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  بررسي رابطة بين خالقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكاربررسي رابطة بين خالقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار
  ))دانشجويان دانشگاه يزددانشجويان دانشگاه يزد: : مطالعة مورديمطالعة موردي((

  
  11داريوش فريدداريوش فريد

  شگاه يزدشگاه يزددانداناستاديار استاديار 

  
  

  چكيده
با . هاي جديد اقتصادي استهاي مناسب و متنوع براي ايجاد اشتغال و توليد فرصتهاي ورزشي يكي از جايگاهفعاليت

هاي جديدي را به كارآفرينان و جامعه معرفي كرد تا از آن براي توان فرصتهاي كارآفريني در ورزش، ميشناخت زمينه
هدف اين پژوهش، بررسي رابطة بين خالقيت و كارآفريني در بين مردان . تماعي بهره گيرندپيشرفت و توسعة اقتصادي و اج

كه از اين )  دانشجو7938(جامعة آماري اين تحقيق كلية دانشجويان دانشگاه يزد بودند . و زنان ورزشكار و غيرورزشكار بود
نمونه با استفاده از جدول مورگان، حجم آماري براي تعيين حجم .  دانشجو دختر بودند4477 دانشجو پسر و 3461تعداد 

روش تحقيق با توجه به نوع مطالعه از نوع .  نفر براي دانشجويان دختر برآورد شد354 نفر براي دانشجويان پسر و 346
 نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه بين خالقيت و كارآفريني هم در ورزشكاران و هم در غيرورزشكاران. همبستگي است

بررسي رابطة بين دو متغير در چهار گروه دال بر وجود رابطة بين خالقيت و . داري وجود ندارد رابطة مثبت و معني
 درصد و در مردان غيرورزشكار 65به طوري كه خالقيت در مردان ورزشكار . كارآفريني در مردان ورزشكار و غيرورزشكار بود

  .كرد درصد كارآفريني را تبيين مي63
  
  هاي كليديواژه

  هاي ورزشي، كارآفريني، خالقيت، ورزشكارفعاليت
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  مقدمه

وري ملي است به  ورزش يكي از عوامل بسيار مهم و اساسي تأمين سالمت و نشاط جامعه و افزايش بهره
ورزش در ). 10(هاي ورزشي در جوامع پيشرفته نقش بسزايي در رونق اقتصادي دارد  طوري كه توجه به فعاليت

هاي  هاي مناسبي براي فعاليت اي دارد به طوري كه اين تحول فزاينده زمينه نيز روند رو به توسعهكشور ما 
شود كه ايجاد و تأسيس مشاغل كارآفرينانه  اين مهم از آنجا ناشي مي. سازد كارآفرينانه در كنار ورزش ميسر مي

اده است و بيشتر كشورهاي پيشرفتة هاي اخير را به خود اختصاص د اي از مشاغل ايجادشده طي سال سهم عمده
  ).13(اند  اي را از كارآفرينان تدوين كرده و به اجرا گذاشته هاي حمايتي گسترده صنعتي، برنامه

با شناخت . هاي جديد اقتصادي دارد وليد فرصتتورزش جايگاه مناسب و متنوع براي ايجاد اشتغال و 
 جديدي را به كارآفرينان و جامعه معرفي كرد تا از آن براي هاي توان فرصت هاي كارآفريني در ورزش، مي زمينه

امروزه، كارآفرينان ورزشي منبعي براي تسريع رشد ). 12(پيشرفت و توسعة اقتصادي و اجتماعي بهره گيرند 
اهميتي در ايجاد ارزش و  كارآفرينان در سراسر جهان نقش با. شوند كسب و كار و موفقيت آن محسوب مي

از آنجا كه بسياري از ورزشكاران بعد از ). 31(يافته و رو به توسعه دارند  ي در كشورهاي توسعههاي شغل فرصت
كنند، الزم است تا ميزان توان آنها در ايجاد چنين  گذاري مي ها سرمايه اتمام دورة ورزشي خود در برخي فعاليت

هاي كارآفرينانه و ايجاد  قيت در فعاليتچنين به علت نقش انكارناپذير خال هم). 28(مشاغلي به دقت بررسي شود 
  ).41(هاي جديد، تأثير اين دو مفهوم بر يكديگر قابل انكار نيست  ايده

از . رسد اي مناسب به نظر مي هاي علمي و فني، واژة دهكدة جهاني كلمه در عصر حاضر به دليل پيشرفت
اي و جهاني به  ت را در سطح ملي، منطقههاي ارتباطي بازارهاي گوناگونِ توليد و عرضة خدما آنجا كه شبكه

اند، بديهي است كه در اين  پذيري دانسته يكديگر متصل ساخته و كليد ورود به اين بازارهاي جهاني را رقابت
پذيري و سازگاري خود را  هاي رقابت رقابت جهاني نه تنها كشورها بلكه كلية نهادها و افراد بايد پيوسته قابليت

هاي خالّق و كارآفرينايي كه بتوانند خود را پيوسته با  براي دستيابي به اين مهم، پرورش ايده. )15(افزايش دهند 
اما موضوع ديگري كه لزوم توجه به كارآفريني را . رسد دنياي جديد هماهنگ و سازگار كنند ضروري به نظر مي

