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 چکیده

ین هدف از تحقیق حاضر، تعی است. بیکاری شده بحران آمدند وجوبه موجب تولید، هایظرفیتبودن  پایین و جمعیت روزافزونرشد 

 ماریآ ةو جامع تحلیلی -توصیفیروش تحقیق  و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز است. گذاریسرمایهرابطة بین میزان 

اطالعات پرسشنامة  آوریجمعنمونه انتخاب شد. ابزار  عنوانبهتصادفی  طوربهاستخر  43مورد( بود، که  49تمامی استخرهای فعال تبریز )

-روفلموگوکهای آماری توصیفی و استنباطی )ها، از روشبررسی داده برای. است( α=89/0) ساخته با روایی و پایایی قابل قبولمحقق

سط . نتایج نشان داد، متودشاستفاده  ≥05/0α داریامعن، در سطح (ف، ضریب همبستگی فی و کرامر، تی کندال و یومن ویتنیواسمیرن

بین میزان  آمدهدستبه. براساس نتایج استمورد  436 ایجادشدهیال و تعداد شغل رمیلیارد  643-919گذاری در استخرها حدود سرمایه

رد. همچنین رابطة مستقیم وجود دا شاغالنبا تعداد  (P،394/0=t=004/0) خالص درآمد(، P،576/0=t=006/0) استخرها ةاری اولیگذسرمایه

یشتر به ب(. بنابراین لزوم توجه P،338/2=z=029/0) معناداری بیشتر از استخرهای خصوصی است طوربهاستخرهای دولتی  شاغالنتعداد 

 .شودمیحس  خوبیبهصی در ورزش گذاری بخش خصوسرمایهجذب 

 

 یدیکل یهاواژه
.اولیه گذاریسرمایهگذاری، سرمایهدرآمد خالص، ، زاییاشتغالاستخرهای شنا، 

                                                           

- 09144159101 :نویسنده مسئول : تلفنEmail : askarian@tabrizu.ac.ir                                                                          
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 مقدمه

 هایظرفیتبودن  پایین و جمعیت روزافزونرشد 

 اخیر شده و دهة بیکاری در بحران موجب ایجاد تولید،

 هک است واداشته فکر این به را قتصاددانان و سیاستمدارانا

 و هاریزیبرنامهبیکاری  کاهش و ساماندهی اقتصادی برای

 مسئلة .(1د )گیر صورت باید جهتی چه در هاریسیاستگذا

 عنوانبهکشور،  ةجوان بودن جمعیت عمددلیل اشتغال به

نمایان  خوبیبهاساسی اقتصاد ایران،  هایچالشیکی از 

اری بیککافی به آن افزایش ناکه در صورت توجه  سازدمی

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

 و اقتصادی متغیر هر مانند آن، یزانم و اشتغال

 آن از که گیردمی قرار مختلفی عوامل تأثیر تحت ،اجتماعی

 سطح ،گذاریسرمایه میزان تولید، میزان به توانمی جمله

 هایسیاست پولی، هایسیاست ،هاقیمت سطح دستمزدها،

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

 غیرمستقیم یا مستقیم طوربه اشتغال میزان ،مذکور عوامل

 بازار در بیکاری و اشتغال سطوح و گیردمیقرار  تأثیر تحت

 منفی یا مثبت آثار است ممکن متغیری . هرشودمی تعیین

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

، در )OECD(1سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 

درصد  6/78غال کشورها، سوئیس با نرخ اشت خصوص

نرخ  ةرتب ترینپاییندرصد  3/44باالترین رتبه و ترکیه با 

 (.4اشتغال را در بین کشورها دارند )

 اقتصادی رشد کلید آن از ناشیسرمایة  و گذاریسرمایه

کشورها،  اغلب در گذاریسرمایه. شودمی محسوب کشور هر

 بخش توسط همتوسعه،  درحال کشورهای درخصوص به

 گذاریسرمایه. گیردمی صورت دولتیهم بخش  و خصوصی

 در شغلی هایفرصت و رشد مهم منبع خصوصی بخش

 حقیقت (. در5) آیدمی حساببهکشور  ةآیند

                                                           

1. Organization for Economic Co-operation and 

Development 

 هایسیاست برنامة وسیع از سهم مهمی 2سازیخصوصی

(. از آنجا 6) دهدمیرا به خود اختصاص  ساختاری تعدیل

ایجاد فرصت شغلی و اشتغال کافی  ظورمنبهکه منابع دولت 

مطلوب، مشارکت بخش  گذاریسرمایهنیست، برای تأمین 

و  سیاستگذاریهر گونه  روازاینخصوصی ضروری است. 

