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 مقدمه

هاي اخير به چالشي بزرگ براي هاي اجتماعي در جوامع مختلف، در دههترين عوامل آسيبمهم عنوان يكي ازمعضل بيكاري به 

ويژه در كشورهاي در حال توسعه با ورود تصاعدي نيروي كار از اين معضل به. ريزان توسعه تبديل شده استگزاران و برنامهسياست

گيري مشكالت بسياري را فراهم آورده سويي ديگر، موجبات شكل يك سو و عدم توازن بازار كار در جذب چنين نيروي عظيمي از

گيري از نيروهاي متخصص و هاي مثبت در جهت بهرهعنوان يكي از راه حلسازي بهاز طرف ديگر، خصوصي). 1379بهشتي،.(است

هدف مهم ايجاد يك بازار جهت رسيدن به اين . گرددزايي و تالشي در راستاي رفع معضل بيكاري معرفي ميدر نتيجه اشتغال

زايي، با گسترش هاي پر رونق اشتغالعنوان يكي از حيطهاز سويي ديگر ورزش به. صنعت نقش بسيار مهمي خواهد داشت رقابتي در

اين . افزون خود در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي در ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نفوذ كرده استروز

ارتقاي سطح  :ازمستقيم ورزش عبارتندآثار غير. به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بر اقتصاد و بازار كار مؤثر است صنعت

هاي درماني كنند، كارايي بهتر افراد در حين كار و انجام وظيفه و كاهش هزينههاي ورزشي شركت ميسالمتي افرادي كه در فعاليت

توليد و فروش كاالهاي ورزشي، واردات و صادرات  :ازچنين آثار مستقيم آن عبارتندهم. شوندمي هايي كه صرف امور تربيتيو هزينه

هاي ناشي از اعزام ورزشكار و مربي به ديگر كشورها و در نتيجه ايجاد اشتغال و گردي ورزشي، امتيازكاالهاي ورزشي، جهان

هدف از تحقيق حاضر بررسي نقش خصوصي سازي در ميزان  ه شده لذا با توجه با موضوعات اشار). 1386عطار زاده،(كارآفريني 

  .باشد اشتغال زايي در بخش ورزش مي

 روش شناسي

هاي غير دولتي سطح شهر اروميه به  آماري تحقيق شامل مديران و مسئولين باشگاه هجامع. روش تحقيق حاضر همبستگي بود

اي و با استفاده از فرمول كوكران گيري خوشهها حجم نمونه به روش نمونه باشگاهدر اين تحقيق، با توجه به پراكندگي . بود 120تعداد 

عنوان نمونه باشگاه به  100دولتي شهر اروميه، تعداد  با توجه به در دسترس بودن فهرست اماكن ورزشي غير. محاسبه شده است

 اخته داراي مولفه هاي خصوصي سازي و اشتغال زاييمحقق س  ابزار گردآوري اطالعات استفاده از پرسشنامه. آماري انتخاب شدند

  .محاسبه شده ، است α=83/0و ثبات دروني روايي مورد قبول  با با استفاده از مباني نظري و منابع اطالعاتي

  هايافته

  رابطه خصوصي سازي و عوامل موثر بر  آن و ميزان اشتغال زايي :1جدول

 زايياشتغال متغيرها

 ضريب همبستگي اوليهگذاري سرمايه

p-value 

650/0 

001/0 

 ضريب همبستگي مالكيت و رقابت

p-value 

450/0 

001/0 

  ضريب همبستگي تعهد و مالكيت

p-value 

630/0  

001/0 

 

درآمد خالص بخش خصوصي 

 گذاري در ورزشاز سرمايه

  ضريب همبستگي

p-value 

425/0  

012/0 

  645/0  ضريب همبستگي شفافيت
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p-value  001/0  

  

 

 

  بحث و نتيجه گيري

اين نتايج . بين عوامل موثر بر خصوصي سازي و ميزان اشتغال زايي رابطه معني داري وجود داردهاي تحقيق نشان داد  تحليل يافته 

  1385احمدي و همكاران  . همخوان است  1390و پاداش و همكارن  1387، دباغي و همكاران 1385يا نتايج احمدي و همكاران 

 صاحبان ديدگاه از ورزش  خصوصي سازي و مشكالت موانع از يكي به عنوان را ماليات و بيمه كار، قانون نامناسب وضعيت

هاي مالي از با تالش در زمينه رفع محدوديت.  كند كه با برخي از نتايج تحقيق حاضر نيز همخوان استمي بيان ورزشي باشگاههاي

از . زايي بخش خصوصي ورزش كمك بيشتري نمودتوان به اشتغالماليات و عوارض ميهاي طوالني مدت و كاهش طريق ارائه وام

ها را گيرد، زمينههاي مالي صورت ميسويي ديگر بخش خصوصي با كسب درآمد بيشتر؛ كه بدون ترديد همزمان با رفع محدوديت

عنوان يك صنعت پردرآمد و داراي سهم بسزا در به صنعت ورزشبا توجه به اين مطلب كه  .نمايدبراي ايجاد اشتغال بيشتر فراهم مي

هاي بخش خصوصي در هاي زيربنايي و جذب سرمايهاقتصاد كشورها از اين مهم مستثني نبوده و كشورهاي بسياري با اجراي برنامه

  .اندمند گرديدههاي متنوع اين صنعت از فوايد بسيار اين راهكار اقتصادي بهرهشاخه

  پژوهشعلمي - پيام اجرايي

هاي قانوني به كاهش در مقدار پرداخت، هاي طوالني مدت و كاهش ماليات و عوارضهاي مالي از طريق ارائه وامرفع محدوديت 

  فراهم نمودن زمينه سرمايه گذاري خارجي در بخش ورزش كشورودولت و شهرداري 

 اشتغال زايي، خصوصي سازي، توسعه اقتصادي ورزش :هاي كليدي واژه
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