رسد پرورش افراد   به نظر ميطوري كه به. سبب شده، معضل بيكاري است كه كشور با آن دست به گريبان است
هاي مقتضي از طرف سياستگذاران و مديران اقتصادي مورد توجه  حل عنوان راه كارآفرين و تفكر خوداشتغالي به
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هاي قبل و برخي از كشورهاي در حال  اين مسئله سبب شده كشورهاي پيشرفته از دهه). 6(قرار گرفته است 
برداري از اين   مؤثر و مثبت كارآفرينان اقتصادي در توسعة جامعه، بهرههاي اخير با توجه به نقش توسعه از دهه

اين توجه در حد . اند ر جهت مواجهه با معضالتي همچون ركود، تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار دادهدقابليت 
   و مشاوره، هاي عملي به منظور بسط روحيه و رفتار كارآفرينان، آموزش ها و برنامه تدوين راهبردها، سياست

 اجتماعي، رفع موانع و ايجاد –هاي مختلف اقتصادي  ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت كارآفرينان در عرصه
  ارتباط و همكاري بين آنها و تسهيل دستيابي آنها به بازارهاي جهاني بوده و نتايج قابل توجهي نيز در پي 

  ).26(داشته است 

شناسي و  هاي مختلف دانش از جمله روان ث مربوط به آن در حوزهبا توجه به اين كه كارآفريني و مباح
اين موضوع . اي قلمداد كرد رشته توان كارآفريني را موضوعي بين اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، مي

موضوع ديگري كه به . دهندة وسعت بحث كارآفريني از يك طرف و پيچيدگي آن از سوي ديگر است نشان
كارآفريني دامن زده و آن را مورد توجه محققان قرار داده، نگراني مديريت اقتصادي كشورها و مباحث مربوط به 

عنوان يك  اي تفكر خوداشتغالي را به طور فزاينده سياستمداران در زمينة اشتغال و مشكل بيكاري است كه به
بار توسط كانتيليون تعريف شده هرچند اصطالح كارآفريني براي نخستين . حل مورد توجه آنان قرار داده است راه

دهد  نسبت مي) 1848 (2 كاربرد عام اصطالح كارآفريني را در حوزة اقتصادي به ميل1ولي شومپيتر) 30(است 
وي به نوآوري و نقش آن در پويايي . بعد از ميل، شومپيتر از منظر ديگري به كارآفريني توجه داشته است). 36(

 به نحوي مشخص و گسترده به ارائة نظريه و تبيين 3 از سوي ديگر، مك كلند.كند هاي اقتصادي تأكيد مي نظام
هاي شغلي پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه  هاي فردي با رشد و توسعة اقتصادي در زمينه رابطة بين ويژگي

رشد و توان  ها در افراد مي پيشرفت به گروه يا مذهب خاصي اختصاص ندارد و با رشد و توسعة برخي از ويژگي
كننده  ، توجه از عمل به عمل)1961(با كارهاي مك كلند ). 37(توسعة اقتصادي را در جوامع مختلف فراهم آورد 

شوند  هاي افراد آغازگر كسب و كارهاي جديد مطرح مي هايي كه از سوي وي به عنوان ويژگي ويژگي. تغيير كرد
  .ي و پذيرش مسئوليت شخصي براي نتايج نوآوريپذيري متوسط، نوآور انگيزة پيشرفت، مخاطره: عبارتند از
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شناختي كارآفرينان كه آنها را از غير  هاي روان با توجه به اين نكات به منظور پرداختن به مبحث ويژگي
. كند، در اين پژوهش درصدد آنيم تا رابطة متغيرهاي خالقيت با كارآفريني را بررسي كنيم كارآفرينان متمايز مي

آموختگان  فكر كارآفريني و ورود به كسب و كار در ميان ورزشكاران كشور، به ويژه دانشاز طرفي ايجاد ت
اند و امكان ايجاد  دانشگاهي كه با توجه به دانش و مهارتي كه در رشتة تخصصي دانشگاهي خود قرار گرفته

گيري از  ا بهرهشود كه آنها ب صورت فردي يا گروهي در رشتة تخصصي خود را دارند موجب مي كسب و كار به
استعدادهاي بالقوة خود، افرادي خالق، نوآور و كارآفرين شوند و خود را باور كنند كه اين خودباوري نه تنها 

هاي فكري و رواني را كه  شود بلكه بسياري از ناهنجاري شان مي منجر به تسلط و موفقيت آنان در زندگي شخصي
بنابراين در اين . رساند دهد و آنان را به جايگاه واقعي خود مي اند را كاهش مي امروز با آن دست به گريبان

پژوهش جامعة آماري مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار دانشجويان دانشگاه يزد مطالعة روابط بين خالقيت و 
  .كارآفريني انتخاب شد

  

  چارچوب نظري

ضور داشته و مبناي تحوالت و كارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه بااو در تمام شئون زندگي ح
افتد و به  هاي مختلفي اتفاق مي ها و مجموعه و فرايندي است كه در محيط) 19، 4(هاي بشري بوده  پيشرفت

