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چکیده
هدف :هدف از انجام این تحقیق ،مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیالن رشته علوم ورزشی در
استان گلستان بود.
روششناسی :روش تحقیق علّی ـ مقایسهای بود کـه بـهصـور میـدانی اجـرا شـد .جامعـه آمـاری شـام  ،کلیـه نخبگـان و
کارشناسان دخی در امر ورزش در بخش دولتی و خصوصی استان گلستان کـه فـارغالتحصـی علـوم ورزشـی بودنـد (اسـاتید
دانشگاه ،معلمین ورزش ،کارشناسان ادارا ورزش و جوانان و مربیان فعـا ورزشـی)؛ ( .)N=024نمونـه آمـاری بـا اسـتااده از
فرمو کوکران و به روش تصادفی طبقهای انتخاب شد ( .)n=244برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه اصالح شده فرصتهـای
موثر بر اشتغا برومند ( )0934استااده شد که روایی آن توسط اساتید ورزشی ،مورد تأیید قـرار گرفـت .پایـایی پرسشـنامه از
طریق ضریب آلاای کرونباخ  4/87بهدست آمد .برای تحلی دادهها ،از روشهای آمار توصیای و استنباطی استااده شد.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب ،میزان تاثیر تمام فرصتهـای شـغلی (آموزشـی ،خـدماتی،
مرتبط با تندرستی ،مربیگری و رسانهای) در اشتغا فارغالتحصیالن علوم ورزشی از دیدگاه آزمودنیها ،تااو معناداری وجـود
دارد.
نتیجهگیری :تااو بین وضع موجود و مطلوب تاثیر فرصتهای شغلی در اشتغا فارغالتحصیالن ،نشان میدهد کـه در اـا
ااضر از تمام این فرصتهای شغلی برای اشتغا فارغالتحصیالن علوم ورزشی استااده نشده اسـت؛ بنـابراین مسـوولین بخـش
های دولتی و خصوصی میتوانند با برنامهریزی و توجه ویژه از آنها برای اشتغا فارغ التحصیالن علوم ورزشی و کـارآفرینی در
بخش ورزش بهره جویند.
واژههای کلیدی :فرصت شغلی ،خدما ورزشی ،مربیگری.
* نویسنده مسئول :تلفن13666719113 :