 تواندمی عمومی طوربهوضع قوانین و مقررات از طرف دولت 

و تولید و  گذاریسرمایهموجب تشویق بخش خصوصی در 

 (.2) شوداشتغال  آن تبعبه

، و بر شده شناخته 3یک صنعت عنوانبهامروزه ورزش 

آن را به دو دسته تأثیرات مستقیم  این اساس نقش اقتصادی

چون تولید تجهیزات ی تأثیرات. اندکردهتقسیم  غیرمستقیمو 

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

شتغال، ، اهارسانهایجاد اماکن و تسهیالت ورزشی، تبلیغات، 

از جمله تأثیرات مستقیم ورزش  ،توریسم و جذب اسپانسر

سالمت جامعه، کاهش  یارتقاو مواردی همچون  ،بر اقتصاد

بزهکاری، و افزایش عملکرد و  درمان، کاهش هایهزینه

از جمله  ،کارکنان، و کاهش غیبت کارکنان وریبهره

 موقعیت به توجه با(. 7) استورزش  غیرمستقیمتأثیرات 

 بین در آنو محبوبیت  ورزش، و لی فعالیت جسمانیفع

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

 برای که داردنقش بسیار مهمی  درآمدزایی آن پی در

 ،سیاستگذاران و ریزانبرنامهتوجه  نیازمند آن کردناجرایی 

 (.8است ) دقیق تحقیقات و هاپژوهش همچنین

 پررونق هایحیطه، از مداکار یتصنع عنوانبهورزش 

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

، از طریق بخش اقتصادی شاغالندرصد از درآمد کل  3-2

 276(. در استرالیا نیز در حدود 9) آیدمی دستبهورزش 

 واحدهای. تعداد کنندمیهزار نفر در بخش ورزش کار 

واحد بوده است  11000لغ بر با 1995در سال  وکارکسب

2. Privatization 

3. Industry 
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 57000از  ایحرفهبخش ورزش  شاغالنهمچنین . (10)

رسیده  1997نفر در سال  143000به  1993نفر در سال 

 (.11) است

میلیون نفر در  3/2در حدود  1995مریکا در سال آدر 

ورزش شاغل بودند. سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در 

رصد د 2اسکاتلند  تان وکانادا، انگلس درصد، 5/2 کنگهنگ

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

ورزش در ایرلند شمالی وجود  ةشغل در زمین 7600حدود 

 49در این مشاغل مردان و  شاغالندرصد  51داشته که 

 وقتتمامدرصد این مشاغل  57همچنین  .درصد زن بودند

ل کار در هفته شغ ساعت 30درصد باقیمانده با  43بوده و 

 (.13) آمدندمی حساببه وقتپاره

 در ایران و در استان آذربایجان شرقی، روند افزایش

 هایسالدر رصد د 81/0معیت با متوسط رشد ساالنه ج

که جمعیت استان در ده شموجب  1385تا سال  1375

گزارش  براساسنفر برسد.  3603456به  1385سال 

استان آذربایجان شرقی در  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

و بیشتر در استان  سالهدهنرخ فعالیت جمعیت  1388سال 

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

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

در صنعت ورزش  شاغالنرسمی و جامعی در خصوص تعداد 

حققان تعداد افراد برخی ماین در دسترس نیست. با وجود 

نفر اعالم  25000شاغل در بخش دولتی ورزش ایران را 

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

)دولتی و خصوصی(  کشوردر بخش ورزش در سراسر  شاغالن

 هاشمی، زمینهدر این  (.16) اندبودهنفر  086,40تعداد 

در  دهایجادش شغلی هایفرصت وتحلیلتجزیه با( 1386)

شهر اصفهان به این  خصوصیبخش  ورزشی هایباشگاه

مورد  هایباشگاهدر  شغلیفرصت  534نتیجه رسید که 

                                                           

1 . Altzinger 

2. Winklhofer 

 درصد 35و  آقایان برایدرصد  65 که شده ایجاد بررسی

 6 میانگین طوربهباشگاه  هر دربانوان بوده است.  برای

 دارای شاغالن درصد 41از  بیشترو  دهش ایجاد شغلیفرصت 

 دارای مربیاندرصد  52از  بیشو  دیپلم تحصیلی مدرک

 در شغلی فرصت یک ایجاد .بودند 3درجه  مربیگری مدرک

 مالی گذاریسرمایه ریال میلیون 55 نیازمند هاباشگاه این

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

 شغل یک ایجاد ةسران کرمانشاه شهر خصوصی هایباشگاه

آورد. همچنین  دستبه ریال میلیون 22 هاشگاهبا این در را

وی ضریب همبستگی بین مدرک مربیگری و دستمزد آنان 

افزایش دستمزد  ةدهندنشانآورد که  دستبهدرصد  99را 

 (.18مربیان متناسب با مدرک تحصیلی است )