دهند، رخ  هاي اقتصادي واكنش نشان مي هاي افرادي كه به فرصت شكل تغيير در نظام اقتصادي از طريق نوآوري
  ).29(شود   جامعه ميدهد و موجب ايجاد ارزش براي فرد و مي

بنابراين كارآفريني، . كنند كارآفرينان افرادي هستند كه تركيبات جديدي را در توليد محصوالت معرفي مي
به عبارت ). 27(كند  نيروي ناپايدار است كه فرايند تخريب خالقانه كه الزمة توسعة اقتصادي است را آغاز مي

هاي جديد، با ايجاد كسب و كار،  يد است كه با شناسايي فرصت فردي داراي ايده و فكر جد،ديگر، كارآفرين
از سوي ديگر، در زمينة خالقيت، تعاريف متعدد و متنوعي . كند محصول يا خدمت جديدي را به بازار عرضه مي

به اعتقاد ). 4(داند كه داراي دو ضابطة تازگي و مناسبت باشد   عمل خالق را عملي مي1آمابلي. ارائه شده است

                                                            
1 -  Amabile 
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بيشتر ). 5(ترين برداشت از خالقيت، عبارت است از اينكه فرد، فكري نو و متفاوت ارائه دهد  روز متداولاف
بر اين ). 40(شناسان بر اين مطلب توافق دارند كه خالقيت به دستاوردهاي تازه و ارزشمند اشاره دارد  روان

برخي . هاي متفاوتي وجود دارد تازگي ديدگاهالبته در مورد مفهوم . اساس اولين معيار اثر خالق، تازگي آن است
توان يك ايده يا دستاورد را تازه محسوب كرد كه دست كم از ديد  اند كه زماني مي محققان بر اين عقيده

توان به كار برد  ايجادكنندة آن جديد و نو باشد اما برخي ديگر بر اين باورند كه واژة خالقيت را براي آثاري مي
). 40(نامند   تبديل مي اين معيار را درجة. با آنچه تا آن زمان شناخته شده است، داشته باشدكه تفاوت فاحشي 

هاي شناختي   كه با خواسته به اين معني. افزون بر معيار تازگي، دستاورد خالق بايد ارزشمند و كارامد نيز باشد
بودن، جزء اساسي تعريف خالقيت است در واقع، معيار ارزشمند . آن موقعيت، تناسب داشته و مفيد فايده باشد

  ).40(سازد اثرهاي نو اما ناكارامد را از گسترة خالقيت خارج سازيم  كه ما را قادر مي

هاي مختلف ارتباط  پژوهش. شناختي كارآفريني، تحقيقات زيادي انجام شده است در مورد پيشايندهاي روان
  .شود در اينجا به برخي از آنها اشاره مياند كه  اين پيشايندها را با كارآفريني بررسي كرده

 معتقد است خالقيت و 1موضوع كارآفريني هميشه با خالقيت و نوآوري عجين بوده، به طوري كه دراكر
توان گفت كارآفريني بدون خالقيت و نوآوري حاصلي ندارد  كارآفريني، آنچنان الزم و ملزوم يكديگرند كه مي

ها   اين نكته اشاره دارند كه كارآفرينان انتخاب مشاغل جديد يا تأسيس شركتنتايج برخي از تحقيقات به). 22(
و مؤسسات را نه فقط به داليل اقتصادي، بلكه اغلب به خاطر علت نوآوري و خالقيتي كه در مشاغل وجود دارد 

نتيجه رسيد كه  كارآفرين به اين 150با بررسي ) 2، به نقل از فاريس1989(براي مثال سولومون . كنند دنبال مي
انگيزة كارآفرينان در شروع به كار، تصميم به خلق چيزهاي نو، بديع و متفاوت بود و سود اقتصادي انگيزه و 

 معتقد است كه كارآفرينان واقعي مشاغل جديد 3در همين راستا شاين). 23(محرك اولية رفتار كارآفريني نبود 
  ).35(هاي اقتصادي  ند تا انگيزهكن را بيشتر به داليل نوآوري و خالقيت شروع مي
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هاي يك فرد كارآفرين را دارند،  كنند ويژگي  نشان داد كساني كه فكر مي1تحقيق شاور، ويليامز و اسكات
 در پژوهشي در كشور اندونزي مشاهده كرد 2ريسال). 39(دهند  خالقيت و انگيزة پيشرفت بيشتري را نشان مي

كارلند و استوارت نيز اعتقاد ). 33( كارآفريني، خالقيت و نوآوري است كه از جمله صفات مؤثر در انتخاب شغل
گيرد كه عملكرد نوآورانة خالق تنها  اي از عوامل شخصيتي را دربرمي هاي كارآفرينان مجموعه دارند كه ويژگي
به خود هاي كارآفريني، انگيزة پيشرفت بيشترين سهم پژوهشي را  شايد از ميان تمام ويژگي. يكي از آنهاست

