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  یرشته علوم ورزش النیالتحصفارغ یبرا یشغل یهاوضع موجود و مطلوب فرصت سهیمقا

  استان گلستان( :)مورد مطالعه

 4حسین رضوانی محمد و 9، محمد بهشتی2یبهشت دهیفر،  *6زین العابدین فالح

  ، ایرانگرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان، گروه تربیت بدنی،دانشیار ـ 6

 گلستان دانشگاه فرهنگیان ،یبدن تیتربگروه ـ 2

  ، ایرانگرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان، ،یبدن تیگروه تربـ 9

 دانشگاه صنعتی شاهروداستادیار  ـ 4

 9/9/6931رش: تاریخ پذی                                                                                      61/66/6931تاریخ دریافت: 

 چکیده

 در یرشته علوم ورزش النیالتحصفارغ یبرا یشغل یهاوضع موجود و مطلوب فرصت سهیمقا ق،یتحق نیهدف از انجام ا هدف:

 . بود استان گلستان

 و نخبگـان کلیـه ،شـام  آمـاری جامعـه. شـد اجـرا میـدانی صـور بـه کـه ای بودمقایسه ـ علّی روش تحقیق شناسی:روش

 اسـاتید) بودنـد ورزشـی علـوم التحصـی فـارغ کـه گلستان استان خصوصی و دولتی بخش در ورزش امر در دخی  کارشناسان

 از اسـتااده بـا آمـاری نمونـه (.N=024) ؛(ورزشـی فعـا  مربیان و جوانان و ورزش ادارا  کارشناسان ورزش، معلمین دانشگاه،

 هـایفرصت شده اصالح پرسشنامه از ،هاداده آوریجمع برای. (n=244) شد انتخاب ایطبقه تصادفی روش به و کوکران فرمو 

 از پرسشـنامه پایـایی. گرفـت قـرار تأیید مورد ،ورزشی اساتید توسط آن روایی که شد استااده( 0934) برومند اشتغا  بر موثر

 .شد استااده استنباطی و توصیای آمار هایروش از ،هاداده تحلی  برای .آمد دستبه 87/4 کرونباخ آلاای ضریب طریق

 ،یخـدمات ،ی)آموزشـی شـغل یهـاتمام فرصت ریتاثمیزان  ،وضع موجود و مطلوب نیبکه  ان دادنش قیتحق یهاافتهی ها:یافته

وجـود  یتااو  معنادار ،هایآزمودن دگاهید ازعلوم ورزشی  النیالتحصاشتغا  فارغ ( دریاو رسانه یگریمرب ،یمرتبط با تندرست

 . دارد

کـه در اـا   دهدینشان م ،النیالتحصاشتغا  فارغ در یشغل یهافرصت ریوضع موجود و مطلوب تاث نیتااو  ب گیری:یجهنت

سـوولین بخـش بنـابراین م ؛شده اسـتناستااده  یعلوم ورزش النیالتحصاشتغا  فارغ یبرا ی شغلیهافرصت نیااضر از تمام ا

در  ینیآفرو کـارفارغ التحصیالن علوم ورزشی اشتغا   یبرا هااز آن ژهیو توجه و یزیربا برنامهتوانند های دولتی و خصوصی می

  .بهره جویندبخش ورزش 

 ی.گریمرب ،یخدما  ورزش ،یفرصت شغل های کلیدی:واژه

 E - mail: zy.fallah@gmail.com 13666719113 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

شوند که در ایـن میـان اشـتغا  و آینـده شـغلی افـراد تحصـی  کـرده و های ملی یك کشور محسوب میمنابع انسانی سرمایه

گذاری فراوانـی کـه از منـابع ملـی بـه خـود اقتصادی کشور و همچنین سـرمایه متخصص، با توجه به نقش آنها در روند توسعه

از  شیآنچـه بـ ،یو انسان یکیتکنولوژ ،یکیزیف یهاهیسرما نیتر قرار گیرد. از ببیشتر و جدی اند، باید مورد توجهاختصاص داده

 نهیو به حیصح یاربهره برد ،آنچه مهم است ریس نیو در ا است یانسان هیسرما مولاهتحو  و توسعه مؤثر است،  ندیهمه در فرآ

هـای اقتصـادی در اییتوان یاز تمام دیتوسعه اقتصادی در کشور، با به دنی(. برای رس0978)تودارو،  است یانسان هیسرما نیاز ا

وری از در بهـره یطـیهـای محاییمانـدن توانـ میعق ام های اقتصادی، عهای مختلف سود برد. نگرش تك بعدی به بخشبخش

هـای اقتصـاد بخـش نیبـ نـهیبه بیـو ترک قیـتلا ،ییوابسـته بـه کـارآ ،کشورتوسعه اقتصادی در هر  ن،یبنابرا ؛دشویمنابع م

در مسـال   یانسـان روییـن یاشـتغا  و بـه طـور کلـ موضـو  (.0934لنگـرودی،  یعی)کشاورزی، صنعت و خدما ( است )مط

سـبکبار،  ی)فرجـ اقتصـادی اسـت اسـتگذارانیس یاصـل هـایاشتغا  از دغدغه ران،یدارد. در اقتصاد ا خاصی گاهیاقتصادی، جا