 (FDIتأثیرات اف دی آی ) 2 وینکل هافرو  1آلتزینر

غال بومی بررسی کردند. را بر اشت غیرمستقیممستقیم و 3

 گذارانسرمایهنتایج تحقیق آنان، این دو گروه  براساس

متفاوتی برای  هایانگیزه غیرمستقیممستقیم و 

آنان و  هایفعالیتدارند، و بر این اساس  گذاریسرمایه

آنان بر اشتغال بومی متفاوت  تأثیرگذاریمیزان  همچنین

یق تأثیرات شغلی در این تحق شدهبیاننتایج  براساس است.

بلکه از مالکیت  ،وابسته نیست گذاریسرمایهتنها به میزان 

و در این میان تأثیر اف دی آی  پذیردمی تأثیرآن نیز 

 است غیرمستقیممستقیم بر اشتغال بیش از اف دی آی 

در حیطة اشتغال ورزشی تحقیق و پژوهش  که آنجاز ا(. 19)

ضر بر آن است، ضمن پژوهش حابسیار ناچیز بوده، بنابراین 

 ةشهری متوسط بین رابطة اشتغال، هایویژگیبررسی 

 بین ارتباط نیز و شاغالن و مراجعان تعداد و دریافتی

 شاغالن تعداد و استخر، خالص درآمد اولیه، گذاریسرمایه

  کند.بررسی  را در تبریز

3 . Foreign Direct Investment 



 1398بهار ، 1 شمارة ، 11ورة دهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،  نشریة پژوهش                                                  174

 

 

و نبود  گذاریسرمایهبا توجه به اهمیت اقتصادی 

ی مینه، نتایج تحقیق حاضر تا حدودتحقیق جامعی در این ز

ورزشی در استان  هایگذاریسرمایهبه روشن شدن وضعیت 

 اقتصادی آن اشاره کرده است. آثارو 

 

 پژوهش شناسیروش

حلیلی ت -روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی 

استخر فعال شهر  49تمامی  را . جامعة آماری تحقیقاست

ستان زش و جوانان اکه از سازمان ور دهدمیتبریز تشکیل 

لی با و ،بودهمورد  53تعداد کل استخرها  .اندداشتهمجوز 

زی دلیل تعمیرات و بازسابهاستخر  4توجه به فعال نبودن 

 43در زمان انجام تحقیق، با استفاده از جدول مورگان 

 است.  نمونه انتخاب شده عنوانبهاستخر به شکل تصادفی 

ساخته است. مة محققپرسشنااطالعات  آوریجمعابزار 

استخرها )از  هایویژگی مانند متغیرهایی پرسشنامهاین 

دموگرافیک مؤسسان، میزان  هایویژگیجمله 

، نوع شاغالن، درآمد خالص، تعداد گذاریسرمایه

در استخر، تعداد مراجعان و میزان  شدهعرضه هایفعالیت

 هایویژگی(، و کنندگانمراجعههزینة دریافتی توسط 

)از جمله میزان دستمزد، روزها و ساعات کاری، نوع  النشاغ

گری، مدت و وضعیت اشتغال، سن ناجیمربیگری و  ةو درج

است که پرسشنامة اول توسط  کردهو جنسیت( را بررسی 

صاحبان سرمایة استخرها و پرسشنامة دوم را مدیران 

. روایی پرسشنامه توسط اندکردهاستخرها تکمیل 

آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به  متخصصان و پایایی

 هایداده. برای توصیف دشدرصد تعیین  89/0میزان 

از آمارهای توصیفی در قالب  گیریاندازهاز ابزار  آمدهدستبه

به شکل جداول و نمودار، و از آمار  هادادهتنظیم مقدماتی 

تعیین طبیعی  منظوربهف واسمیرن -لموگروف واستنباطی ک

، آزمون ضریب همبستگی فی و کرامر، هادادهوزیع بودن ت

                                                           

1. William Kruskal 

 05/0 داریامعنتی کندال و آزمون یومن ویتنی در سطح 

α≤  بین  بندیاولویتهمچنین در تعیین . دشاستفاده

توسط ویلیام  پیشنهادشدهعوامل، از روش اقتصادی 

امکان  استفاده شد. روش ویلیام کروسکال 1کروسکال

جهت را  یب همبستگیمجموع مجذورات ضر ةمقایس

 1952این روش که در سال . کندمیفراهم  هاگروهمقایسة 

 ایرتبهبا روش آلن والیس ادغام و به روش تحلیل واریانس 

 هایرتبهبا جایگزین کردن  ،کروسکال والیس شهرت یافت

تحلیل در روش آماری تحلیل واریانس آنوا،  اصلی هایداده

را شکل کروسکال والیس  ةشدایرتبه هایدادهواریانس 

  .دادند

 