براي . سپس توسط محققان ديگر پيگيري شد. كلند آغاز شد اين برداشت در ابتدا با كار مك. اختصاص داده باشد
هاي مختلفي كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه با وجودي كه در   در بررسي3مثال سكستون و باومن

 استفاده شده، در مطالعات كارآفرينان موفق، تحقيقات مختلف از ابزارهاي متفاوت براي سنجش انگيزة پيشرفت
آرشيد در تحقيق ديگري دريافت كه كارآفرينان موفق ). 38(انگيزة پيشرفت به صورت ثابت مشاهده شده است 

هاي فردي  اند، يعني موفقيت خود را به عواملي چون تالش، كوشش، خالقيت و توانايي داراي منبع كنترل دروني
 با بررسي و ارزيابي وضعيت موجود آموزش كارآفريني 4در پژوهشي ديگر پوستيگو. )2(دهند  خود نسبت مي

ها براي آموزش كارآفريني،  ترين دوره دانشجويان در كشور آرژانتين بيان كرد كه از نظر دانشجويان، مهم
  ).32(هاي خالقيت و نوآوري است  دوره

هاي فردي پرداخته،  هاي كارآفرينانه با ويژگي ليتنتايج يكي از مطالعاتي كه چندي پيش به بررسي رابطة فعا
دهندگان خالقيت و نوآوري زيادي داشتند و حدود دو سوم آنها خالقيت  دهد كه بيش از نيمي از پاسخ نشان مي

شوندگان مدعي بودند كه به علت عدم آشنايي  با اين حال مصاحبه. اي اساسي در كارآفريني معرفي كردند را پايه
  ).21(هاي خود در محيط كار به درستي بهره گيرند  اند از توانايي  مديريت خالقيت، نتوانستههاي با روش

ها نشان داد كه كارآفرينان  در نتايج تحقيق ديگري در زمينة نقش خالقيت كارآفرينان در بقا و رشد سازمان
نكتة . هاي خالقانه ندارند ه از فعاليتاي جز استفادة بهين براي دستيابي به نيروي رقابتي پايدار براي سازمان، چاره

يروي بيشتري نيز پاند،  ها و افرادي كه توجه بيشتري به خالقيت داشته جالب در اين تحقيق آن است كه سازمان

                                                            
1  - Shaver, Willams, Scott 
2 - Rissal 
3 - Sexton and Bowman 
4 - Postigo 
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اند كه اين مسئله تأثير شگرفي در رضايتمندي مشتريان و رشد سازمان داشته  از اخالقيات در كسب و كار داشته
  ).20(است 

ارشد  هاي بروز و پرورش كارآفريني در دانشجويان سال آخر كارشناسي و كارشناسي بررسي زمينهعزيزي در 
پذيري،  دانشگاه شهيد بهشتي، نتيجه گرفت كه بين متغيرهاي اعتقاد به كنترل دروني، انگيزة پيشرفت، ريسك

  ).11(د داري وجود دار طلبي و خالقيت دانشجويان با كارآفريني آنان رابطة معني استقالل

هاي پسرانة  آموزان دبيرستان در تحقيقي ديگر خدمتي توسل زمينة بروز و پرورش كارآفريني در بين دانش
نتيجة اين تحقيق نشان داد كه . آموزان بررسي كرد هاي كرج را از نظر مديران، دبيران و دانش شهرستان

آموزان باالتر از  مركز كنترل دروني دانشپذيري، خالقيت و  طلبي، ريسك هاي انگيزة پيشرفت، استقالل زمينه
  ).9(سطح ميانگين بوده است 

نفس با كارآفريني را در دانشجويان  پذيري، خالقيت و عزت برومندنسب نيز رابطة انگيزة پيشرفت، مخاطره
 پژوهش وي نشان داد كه بين انگيزة پيشرفت و خالقيت با كارآفريني. دانشگاه شهيد چمران اهواز بررسي كرد

هزارجريبي در پژوهشي ديگر نشان داد كه بين كارآفريني و ). 7(داري وجود دارد  دانشجويان رابطة معني
داري  پذيري، نياز به موفقيت و خالقيت رابطة معني هاي فردي، انگيزة پيشرفت، ريسك هاي آموزش مهارت دوره

  ).17(وجود دارد 

يان دانشگاه شيراز و مقايسة آن با مديران صنايع، به يارائي با بررسي برخي روحيات كارآفريني در دانشجو
پذيري دانشجويان از  اين نتيجه رسيد كه مديران انگيزة پيشرفت بيشتري نسبت به دانشجويان دارند و ريسك

هاي كارآفريني دانشجويان با جنسيت، سن، محل تولد و سطح  همچنين بين ويژگي. مديران صنايع بيشتر است
شايان ذكر است كه در مورد مقايسه و بررسي رابطة بين ). 18(داري وجود ندارد   معني ابطةتحصيالت والدين ر

  .اي مشاهده نشد خالقيت و كارآفريني در مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار مطالعه
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  تحقيـق روش 

رات دو روش اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است و چون هدف محقق تعيين ميزان هماهنگي تغيي
  .متغير خالقيت و كارآفريني بود، روش تحقيق همبستگي دومتغيري انتخاب شد

