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 از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد خالقیت و کار آفرینی

 4نفیسه باقریان ،3ارسالن چولکی ،2، سمیه حیدری1ایمانه پور معزی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه . 2 ؛رئیس آموزش اداره کل تربیت بدنی اصفهانکارشناس ارشد مدیریت ورزشی و . 1

  . کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تهران4 ی و مربی دانشگاه آزاد ایالم. دانشجوی دکتری مدیریت ورزش3 ؛تهران

 ashadivand@yahoo.comآدرس ایمیل نویسنده مسئول: 

ورزش جایگاه مناسب و متنوع برای ایجاد اشتغال و تولید فرصت های جدید اقتصادی دارد. با شناخت زمینه های مقدمه: 

به علت نقش (. 1)ایجاد کردبرای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی را  یمی توان فرصت های شغلکارآفرینی در ورزش 

 (.2)این دو بر هم متاثرندانکارناپذیر خالقیت در فعالیت های کارآفرینانه و ایجاد ایده های جدید، 

شگاه آزاد نفر از دانشجویان دان 100نمونه گیری ساده  دومتغیری بود. جامعه تحقیق همبستگی تحقیق روش شناسی:روش

 بود. 96/0و  92/0ها ارد استفاده شد. پایایی در پرسش نامه ندپرسش نامه استاانتخاب شدند. 

بدست  001/0و سطح معنی داری در هر دو  623/0و در مردان غیر ورزشکار 661/0ضریب همبستگی در مردان ورزشکار   یج:انت

 آمد. 

 تحقیق یافتة غیرورزشکار رابطه وجود دارد. این و ورزشکار در مردان کارآفرینی و خالقیت بین مالحظه شد گیری:بحث و نتیجه

لی خالقیت را در دانش تحصیتوجه به دارد. پیشنهاد می شود فارغ التحصیالن دانشگاهی با  ( همخوانی2008) چا و چنگ نتایج با

 .کارآفرینی منجر شود خود پرورش دهند تا به

 رینی، ورزشآفرخالقیت، کا های کلیدی:واژه
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