 پژوهش هاییافته

در  شدهبررسیاستخر  43از تحقیق،  هاییافتهبراساس 

استخر  19استخر توسط بخش خصوصی،  21شهر تبریز، 

استخر توسط بخش دولتی تأسیس  3توسط بخش دولتی، و 

استخر  21همچنین است. ده شو به بخش خصوصی واگذار 

 6/1اولیة باالی  گذاریایهسرمدرصد( دارای  90/48)

 (.1میلیارد تومان بودند )جدول 

 لیسانسفوقدرصد( دارای مدرک  30/2کمترین آنها )

نفر شاغل  436که از مجموع  دهدمینتایج نشان . اندبوده

 184شغل مربوط به استخرهای دولتی و  254استخرها، 

ه استخرهای خصوصی بوده است. مربوط ب ایجادشدهشغل 

 صورتبهنفر(  59) شاغالندرصد  50/13در تحقیق حاضر 

 صورتبهنفر(  354درصد ) 20/81استخدام رسمی، 

ساعتی  صورتبهنفر(  23درصد ) 30/5استخدام قراردادی و 

بیشترین  قراردادی شاغالنمشغول به کارند. بنابراین 

برای تعیین  .ددهنمیفراوانی را در این تحقیق تشکیل 

 -لموگروفواز آزمون ک هادادهطبیعی بودن توزیع 

 غیرطبیعی بودن از حاکی نتایج. دشف استفاده واسمیرن
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 (.2مورد مطالعه است )جدول  هایداده توزیع

 بررسی مورد استخرهایافراد شاغل در  دهمچنین تعدا

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

 ر هرد متوسط طوربه و ندزن بود آنهادرصد(  59/40نفر )

 هایشغل است. تعدادده ش ایجاد شغل 13/10استخر 

 112 که شغل بود، 201مجموع در ، ایجادشده مستقیم

 است. شده ایجاد بانوان برای شغل 89 و مردان برایشغل 

 برای شغل 147 نیز ایجادشده غیرمستقیم شغل 235 زا

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

 46استخرهای شنای مورد مطالعه در تحقیق حاضر  شاغالن

 نفر 16ناجی یا مربی،  عنوانبهنفر  201مدیر،  عنوانبهنفر 

 کارمند عنوانبهنفر  173مسئول تأسیسات و  عنوانبه

 کار هستند. گروهه پذیرش، خدمات، نگهبان مشغول ب

 ترین فراوانی را به خود اختصاصناجی یا مربی بیش شاغالن

 همچنین در تحقیق حاضر بیشترین شاغلین. اندهداد

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

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

 نفر شاغل 436دهد که از مجموع نتایج نشان می

 184و شغل مربوط به استخرهای دولتی  254استخرها، 

 شغل ایجاد شده مربوط به استخرهای خصوصی بوده است.

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

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

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

 ساعتی مشغول به کار هستند. بنابراین شاغلین قرادادی

 دهند.ی را در این تحقیق تشکیل میبیشترین فراوان

 

 هادادهف جهت بررسی توزیع طبیعی واسمیرن -لموگروفونتایج آزمون ک .2جدول

 z sig متغیر

 003/0 80/1 اولیه گذاریسرمایه

 020/0 515/1 درآمد خالص

 005/0 743/1 دریافتی ةمتوسط شهری

 < 001/0 209/2 تعداد مراجعان

 < 001/0 13/2 شاغالنتعداد 

 

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

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

بر اساس نتایج ضریب  .وجود دارد داریمعنیمثبت و 

و  p≤006/0کندال، بین سرمایه گذاری اولیه ) tهمبستگی 

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

(، تعداد t =785/0و  p =04/0دریافتی ) ةمتوسط شهری

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

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

 

 شاغالنکندال در مورد متغیرها و تعداد  همبستگی ضریبنتایج آزمون  .3 جدول

 داریامعنسطح  ستگیهمب ضریب دوم متغیر اول متغیر  

 اولیه گذاریسرمایه

 شاغالنتعداد 

576/0 006/0 

 004/0 394/0 درآمد خالص استخر

 04/0 785/0 دریافتی ةمتوسط شهری

 031/0 896/0 تعداد مراجعان

 