E - mail: zy.fallah@gmail.com
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مقدمه
منابع انسانی سرمایههای ملی یك کشور محسوب میشوند که در ایـن میـان اشـتغا و آینـده شـغلی افـراد تحصـی کـرده و
متخصص ،با توجه به نقش آنها در روند توسعه اقتصادی کشور و همچنین سـرمایهگذاری فراوانـی کـه از منـابع ملـی بـه خـود
اختصاص دادهاند ،باید مورد توجه بیشتر و جدیتر قرار گیرد .از بین سرمایههای فیزیکی ،تکنولوژیکی و انسانی ،آنچـه بـیش از
همه در فرآیند تحو و توسعه مؤثر است ،مولاه سرمایه انسانی است و در این سیر آنچه مهم است ،بهره برداری صحیح و بهینه
از این سرمایه انسانی است (تودارو .)0978 ،برای رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور ،باید از تمامی تواناییهـای اقتصـادی در
بخشهای مختلف سود برد .نگرش تك بعدی به بخشهای اقتصادی ،عام عقیم مانـدن توانـاییهـای محیطـی در بهـرهوری از
منابع میشود؛ بنابراین ،توسعه اقتصادی در هر کشور ،وابسـته بـه کـارآیی ،تلایـق و ترکیـب بهینـه بـین بخـشهـای اقتصـاد
(کشاورزی ،صنعت و خدما ) است (مطیعی لنگـرودی .)0934 ،موضـو اشـتغا و بـه طـور کلـی نیـروی انسـانی در مسـال
اقتصادی ،جایگاه خاصی دارد .در اقتصاد ایران ،اشتغا از دغدغههـای اصـلی سیاسـتگذاران اقتصـادی اسـت (فرجـی سـبکبار،
 .)0930اشتغا به عنوان یکی از ضروریا ایا  ،مجموعهای از فعالیتهایی است که برای همـه افـراد اـالز ارزش و اهمیـت
باالیی است و بـا تـأمین نیازهـا و تحقـق اهـداف زنـدگی محقـق میشـود .از جملـه عوامـ اثرگـذار بـر توسـعه کـارآفرینی را
زیرساختهای کسب و کار ،برنامههای آموزشی ،برنامههای توسعهای و توسعه فناوری اطالعا و ارتباطـا نسـبت بـه دو دهـه
گذشته برشمردهاند .تمامی این مطالعا به نوعی به بررسی کارآفرینی و راهکارهای توسعهای آن تأکید دارد که به ایـن عوامـ
اثرگذار اشاره کرده است (مندعلیزاده و هنری.)0983 ،
ورزش ،صنعت منحصر به فرد و پویایی است که ذاتاً در بخشهای متعددی کارآفرینانه است (سیلیتی .)2402 ،0امـروزه ،ورزش
به عنوان صنعتی رو به توسعه در جهان مطرح شده که افزایش فرآیندهای کـارآفرینی در آن باعـا ایجـاد فرصـتهـای شـغلی
جدیدی شده است (جونز2443 ،2؛ سانتومیر .)2442 ،9ورزش از طریق ایجاد تقاضا برای خـدما و کاالهـای ورزشـی و ایجـاد
جذابیت برای اجتماعا  ،زمینه الزم برای توسعه کارآفرینی را فراهم میکند و کارآفرینی از طریق ایجاد کسب و کار ورزشی در
تولید لوازم و تجهیزا ورزشی و اراله خدما ورزشی و توسـعه کسـب و کارهـای ورزشـی بـه توسـعه ورزش کمـك مـیکنـد
(یداللهی.)0934 ،
تحقیقا نشان داده است که آموزش عالی در ایران در چند دهه اخیر گسـترش سـریعی داشـته اسـت .افـزایش ظرفیـتهـای
آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاهها و مراکز آمـوزش عـالی در کلیـه اسـتانهـای کشـور ،موجـب افـزایش فـارغالتحصـیالن
دانشگاهها شده و عدم هماهنگی بین فرصتهای شغلی موجود در بخشهای مختلف اقتصادی و به عبارتی کمبود تقاضا ،پدیـدة
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی را فراهم ساخته اسـت (بختیـاری0981 ،؛ مهرعلیـزاده و همکـاران0981 ،؛ نوبخـت.)0987 ،
شواهد نشان میدهد که در اا ااضر بین نظام آموزشی و بازار کار کشور به لحاظ کمی و کیای ارتباطی منطقی وجود نـدارد
و فارغالتحصیالن دانشگاهی به درستی جذب بازار کار مربوط به رشتۀ تحصیلی خـود نمـیشـوند و بسـیاری از آنـان یـا بیکـار
میمانند و یا انحراف شغلی پیدا میکنند (ارفعی .)0981 ،فروغی پور و همکاران ( ،)0981هات زمینۀ اصلی برای کارآفرینی در
ورزش ایران را معرفی کردند .این هات زمینه به ترتیب اولویت عبارتند از :کارآفرینی در اوزههای آموزش و پژوهش در ورزش،
مدیریت و برنامهریزی ورزشی ،خدما ورزشی ،تبلیغا ورزشی ،ورزش همگانی ،قهرمانی و ارفهای ،ساخت و تولید تجهیـزا
ورزشی و امور فرهنگی ورزش .یافتههای پژوهش برومند و همکاران ( )0932نشان داد ،اشـتغا فـارغالتحصـیالن رشـتۀ علـوم
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ورزشی از نظر عوام داخلی و خارجی وضعیت مناسبی ندارد و با وجود ضعفهای داخلی با تهدیدهای خارجی متعـدد و عمـده
نیز مواجه است که در ماتریس ارزیابی جایگاه ،در بدترین وضعیت یعنی در موقعیت تدافعی قرار دارد .فراهـانی و بیـا ()0981
در پژوهش خود اشاره کردند که درصد کمی از دانشجویان از وضعیت اشتغا خود ااساس رضایت میکنند و در انتخاب شـغ
آزادی دارند و دغدغۀ یافتن شغ آینده ،یکی از مشکال آنهاست .هنری و مندعلیزاده ( )0934معتقدند جایگاه کـارآفرینی در
ورزش کشور ،در موقعیتی مخاطره آمیز قرار دارد و مهم ترین هدف برای کـارآفرینی در ورزش کشـور ،آمـوزش کـارآفرینی بـه
منظور ارتقای توانمندیهای نیروی انسانی ،به دانش آموختگان علوم ورزشی است .تحقیقا نشـان داده اسـت کـه مهـم تـرین
ضعفهای کارآفرینی ،ضعف در مدیریت و برنامه ریزی برای کارآفرینی و اشتغا در ورزش کشور است (هنـری و منـدعلیزاده،
