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 چکیده 
هدف   با  حاضر  دانشجویانپژوهش  اشتغال  به  امید  وضعیت  دانش بررسی  رشتةو    تحصیلی   آموختگان 

شدتربیت انجام  ورزشی  علوم  و  لحاظ کاربردی ، هدف نظراز    پژوهش  این.  بدنی  از   -توصیفی ، روش  و 

های دانشگاه  بدنی و علوم ورزشیتربیت  تحصیلی  آموختگان رشتةهمة دانشجویان و دانش  پیمایشی بود که

تهران   نمونةدولتی شهر  تعیین حجم  براساس جدول  آماری آن را تشکیل دادند.  و  آماری  جامعة  کرجسی 

تعداد  ( 1970) مورگان بیشترین  میزان،  به  ق  384  نمونه  مالک  و  نفر  گرفت  نامة پرسش   350  درنهایترار 

به جمعغیرمخدوش  برای  آمد.  دادهدست  پرسش  هاآوری  اشتغال»  نامةاز  به  (  2008  ، راد)قریشی  «امید 

ش پایاییاستفاده  که  سازندة    د  توسط  با  83/0نامه  پرسشآن  شد؛  بهحالاینگزارش  تأ،  روایی  منظور  یید 

یک از  بررسی وضعیت هر  برایاستفاده شد و    لیزرلافزار آماری  ریق نرمطاز تحلیل عاملی تأییدی از    ، سازه

تی تک  هایشاخص آزمون  از  نرماصلی سازه  کمک  با  آماری  گروهی  گرفته شد.   اس.پی.اس.اس.افزار  بهره 

تحصیلی    رشتة  آموختگانشجویان و دانشدان   اشتغال  به  امید  کلی وضعیتطور نتایج پژوهش نشان داد که به

به   علوم  و  بدنیتربیت موردبررسی  ابعاد  تمامی  در  کشور  معناورزشی  وضعیت  طور  در   حد  از  ترنییپاداری 

به  تواند  تحصیل می دورة اتمام از . این در حالی است که امید ناچیز به یافتن شغل پس داشت  قرار  مطلوب

بیهودگی احساس  و    ، نارضایتی،  مغزها  فرار  تأمهاجرت پدیدة  درخور  تحصیلکردةدمل  های  جوانان    ر 

 تواند نقشیمی که است هاییاشتغال یکی از مؤلفه امید به تقویت شاخص  و، راینمنجر شود؛ از  دانشگاهی

 .کند ایفا  شغلی مسیر نتایج به دستیابی و اهمهارت در ثریمؤ بسیار
 

 . بدنی و علوم ورزشیآموختگان، تربیتدانش امید به اشتغال، دانشجویان،  :کلیدی واژگان

 
که با حمایت مالی و معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی   از طرحی پژوهشی استخراج شده است این مقاله  * 
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3. Email: azimi.adeleh@yahoo.com 
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 مقدمه 
خدماتصنعت در که عظیمی تحوالت با امروزه است، صورت کشورها اقتصاد و  ،  از  یکی گرفته 

 روحی بتواند نیازهای  مادی نیازهای مینتأ  برعالوه که است  شغلی داشتن ،انسان رشد اساسی نیازهای

 و مانع رشد تواندمی از شغلی مناسب  برخوردارنبودن. این در حالی است که  برآورده کند نیز را او
، پناه  نژاد قوشچیمهدی)  شود روانی و روحی هایآسیب  انواع  بروز  باعث ،درنتیجه و شود فردی تکامل
احمدی، محمودی  علی، درایندر  (.153،  2013  ،اسدپور  و  عبدلی سلطان  و   ،اخیر هایسال  میان 
فراوانی با ایران  کشور بهاست  بوده مواجه اشتغال زمینة در مشکالت   و اشتغال موضوعکه  نحوی؛ 

 گرفته   قرارملی   توسعة با تقابل در و امنیتی تهدیدهای زمرة در  آموختگاندانش شغلی هایتوانمندی 
 تصویر که آیند فائق مشکل  این بر اندتوانسته کشورهایی  ، میاندراین   (. 83  ، 2012آبادی،  شفیع )  است

 هایبرنامه که هاییتوانمندی  به دهیجهت   کار، بازار  تقاضای میزان ا،هدانشگاه ظرفیت  از  روشنی

 از بعد آموختگاندانش  شغلی وضعیت دهند،می  آموختگاندانش به شغل آوردندستبه  برای درسی