بین تعداد شاغلین استخرهای دولتی با تعداد شاغلین همچنین نتایج آزمون یومن ویتنی تفاوت معنی داری 
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( نشان می دهد که z=338/2و  p =029/0ستخرهای خصوصی )ا

حاکی از بیشتر بودن معنی دار شاغلین استخرهای دولتی است 

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

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

 

 شاغالنجی نوع مالکیت استخر و تعداد سناختالفنتایج آزمون یومن ویتنی در مورد  .4 جدول
 داریامعنسطح  Z دوم متغیر اول متغیر

 029/0 -338/2 نوع مالکیت شاغالنتعداد 

 901/0 -125/0 شاغالنجنسیت  وضعیت اشتغال

 

از ضرایب همبستگی  آمدهدستبهبا توجه به اطالعات 

 شاغالنبین وضعیت تأهل  که، شودمیفی و کرامر مالحظه 

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

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

زن  شاغالنمدرک مربیگری/ ناجیگری  بیندارد. همچنین 

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

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

 و P=287/0) زن شاغالن تحصیلیک مدر بیناما 

166/0=c شاغالن( و ( 364/0مرد= P266/0 و=c با )

 (.5)جدول د شنوضعیت اشتغال آنان رابطة معناداری مشاهده 

 

با وضعیت  شاغالنمورد ارتباط بین وضعیت تأهل، نوع شغل و مدرک  کرامردرو  فی همبستگی ضریبآزمون  .5دول ج

 اشتغال آنان

 متغیر فی کرامر داریامعن سطح

 وضعیت تأهل 118/0 118/0 048/0

 نوع شغل 314/0 222/0 < 001/0

 زنان تحصیلیمدرک  234/0 166/0 287/0

 مردان تحصیلیمدرک  377/0 266/0 364/0

 مدرک مربیگری/ ناجیگری زنان 795/0 724/0 < 001/0

 مدرک مربیگری/ ناجیگری مردان 726/0 744/0 017/0

 

اولویت بین این عوامل، از روش اقتصادی برای تعیین 

توسط ویلیام کروسکال استفاده شد و براساس  پیشنهادشده

عوامل مؤثر بر تعداد  بندیاولویت، در آمدهدستبهنتایج 

ترتیب نوع مالکیت، درآمد خالص، میزان بهاستخر،  شاغالن

اولیه، میزان شهریة دریافتی و در نهایت  گذاریسرمایه

 (.6)جدول  اندداشتهعان بیشترین اهمیت را تعداد مراج

 

 عوامل  بندیاولویت .6جدول 

 مجموع مجذورات ضریب همبستگی متغیر

 092/0 نوع مالکیت

 057/0 درآمد خالص

 043/0 اولیه گذاریسرمایه

 034/0 دریافتی شهریةمیزان 

 020/0 تعداد مراجعان
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 گیرینتیجهبحث و 

نون صنعت ورزش در تمام سال پیش تاک 30از حدود 

برخوردار بوده است، که از جمله  چشمگیریدنیا از رشد 

به رشد تولید پوشاک و  توانمی ندهندة آنشانموارد 

تجهیزات ورزشی، ایجاد و ساختن اماکن و تسهیالت 

، باال رفتن سطح ایرسانه هایشبکهورزشی، توسعة 

در ورزش و افزایش تعداد  ایحرفهمختلف  هایرقابت

(. صنعت ورزش از عوامل 20اشاره داشت ) کنندگانشرکت

شمار آمده و بر رونق اقتصادی بهملی هر کشور  وریبهره

در تولید محصوالت و  گذاریسرمایهکشورها اثرگذار است. 

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

(. بخش خصوصی 13) گذاردمیبر تولید ناخالص ملی اثر 

نقش مؤثری در توسعة ورزش همگانی،  تواندمیورزش نیز 

و افزایش  زاییاشتغالمانند اهدافی  همچنینقهرمانی، و 

از اماکن و تجهیزات ورزشی داشته باشد.  وریبهره

 از جزئی عنوانبه تنهانه خصوصی بخش گذاریسرمایه

 هایفرصت و رشد منبع آن، از ترمهم بلکه ،کل تقاضای

 (.21است ) آینده در شغلی

بین میزان  را معنادارینتایج تحقیق حاضر، ارتباط 

 ؛نشان داد ایجادشدهاستخرها و مشاغل  ةاولی گذاریسرمایه

 توانمیدر یک استخر،  گذاریسرمایهیعنی با افزایش میزان 

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

(، فدریکو و مینروا 17()1388شمی )تحقیق ها

(، نانا 23()2007) (، نانن کاپ و برمانت22()2008)

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

در ورزش میزان اشتغال مستقیم  گذاریسرمایه در پیدارد. 