0934؛ غالمی  .)0987نتایج تحقیق نصراصاهانی ( )0973نشان داد کـه میـزان تناسـب دروس ورزش دانشـگاهی بـا نیازهـای
شغلی دبیران ورزش ،کمتر از متوسط است و پاسخگوی نیازهای شغلی آنها نیست.
هرچند که در نظام راهبردی ورزش کشور چشم اندازهای متنوعی برای بخشهای مختلف ورزش (ورزش پرورشـی ،همگـانی و
تاریحی ،قهرمانی و ارفه ای) در نظر گرفته شده؛ ولی به طـور اخـص بـرای کـارآفرینی در ورزش ،چشـم انـداز و رویکردهـای
استراتژیك درنظر گرفته نشده است (هنری و همکاران .)0932 ،نتایج پژوهش برومند و همکاران ( )0934نشان داد کـه موانـع
بیرونی اشتغا فارغ التحصیالن تربیت بدنی و علوم ورزشی در قیاس با موانع درونی نقش بارزتری دارند .فقدان ارتبـاط نزدیـك
بین دانشگاهها و بخشهای مختلف اجرایی و اقتصادی جامعه و عدم ارتباط بین دانشکدههـای علـوم ورزشـی و کـارآفرینی ،بـه
عنوان مؤثّرترین عوام درونی و ورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصص به ورزش ،عدم توسعه بخش خصوصی در ورزش و عـدم
امکان برگزاری برخی رویدادهای بین المللی درکشور ،به عنوان مؤثّرترین عوام بیرونی میباشند.
اهمیت برنامهریزی و ساماندهی ظرفیتهای اشتغا زایی در سیاستهای دولت و بسترسازی برای تحقق منویـا مقـام معظـم
رهبری در ا مشک بیکاری جوانان ،به عنوان یکی از مهمترین و محوریترین دغدغههای ااکمیت در سطح کالن و خـانواده
در سطح خرد محسوب میشود .با توجه به پتانسی باالی ورزش به طور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اشـتغا جوانـان و از
آن جایی که تا به اا در سطح استان گلستان در این زمینه هیچ مطالعه منظم و دقیقی انجام نشده است ،اجرای این پژوهش
در این مقطع زمانی ضرور مییابد که در استان با تقاضای اشتغا برای فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی مواجه هسـتیم .از
این رو انجام هر پژوهشی در این زمینه با رویکرد تسهی گرایانه در زمینه اشـتغا در راسـتای تحقـق اصـو  09 ،28 ،9قـانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،آرمانهای سند چشم انداز توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده  021 ،002قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بندهای  09و  20-9از سیاستهای کلـی برنامـه پـنجم توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور جوانـان ،)0981 ،در خصـوص رفـع دغدغـههـای شـغلی
جوانان و بهبود فضای کسب و کار کشور و همچنین تأکیدا رهبر فقید انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری مبنی بـر توجـه و
اهتمام ویژه به جوانان ،از اهمیت و ضرور اجتناب ناپذیری برخوردار است .بر همین اساس پژوهش ااضـر ،بـه مقایسـه وضـع
موجود و مطلوب فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیالن علوم ورزشی در استان گلستان پرداخته است.
روششناسی
تحقیق ااضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی -مقایسه ای بود که به صور میدانی اجرا شـد .جامعـه آمـاری شـام ،
کلیه نخبگان و کارشناسان دخی در امر ورزش در بخش دولتی و خصوصی استان گلستان کـه فـارغ التحصـی علـوم ورزشـی
بودند ،به تعداد  024نار (اساتید دانشگاه ،معلمین ورزش ،کارشناسان ادارا ورزش و جوانان و مربیان فعـا ورزشـی) تخمـین
زده شد که با استااده از فرمو کوکران تعداد  244ناـر ( 09اسـتاد دانشـگاه 39 ،معلـم ورزش 07 ،کارشـناس ادارا ورزش و
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جوانان و  07مربی فعا ورزش) ،به عنوان نمونه آماری بـه روش تصـادفی طبقـهای انتخـاب شـدند .ابـزار انـدازهگیری در ایـن
تحقیق ،پرسشنامه اصالح شده فرصتهای موثر بر اشتغا برومند ( )0934بود که شام  ،سه بخش ویژگیهـای فـردی ،عوامـ
موثر در اشتغا و فرصتهای شغلی در ورزش است .این پرسشنامه استاندارد بود ،اما برای اطمینان دوباره روایی و پایایی آن در
جامعه موردنظر اندازهگیری شد .روایی صوری و محتوایی آن توسط هشت ناـر از اسـاتید و متخصصـان مـدیریت ورزش ،مـورد
تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلاای کرونباخ  4/87به دست آمد.
پس از جمعآوری پرسشنامهها  ،در سطح آمار توصیای از جدو فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد استااده شد.
در سطح آمار استنباطی جهت بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها ،از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف استااده گردید و به منظور
بررسی وجود تااو بین متغیرها ،از آزمون تی وابسته استااده گردید .ضمناً همه آزمونهای آماری در سطح معنیداری (4/41
=  )αبه آزمایش گذارده شدهاند.
یافتهها
نتایج نشان داد ،میانگین سنی آزمودنیها  92/00سا با انحراف استاندارد  1/04سا بود .میانگین سـابقه کـاری آزمـودنیهـا
 8/22سا با انحراف استاندارد  2/98سا بود .جدو  ،0توزیع فراوانی و درصد فراوانی براسب جنسیت ،وضعیت تاه  ،سـطح
تحصیال و شغ آزمودنیها را نشان میدهد.
جدول 6ـ توزیع فراوانی و درصد فراوانی مشخصا فردی آزمودنیها
مشخصات
جنسیت
وضعیت تاه
سطح تحصیال