  روش گردآوري اطالعات

ترين روش گردآوري اطالعات مورد نياز، استفاده از  هاي پژوهش و ماهيت آن مناسب با توجه به هدف
  :به اين منظور از دو پرسشنامة زير استفاده شد. پرسشنامه بود

 تنظيم 1979 پرسش است كه توسط رندسيپ در سال 50اين پرسشنامه مشتمل بر : قيتپرسشنامة خال. 1
  ).16(اي است  گيري اين پرسشنامه از نوع ليكرت پنج گزينه همچنين مقياس اندازه. شده است

 سؤال است و توسط اسكاربوروف و زيمرر 10اين پرسشنامه مشتمل بر : پرسشنامة سنجش كارآفريني. 2
  ).34(ت ابداع شده اس

  

  ها روايي و پايايي ابزار گردآوري داده

هاي مذكور بارها مورد استفادة پژوهشگران در تحقيقات گوناگون بوده است، بنابراين  از آنجا كه پرسشنامه
ها، روش  شود براي محاسبة پايايي ابزار گردآوري داده هاي يادشده كه خود به خود تأييد مي روايي پرسشنامه
براي سنجش پايايي پرسشنامة خالقيت .  مورد استفاده قرار گرفتSPSSافزار   به كمك نرم1آلفاي كرونباخ 

همچنين ضريب آلفاي كرونباخ . دهندة پايايي پرسشنامه است  برآورد شد كه نشان923/0ضريب آلفاي كرونباخ 
  .امه استدهندة پايايي اين پرسشن  است كه نشان961/0برآوردشده براي پرسشنامة سنجش كارآفريني 

  جامعه و نمونة آماري پژوهش

اين جامعة آماري در زمان پژوهش متشكل از . جامعة آماري اين پژوهش تمامي دانشجويان دانشگاه يزد بود
به منظور تعيين حجم .  دانشجو دختر بودند4477 دانشجو پسر و 3461 دانشجو بود كه از اين تعداد 7938
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 نفر براي دانشجويان دختر 354 نفر براي دانشجويان پسر و 346جم آماري نمونه با استفاده از جدول مورگان، ح
 546 پرسشنامه بين جامعة مورد بررسي توزيع شد كه از اين تعداد 700بدينسان در مجموع . برآورد شد

 پرسشنامه مربوط به 163 پرسشنامه مربوط به ورزشكاران پسر، 109پرسشنامه عودت داده شد و از اين تعداد 
 پرسشنامه مربوط به 196 پرسشنامه مربوط به دانشجويان دختر ورزشكار و 78شجويان پسر غيرورزشكار، دان

  .دانشجويان دختر غيرورزشكار بود

  

  تحقيق هاي  نتايج و يافته

  .در اين بخش براي پاسخگويي به سؤال پژوهش، آمار توصيفي و استنباطي مورد استفاده قرار گرفت

  .داري وجود دارد ارآفريني در ورزشكاران و غيرورزشكاران رابطة معنيبين خالقيت و ك: فرضيه

 نشان داده 1براي بررسي فرضية مذكور، آزمون همبستگي مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 
  .شده است

   بررسي رابطة بين خالقيت و كارآفريني در ورزشكاران و غيرورزشكاران– 1جدول 

  شاخص ها

  متغيرها
  سطح معناداری  يب همبستگیضر

  ۰۶۵/۰  ۱۸۷/۰  ورزشکاران

  ۰۸۴/۰  ۱۵۴/۰  غيرورزشکاران

  

اي بين خالقيت و  دهد، به طور كلي در نمونة مورد بررسي رابطه  نشان مي1هاي جدول  طور كه يافته همان
بطة بين اين دو رو بررسي را از اين. اين يافتة پژوهش با نتايج تحقيقات مغايرت دارد. كارآفريني مشاهده نشد

  .سازد ها علت به وجود آمدن اين تناقض را آشكار مي متغير در هر يك از زيرگروه
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   بررسي رابطة بين خالقيت و كارآفريني در چهار گروه مورد بررسي– 2جدول 

  شاخص ها

  متغيرها
  سطح معناداری  ضريب همبستگی

  ۰۰۰/۰  ۶۵۰/۰**  مردان ورزشکار

  ۰۰۰/۰  ۶۳۴/۰**  مردان غيرورزشکار

  ۰۷۱/۰  ۲۷۷/۰  زنان ورزشکار

  ۴۰۹/۰  ۰۰۹/۰  زنان غيرورزشکار

  . معنادار است01/0 در سطح **

دهد، بين خالقيت و كارآفريني در بين مردان ورزشكار رابطة مثبت و   نشان مي2گونه كه نتايج جدول  همان
 نشان 2طور كه نتايج جدول  اناين رابطه بين مردان غيرورزشكار نيز صادق است، اما هم. داري وجود دارد معني
  .شود داري بين اين دو متغير مشاهده نمي دهد، در بين زنان ورزشكار و غيرورزشكار، رابطة معني مي