و  گذاریسرمایه(. 25) یابدمینیز افزایش  غیرمستقیمو 

ی در مسیر حمایت از بخش عموم هایفعالیت دهیجهت

ضمن ایجاد شغل برای جویندگان  تواندمیبخش خصوصی 

 غیرمستقیمکار، به حصول دستاوردهای مستقیم و 

 وریبهرهاقتصادی نظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی، 

، جلوگیری پذیرآسیبنیروی کار، کاهش بزهکاری در اقشار 

 هایهزینهاز اشاعة فرهنگ بیکاری و تنبلی و کاهش 

اشتغال  دهیجهت. براساس این رویکرد، شودمنجر درمانی 

از طریق استخرهای شنا، با توجه به آثار مستقیم و 

ورزش و پیشی گرفتن منافع اجتماعی و  غیرمستقیم

 هایحمایتفرهنگی آن بر منافع شخصی و اقتصادی، 

 -قانونی، مالی و تسهیالت دولت بر مبنای اهداف فرهنگی

 ضروری است. ااستخرهاجتماعی 

دیگر تحقیق حاضر، اختالف معناداری بین  ةمطابق یافت

 وجود دارد و آنها شاغالننوع مالکیت استخرها با تعداد 

در استخرهای دولتی بیش از  جادشدهیاتعداد مشاغل 

استخرهای خصوصی است. این نتایج با نتایج تحقیقات 

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

دارد، اما با نتایج تحقیقات کویی و همکاران  یهمخوان

آن است  یناهمخوانندارد. علت این  یهمخوان( 27()2007)

سهم مشارکت دولت را در کشورهای که چان و همکاران 

 . اندکردهمانند آلمان و فرانسه بررسی  اییشرفتهپ

معناداری  ةرابطوجود  ةدهندنشاندیگر تحقیق  ةنتیج

دریافتی با تعداد  ةمتوسط شهری و د مراجعانبین تعدا

. افزایش تقاضای استاستخرهای شنای شهر تبریز  شاغالن

جامعه برای خدمات ورزشی، امکان ایجاد مشاغل جدید در 

و روند رو به افزایش تأسیس اماکن  بخشدیمورزش را ارتقا 

 تواندیمدر این اماکن  طیواجدالشراورزشی و اشتغال افراد 

 تواندیمیندی افرکیفیت ورزش کمک کند. چنین  یقابه ارت

عمومی، تأمین سرمایه،  یرساناطالعاز طریق آموزش، 

اجرایی و  یهانهیهزکاهش موانع موجود، کاهش و تسهیل 

و ایجاد خدمات  شودیممالیاتی که بر این اماکن تحمیل 

 ةاز واژ کارویل مک(. از طرفی، 2دست آید )بهحمایتی 

 اماکناستفاده از  برایتقاضا  تحلیلدر  ترجیحی قیمت

 مفهومی ةکنندبیان ترجیحی قیمت. کرداستفاده  ورزشی

 یا کاالهادر استفاده از  که است پرداختی بهایعادالنه از 
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 قیمت این. شودمیپرداخت  کنندهمصرف سویخدمات از 