و اهمیـت  شهایی است که برای همـه افـراد اـالز ارزای از فعالیتریا  ایا ، مجموعه(. اشتغا  به عنوان یکی از ضرو0930

را  ینیکـارآفر هاز جملـه عوامـ  اثرگـذار بـر توسـع. شـودمین نیازهـا و تحقـق اهـداف زنـدگی محقـق میأباالیی است و بـا تـ

 هاطالعا  و ارتباطـا  نسـبت بـه دو دهـ یفناور عهو توس یاتوسعه یهابرنامه ،یآموزش یهاکسب و کار، برنامه هایترساخیز

عوامـ   نیـکه به ادارد  دیتأکآن  یاتوسعه یو راهکارها ینیکارآفر یبه بررس یمطالعا  به نوع نیا ی. تماماندهگذشته برشمرد

 (.0983 ،یو هنر هزادیاثرگذار اشاره کرده است )مندعل

امـروزه، ورزش (. 2402 ،0یتیلی)س است نانهیکارآفر یمتعدد یاهاست که ذاتاً در بخش ییایصنعت منحصر به فرد و پو ورزش،

هـای شـغلی کـارآفرینی در آن باعـا ایجـاد فرصـتبه عنوان صنعتی رو به توسعه در جهان مطرح شده که افزایش فرآیندهای 

 جـادیو ا یشـورز یخـدما  و کاالهـا یتقاضا برا جادیا قیورزش از طر (.2442 ،9ری؛ سانتوم2443، 2)جونز جدیدی شده است

در  یورزش کارکسب و  جادیا قیاز طر ینیکند و کارآفریرا فراهم م ینیتوسعه کارآفر یالزم برا نهیاجتماعا ، زم یبرا تیجذاب

کنـد یبـه توسـعه ورزش کمـك مـ یورزشـ یو توسـعه کسـب و کارهـا یو اراله خدما  ورزش یورزش زا یلوازم و تجه دیتول

 (. 0934 ،یداللهی)

هـای تیـظرف شیداشـته اسـت. افـزا یعیگسـترش سـر ریدر چند دهه اخ رانیدر ا یداده است که آموزش عال نشان قا یتحق

 النیالتحصـفـارغ شیموجـب افـزا ،کشـور یهـااسـتان هیـدر کل یها و مراکز آمـوزش عـالدانشگاه جادیا قیاز طر یآموزش عال

 دةیـکمبود تقاضا، پد یهای مختلف اقتصادی و به عبارتدر بخش موجود یهای شغلفرصت نیب یها شده و عدم هماهنگدانشگاه

 (.0987؛ نوبخـت، 0981و همکـاران،  زادهیـ؛ مهرعل0981 اری،یـرا فراهم ساخته اسـت )بخت یدانشگاه النیالتحصفارغ کارییب

وجود نـدارد  یمنطق یارتباط یایو ک یو بازار کار کشور به لحاظ کم ینظام آموزش نیدر اا  ااضر بدهد که شواهد نشان می

 کـاریب ایـاز آنـان  ارییو بسـ شـوندیخـود نمـ یلیتحص ۀجذب بازار کار مربوط به رشت یدرستبه  یدانشگاه النیالتحصو فارغ

در  ینیبرای کارآفر یاصل ۀنیهات زم ،(0981) پور و همکاران یفروغ .(0981 ،ی)ارفع کنندیم دایپ یانحراف شغل ایو  مانندیم

های آموزش و پژوهش در ورزش، در اوزه ینیکارآفر :عبارتند از تیاولو بیبه ترت نهیهات زم نیردند. اک یمعرف را رانیورزش ا

 زا یـتجه دیای، ساخت و تولو ارفه یقهرمان ،یورزش همگان ،یورزش غا یتبل ،یخدما  ورزش ،یورزش زییرو برنامه تیریمد

علـوم  ۀرشـت النیالتحصـاشـتغا  فـارغ ،نشان داد (0932اران )های پژوهش برومند و همکافتهیورزش.  یو امور فرهنگ یورزش

                                                 
1. Ciletti 

2. Jones 

3. Santomier 
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متعـدد و عمـده  یخارج دهاییبا تهد یهای داخلندارد و با وجود ضعف یمناسب تیوضع یو خارج یاز نظر عوام  داخل یورزش

( 0981) ا یـو ب یهـانقرار دارد. فرا یتدافع تیدر موقع یعنی تیوضع نیدر بدتر گاه،یجا یابیارز سیماترمواجه است که در  زین

و در انتخاب شـغ   کنندیم تیاشتغا  خود ااساس رضا تیاز وضع انیاز دانشجو یدر پژوهش خود اشاره کردند که درصد کم

جایگاه کـارآفرینی در ( معتقدند 0934) زادههنری و مندعلی از مشکال  آنهاست. یکی ،ندهیشغ  آ افتنی ۀآزادی دارند و دغدغ

آفرینی بـه آمـوزش کـار ،مهم ترین هدف برای کـارآفرینی در ورزش کشـور و یتی مخاطره آمیز قرار دارددر موقع ،ورزش کشور

مهـم تـرین  تحقیقا  نشـان داده اسـت کـه .است علوم ورزشیهای نیروی انسانی، به دانش آموختگان منظور ارتقای توانمندی

