذاری اولیه

0/043

میزان شهریة دریافتی

0/034

تعداد مراجعان

0/020
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نیروی کار ،کاهش بزهکاری در اقشار آسیبپذیر ،جلوگیری

از حدود  30سال پیش تاکنون صنعت ورزش در تمام

از اشاعة فرهنگ بیکاری و تنبلی و کاهش هزینههای

دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده است ،که از جمله

درمانی منجر شود .براساس این رویکرد ،جهتدهی اشتغال

موارد نشاندهندة آن میتوان به رشد تولید پوشاک و

از طریق استخرهای شنا ،با توجه به آثار مستقیم و

تجهیزات ورزشی ،ایجاد و ساختن اماکن و تسهیالت

غیرمستقیم ورزش و پیشی گرفتن منافع اجتماعی و

ورزشی ،توسعة شبکههای رسانهای ،باال رفتن سطح

فرهنگی آن بر منافع شخصی و اقتصادی ،حمایتهای

رقابتهای مختلف حرفهای در ورزش و افزایش تعداد

قانونی ،مالی و تسهیالت دولت بر مبنای اهداف فرهنگی-

شرکتکنندگان اشاره داشت ( .)20صنعت ورزش از عوامل

اجتماعی استخرها ضروری است.

بهرهوری ملی هر کشور بهشمار آمده و بر رونق اقتصادی

مطابق یافتة دیگر تحقیق حاضر ،اختالف معناداری بین

کشورها اثرگذار است .سرمایهگذاری در تولید محصوالت و

نوع مالکیت استخرها با تعداد شاغالن آنها وجود دارد و

خدمات ورزشی ،از یک سو بر ایجاد اشتغال و از سوی دیگر

تعداد مشاغل ایجادشده در استخرهای دولتی بیش از

بر تولید ناخالص ملی اثر میگذارد ( .)13بخش خصوصی

استخرهای خصوصی است .این نتایج با نتایج تحقیقات

ورزش نیز میتواند نقش مؤثری در توسعة ورزش همگانی،

آلتزینر و وینکل هافر ( ،)19()1999و کیدان ()26()1996

قهرمانی ،و همچنین اهدافی مانند اشتغالزایی و افزایش

همخوانی دارد ،اما با نتایج تحقیقات کویی و همکاران

بهرهوری از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد.

( )27()2007همخوانی ندارد .علت این ناهمخوانی آن است

سرمایهگذاری بخش خصوصی نهتنها بهعنوان جزئی از

که چان و همکاران سهم مشارکت دولت را در کشورهای

تقاضای کل ،بلکه مهمتر از آن ،منبع رشد و فرصتهای

پیشرفتهای مانند آلمان و فرانسه بررسی کردهاند.