توان گفت كه نبود رابطة بين خالقيت و كارآفريني در نمونة مورد بررسي، به   نمي2با توجه به نتايج جدول 
اين امر ممكن است به دليل پايين بودن نمرة خالقيت يا كارآفريني . دليل نبود اين رابطه در ميان زنان بوده است

  .ودش در ادامه اين موضوع تشريح مي. زنان نسبت به مردان باشد

  مقايسة ميانگين امتياز خالقيت در بين زنان و مردان ورزشكار و غيرورزشكار

) ANOVA(به منظور بررسي مقايسة ميانگين امتياز خالقيت در بين زنان و مردان، آزمون تحليل واريانس 
بين امتياز  درصد 95دهد، در سطح اطمينان  گونه كه نتايج اين بررسي نشان مي همان. مورد استفاده قرار گرفت

  ).3جدول (داري وجود ندارد  خالقيت زنان و مردان ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معني
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هاي برآمده از مقايسة ميانگين امتياز خالقيت در بين زنان و مردان ورزشكار و   يافته– 3جدول 
  غيرورزشكار

  سطح معناداری  درجة آزادی  )F(آماره آزمون   گروه عامل ها

        مردان ورزشکار

  ۰۷۳/۰  ۳  ۲۵۲۳/۳  مردان غيرورزشکار

        زنان ورزشکار

        زنان غيرورزشکار

  

   ميانگين امتياز كارآفريني در بين زنان و مردان مقايسة

. براي بررسي ميزان امتيازهاي كارآفريني در بين زنان و مردان، آزمون تحليل واريانس به كار گرفته شد
 در نظر گرفتن ورزشكار بودن يا نبودن زنان و مردان نمونة مورد بررسي، دهد كه بدون  نشان مي4نتايج جدول 

 درصد وجود دارد به طوري 95داري در سطح اطمينان  در كل بين امتياز كارآفريني زنان و مردان تفاوت معني
  ).5 و 4هاي  جدول(كه بررسي آمار توصيفي دال بر باال بودن امتياز كارآفريني در مردان نسبت به زنان است 

  دست آمده از مقايسة ميانگين امتياز كارآفريني در بين زنان و مردان هاي به  يافته– 4جدول 

  سطح معناداری  درجة آزادی )F(آماره آزمون   گروه عامل ها

  مردان ورزشکار و غيرورزشکار

  زنان ورزشکار و غيرورزشکار
۸۵۲/۸  ۱  ۰۰۳/۰  
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  مار توصيفي امتياز كارآفريني در بين زنان و مردانهاي به دست آمده از آ  يافته– 5جدول 

  انحراف معيار  ميانگين نمرة كارآفريني N  گروه عاملي ها

  ۲۶۵/۰  ۶۴/۳  ۲۷۲  مردان ورزشکار و غيرورزشکار

  ۲۸۹/۰  ۹۴/۲  ۲۷۴  زنان ورزشکار و غيرورزشکار

  

توان گفت كه نبود رابطة بين  يبنابراين با توجه به نتايج تحليل امتيازهاي كارآفريني در مردان و زنان م
بررسي . خالقيت و كارآفريني در زنان برخالف مردان، به دليل پايين بودن امتياز كارآفريني در زنان است

  .كند اي امتيازهاي كارآفريني در زنان و مردان ورزشكار و غيرورزشكار اين موضوع را بهتر تبين مي مقايسه

  

  يني در مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار ميانگين امتيازهاي كارآفر مقايسة

 مورد استفاده قرار LSDبه منظور بررسي امتيازهاي كارآفريني در اين چهار گروه، آزمون تحليل واريانس و 
  . نشان داده شده است7 و 6هاي  گرفت كه نتايج آن در جدول

  ر چهار گروه مورد بررسيآفريني د دست آمده از مقايسة ميانگين امتياز هاي به  يافته– 6جدول 

  سطح معناداري  درجة آزادي  )F(آمارة آزمون   گروه عامل ها

  مردان ورزشکار

  مردان غيرورزشکار

  زنان ورزشکار

  زنان غيرورزشکار

۳۱۷/۳  ۳  ۰۲۱/۰  
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  سيدست آمده از مقايسة زوجي ميانگين امتياز كارآفريني در چهار گروه مورد برر هاي به  يافته– 7جدول 

  سطح معني داري  )i-j(اختالف ميانگين   )j( 2گروه عامل   )i (1گروه عامل 

  مردان غيرورزشکار  مردان ورزشکار

  زنان ورزشکار

  زنان غيرورزشکار

۰۹۶/۰  

۲۲۰/۰*  

۲۳۴/۰*  

۱۹۸/۰  

۰۰۲/۰  

۰۰۲/۰  

  زنان ورزشکار  مردان غيرورزشکار

  زنان غيرورزشکار

۱۲۴/۰*  

۱۵۲/۰*  

۰۳۳/۰  

۰۲۳/۰  

  ۲۶۵/۰  ۰۵۳/۰  زنان غيرورزشکار  زنان ورزشکار

  . معنادار است01/0اختالف در سطح  *

دهد كه بين امتيازهاي كارآفريني  هاي مورد بررسي نشان مي نتايج مقايسة زوجي بين هر دو دسته از گروه
 95زنان ورزشكار و غيرورزشكار و بين امتيازهاي كارآفريني مردان ورزشكار و غيرورزشكار در سطح اطمينان 