زاده، یو منـدعل ی)هنـر ی و اشتغا  در ورزش کشور استهای کارآفرینی، ضعف در مدیریت و برنامه ریزی برای کارآفرینضعف

ورزش دانشـگاهی بـا نیازهـای دروس نشان داد کـه میـزان تناسـب  (0973اصاهانی )رنتایج تحقیق نص. (0987 ی؛ غالم0934

  کمتر از متوسط است و پاسخگوی نیازهای شغلی آنها نیست. ،شغلی دبیران ورزش

های مختلف ورزش )ورزش پرورشـی، همگـانی و ر چشم اندازهای متنوعی برای بخشوهرچند که در نظام راهبردی ورزش کش

تاریحی، قهرمانی و ارفه ای( در نظر گرفته شده؛ ولی به طـور اخـص بـرای کـارآفرینی در ورزش، چشـم انـداز و رویکردهـای 

موانـع کـه ( نشان داد 0934) انپژوهش برومند و همکار جینتا. (0932 ،)هنری و همکاران استراتژیك درنظر گرفته نشده است

 كیـنقش بارزتری دارند. فقدان ارتبـاط نزد یبا موانع درون اسیدر ق یو علوم ورزش یبدن تیترب النیاشتغا  فارغ التحص یرونیب

بـه  ،ینیو کـارآفر علـوم ورزشـیهـای دانشکده نیو اقتصادی جامعه و عدم ارتباط ب ییهای مختلف اجراها و بخشهدانشگا نیب

در ورزش و عـدم  یمتخصص به ورزش، عدم توسعه بخش خصوص ریو غ یورزش ریو ورود افراد غ یعوام  درون نین مؤثّرترعنوا

 باشند. یم یرونیب  عوام نیبه عنوان مؤثّرتر ،درکشور یالملل نیب دادهاییرو یامکان برگزاری برخ

مقـام معظـم  ا یـتحقق منو یبرا یسازو بستر دولت یهااستیدر س ییاشتغا  زا یهاتیظرف یو سامانده یزیربرنامه تیاهم

سطح کالن و خـانواده  در تیااکم یهادغدغه نیتریو محور نیتراز مهم یکیبه عنوان  ،جوانان یکاریدر ا  مشک  ب یرهبر

 ان و ازاشـتغا  جوانـ جادیدر ا میمستق ریو غ میورزش به طور مستق یباال  یبا توجه به پتانس شود.یدر سطح خرد محسوب م

 پژوهش نیا یاجرا ،انجام نشده است یقیمطالعه منظم و دق چیه نهیزم نیدر اگلستان که تا به اا  در سطح استان  ییآن جا

از  .میمواجه هسـت یزشرشته علوم ور النیفارغ التحصاشتغا  برای  یکه در استان با تقاضا ابدییضرور  م یمقطع زمان نیدر ا

قـانون  09، 28، 9تحقـق اصـو   یاشـتغا  در راسـتا نهیدر زم انهیگرا یتسه کردیبا رو نهیزم نیا در پژوهشیرو انجام هر  نیا

قانون برنامه چهارم  021، 002و ماده  رانیا یاسالم یسند چشم انداز توسعه جمهور یهاآرمان ران،یا یاسالم یجمهور یاساس

و  یاجتمـاع ،یبرنامـه پـنجم توسـعه اقتصـاد یکلـ یهاستایاز س 20-9و  09 یو بندها یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد هتوسع

 یشـغل یهـا(، در خصـوص رفـع دغدغـه0981وانـان، در امور ج یزیو برنامه ر یاستگذاری)س رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

ه و بـر توجـ یمبن یو مقام معظم رهبر یانقالب اسالم دیفق برره دا یتأک نیکار کشور و همچن کسب و یجوانان و بهبود فضا

وضـع بـه مقایسـه  ،اساس پژوهش ااضـر نی. بر هماستبرخوردار  یریو ضرور  اجتناب ناپذ تیبه جوانان، از اهم ژهیاهتمام و

 .پرداخته استدر استان گلستان  یعلوم ورزش النیالتحصفارغ یبرا یشغل یهاموجود و مطلوب فرصت

 شناسی روش

 ،که به صور  میدانی اجرا شـد. جامعـه آمـاری شـام  بود مقایسه ای -یعلّتحقیق ااضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش 

 یعلـوم ورزشـ  یفـارغ التحصـ کـه استان گلستان یو خصوص یدر امر ورزش در بخش دولت  یکارشناسان دخ نخبگان و هیکل

تخمـین  ان فعـا  ورزشـی()اساتید دانشگاه، معلمین ورزش، کارشناسان ادارا  ورزش و جوانان و مربینار  024به تعداد  ،بودند

 کارشـناس ادارا  ورزش و 07معلـم ورزش،  39اسـتاد دانشـگاه،  09)ناـر  244که با استااده از فرمو  کوکران تعداد  زده شد
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گیری در ایـن انتخـاب شـدند. ابـزار انـدازه ایطبقـهبه عنوان نمونه آماری بـه روش تصـادفی  ،مربی فعا  ورزش( 07جوانان و 

هـای فـردی، عوامـ  سه بخش ویژگی ،که شام  بود( 0934برومند )موثر بر اشتغا   یهافرصتاصالح شده پرسشنامه  ،تحقیق