شغ آزمودنی ها

فراوانی

درصد فراوانی

زن

72

91

مرد

028

10

متاه

010

77

مجرد

01

29

دکتری

1

2/1

کارشناسی ارشد

09

20/1

کارشناسی

021

12/1

کاردانی

27

09/1

استاد دانشگاه

09

1/1

دبیر ورزش

39

01/1

کارشناس ادارا ورزش و جوانان

07

29/1

مربی ورزش

07

29/1

نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف در خصوص چگونگی توزیع دادهها نشان داد که توزیع دادههای فرصتهای شغلی ،دارای
توزیع نرما است؛ بنابراین برای آزمون فرضیا تحقیق ،از آزمون پارامتریك تی وابسته استااده شد (جدو .)2
جدول 2ـ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی دادهها
فرصتهای شغلی در ورزش
شاخص آماری

خدمات ورزشی

آموزشی

مرتبط با تندرستی

رسانهای

مربیگری

موجود

مطلوب

موجود

مطلوب

موجود

مطلوب

موجود

مطلوب

موجود

مطلوب

آماره آزمون ()Z

0/079

0/481

0/434

0/230

4/832

4/311

0/081

0/219

0/900

0/008

سطح معناداری

4/028

4/083

4/081

4/470

4/012

4/981

4/021

4/011

4/411

4/413
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با توجه به سطوح معنی داری در جدو  9نتیجه میگیریم که بین وضع موجود و وضع مطلوب تاثیر تمام فرصتهای شغلی در
اشتغا فارغالتحصیالن علوم ورزشی ازدیدگاه آزمودنیها ،تااو معناداری وجود دارد.
جدول 9ـ آزمون تی برای نمونههای وابسته جهت مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصتهای شغلی رشته علوم ورزشی
فرصتهای شغلی
آموزشی
خدما ورزشی
مرتبط با تندرستی
مربیگری
رسانهای

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

وضع موجود

244

2/791

4/777

وضع مطلوب

244

9/790

4/788

وضع موجود

244

2/004

4/890

وضع مطلوب

244

9/704

4/800

وضع موجود

244

2/111

4/838

وضع مطلوب

244

9/829

4/824

وضع موجود

244

2/717

4/731

وضع مطلوب

244

9/731

4/783

وضع موجود

244

2/907

0/417

وضع مطلوب

244

9/174

0/049

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

033

-09/990

4/440

033

-01/730

4/440

033

-01/014

4/440

033

-09/103

4/440

033

-09/421

4/440

جدو  ، 0میزان اهمیت عوام موثر در اشتغا فارغ التحصیالن علوم ورزشی از دیدگاه آزمودنیها را نشان میدهد.
جدول 4ـ میزان اهمیت عوام موثر در اشتغا فارغ التحصیالن علوم ورزشی
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