از طرف ديگر، اين نتايج بيانگر اين است كه امتياز كارآفريني مردان . داري وجود ندارد رصد تفاوت معنيد
  .ورزشكار و غيرورزشكار از زنان ورزشكار و غيرورزشكار بيشتر است

  

  گيري بحث و نتيجه

المللي و  ن محيط بيندر اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار دنياي كنوني كه با تحوالت و تغييرات سريع و شتابا
عنوان  از كارآفريني به.  اطالعاتي و تغيير اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني همراه است گذر از جامعة صنعتي به جامعة
وري،  تواند در رشد و توسعة اقتصادي كشورها كه منجر به افزايش بهره شود كه مي موتور توسعة اقتصادي ياد مي

هاي خالق،  به طوري كه در عرصة جهاني، انسان. شود نقش مهمي داشته باشد يايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي م
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اند و  هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده عنوان كارآفرينان، منشاء تحوالت بزرگي در زمينه نوآور و مبتكر به
ذاري، عامل گ عنوان موتور توسعة اقتصادي، قهرمانان ملي و توسعة صنعتي، محرك و مشوق سرمايه نقش آنان به

  .ايجاد اشتغال، گزينة اصلي انتقال فناوري و عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار، در جوامع تبيين يافته است

وضعيت كنوني در جامعه بيانگر عدم توازن . بيني است عصر كنوني، دورة تحوالت شتابنده و غيرقابل پيش
بيني و مقابله با اين تحوالت و  ها در پيش نها و عدم توانايي اين سازما هاي روزافزون سازمان پيچيدگي
بيني آينده، مشكالت آتي را  شدني نيست و پيش هاي ديروز حل حل ها با راه مسائل امروز سازمان. هاست پيچيدگي
امروز شرايط محيطي به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن . سازي آينده اقدام كرد كند بلكه بايد براي پيش حل نمي

ها و غيره بقاي  ها، سيستم توانند با تغييرات سطحي و ظاهري در ساختارها، روش ها ديگر نمي شده كه سازمان
هاي احتمالي،  ها براي مقابله با تهديدات محيطي و استفاده از فرصت سازمان. بلندمدت خود را تضمين كنند

مسائل و . ها را تقويت كنند  قوتها را ترميم و هاي دروني افراد را بشناسند، ضعف ها و توانمندي ناچارند ظرفيت
ها نبايد در انتظار  با چنين اوصافي سازمان.  را مضاعف ساخته است مشكالت رفتارهاي كاركنان، اين پيچيدگي

موج باشند، بلكه بايد خود، منبع موج و تحول شوند و در جهت بهبودي خود بكوشند تا بتوانند پاسخگوي 
از سوي ديگر، .  اين مسئله نيازمند پشتيباني كاركناني خالق و نوآور استنيازهاي جديد تمدن امروزي باشند كه

اي در توسعة اقتصاد جوامع يافته و كارآفريني ورزشي، منبع  هاي ورزشي جايگاه ويژه در جهان امروز فعاليت
هاي  درآمد مهمي در بسياري از كشورهاست به طوري كه پرداختن به موضوع گسترش ورزش و فعاليت

  .هاي توسعة جوامع است ريني در اين حيطه سرلوحة برنامهكارآف

در اين راستا، هدف تحقيق حاضر تبيين رابطة بين خالقيت و كارآفريني در ورزشكاران و مقايسة آن با افراد 
به اين منظور چهار گروه مختلف شامل مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار براي مطالعه . غيرورزشكار بود

هم در ورزشكاران و هم ) در كل جامعة مورد بررسي(نتايج نشان داد كه بين خالقيت و كارآفريني . برگزيده شد
اين يافتة پژوهش با نتايج ديگر تحقيقات مشابه مغايرت . داري وجود ندارد در غيرورزشكاران رابطة مثبت و معني

  ).22(داشت 

ة بين خالقيت و كارآفريني در مردان ورزشكار و بررسي رابطة بين دو متغير در چهار گروه دال بر وجود رابط
 درصد كارآفريني 63 درصد و در مردان غيرورزشكار 65طوري كه خالقيت در مردان ورزشكار  به. غيرورزشكار بود
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، ريسال )1990(، ويليامز و اسكات )1989(اين يافتة تحقيق با نتايج تحقيقات سولومون . كرد را تبيين مي
) 2005(، باچهولز و روزنتال )1382(، عزيزي )1381(، برومندنسب )2002(، پوستيگو )1367(، آرشيد )1992(

دار بين خالقيت و  نتايج كلية اين تحقيقات حاكي از وجود رابطة معني. همخواني دارد) 2006(و چنگ و چاو 
 متغير در بين زنان هاي اين مطالعات با نتايج پژوهش درخصوص بررسي رابطة اين دو اما يافته. كارآفريني است