در آن اطمینان دوباره روایی و پایایی  برای اما ،این پرسشنامه استاندارد بود .است های شغلی در ورزشموثر در اشتغا  و فرصت

مـورد  ،ورزشمـدیریت ن ااسـاتید و متخصصـهشت ناـر از توسط  ی آنگیری شد. روایی صوری و محتوایجامعه موردنظر اندازه

 به دست آمد. 87/4کرونباخ  یآلاا بیضر قیپرسشنامه از طر ییایتأیید قرار گرفت. پا

استااده شد.  ، در سطح آمار توصیای از جدو  فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استانداردهانامهشآوری پرسپس از جمع

به منظور  و اسمیرنوف استااده گردید ـ از آزمون کولموگروف ،هابودن توزیع داده طبیعیح آمار استنباطی جهت بررسی در سط

 41/4داری )معنی سطحهای آماری در استااده گردید. ضمناً همه آزمون وابسته یاز آزمون ت ،بین متغیرها تااو  ودبررسی وج

 =αاند( به آزمایش گذارده شده. 

 ها یافته

هـا یآزمـودن سـابقه کـاری نیانگیم سا  بود.  04/1سا  با انحراف استاندارد  00/92ها یآزمودن یسن نیانگیم ،نشان داد جینتا

، سـطح وضعیت تاه ، تیبراسب جنس یو درصد فراوان یفراوان عی، توز0جدو   .سا  بود 98/2سا  با انحراف استاندارد  22/8

 .دهدینشان مرا  هاشغ  آزمودنیو  ال صیتح

 هاتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مشخصا  فردی آزمودنی ـ6جدول 

 فراوانی درصد فراوانی مشخصات

 91 72 زن جنسیت

 10 028 مرد

 77 010 متاه  تاه  تیوضع

 29 01 مجرد

 1/2 1 دکتری سطح تحصیال 

 1/20 09 کارشناسی ارشد

 1/12 021 کارشناسی

 1/09 27 کاردانی

 1/1 09 استاد دانشگاه شغ  آزمودنی ها

 1/01 39 دبیر ورزش

 1/29 07 ادارا  ورزش و جوانانکارشناس 

 1/29 07 مربی ورزش

دارای  ،های شغلیصتهای فرداده توزیعکه  ها نشان دادداده عیتوزچگونگی در خصوص  رنوفیاسم ـ فوکلموگرآزمون  جینتا

 .(2)جدو  شداستااده  وابستهاز آزمون پارامتریك تی  ،تحقیقآزمون فرضیا  برای بنابراین ؛ نرما  است توزیع

 هاداده یعیطب عیتوز یبرا رنوفیاسم روفگآزمون کلمو یجنتاـ 2جدول 

 شاخص آماری

 های شغلی در ورزشفرصت

 ایرسانه یگریمرب مرتبط با تندرستی خدمات ورزشی یآموزش

 مطلوب موجود مطلوب موجود بمطلو موجود مطلوب موجود مطلوب موجود

 079/0 481/0 434/0 230/0 832/4 311/4 081/0 219/0 900/0 008/0 (Zآماره آزمون )

 413/4 411/4 011/4 021/4 981/4 012/4 470/4 081/4 083/4 028/4 سطح معناداری
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 در یشغل یهاتمام فرصت ریب تاثمطلووضع وضع موجود و  نیکه ب میریگیم جهینت 9 در جدو  یدار یمعن سطوحبا توجه به 

 .وجود دارد یتااو  معنادار ،هایآزمودن دگاهیازدعلوم ورزشی  النیالتحصاشتغا  فارغ

 یرشته علوم ورزش یشغل یهاوضع موجود و مطلوب فرصت سهیجهت مقاهای وابسته برای نمونه تی آزمونـ 9جدول 

 سطح معناداری آماره تی درجه آزادی دانحراف استاندار میانگین تعداد گروه های شغلیفرصت

 777/4 791/2 244 وضع موجود آموزشی
033 990/09- 440/4 

 788/4 790/9 244 وضع مطلوب

 890/4 004/2 244 وضع موجود خدما  ورزشی
033 730/01- 440/4 

 800/4 704/9 244 وضع مطلوب

 838/4 111/2 244 وضع موجود مرتبط با تندرستی
033 014/01- 440/4 

 824/4 829/9 244 وضع مطلوب

 731/4 717/2 244 وضع موجود مربیگری
033 103/09- 440/4 

 783/4 731/9 244 وضع مطلوب

 417/0 907/2 244 وضع موجود ایرسانه
033 421/09- 440/4 

 049/0 174/9 244 وضع مطلوب

 دهد. را نشان می  هایآزمودن دگاهیاز د یعلوم ورزش النیارغ التحصعوام  موثر در اشتغا  ف اهمیت زانیم،  0جدو  

 یعلوم ورزش النیعوام  موثر در اشتغا  فارغ التحص اهمیت زانیمـ 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین عامل