 شغلی  وضعیت  بهبود راستای در و اندداشته  کار محیط در  کارکنان توانمندی وضعیت  و تحصیل اتمام
،  شاهینی و    ، طاهرزاده موسویان)بیگدلی   اندبرداشته  ثریؤم هایگام آموختگاندانش هایتوانمندیو  

ابعادی انتقاد وارد است؛  اوضاع و احوال آموزش عالی در ایران از بر   ،مقابل  ، اما در نقطة(159، 2017
توسعة این معنی که  اقتصادی   به  نیازهای  با  اجتماعی هماهنگ    آموزش و کیفیت آن  تقاضاهای  و 

است دانشگاهو گسترش کمّ  نبوده  بر مالحظات سیاسیی  بیشتر  است، کمترین    ها که  بوده  متکی 
اجارتباط   اقتصادی و  تماعی داشته و جامعه را در محدودة مشکالت جدید قرار با نیازها و امکانات 

است.   مهداده  از  پرچالشتمیکی  و  مشکالت،  رین  این  دانشترین  و  جوانان    آموختگان بیکاری 
ی  ،میاندراین  (.74،  2014،  طاهاآلو    ، ناصریاکبری)  استدانشگاهی   به  آینده  امید  افتن شغل در 

انگیزه از  مقاطع  یکی  در  تحصیل  ادامة  برای  دانشجویان  تعداد  تحصیلهای  گسترش  با  که  است  ی 
افراد در سال ها و تمرکز بر  دانشگاه وضوعی مهم برای پژوهش تبدیل  به م  ،های اخیرادامة تحصیل 

و است  نرخ   شده  افزایش  علت  استبیکاری،    به  انکارناپذیر  ضرورتی  آن  بر  اثرگذار  عوامل    بررسی 
 احساس بر مبتنی که است شناختی ایامید، مجموعه  (. 47،  2015،  بیانی و    ، رضایی)عجمی اکرامی

معطوف گوناگون، منابع از ناشی موفقیت  برای  ریزیبرنامه  ،عبارتیبه یا مسیرها و هدف به  انرژی 

 میزان اشتغال، امید به  ،دیگر(. ازسوی58،  2012،  1کارگنتو و کامارا  الورا،)   است اهداف به دستیابی

این   در  افراد فعالیت میزان و هدف این به نیل هایراه  توسعة و آینده شغل به  رسیدن ذهنی در توانایی
 وضعیت در دانشجویان( و  4،  2011،  نیا ، موسوی، زینالی و شامختعریف شده است )مسعودی  ،مسیر

 
1. Oliveira, Caregnato & Camara 
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دهند  اختصاص می آینده در  اشتغال وضعیت به را خود فکری هایدغدغه از بخشی موجود همواره
 (. 27، 2016، ویسیو   پورکریمیان السالمی،ا)شیخ

 رسد می نظرشود و بهمی عالی  آموزش صرف ملی هایسرمایه از مهمی بخش  که این در حالی است 

 سرعتبه باید و بمانند بیکار زیادی مدت نباید تحصیل از فراغت از پس هادانشگاه آموختگاندانش

همین    شوند. کار بازار جذب به   سرنوشت پیگیری،  زمینهدر  امید  میزان  و   اشتغالشغلی 

هر آموختگاندانش پژوهشیاولویت  از ایرشته  در  می رشته آن در های  )سعیدی محسوب  شود 
 ظرفیت داشتن با وجود که دانشگاهی هایرشته  از (. یکی12،  2009،  باغگلیو    زاده، حسین رضوانی

اشتغال  منظوربه  فراوان  مشکل متخصص، نیروهای جذب و دانشگاهی آموختگاندانش  برای ایجاد 

 و بدنیتربیت  بیکاری و برخوردارنبودن از دورنمایی روشن در زمیـنة اشتغال در آن وجود دارد، رشتة
(. این در حالی است که  33،  2013،  ، فضلی درزی و عظیمی دالرستاقی است )برومند ورزشی علوم
 ملی اقتصاد رشد رب اثرگذار عاملی و مهم صنعت یک عنوانبه  به ورزش  یافتهتوسعه  کشورهای در