 مورد کاالیارزش  مانندمختلف  متغیرهایاز  تابعیخود 

از  کنندهمصرف، اطالعات کنندهصرفم سویاز  استفاده

و  کاال ةدر ارائ شدهمصرف هایهزینه یا هاقیمتسطح 

، نوع شدهپرداخت احتمالی یارانة میزانخدمات، 

 این. بر است ورزشی مکان فیزیکی کیفیتو  دهیسرویس

خدمات،  ةشدادراک کیفیتو  تجربیاتمبنا، اطالعات، 

است  کنندهرفمص سویاز  ترجیحی قیمت ةکنندتعیین

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

که استخرها با تعداد  دهدمینشان ه زمیناین 

 شاغالنباال، تعداد  ةبیشتر و با میزان شهری کنندگانمراجعه

بیشتری نیز دارند، این نتایج با نتایج تحقیق سایفرید 

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

 دارد. همخوانی

براساس نتایج تحقیق حاضر بین تأهل، نوع شغل و 

با وضعیت اشتغال آنان  شاغالنمدرک مربیگری/ناجیگری 

، ولی بین مدرک تحصیلی با ردمعنادار وجود دا ةرابط

معناداری وجود ندارد. همچنین  ةآنان رابط اشتغالوضعیت 

اختالف معنادار  شاغالنبین جنسیت و وضعیت اشتغال 

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

مجرد  آنهادرصد  90/20متأهل و  آنهادرصد  10/79تبریز، 

نفر و از میان  52متأهل  شاغلافراد نفر  345بودند. از میان 

رسمی در این اماکن  صورتبهنفر  7مجرد  شاغل فرد 91

روه در هر دو گ شاغالن، و بیشتر اندشدهورزشی استخدام 

. ندقراردادی مشغول به کار صورتبهو مجردها  نمتأهال

رسمی از میان افراد متأهل و اغلب  شاغالنبنابراین بیشتر 

 . ندادر استخرهای دولتی

استخرها مرد و  شاغالندرصد  40/59همچنین حدود 

زن بودند. بنابراین تعداد مشاغل  آنهادرصد  60/40فقط 

ان بوده است. نتایج برای مردان بیش از زن جادشدهیا

در این زمینه با نتایج تحقیق هاشمی  آمدهدستبه

 های(، و گزارش29()2003(، فابین و پاتریک )18()1388)

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

بالقوه تعداد زیادی  طوربه تواندیمبخش ورزش  نکهیابه 

ای مردان و هم برای بر ژهیوبهشغل را از طریق مؤسسان آن، 

که ایجاد مشاغل جدید و تأسیس  آنجا اززنان ایجاد کند، و 

استخرهای شنای کوچک و متوسط  ماننداماکن ورزشی 

آموزشی برای  یهافرصت ةبرای ایجاد اشتغال و توسع

روی مشکالت پیش  ییشناساجوانان ضروری است، بنابراین 

آنان،  یاحرفهی در دسترسی آنان به بازار کار، دورنما ،زنان

 برایو تطبیق زندگی شغلی و زندگی خانوادگی و تالش 

روند تأسیس اماکن  تواندیممرتفع ساختن این مشکالت 

خصوصی و  یهابخشورزشی و استخرهای شنا را هم در 

 هم دولتی رونق بخشد.

در  رصد از مربیان شاغلد 40/17در پژوهش حاضر، 

 ناجیگری/ربیگریدارای مدرک م مورد بررسی، یاستخرها

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

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

درصد دارای مدرک  90/9نداشتند، و فقط 

 شاغالن رسدیمنظر بهبودند.  1درجه  ناجیگری/مربیگری

نسبت به ی بیشتربدون مدرک مربیگری/ناجیگری فراوانی 

مربیانی که دارای مدرک مربیگری . نددار هاگروه ةبقی

باالتری هستند، سهم کمتری از اشتغال در استخرهای شنا 

استخرهای شنا توسط  واقعبه، انددادهرا به خود اختصاص 

 رسدیمنظر به، که شوندیممربیان با دانش فنی کم اداره 

استخرهای شنا، که  یهانهیهزدلیل کاستن به مسئلهاین 

، باشد. این یافته با نتایج ردیگیمسسان صورت توسط مؤ

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

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

و  اندبردهبر کار و اشتغال نام  رگذاریتأثتخصص را از عوامل 

استفاده از نیروهای فعال و  منظوربهکه  رندیگیمنتیجه 

 ةبیشتر، باید زمین یوربهره رایبدر آنان  ایجاد تخصص
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با  توانیمکسب تخصص در جامعه فراهم شود. بنابراین 