 14/0 18/7 3 0 ورزش به زنان مندیعالقه افزایش

 41/2 23/7 3 0 ورزشی فضاهای سرانه افزایش

 81/0 21/7 3 0 ورزش به هاخانواده گرایش و عمومی اقبا 

 44/2 42/7 3 0 اشتغا  در ورزش نقش به نسبت ذیربط مسووالن آگاهی افزایش

 48/2 88/1 3 0 ورزش  زمینه در هاشهرداری و روستا و شهر هایشورا شدن فعا 

 78/0 87/1 3 0 وکار کسب هایمهار  با رشته آموزشی محتوای بین تناسب

 03/2 71/1 3 0 استان در ورزش خصوصی بخش توسعه

 82/0 13/1 3 0 ورزشی خدما  به مربیگری و آموزش از اشتغا  رویکرد دادن تغییر

 00/2 13/1 3 0 استان اجرایی مختلف هایبخش و هادانشگاه بین نزدیك ارتباط

 01/2 11/1 3 0  جوانان و ورزش سازمان و هادانشگاه در کارآفرینی ایجاد مراکز

 42/2 13/1 3 0 خصوصی بخش به ورزشی فضاهای و اماکن واگذاری

 00/2 12/1 3 0 خوداشتغالی و کارآفرینی به آموختگان دانش توانایی و تمای  ایجاد

 42/2 01/1 3 0 بازار به ورود چگونگی از آموختگان دانش شناخت افزایش

 79/0 09/1 3 0 ورزشی مشاغ  زاارا شرایط و شغ  شرح مشاغ ، طراای

 گیریبحث و نتیجه

 یرشـته علـوم ورزشـ النیفارغ التحصـ یبرا یآموزش یشغل یهاتیوضع موجود و مطلوب موقع نینشان داد که ب قیتحق جینتا

ی و ( و هنـر0981و همکـاران ) پـور ی(، فروغـ0934) برومنـد و همکـاران قیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جی. نتاداردتااو  وجود 

 شیو مراکـز پـهـا در مهـد کـود  سیمث  تدر ییهاتیفعال ،شام  آموزشی شغلی های. موقعیتهمسو بود ،(0932همکاران )

 موقعیـتها در اـا  ااضـر ی. گرچه از نظر آزمودناست یدولت ریو غ یدولت یهادانشگاه ،یدولت ریو غ یمدارس دولت ،یبستاند
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وضـع موجـود در مقابـ   79/2 نیانگیـداشـته ) بـا م ریتـاث یعلوم ورزشـ النیالتحصفارغ  یاشتغا  برا جادیا آموزشی در های

 امر مهم داشته باشد.  نیدر ا یشتریب اریبس نقشتواند یاما م ،( ازیامت 1وضع مطلوب از اداکثر  79/9 نیانگیم

رشـته علـوم  النیالتحصـ فـارغ یبرا یخدما  ورزش یشغل یهاتیوضع موجود و مطلوب موقع نینشان داد که ب قیتحق جینتا

  ،(0981پـور و همکـاران ) یفروغـ ،(0932و همکـاران ) یمـیرا قیـتحق جیبا نتـا قیتحق نیا جیتااو  وجود دارد. نتا یورزش

 یهـابرنامـه ریمـد ،شـام  یخدما  ورزشـهای شغلی مربوط به فرصتدارد.  ی( همخوان0988( و ساور )0988) یشاهرخ شاه

 یهـاتیـفعال ،یمختلـف ورزشـ یهـارشـته یداور ه،یمشاوره در امور تغذ ،یو خصوص یو کارشناس ورزش ادارا  دولت یورزش

 ،یورزش یخدما  و کاالها یابیبازار ،یورزش گردشگری دفاتر ،یورزش  یکننده وسا دیتول یهاپژوهش در اوزه ورزش، شرکت

نتوانسته  79/9وضع مطلوب  نیانگیمدر مقاب   00/2وضع موجود  نیانگیبا م باشند کهمی یدادگستر یکارشناس اقوق ورزش

 نیـاما از نظر افـراد مـورد سـووا  در ا ،دینما اایا خوبی به یرشته علوم ورزش النیاشتغا  فارغ التحص جادیا ینقش خود را برا

نـو  از  نیـتوسـعه ا یبرا ،است یورکه ضر دینما اایرشته ا نیا النیاشتغا  فارغ التحص جادیدر ا یتواند نقش موثریپژوهش م

و بـا  ردیو کـالن کشـور صـور  پـذ كیاستراتژ زانیبرنامه ر یاز سو یادر جامعه تالش گسترده یشغل یهاها و فرصتتیفعال

 رشته فراهم گردد.  نیا النیموجبا  جذب فارغ التحص ،مربوطه یهاها و دستورالعم نامه نییآ رییتغ

رشته علـوم  النیفارغ التحص یبرا یمرتبط با تندرست یشغل یهاتیوضع موجود و مطلوب موقع نینشان داد که ب قیتحق جینتا

 ،(0981و همکـاران ) یوسـای(، 0988و همکـاران ) ییشمسـا قیـتحق جیبـا نتـا قیـتحق نیـا جیتااو  وجود دارد. نتا یورزش

 مراکـز ن،یو علـم تمـر یبدنساز ،یو بازپرور یتندرست یهاباشگاه ،شام  یمرتبط با تندرست یشغل یهاتیدارد. موقع یهمخوان

 نیانگیـدر مقابـ  م 11/2وضـع موجـود  نیانگیـبا م یهایکه بر اساس نظر آزمودن باشندمی یاصالا  و ارکا یارکت درمان

از بـاالتر  اریبسـ یگـاهیتوانـد در جایمولی  ،برخوردار نبوده یشغل یهافرصت جادیا یبرا یمناسب گاهیاز جا 82/9وضع مطلوب 