 ،زیرا  رود؛می شماربه  حاضر قرن در صنایع درآمدزاترین و ترینبزرگ از یکی و شودمی  فراوان  توجه
صنعت درعملاین   و مستقیمصورت  به تواند می و است تنیدهدرهم اقتصادی هایجنبه همة با ، 
اقتصاد غیرمستقیم رمضانیهمتی  ،)برومندباشد   اثرگذار کشورها ملی بر  و  نژاد،  رضوی  نژاد، 

از54،  2011،  اخالق ملک  محتوای  و بدنیتربیت   رشتة آموختگاندانش بازدهی میزان  اگر رو،این(؛ 

 در هاآن به جذب توانمی باشد، داشته همخوانی کار بازار و جامعه نیاز با هاآن هایآموخته  و دروس

 (. 35، 2013بود )برومند و همکاران،  امیدوار جامعه در رشته این به وابسته مشاغل
های  رشته  در دانشگاهی دانشآموختگان اشتغال وضعیت امید به ، در زمینةدبا توجه به آنچه بیان ش 

امید به  های حوزة  ت که در ادامه به برخی از پژوهشایی انجام گرفته اسه، پژوهشتحصیلی متفاوت
شد خواهد  اشاره  انجاموهشپژ  .اشتغال  بینهای  در  دانش دانشجویان  شده  رشته و  های آموختگان 

بیگدلی  ضعیت مناسبی قرار ندارد.  دهد که امید به اشتغال در وبدنی نشان میتحصیلی غیر از تربیت 
( کتابداری   میزان   (2017و همکاران  دانشجویان  یافتنامیدواری   با مرتبطنیمه  یامرتبط   شغل به 

  .ارزیابی کردند  متوسط بیشتر  حد از  ،شغلی هر یافتن کمتر و برای متوسط حد از  را  تحصیلی رشتة 
یا   مرتبطنیمه  شغل  یافتن از کمتر شغل مرتبط  یافتن برای  دانشجویان   این  امیدواری میزان  همچنین،

 دانشجویان،  عالوهتحصیل ارزیابی شد. به از فراغت از پس  سال یک در فاصلة  یا  بالفاصله ،شغلی هر

 ورود و خود تحصیلی رشتة با مرتبط شغل ویژهبه و کوتاه زمانی فاصلة در شغل یافتن به  مثبتی نگرش

نداشتند.   بازار به حکمتهدایتی کار  سیفی،  دانشجویان  2012)  بدخش   و  فر،  دیدگاه   رشـتة( 

 درمورد نگرانی  بیانگر که ندشان منفی ارزیابی کردلیـشغ پزشکی را درمـورد آیـندة دندان تحصیلی

رشته  شغلی آیندة )  است. این  همکاران  و  رضوانی  امیدوارنبودن 2009سعیدی  و  نارضایتی  نیز   )
را دربارة مهندس رشتة آموختگاندانش فردوسی مشهد  .  کردندشغلی خود گزارش   آینده  ی دانشگاه 
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ها  آموخته   کتابداری  ةدریافتند که دانشجویان رشت  ( در پژوهشی 2012)  1ه، بلز و نویل رس  ،همچنین
،  ترتیباند و بدیندیده کار متفاوت بازار شان درهایمشاهده با را خود دوران تحصیل اندک تجربیات و

افزون خود شغلیآیندة   دربارة دارند.  همکارانبراین،  ابهام  و  پژوهشی    در(  2013) برومند  طی 
آن  از درصد 41 بدنی حدودآموختگان رشتة تحصیلی تربیتو دانش دانشجویانبین  دریافتند که در  

  8/41ندارند.   روشنی امیدواریو    آگاهی فراغت از تحصیل،  از بالفاصله پس خود اشتغال وضعیت از ها
فراغت از تحصیل  از بعد سال یک از کمتر که  داشتند اعتقاد   آموختگاندانش و دانشجویاندرصد از  

 هایمهارت و دانش ش،پژوه هاینمونه  از درصد 50 از بیش ،چنینـهم د.ـشونمی کار ازارـب وارد

ند )برومند و همکاران،  کرد ارزیابی مناسب خود شغلی آیندة نیازهای به گوییبرای پاسخ را شدهکسب
2013 ،1 .) 