عامل
افزایش عالقهمندی زنان به ورزش

0

3

7/18

0/14

افزایش سرانه فضاهای ورزشی

0

3

7/23

2/41

اقبا عمومی و گرایش خانوادهها به ورزش

0

3

7/21

0/81

افزایش آگاهی مسووالن ذیربط نسبت به نقش ورزش در اشتغا

0

3

7/42

2/44

فعا شدن شوراهای شهر و روستا و شهرداریها در زمینه ورزش

0

3

1/88

2/48

تناسب بین محتوای آموزشی رشته با مهار های کسب وکار

0

3

1/87

0/78

توسعه بخش خصوصی ورزش در استان

0

3

1/71

2/03

تغییر دادن رویکرد اشتغا از آموزش و مربیگری به خدما ورزشی

0

3

1/13

0/82

ارتباط نزدیك بین دانشگاهها و بخشهای مختلف اجرایی استان

0

3

1/13

2/00

ایجاد مراکز کارآفرینی در دانشگاهها و سازمان ورزش و جوانان

0

3

1/11

2/01

واگذاری اماکن و فضاهای ورزشی به بخش خصوصی

0

3

1/13

2/42

ایجاد تمای و توانایی دانش آموختگان به کارآفرینی و خوداشتغالی

0

3

1/12

2/00

افزایش شناخت دانش آموختگان از چگونگی ورود به بازار

0

3

1/01

2/42

طراای مشاغ  ،شرح شغ و شرایط ااراز مشاغ ورزشی

0

3

1/09

0/79

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب موقعیتهای شغلی آموزشی برای فارغ التحصـیالن رشـته علـوم ورزشـی
تااو وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق برومنـد و همکـاران ( ،)0934فروغـی پـور و همکـاران ( )0981و هنـری و
همکاران ( ،)0932همسو بود .موقعیتهای شغلی آموزشی شام  ،فعالیتهایی مث تدریس در مهـد کـود هـا و مراکـز پـیش
دبستانی ،مدارس دولتی و غیر دولتی ،دانشگاههای دولتی و غیر دولتی است .گرچه از نظر آزمودنیها در اـا ااضـر موقعیـت
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های آموزشی در ایجاد اشتغا برای فارغ التحصیالن علوم ورزشـی تـاثیر داشـته ( بـا میـانگین  2/79وضـع موجـود در مقابـ
میانگین  9/79وضع مطلوب از اداکثر  1امتیاز ) ،اما میتواند نقش بسیار بیشتری در این امر مهم داشته باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب موقعیتهای شغلی خدما ورزشی برای فـارغ التحصـیالن رشـته علـوم
ورزشی تااو وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتـایج تحقیـق رایمـی و همکـاران ( ،)0932فروغـی پـور و همکـاران (،)0981
شاهرخ شاهی ( )0988و ساور ( )0988همخوانی دارد .فرصتهای شغلی مربوط به خدما ورزشـی شـام  ،مـدیر برنامـههـای
ورزشی و کارشناس ورزش ادارا دولتی و خصوصی ،مشاوره در امور تغذیه ،داوری رشـتههـای مختلـف ورزشـی ،فعالیـتهـای
پژوهش در اوزه ورزش ،شرکتهای تولید کننده وسای ورزشی ،دفاتر گردشگری ورزشی ،بازاریابی خدما و کاالهای ورزشی،
کارشناس اقوق ورزشی دادگستری میباشند که با میانگین وضع موجود  2/00در مقاب میانگین وضع مطلوب  9/79نتوانسته
نقش خود را برای ایجاد اشتغا فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی به خوبی ایاا نماید ،اما از نظر افـراد مـورد سـووا در ایـن
پژوهش میتواند نقش موثری در ایجاد اشتغا فارغ التحصیالن این رشته ایاا نماید که ضروری است ،برای توسـعه ایـن نـو از
فعالیتها و فرصتهای شغلی در جامعه تالش گستردهای از سوی برنامه ریزان استراتژیك و کـالن کشـور صـور پـذیرد و بـا
تغییر آیین نامهها و دستورالعم های مربوطه ،موجبا جذب فارغ التحصیالن این رشته فراهم گردد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب موقعیتهای شغلی مرتبط با تندرستی برای فارغ التحصیالن رشته علـوم
ورزشی تااو وجود دارد .نتایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیـق شمسـایی و همکـاران ( ،)0988یوسـای و همکـاران (،)0981
همخوانی دارد .موقعیتهای شغلی مرتبط با تندرستی شام  ،باشگاههای تندرستی و بازپروری ،بدنسازی و علـم تمـرین ،مراکـز
ارکت درمانی و ارکا اصالای میباشند که بر اساس نظر آزمودنیهای با میـانگین وضـع موجـود  2/11در مقابـ میـانگین
وضع مطلوب  9/82از جایگاه مناسبی برای ایجاد فرصتهای شغلی برخوردار نبوده ،ولی میتوانـد در جایگـاهی بسـیار بـاالتر از
وضع کنونی قرار گرفته ،سهم خود را در ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیالن این رشـته فـراهم نمایـد کـه الزمـه آن