کـه الزمـه آن  دیـرشـته فـراهم نما نیا النیفارغ التحص یبرا یشغل یهافرصت جادیخود را در ا مسه ،قرار گرفته یوضع کنون

فـارغ  یریمراکز مذکور بـا بکـارگ جادیا یموجود برا یهانامه نییدر آ یامور و اصالح و بازنگر نیمرتبط با ا یهاسازمان قیتشو

 . تاسعلوم ورزشی رشته  النیالتحص

 یرشته علوم ورزش النیفارغ التحص یبرا یگریدر مرب یشغل یهاتیوضع موجود و مطلوب موقع نینشان داد که ب قیتحق جینتا

 ،شـام  یگـریدر مرب یشـغل یهـاتیموقع دارد. یهمخوان ،(0934) برومند قیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جیتااو  وجود دارد. نتا

محـال ،  یورزشـ یهـامیتـ یگری، مرب(های ورزشیدیگر رشته و با ی)فوتبا ، وال ورزش مدارس ،یورزش یهاها و سالنباشگاه

در  سیاسـت کـه بعـد از تـدر یشغل یهاو از جمله فرصت استاستان  یهاباشگاه یاارفه یهامیت ،یدولت نهادهایها، اهدانشگ

. ) دیـتواند فراهم نمایم هاآزمودنیرشته از نگاه  نیا النیفارغ التحص یرا برا یشغل یهافرصت نیشتریب ،یدولت یمراکز آموزش

 است(.  73/9وضع مطلوب که  نیانگیمدر مقاب   71/2وضع موجود  نیانگیبا م

 یرشته علوم ورزشـ النیفارغ التحص یها برادر رسانه یشغل یهاتیوضع موجود و مطلوب موقع نینشان داد که ب قیتحق جینتا

(، 2442) و همکـاران 0تیـ(، پ0930(، رجبـی و همکـاران )0934) برومند قیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جیتااو  وجود دارد. نتا

 یتوسـط فنـاور یورزش بـه طـور روز افزونـ دارد. ینهمخـوا ،(0939( و بکتاش و همکـاران )0932همکاران ) وی صوف یرضال

 یدادهایـرو یموضو  منجر بـه پراکنـدگ نیت، اشک  گرفته اس لم،یاخبار، رسانه و ف انی( در متلان نترنت،ی)ماهواره، ا یارتباط

 یهـاپوشش رسـانه شیگذشته افزا یهادر دهه یکند و از طرفیشود که به توسعه فرهنگ ورزش در جهان کمك میم یورزش

عوام  توانسته  نیکرده است که ا جادیرا نسبت به ورزشکاران گذشته ا یشتریو شناخت ب دید تیورزشکاران، قابل یبرا یورزش

و روزنامه  سندهیخبرنگار، نو ،ها شام رسانهدر  یشغل یهاتیبکار برده شود. موقع یاجتماع رییتغ جادیا یبرا یالهیه عنوان وسب

                                                 
1. Pitts 
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 90/2وضع موجود  نیانگیبا م هایپژوهش که با توجه به نظرا  آزمودن نیها در ارسانه یو کارشناس ورزش یمجر ،ینگار ورزش

رشته  النیاز فارغ التحص یادیجذب تعداد ز نهیمحسوب شود که زم یشغل یهاتواند از فرصتیم 17/9در مقاب  وضع مطلوب 

 . دیرا فراهم نما یعلوم ورزش

 سیتاسـ ،یورزشـ یهاباشگاه جادیها و اسالن سیتاس نکهیا رغمیعل ،پژوهش مشاهده شد نیااص  از ا جیاز نتا کهیطورهمان

 النیالتحصفارغ یاشتغا  برا جادینقش را در ا نیشتریب ،(با یوال و یامدرسه فوتبا   مانندمختلف ) یهامدارس ورزش در رشته

باشـگاه  80اساس آمار اداره ک  ورزش و جوانان در سطح استان گلسـتان فقـط  برمتاساانه  ،تواند داشته باشدیم علوم ورزشی

 ،هاباشگاه نیباشند که از مجموعه ایم تی  فعالمشغو یباشگاه خصوص 014و  یبدن تیمتعلق به ترب یسالن ورزش 019 ،یدولت

هسـتند  تیـمشـغو  فعال هـاآندر  ریمـد ایـبـه عنـوان موسـس و  یرشـته علـوم ورزشـ النینار از فارغ التحص 7فقط تعداد 

 تیریمـدو  جـادیا یهـادر دستورالعم  یراتییتوسط وزار  ورزش و جوانان تغرسد که یبه نظر م یلذا ضرور ؛(0932)بهشتی،

هـا را آن تیریهـا و مـدشغ  نیااراز ا طیشرا ،یها و اماکن ورزشباشگاه یبا درجه بند  و ردیصور  پذ یاماکن ورزشها و باشگاه

 ینقش مـوثر و قابـ  قبـول ،هاتیفعال نیاز ا كیبتوانند در اداره هر  یرشته علوم ورزش النیالتحصکه فارغ کنداصالح  یبه نحو

 داشته باشند. 