شغلی در آینده است (.)21

نتیجة دیگر تحقیق نشاندهندة وجود رابطة معناداری

نتایج تحقیق حاضر ،ارتباط معناداری را بین میزان

بین تعداد مراجعان و متوسط شهریة دریافتی با تعداد

سرمایهگذاری اولیة استخرها و مشاغل ایجادشده نشان داد؛

شاغالن استخرهای شنای شهر تبریز است .افزایش تقاضای

یعنی با افزایش میزان سرمایهگذاری در یک استخر ،میتوان

جامعه برای خدمات ورزشی ،امکان ایجاد مشاغل جدید در

تعداد مشاغل بیشتری در آن ایجاد کرد .این نتیجه با نتایج

ورزش را ارتقا میبخشد و روند رو به افزایش تأسیس اماکن

تحقیق هاشمی ( ،)17()1388فدریکو و مینروا

ورزشی و اشتغال افراد واجدالشرایط در این اماکن میتواند

( ،)22()2008نانن کاپ و برمانت ( ،)23()2007نانا

به ارتقای کیفیت ورزش کمک کند .چنین فرایندی میتواند

( ،)24()2002هایدو و هودگس ( )11()2002همخوانی

از طریق آموزش ،اطالعرسانی عمومی ،تأمین سرمایه،

دارد .در پی سرمایهگذاری در ورزش میزان اشتغال مستقیم

کاهش موانع موجود ،کاهش و تسهیل هزینههای اجرایی و

و غیرمستقیم نیز افزایش مییابد ( .)25سرمایهگذاری و

مالیاتی که بر این اماکن تحمیل میشود و ایجاد خدمات

جهتدهی فعالیتهای بخش عمومی در مسیر حمایت از

حمایتی بهدست آید ( .)2از طرفی ،مک کارویل از واژة

بخش خصوصی میتواند ضمن ایجاد شغل برای جویندگان

قیمت ترجیحی در تحلیل تقاضا برای استفاده از اماکن

کار ،به حصول دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم

ورزشی استفاده کرد .قیمت ترجیحی بیانکنندة مفهومی

اقتصادی نظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی ،بهرهوری

عادالنه از بهای پرداختی است که در استفاده از کاالها یا
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خدمات از سوی مصرفکننده پرداخت میشود .این قیمت

( ،)18()1388فابین و پاتریک ( ،)29()2003و گزارشهای

خود تابعی از متغیرهای مختلف مانند ارزش کاالی مورد

کشور ایرلند شمالی ( )13()1989همخوانی دارد .با توجه

استفاده از سوی مصرفکننده ،اطالعات مصرفکننده از

به اینکه بخش ورزش میتواند بهطور بالقوه تعداد زیادی

سطح قیمتها یا هزینههای مصرفشده در ارائة کاال و

شغل را از طریق مؤسسان آن ،بهویژه برای مردان و هم برای

خدمات ،میزان یارانة احتمالی پرداختشده ،نوع

زنان ایجاد کند ،و از آنجا که ایجاد مشاغل جدید و تأسیس

سرویسدهی و کیفیت فیزیکی مکان ورزشی است .بر این

اماکن ورزشی مانند استخرهای شنای کوچک و متوسط

مبنا ،اطالعات ،تجربیات و کیفیت ادراکشدة خدمات،

برای ایجاد اشتغال و توسعة فرصتهای آموزشی برای

تعیینکنندة قیمت ترجیحی از سوی مصرفکننده است

جوانان ضروری است ،بنابراین شناسایی مشکالت پیش روی

(مک کارویل و کرامپتون .)21()1987 ،نتایج تحقیق در

زنان ،در دسترسی آنان به بازار کار ،دورنمای حرفهای آنان،

این زمینه نشان میدهد که استخرها با تعداد

و تطبیق زندگی شغلی و زندگی خانوادگی و تالش برای

مراجعهکنندگان بیشتر و با میزان شهریة باال ،تعداد شاغالن

مرتفع ساختن این مشکالت میتواند روند تأسیس اماکن

بیشتری نیز دارند ،این نتایج با نتایج تحقیق سایفرید

ورزشی و استخرهای شنا را هم در بخشهای خصوصی و

( ،)28()2000آلتزینر و وینکل هافر ()19()1999

هم دولتی رونق بخشد.

همخوانی دارد.

در پژوهش حاضر 17/40 ،درصد از مربیان شاغل در

براساس نتایج تحقیق حاضر بین تأهل ،نوع شغل و

استخرهای مورد بررسی ،دارای مدرک مربیگری/ناجیگری

مدرک مربیگری/ناجیگری شاغالن با وضعیت اشتغال آنان

درجه  ،3و  20/60درصد دارای مدرک مربیگری/ناجیگری

رابطة معنادار وجود دارد ،ولی بین مدرک تحصیلی با

درجه  2بودند 52/10 .درصد ،مدرک مربیگری/ناجیگری

وضعیت اشتغال آنان رابطة معناداری وجود ندارد .همچنین

نداشتند،

مدرک

بین جنسیت و وضعیت اشتغال شاغالن اختالف معنادار

مربیگری/ناجیگری درجه  1بودند .بهنظر میرسد شاغالن

وج ود ندارد .از میان افراد شاغل در استخرهای شنای شهر

بدون مدرک مربیگری/ناجیگری فراوانی بیشتری نسبت به

تبریز 79/10 ،درصد آنها متأهل و  20/90درصد آنها مجرد

بقیة گروهها دارند .مربیانی که دارای مدرک مربیگری

بودند .از میان  345نفر افراد شاغل متأهل  52نفر و از میان

باالتری هستند ،سهم کمتری از اشتغال در استخرهای شنا

 91فرد شاغل مجرد  7نفر بهصورت رسمی در این اماکن

را به خود اختصاص دادهاند ،بهواقع استخرهای شنا توسط

ورزشی استخدام شدهاند ،و بیشتر شاغالن در هر دو گروه

مربیان با دانش فنی کم اداره میشوند ،که بهنظر میرسد

متأهالن و مجردها بهصورت قراردادی مشغول به کارند.