تشویق سازمانهای مرتبط با این امور و اصالح و بازنگری در آیین نامههای موجود برای ایجاد مراکز مذکور بـا بکـارگیری فـارغ
التحصیالن رشته علوم ورزشی است.
نتایج تحقیق نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب موقعیتهای شغلی در مربیگری برای فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشی
تااو وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق برومند ( ،)0934همخوانی دارد .موقعیتهـای شـغلی در مربیگـری شـام ،
باشگاهها و سالنهای ورزشی ،مدارس ورزش (فوتبا  ،والیبا و دیگر رشتههای ورزشی) ،مربیگری تـیمهـای ورزشـی محـال ،
دانشگاهها ،نهادهای دولتی ،تیمهای ارفهای باشگاههای استان است و از جمله فرصتهای شغلی اسـت کـه بعـد از تـدریس در
مراکز آموزشی دولتی ،بیشترین فرصتهای شغلی را برای فارغ التحصیالن این رشته از نگاه آزمودنیها میتواند فراهم نمایـد( .
با میانگین وضع موجود  2/71در مقاب میانگین وضع مطلوب که  9/73است).
نتایج تحقیق نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب موقعیتهای شغلی در رسانهها برای فارغ التحصیالن رشته علوم ورزشـی
تااو وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق برومند ( ،)0934رجبـی و همکـاران ( ،)0930پیـت 0و همکـاران (،)2442
رضالی صوفی و همکاران ( )0932و بکتاش و همکـاران ( ،)0939همخـوانی دارد .ورزش بـه طـور روز افزونـی توسـط فنـاوری
ارتباطی (ماهواره ،اینترنت ،تلان) در میان اخبار ،رسانه و فیلم ،شک گرفته است ،این موضو منجر بـه پراکنـدگی رویـدادهای
ورزشی میشود که به توسعه فرهنگ ورزش در جهان کمك میکند و از طرفی در دهههای گذشته افزایش پوشش رسـانههـای
ورزشی برای ورزشکاران ،قابلیت دید و شناخت بیشتری را نسبت به ورزشکاران گذشته ایجاد کرده است که این عوام توانسته
به عنوان وسیلهای برای ایجاد تغییر اجتماعی بکار برده شود .موقعیتهای شغلی در رسانهها شام  ،خبرنگار ،نویسنده و روزنامه
1. Pitts
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نگار ورزشی ،مجری و کارشناس ورزشی رسانهها در این پژوهش که با توجه به نظرا آزمودنیها با میانگین وضع موجود 2/90
در مقاب وضع مطلوب  9/17میتواند از فرصتهای شغلی محسوب شود که زمینه جذب تعداد زیادی از فارغ التحصیالن رشته
علوم ورزشی را فراهم نماید.
همانطوریکه از نتایج ااص از این پژوهش مشاهده شد ،علیرغم اینکه تاسیس سالنها و ایجاد باشگاههای ورزشـی ،تاسـیس
مدارس ورزش در رشتههای مختلف (مانند مدرسه فوتبا و یا والیبا ) ،بیشترین نقش را در ایجاد اشتغا برای فارغالتحصیالن
علوم ورزشی میتواند داشته باشد ،متاساانه بر اساس آمار اداره ک ورزش و جوانان در سطح استان گلسـتان فقـط  80باشـگاه
دولتی 019 ،سالن ورزشی متعلق به تربیت بدنی و  014باشگاه خصوصی مشغو فعالیت میباشند که از مجموعه این باشگاهها،
فقط تعداد  7نار از فارغ التحصیالن رشـته علـوم ورزشـی بـه عنـوان موسـس و یـا مـدیر در آنهـا مشـغو فعالیـت هسـتند
(بهشتی)0932،؛ لذا ضروری به نظر میرسد که توسط وزار ورزش و جوانان تغییراتی در دستورالعم هـای ایجـاد و مـدیریت
باشگاهها و اماکن ورزشی صور پذیرد و با درجه بندی باشگاهها و اماکن ورزشی ،شرایط ااراز این شغ هـا و مـدیریت آنهـا را
به نحوی اصالح کند که فارغالتحصیالن رشته علوم ورزشی بتوانند در اداره هر یك از این فعالیتها ،نقش مـوثر و قابـ قبـولی
داشته باشند.
با تشکی دفاتر کاریابی ورزشی ،شاافیت استخدام فارغ التحصیالن علوم ورزشی ،تعریف مشاغ و تعیین شرایط ااراز هر شغ
مرتبط با ورزش در بخشهای مختلف اداری دولتی و غیر دولتی ،جلوگیری از ورود نیروهای غیر متخصص به بخشهای مختلف
مدیریتی و اجرایی ورزش اعم از باشگاهها ،هیوتها ،فدراسیونها و ادارا مـرتبط بـا بخـش تخصصـی ورزش در سـازمانهـای
مختلف کشور میتوان راه را برای ورود فارغ التحصی رشته علوم ورزشی به این مشاغ هموار کرد .به نظر میرسد ،برای ایجاد
روایه کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی ،میبایست برنامههای درسی و فرصـتهـای یـادگیری در طـی دوران تحصـی را