راز هر شغ  اا طیشرا نییمشاغ  و تع فیتعر ،یعلوم ورزش النیفارغ التحص شاافیت استخدام ،یورزش یابیاتر کاردف  یتشکبا 

مختلف  یهامتخصص به بخش ریغ یروهایاز ورود ن یریجلوگ ،یدولت ریو غ یدولت یادار لفمخت یهامرتبط با ورزش در بخش

 یهـاورزش در سـازمان یو ادارا  مـرتبط بـا بخـش تخصصـ هاونیفدراسها، وتیها، هورزش اعم از باشگاه ییو اجرا یتیریمد

 جادیا یبرا ،رسدیهموار کرد. به نظر مبه این مشاغ   یعلوم ورزش هرشت  یورود فارغ التحص یراه را براتوان میمختلف کشور 

را   یدوران تحصـ یدر طـ یریادگیـ یهـاو فرصـت یدرس یهابرنامه ستیبایم ،یعلوم ورزش انیدر دانشجو ینیکارآفر هیروا

رشـته کـه چـالش  نیـدر ا شـجودان رشیپذ شیرشته با توجه به روند افزا نیا النیکرد و از بحران اشتغا  فارغ التحص یطراا

 نیـتوسعه کشور که امکان جـذب ا یهابرنامه استیبه س توجهبا  یکرد و از طرف یریجلوگ ،در بخش ورزش کشور است یجد

 یبـرا دیـجد یبازار کـار و خـدما  ورزشـ جادیجهت ا ینیآموزش کارآفر ،وجود ندارد یر موسسا  دولتد  یتعداد فارغ التحص

 است. یضرور اریبس التحصیالن علوم ورزشیفارغ

 منابع 

 .081 ،3، خانوادة سبز ۀدو هاته نام .هالکردهیتحص کاریی(. بحران بزرگ، ب0981) .الیش ،یارفع

 نیمجموعـه مقـاال  اولـ .ینظـام آمـوزش عـال النیالتحصفارغ کارییاشتغا  و ب تیز وضعا یلی(. تحل0981) .صادق اری،یبخت

 .مدرس تیکشور، تهران، دانشگاه ترب یاشتغا  و نظام آموزش عال شیهما

(. 0932).  یملـك اخـالق، اسـماع و نیاسـ محمـد دیرضوی، سـ م؛ینژاد، رایرمضان ؛ینژاد، مهرعلیبرومند، محمدرضا؛ همت

 سیآنان بـر اسـاس مـاتر گاهیجا نییو تع رانیا یو علوم ورزش یبدن تیترب ۀرشت النیالتحصاشتغا  فارغ تیوضع  یتحل

 .03-0 (،0)2ورزش،  ۀو توسع تیریمد(، SPACEM) كیو اقدام استراتژ تیموقع یابیارز

(. 0934) . یاسـماع ،ملـك اخـالق و نیمحمـد اسـ دیسـ ،رضوی ؛میرا ،نژادیرمضان ی؛مهرعل ،نژادیهمت ؛محمدرضا برومند،

و رفتـار  یورزشـ تیریپژوهشـنامه مـد .رانیـا یو علـوم ورزشـ یبـدن تیترب ۀرشت النیالتحصموانع اشتغا  فارغ یبررس

 .72-10 ،(00)7 ،یارکت

رساله  .رانیا یو علوم ورزش یبدن تیرشته ترب النیالتحصاشتغا  فارغ كیاستراتژ یالگو ی(. طراا0934). رضا محمد برومند،

 .النیدانشگاه گ ،یدکتر
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 یابیـدر بازار رانیـا یاسـالم یجمهـور یمای(. نقـش صـدا و سـ0939. )دیـام دیسـ ،یقاسـم و بهینرگس؛ برزگر، ط بکتاش،

-22(، 1)2 ،یورزشـ یهاارتباطا  در رسانه تیری(. مدP0) یورزش یابیبازار ختهیبر آم دیبا تأک رانیا یمحصوال  ورزش

27. 

اداره ک  ورزش و جوانان استان طرح پژوهشی مصوب  .ورزش در استان گلستان قیاز طر ییزا اشتغا (. 0932) .بهشتی، محمد

 .گلستان

ریزی (. توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غالمعلی فرجادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه0978). تودارو، مایک 

 توسعه.

 شیهما نیاول .النیالتحصدر ارتباط با اشتغا  فارغ ینظام آموزش عال یهاچالش(. 0982ی. )عل ی،کتول ینظر و نیرام ،یرامان

 .مدرس تیکشور، تهران، دانشگاه ترب یاشتغا  و نظام آموزش عال

از  ینیکارآفر ی(. برآورد سهم نسب0932) .مهرداد ی،افخم و محمد جواد دیس ،رضوی ؛محمد ی،نیاس سلطان ؛قاسم ی،میرا

 .14-97، (9)1مطالعا  مدیریت ورزشی،  .زدیاستان  یبدن تیکارکنان ادارة ک  ترب اهدگیاز د یمشارکت تیریمد وةیش

ها و تماشاگران (. نقش رسانه0930) .سید عماد ،اسینی و محمد اسینسید  ،رضوی ؛محمد ،اسینی سلطان ؛مالك ،رجبی

 .041-39، (0)0مطالعا  مدیریت ورزشی،  .گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانیورزشی در جذب سرمایه