به طوري كه نتايج پژوهش حاكي از اين بود كه نبود رابطة بين دو متغير . ورزشكار و غيرورزشكار مغايرت دارد
دليل پايين بودن امتيازهاي كارآفريني آنان نسبت به مردان  به) ورزشكار و غيرورزشكار(مورد بررسي در زنان 

. بين خالقيت و كارآفرين در زنان ورزشكار و غيرورزشكار مشاهده نشدداري  به طوري كه رابطة معني. بوده است
داري  دهد كه امتيازهاي كارآفريني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معني همچنين اين نتايج نشان مي

آفريني هاي كار اندازي فعاليت عنوان اهرمي مؤثر در راه به عبارتي زنان ورزشكار از تخصص ورزشي خود به. ندارد
  .اند نسبت به زنان غيرورزشكار استفاده نكرده

اين در حالي است كه افزايش چشمگير تعداد زنان شاغل واقعيت انكارناپذير جامعة ايران است و توجه به 
اما با وجود اين . كند هاي كارآفريني در اين قشر به رشد و توسعة اقتصادي كشور كمك شاياني مي فعاليت

هايي مانند سرماية اندك، موقتي  دار مشاغلي هستند كه از ويژگي  جامعة ايران زنان عهدهواقعيت، امروزه در
به عبارت ديگر اين موارد مشخصات بخش ثانوية اقتصاد هستند و . كند برخوردار مي... بودن، دستمزد كمتر و 

جهاني، زنان خالق، نوآور و به طوري كه در عرصة ). 24(اغلب زنان در بخش ثانوية اقتصاد به كار اشتغال دارند 
اند و نقش آنان  هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده  تحوالت بزرگي در زمينه مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشاء

گذاري، عامل ايجاد  عنوان موتور توسعة اقتصادي، قهرمانان ملي و توسعة صنعتي، محرك و مشوق سرمايه به
رو  از اين). 1(و عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار در جوامع تبيين يافته است اشتغال، گزينة اصلي انتقال فناوري 

بنا به ضرورت توسعة سهم زنان در اقتصاد ملي و مقابله با بحران بيكاري زنان، بايد شرايط الزم براي توسعه و 
ران بتوانند معضل هاي شغلي براي خود و ديگ كارآفريني زنان فراهم شود تا زنان با ايجاد كسب و كار و فرصت

شك در اين مسير موانع و مشكالت متعددي وجود دارد كه شناسايي و  بي). 14(كنوني جامعه را پايان بخشند 
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هاي كارآفريني و كسب و  ، موانع توسعة فعاليتGEM1براي مثال، . رفع آنها به تسهيل اين امر منجر خواهد شد
  :را در سه حوزة كلي به شرح زير معرفي شده استكار زنان در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا 

هاي بلندمدت و قابل  عدم اعتماد مؤسسات مالي به زنان در جهت اعطاي وام: دسترسي به منابع مالي. 1
هاي صورت گرفته با زنان  توجه به آنها، يكي از معضالت اين كشورهاست، به نحوي كه براساس مصاحبه

  .هاي غلبه بر اين مشكل است آنها يكي از راهكارآفرين، همراه بودن مردان با 

بيشترين فعاليت زنان كارآفرين در اين كشورها در حيطة بازارهاي محلي و داخلي : دسترسي به بازارها. 2
المللي، امكان كمتري براي حضور در اين بازارها را  علت پيچيده بودن شرايط حاكم بر بازارهاي بين زنان به. است
  .كنند ترين مشكالت خود عنوان مي آفرين اين مشكل را يكي از مهمزنان كار. دارند

اندازي كسب و كارهايشان  زنان در اين كشورها از منابع كافي و آموزشي براي راه: ها دسترسي به شبكه. 3
 عالوه بر اين، كسب و كارهاي زنانه در. ها و اعتبار وضع نامساعدي دارند برخوردارند اما در دسترسي به شبكه

طوري كه عدم دسترسي  به. هاي زيرساختاري برخوردار نيستند كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي از حمايت
 سياسي و خانوادگي، –هاي مالي، بازار و همچنين محدوديت تأثيرگذاري زنان بر مسائل فرهنگي  كافي به شبكه

خانواده موجب شده تا بسياري از زنان به قدرت كمتر زنان در . ترين عوامل اين دسته معرفي شده است از مهم
بنابراين بررسي موانع كارآفريني ). 25(هاي كارآفريني باز بمانند  علت مخالفت خانواده از شروع يا ادامة فعاليت

هاي موجود، اصالح مسير آتي و در  به شناسايي محدوديت) زنان ورزشكار(زنان به ويژه زنان داراي تخصص 
  ).8(كند   فردي و اجتماعي آنان كمك مينهايت افزايش كارايي

  

  منابع و مآخذ

 اجتماعي مؤثر در ايجاد كسب و –زنان كارآفرين ايراني؛ ساختارهاي فرهنگي "). 1385(آراستي، زهرا . 1
  .120 تا 93، صص 2 و 1هاي  ، شماره4، مجلة پژوهش زنان، دورة "كارهاي زنانه

                                                            
1- Global Entrepreneurship Monitor 
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