طراای کرد و از بحران اشتغا فارغ التحصیالن این رشته با توجه به روند افزایش پذیرش دانشـجو در ایـن رشـته کـه چـالش
جدی در بخش ورزش کشور است ،جلوگیری کرد و از طرفی با توجه به سیاست برنامههای توسعه کشور که امکان جـذب ایـن
تعداد فارغ التحصی در موسسا دولتی وجود ندارد ،آموزش کارآفرینی جهت ایجاد بازار کـار و خـدما ورزشـی جدیـد بـرای
فارغالتحصیالن علوم ورزشی بسیار ضروری است.
منابع
ارفعی ،شیال .)0981( .بحران بزرگ ،بیکاری تحصیلکردهها .دو هاته نامۀ خانوادة سبز.081 ،3 ،
بختیاری ،صادق .)0981( .تحلیلی از وضعیت اشتغا و بیکاری فارغالتحصیالن نظـام آمـوزش عـالی .مجموعـه مقـاال اولـین
همایش اشتغا و نظام آموزش عالی کشور ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
برومند ،محمدرضا؛ همتینژاد ،مهرعلی؛ رمضانینژاد ،رایم؛ رضوی ،سـید محمـد اسـین و ملـك اخـالق ،اسـماعی .)0932( .
تحلی وضعیت اشتغا فارغالتحصیالن رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بـر اسـاس مـاتریس
ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیك ( ،)SPACEMمدیریت و توسعۀ ورزش.03-0 ،)0(2 ،
برومند ،محمدرضا؛ همتینژاد ،مهرعلی؛ رمضانینژاد ،رایم؛ رضوی ،سـید محمـد اسـین و ملـك اخـالق ،اسـماعی .)0934( .
بررسی موانع اشتغا فارغالتحصیالن رشتۀ تربیت بـدنی و علـوم ورزشـی ایـران .پژوهشـنامه مـدیریت ورزشـی و رفتـار
ارکتی.72-10 ،)00(7 ،
برومند ،محمد رضا .)0934( .طراای الگوی استراتژیك اشتغا فارغالتحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران .رساله
دکتری ،دانشگاه گیالن.
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بکتاش ،نرگس؛ برزگر ،طیبه و قاسـمی ،سـید امیـد .)0939( .نقـش صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران در بازاریـابی
محصوال ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی ( .)0Pمدیریت ارتباطا در رسانههای ورزشـی-22 ،)1(2 ،
.27
بهشتی ،محمد .)0932( .اشتغا زایی از طریق ورزش در استان گلستان .طرح پژوهشی مصوب اداره ک ورزش و جوانان استان
گلستان.
تودارو ،مایک  .) 0978( .توسعه اقتصادی در جهان سوم .ترجمه غالمعلی فرجادی ،تهران ،مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی
توسعه.
رامانی ،رامین و نظری کتولی ،علی .)0982( .چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغا فارغالتحصیالن .اولین همایش
اشتغا و نظام آموزش عالی کشور ،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
رایمی ،قاسم؛ سلطان اسینی ،محمد؛ رضوی ،سید محمد جواد و افخمی ،مهرداد .)0932( .برآورد سهم نسبی کارآفرینی از
شیوة مدیریت مشارکتی از دیدگاه کارکنان ادارة ک تربیت بدنی استان یزد .مطالعا مدیریت ورزشی.14-97 ،)9(1 ،
رجبی ،مالك؛ سلطان اسینی ،محمد؛ رضوی ،سید محمد اسین و اسینی ،سید عماد .)0930( .نقش رسانهها و تماشاگران
ورزشی در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی .مطالعا مدیریت ورزشی.041-39 ،)0(0 ،
رضالی صوفی ،مرتضی و شعبانی ،عباس .)0932( .بررسی تأثیر رسانههای جمعـی بـر تـأمین منـابع مـالی در ورزش .مـدیریت
ارتباطا در رسانههای ورزشی.98-92 ،)0(0 ،
ساور ،عبدالرضا .)0988( .گزاررش عملکرد دفتر کارآفرینی و اشتغا سازمان تربیت بدنی در دو بخش عملکرد ستاد اجرایی
ماده  88و کارآفرینی طی  0سا گذشته .دفتر کارآفرینی و اشتغا سازمان تربیت بدنی ،تهران.01-09 ،
شاهرخ شاهی ،محمد باقر .)0988( .خصوصیسازی در ورزش ،کاهش هزینههای دولت .هاتهنامۀ برنامه.27-29 ،)904(7 ،
شمسایی ،نبی؛ عبدی ،هادی و بلوچی ،رامین .)0988( .بررسی وضعیت باشگاههای ورزشی خصوصی شهر ایالم با تأکید بر
اشتغا زایی .فصلنامۀ المپیك.72-19 ،)0(07 ،
فراهانی ،ابوالاض و بیا  ،فاطمه .)0981( .انتظارا شغلی دانشجویان تربیت بدنی از اشتغا  .نشریه رویش.04-99 ،)9(1 ،
فرجی سبکبار ،اسنعلی؛ مالیی ،نادر و هاجری ،بهرام .)0930( .تحلی فضایی الگوی اشتغا در بخشهای عمده فعالیت نواای
روستایی ایران .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.00-0 ،)0(0 ،
فروغی پور ،امید؛ مظاری ،سید امیر اامد و اشرف گنجوی ،فریده .)0981( .ارزیابی و معرفی مهمترین اولویتهای کارآفرینی