این مسئله بهدلیل کاستن هزینههای استخرهای شنا ،که

بنابراین بیشتر شاغالن رسمی از میان افراد متأهل و اغلب

توسط مؤسسان صورت میگیرد ،باشد .این یافته با نتایج

در استخرهای دولتیاند.

تحقیق یوسفی و همکاران ( )18()1385و هاشمی

و

فقط

9/90

درصد

دارای

همچنین حدود  59/40درصد شاغالن استخرها مرد و

( )17()1388همخوانی دارد .یوسفی و همکاران ،آموزش و

فقط  40/60درصد آنها زن بودند .بنابراین تعداد مشاغل

تخصص را از عوامل تأثیرگذار بر کار و اشتغال نام بردهاند و

ایجادشده برای مردان بیش از زنان بوده است .نتایج

نتیجه میگیرند که بهمنظور استفاده از نیروهای فعال و

بهدستآمده در این زمینه با نتایج تحقیق هاشمی

ایجاد تخصص در آنان برای بهرهوری بیشتر ،باید زمینة

رابطة بین میزان سرمایهگذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز
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کسب تخصص در جامعه فراهم شود .بنابراین میتوان با

این اساس ،نیز سطح تحصیالت را از عوامل مؤثر بر اشتغال

برگزاری دورههای آموزشی ،سطح دانش و آگاهی مربیان را

عنوان کردهاند.

ارتقا بخشید و به بهبود وضعیت حقوق آنان نیز کمک کرد.

یافتههای تحقیق در زمینة ویژگیهای دموگرافیک

 21/60درصد از شاغالن در استخرهای شنا دارای

شاغالن با نتایج تحقیق کاوتسوس (،)30()2011

مدرک تحصیلی زیر دیپلم و بیش از  40/80درصد از آنان

گزارشهای ایرلند شمالی ( ،)13()1989و نتایج تحقیقات

دیپلم بودند و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ،کمتر از

سلطان حسینی ( )2()1388همخوانی دارد ،اما با نتایج

نیمی از شاغالن را تشکیل دادهاند .بیشترین فراوانی مربوط

تحقیقات کوتز ( )31()2003مغایر است و این ناهمخوانی

به افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و کمترین فراوانی مربوط

ممکن است به این دلیل باشد که ،کوتز در تحقیق خود به

به افراد با مدرک تحصیلی فوقلیسانس و باالتر است.

بررسی ویژگیهای دموگرافیک شاغالن در ورزشهای

همچنین از میان شاغالن رسمی مربوط به هر یک از

حرفهای در بخشهای تفریحی -سرگرمی پرداخته ،و در

طبقههای مدارک تحصیلی مختلف ،افراد دارای مدرک

نهایت به این نتیجه رسیده که این ویژگیها ،تأثیر مثبت

تحصیلی فوقلیسانس و باالتر درصد باالتری را به خود

اندکی بر میزان درآمد و اشتغال دارند و این میتواند بهعلت

اختصاص دادهاند .یکی از علل اساسی رشد بیکاری در

آن باشد که در ورزشهای حرفهای بیشتر مهارتهای فرد

کشورهای توسعهنیافته ،فقدان مهارت و تخصص الزم است.

مطرح است و ویژگیهایی مانند مدرک مربیگری ،جنسیت،

پیشرفت صنعت در جهان و تخصصی شدن وظایف و

تأهل یا سایر ویژگیهای بررسیشده در این تحقیق چندان

مشاغل ،نیاز به تخصص و مهارت را امری بدیهی و ضروری

تأثیرگذار نیستند.