 تیریدر ورزش. مـد یمنـابع مـال نیبـر تـأم یجمعـ یهارسانه ریتأث ی(. بررس0932عباس. ) ،یشعبان و یمرتض ،یصوف یرضال

 .98-92(، 0)0 ،یورزش یهاارتباطا  در رسانه

 ییستاد اجرا در دو بخش عملکرد یبدن تیو اشتغا  سازمان ترب ینیفرآگزاررش عملکرد دفتر کار. (0988) .عبدالرضا ،ساور

 .01-09تهران،  ،یبدن تیو اشتغا  سازمان ترب ینیفرآدفتر کار .سا  گذشته 0 یط ینیفرآو کار 88ماده 

 .27-29، (904)7برنامه،  ۀنامهاته .دولت یهانهیدر ورزش، کاهش هز یسازی(. خصوص0988) .باقر محمد ،یشاه شاهرخ

بر  دیبا تأک المیشهر ا یخصوص یورزش یهاباشگاه تیوضع ی(. بررس0988. )نیرام ،یبلوچ و یهاد ،یعبد ؛ینب ،ییشمسا

 .72-19، (0)07 ك،یالمپ ۀفصلنام یی.زااشتغا 

 .04-99(، 9)1 ش،یرو هینشر .از اشتغا  یبدن تیترب انیدانشجو ی(. انتظارا  شغل0981) .فاطمه ا ،یب و ابوالاض  ،یفراهان

 ینواا تیهای عمده فعالالگوی اشتغا  در بخش ییفضا  ی(. تحل0930) .بهرام ،هاجری و نادر یی،مال ؛یاسنعل ،سبکبار یفرج

 .00-0  (،0)0 ،ییفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا .رانیا ییروستا

 ینیکارآفر یهاتیاولو نیترمهم یو معرف یابیارز .(0981) .دهیفر ،یاشرف گنجو و اامد ریام دیس ،یمظار د؛یام پور، یفروغ

 .18-11، (9)1، یپژوهش در علوم ورزش. اندرکاران ورزشدست دگاهیز ددر ورزش ا

 دانشگاه تهران. ،ارشدنامۀ کارشناسی(. بررسی موانع کارآفرینی در ورزش کشور. پایان0987غالمی، ناصر، )

 هد، مشهد.مش یجهاد دانشگاه. )کشاورزی، صنعت، خدما ( رانیاقتصادی ا اییجغراف .(0934) .اسن دیس ،لنگرودی یعیمط

 ی.ارشتهانیم یادر ورزش به عنوان اوزه ینیعوام  اثرگذار بر کارآفر ی(. بررس0983) .بیاب ی،هنر و نبیز ،زادهیمندعل

 .091-009 ،(2)2 ،یدر علوم انسان یارشته انیفصلنامه مطالعا  م

 ران،یا یهای دولتدر دانشگاه یمقطع کارشناسآموختگان بازار کار دانش ی(. بررس0981) زیعز دیس ن،یآرم و دالهی زاده،یمهرعل

 .81-79(، 21)1دانش و رفتار ،  یپژوهش یعلم ۀماهنام

 رانیدب یشغل یازهایبا ن یبدن تیترب یتناسب دروس دوره کاردان زانی(. م0973) .دیسع ،دپوریجاو و اامد رضا ،یاصاهان نصر

 .22-1 (،0)2 ارکت،نشریه  .رشته نیا
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 قـا یتحق پژوهشـکدة. (النی(. اقتصاد کـار )راهبردهـای تعـاد  بـازار کـار و اشـتغا  فـارغ التحصـ0987) .باقر محمد نوبخت،

 . یکم یمصلحت نظام، تهران، مؤسسه انتشارات صیمجمع تشخ كیاستراتژ

انــداز کـارآفرینی در ورزش کشــور از دیــدگاه (. تـدوین چشــم0932) .زینــب ،زادهمنــدعلی و جـواد ی،شــهالی ؛ابیــب ،هنـری

 .84-17، (2)1مطالعا  مدیریت ورزشی،  .نظران ورزشیبصاا

هـای کـارآفرینی در ورزش کشـور بـر اسـاس تحلیـ  (. بررسی اهداف و اسـتراتژی0934) .زاده، زینبمندعلی و هنری، ابیب

 .021-047 ،(0)9 ، مطالعا  مدیریت ورزشی،SWOTاستراتژیك 

. در ورزش کشـور ینی(. مطالعـه موانـع کـارآفر0934) ی.علـ ،یکنعان و مهرزاد ،یدیام ناصر؛ ،یغالم ر؛یجهانگ ،یفارس یدالهی

 . 020-041، 02 ،ینیتوسعه کارآفر هینشر

 یبخـش خصوصـ یورزشـ هـایباشگاه زاییاشتغا  فی(. توص0981) .اریکام ،یمیکر و ایپور ،یزهره؛ قان ،یبهرام؛ اسن ،یوسای

 .91-21، (2)0 ،در ورزش تیریو مد یولوژیزیف هایپژوهش .شهر کرمانشاه

Ciletti, D., & Chadwick, S. (2012). Sports entrepreneurship: Theory and practice. 1st Ed. 

Fitness Information Technology, West Virginia. 
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Technology, USA. 

Jones, W. B., & Bill, K. (2009). Bachelor of Business: sports & events Management. James 
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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. 
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