در ورزش از دیدگاه دستاندرکاران ورزش .پژوهش در علوم ورزشی.18-11 ،)9(1 ،
غالمی ،ناصر .)0987( ،بررسی موانع کارآفرینی در ورزش کشور .پایاننامۀ کارشناسیارشد ،دانشگاه تهران.
مطیعی لنگرودی ،سید اسن .)0934( .جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی ،صنعت ،خدما ) .جهاد دانشگاهی مشهد ،مشهد.
مندعلیزاده ،زینب و هنری ،ابیب .)0983( .بررسی عوام اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان اوزهای میانرشتهای.
فصلنامه مطالعا میان رشتهای در علوم انسانی.091-009 ،)2(2 ،
مهرعلیزاده ،یداله و آرمین ،سید عزیز ( .)0981بررسی بازار کار دانشآموختگان مقطع کارشناسی در دانشگاههای دولتی ایران،
ماهنامۀ علمی پژوهشی دانش و رفتار .81-79 ،)21(1 ،
نصر اصاهانی ،اامد رضا و جاویدپور ،سعید .)0973( .میزان تناسب دروس دوره کاردانی تربیت بدنی با نیازهای شغلی دبیران
این رشته .نشریه ارکت.22-1 ،)0(2 ،
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نوبخت ،محمد باقر .)0987( .اقتصاد کـار (راهبردهـای تعـاد بـازار کـار و اشـتغا فـارغ التحصـیالن) .پژوهشـکدة تحقیقـا
استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تهران ،مؤسسه انتشاراتی کمی .
هنـری ،ابیــب؛ شــهالیی ،جـواد و منــدعلیزاده ،زینــب .)0932( .تـدوین چشــمانــداز کـارآفرینی در ورزش کشــور از دیــدگاه
صاابنظران ورزشی .مطالعا مدیریت ورزشی.84-17 ،)2(1 ،
هنری ،ابیب و مندعلیزاده ،زینب .)0934( .بررسی اهداف و اسـتراتژیهـای کـارآفرینی در ورزش کشـور بـر اسـاس تحلیـ
استراتژیك  ،SWOTمطالعا مدیریت ورزشی.021-047 ،)0(9 ،
یدالهی فارسی ،جهانگیر؛ غالمی ،ناصر؛ امیدی ،مهرزاد و کنعانی ،علـی .)0934( .مطالعـه موانـع کـارآفرینی در ورزش کشـور.
نشریه توسعه کارآفرینی.020-041 ،02 ،
یوسای ،بهرام؛ اسنی ،زهره؛ قانی ،پوریا و کریمی ،کامیار .)0981( .توصیف اشتغا زایی باشگاههـای ورزشـی بخـش خصوصـی
شهر کرمانشاه .پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.91-21 ،)2(0 ،
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Abstract
Objective: The aim of this research work was to compare the existing and desirable
situations of employment opportunities for graduates of Sports Science in the
Golestan Province.
Methodology: The research method used was a causal comparative one, and it was
carried out as a field study. The studied population included the elites and experts of
Sports Science graduates involved in the public and private sport sectors in the
Golestan Province (professors, teachers, and experts of youth, sports, and coaches)
(N = 420). The sample was selected using the Cochran formula and simple random
sampling (n = 200). To gather the data, the modified questionnaire affecting
employment opportunities Bromand (2010) was used, whose validity was confirmed
by the sports management professors. The reliability of the questionnaire was
obtained by the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.87). For data analysis, the
descriptive and inferential statistics methods were used.
Results: The results obtained showed that there was a significant difference between
the current and desired conditions of all the employment opportunities (education,
sports services, health-related, coaching, and media) for the Sports Science
graduates.
Conclusion: The difference between the current and desired conditions of all the
employment opportunities shows less use of all the opportunities for employment of
the graduates of Sports Science. Planning and special attention can be used for
maximum employment and entrepreneurship in sports.
Keywords: Employment opportunity, Sports services, Coaching.
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