برای اشتغال ساخته است .در بازار کار با توجه به پیشرفت

با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاکی از آن است که

فناوری و تکنولوژی طرفهای تقاضا بهمنظور حفظ مزیت

بیشتر استخرها و بهتبع آن بیشتر شاغالن آن مربوط به

رقابتی بهخصوص در بخش خصوصی ،نیازمند بهکارگیری

بخش دولتی است ،ازاینرو ضعف سیاستهای جذب

نیروی کار ماهر و توانمندند و این موضوع در شرایط فعلی

سرمایهگذاران بخش خصوصی در این زمینه کامالً مشهود

و با توجه به روند موجود رو به افزایش است .وجود مهارت

است .از آنجا که از جمله عوامل مؤثر بر سرمایهگذاریهای

و تخصص از یک سو بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد

خصوصی در هر کشور میتوان به متغیرهای اقتصادی و

و از سوی دیگر ،امکان ایجاد فرصت شغلی را برای کارجویان

دیگر متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط

فراهم میآورد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،بهواقع ارتقای

سرمایهگذاری اشاره کرد ،بنابراین ایجاد تسهیالت الزم

سطح تحصیالت شاغالن میتواند به ارتقای شغلی آنان نیز

به منظور ترغیب بخش خصوصی از جمله حمایت های

کمک کند ،زیرا نیروها با دانش تخصصی میتوانند تأثیر

دولت جهت ارائ ة وام های بالعوض یا با سود و بهرة کم

بهتری بر آموزش ورزشکاران و همچنین مدیریت و ادارة

و فره نگ سازی های مناسب در این زمینه بسیار

استخرهای شنا بگذارند .این یافته با نتایج یوسفی و

ضروری به نظر می رسد  .سرمایهگذاری و جهتدهی

همکاران ( )18()1385و هاشمی ( )17()1388همخوانی

فعالیتهای بخش عمومی در مسیر حمایت از بخش

ندارد و علت آن ممکن است این امر باشد که آنها رابطة بین

خصوصی میتواند ضمن ایجاد شغل برای جویندگان کار،

مدرک تحصیلی و حضور در اشتغال را بررسی کردند و بر

به حصول دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی
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زمینه را برای فعالیت بیشتر خانمها فراهم سازند تا ضمن

، بهرهوری نیروی کار،نظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی

 شاهد رونق بیشازپیش بخش خصوصی،اشتغالزایی بیشتر

 جلوگیری از اشاعة،کاهش بزهکاری در اقشار آسیبپذیر

.و در نهایت سالمت جامعه و پیشرفت ورزش کشور باشیم

فرهنگ بیکاری و تنبلی و کاهش هزینههای درمانی منجر

 ضمن،به صاحبان باشگاهها نیز پیشنهاد میشود

 در پایان با توجه به، براساس این رویکرد جهتدهی.شود

تعداد

سرمایهگذاری

اهمیت ورزش در امر اشتغال و نیز نقش آن در بهبود

 که خود از عوامل افزایش اشتغال در این،مراجعهکنندگان

 پیشنهاد میشود مسئوالن امر ضمن عرضة،سالمت جامعه

 زمینه را برای عرضة تسهیالت مناسب به آنها،باشگاههاست

،تسهیالت مناسب و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه

.فراهم سازند

بر میزان فعالیت و ایجاد اشتغال و کارآفرینی باشگاههای

افزایش

بهمنظور

،بیشتر

، همچنین.خصوصی نظارت کافی و مستمر داشته باشند
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Abstract
Rapid population growth and low production potentials have led to unemployment
crisis. The aim of this study was to investigate the relationship between investment and
employment status in the swimming pools in Tabriz city. In this descriptive methodanalytical study, the statistical population included all of the working swimming pools
(N=49) in Tabriz, and 43 swimming pools were randomly selected as the sample. The
data were collected by a researcher-made questionnaire with acceptable validity and
reliability (α=0.89). To analyze the data, descriptive and inferential statistics
(Kolmogorov-Smirnov test, phi and Cramer Correlation Coefficients, Kendall’s tau-b,
U Mann-Whitney) were used at α≤0.05. The results indicated that the mean investment
in the pools was about 643-919 billion Rials and 436 jobs were created. Based on these
results, there was a direct relationship between the initial investment (t=0.576, P=0.006)
and net income (t=0.394, P=0.004) of the pools and number of employees. Also, the
number of employees in public swimming pools were significantly more than private
swimming pools (z=2.338, P=0.029). Therefore, it is essential to pay more attention to
the attraction of investment in private sector in sport.
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