آموزشی، سطح دانش و آگاهی مربیان را  یهادورهبرگزاری 

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

در استخرهای شنا دارای  شاغالندرصد از  60/21

درصد از آنان  80/40لم و بیش از مدرک تحصیلی زیر دیپ

دیپلم بودند و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی، کمتر از 

. بیشترین فراوانی مربوط انددادهرا تشکیل  شاغالننیمی از 

به افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و کمترین فراوانی مربوط 

. استو باالتر  سانسیلفوقبه افراد با مدرک تحصیلی 

یک از  رسمی مربوط به هر شاغالن از میان نیهمچن

مدارک تحصیلی مختلف، افراد دارای مدرک  یهاطبقه

و باالتر درصد باالتری را به خود  سانسیلفوقتحصیلی 

در  بیکاریرشد  اساسیاز علل  یکی. انددادهاختصاص 

. است، فقدان مهارت و تخصص الزم نیافتهتوسعه کشورهای

و  وظایفن شد تخصصیصنعت در جهان و  پیشرفت

 ضروریو  بدیهی امریبه تخصص و مهارت را  نیازمشاغل، 

 پیشرفتبا توجه به  کاردر بازار  .اشتغال ساخته است برای

 مزیتحفظ  منظوربهتقاضا  هایطرف تکنولوژیو  فناوری

 کارگیریهب نیازمند، خصوصیخصوص در بخش هب رقابتی

 فعلی ایطشرموضوع در  اینماهر و توانمندند و  کار نیروی

است. وجود مهارت  افزایشو با توجه به روند موجود رو به 

 دهدمی افزایشرا  کار نیروی وریبهرهسو  یکو تخصص از 

 کارجویان برایرا  شغلیفرصت  ایجاد امکان ،دیگر سویو از 

 یارتقا واقعبه، آمدهدستبه. با توجه به نتایج آوردمیفراهم 

شغلی آنان نیز  یبه ارتقا تواندیم شاغالنسطح تحصیالت 

تأثیر  توانندیمکمک کند، زیرا نیروها با دانش تخصصی 

 ةمدیریت و ادار نیهمچنبهتری بر آموزش ورزشکاران و 

استخرهای شنا بگذارند. این یافته با نتایج یوسفی و 

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

بین  ةرابط آنهاکه این امر باشد  مکن استمندارد و علت آن 

در اشتغال را بررسی کردند و بر  حضور ومدرک تحصیلی 

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

 .اندکردهعنوان 

دموگرافیک  یهایژگیو ةتحقیق در زمین یهاافتهی

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

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

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

 یناهمخوانو این  مغایر است( 31()2003تحقیقات کوتز )

به این دلیل باشد که، کوتز در تحقیق خود به  مکن استم

 هایورزشدر  شاغالندموگرافیک  یهایژگیو بررسی

و در سرگرمی پرداخته،  -تفریحی هایبخشدر  ایحرفه

، تأثیر مثبت هاویژگینهایت به این نتیجه رسیده که این 

علت به تواندیمدارند و این اندکی بر میزان درآمد و اشتغال 

فرد  یهامهارتبیشتر  یاحرفه یهاورزشآن باشد که در 

مدرک مربیگری، جنسیت،  مانند ییهایژگیومطرح است و 

تحقیق چندان در این  شدهیبررس یهایژگیوتأهل یا سایر 

 .ندیستن رگذاریتأث

با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاکی از آن است که 

آن مربوط به  شاغالنآن بیشتر  تبعبهبیشتر استخرها و 

جذب  هایسیاستضعف  روازاینبخش دولتی است، 

بخش خصوصی در این زمینه کامالً مشهود  گذارانسرمایه

 هایگذاریسرمایهر از آنجا که از جمله عوامل مؤثر ب است.

اقتصادی و  متغیرهایبه  توانمی خصوصی در هر کشور

 محیط امنیتنهادی معطوف به  متغیرهای دیگر

الزم  تسهیالت ایجاد بنابراین کرد،اشاره  گذاریسرمایه

 هایحمایتاز جمله  خصوصیبخش  ترغیب منظوربه

کم  ةبا سود و بهر یابالعوض  هایوام ةدولت جهت ارائ

 بسیار زمینه اینمناسب در  هایسازینگفرهو 

 یدهجهتو  یگذارهیسرما .رسدمینظر به ضروری

بخش عمومی در مسیر حمایت از بخش  یهاتیفعال

ضمن ایجاد شغل برای جویندگان کار،  تواندیمخصوصی 

به حصول دستاوردهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی 
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نیروی کار،  یوربهرهنظیر افزایش شادابی و نشاط اجتماعی، 

، جلوگیری از اشاعة ریپذبیآسکاهش بزهکاری در اقشار 

منجر درمانی  یهانهیهزفرهنگ بیکاری و تنبلی و کاهش 

 به توجه با پایان در ،یدهجهت. براساس این رویکرد دشو

 بهبود در آن نقش نیز و اشتغال امر در ورزش اهمیت

 عرضة منض امر مسئوالن شودیم پیشنهاد جامعه، سالمت

 زمینه، این در متخصص نیروهای تربیت و مناسب تسهیالت

 یهاباشگاه کارآفرینی و اشتغال ایجاد و فعالیت میزان بر

 همچنین، .باشند داشته مستمر و کافی نظارت خصوصی

 ضمن تا سازند فراهم هاخانم بیشتر فعالیت برای را زمینه

 صوصیخ بخش شیازپشیب رونق شاهد بیشتر، ییزااشتغال

باشیم.  کشور ورزش پیشرفت و جامعه سالمت نهایت در و

 ضمن ،شودیم پیشنهاد نیز هاباشگاه به صاحبان

 تعداد افزایش منظوربه بیشتر، یگذارهیسرما

 این در اشتغال افزایش عوامل از خود که ،کنندگانمراجعه

 آنها به مناسب تسهیالت ةعرض برای را زمینه ست،هاباشگاه

 ند.ساز فراهم
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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 method-

analytical 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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