پژوهشبه از  برخی  در  انجامعالوه،  از کشور، درشده چه  های  و چه در خارج  عوامل مورد  در داخل 
اطالعاتی ارائه شده آموختگان دانشگاهی نیز  امید به اشتغال در بین دانشجویان و دانش  ثیرگذار برتأ 

دانشجویان کتابداری   نظر که از  این نتیجه دست یافتند به    (2017جمله بیگدلی و همکاران )از  است؛
گروه ها،دانشگاه پذیرش ظرفیت عامل سه  هایبرنامه و هاسیاست و آموزشی هایامکانات 

هستند.   بر  ثیرگذارتأ  عوامل ترینمهم  ،متبوع هایوزارتخانه  اشتغال  به  و امید  رضوانی  سعیدی 
( برا  (2009همکاران  که  کردند  رشتةدانش نظر ساسبیان  فردوسی   آموختگان  دانشگاه  مهندسی 
 ایجاد علمی، هایانجمن  تالش  چیز هر  از  بیش یابی و افزایش امید به اشتغال،شغل  مسیر  مشهد، در

 دست  این از مواردی و هاسازمان در  کارورزی و کار بازار  نیازهای از اساتید ها، آگاهیسازمان با تعامل

شاخص  دریافتند که    نیز  (2014)  3، لوئیس و چویهانگ( و  2012)  2هانگ، پالنین و پیگوت.  ندثرمؤ
اشتغال به  مالحظه به که    است  معتبر  و  اعتماددرخور    معیار  یک  امید  درخور  مسیر طور  از  ای 

نی و  های فنفس، توانمندیکند؛ یعنی برخورداری از عزتتوانمندی و خودکفایی عبور می  ،نفسعزت
   .ثر باشدمیزان امید به اشتغال مؤ د درنتواتخصصی و همچنین خودکفایی می

موختگان دانشگاهی  آو دانش وضعیت حاکم بر امید به اشتغال دانشجویان  د،با توجه به آنچه بیان ش
کیفیت بودن  نسبی  سوازیک  ،زیرا  وارد است؛ انتقاد  بر آموزش عالی  گوناگونی ابعاد ازو  مناسب نیست  

گسترش و  سیاسی بر بیشتر که  آنکمّی   آموزش  زیادبودنازسوی   و  است متکی مالحظات    دیگر، 
 همراه نداشته است و جامعهبخشی را در زمینة اشتغال بهها نتایج رضایتهای آموزشی دانشگاههزینه

اقتصادی محدودة  را در امروزه مهم داده قرار جدید اجتماعی و مشکالت  ،  ترین معضل آناست که 
شیوة  جامعه از بطن در چنین تضادی که پیدایش مشکل بیکاری جوانان تحصیلکردة دانشگاهی است

 
1. Sare, Bales & Neville 

2. Hong, Polanin & Pigott 

3. Hong, Lewis & Choi 
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راهبردتجانس با  نداشتن  آموزشی  بههای  است؛  خورده  رقم  کار  بازار  رکود    ،دیگرعبارتنیازهای 
امیدوا میزان  کاهش  و  دانشاشتغال  و  دانشجویان  باید  ری  را  دانشگاهی  شکست  در  آموختگان 

که در آن تقاضای شغل    روندهای مدیریت منابع انسانی، نابسامانی نظام آموزشی و رکود اقتصادی
عرضة از  جست   بیش  است،  نبودوآن  این  نتیجة  کرد.  بهتعادل  جو  بیماری ،  اجتمصورت  اعی  های 

خواهد شد؛  ظاهر  آشکار  و  بهروایناز  پنهان  حاضر  پژوهش  در  سؤال پاسخ  یافتن    نبالد،  این  برای 
بدنی و علوم  تربیت   تحصیلی  آموختگان رشتةو دانش که وضعیت امید به اشتغال دانشجویان   هستیم
 ؟در کشور ما چگونه است ورزشی

 

 پژوهش روش
از لحاظ کاربردی ،هدف  از نظر حاضر پژوهش همة دانشجویان و    .پیمایشی است-توصیفی ،روش  و 
رشتة  دانش ورزشیتربیت تحصیلی  آموختگان  علوم  و  تهران  دانشگاه  بدنی  شهر  دولتی    سه در  های 

آماری   ،های مصوبدر تمامی گرایش  و دکتری  ارشدکارشناسی  ،مقطع تحصیلی کارشناسی جامعة 
نبود   به  توجه  با  که  دادند  تشکیل  را  حاضر  دقیقپژوهش  اطالعات  به  تعداد   دسترسی  زمینة  در 

، بیشترین تعداد (1970) کرجسی و مورگان  آماری  نمونة  جامعة آماری، براساس جدول تعیین حجم
میزان   به  گرفت.   384نمونه  قرار  مالک  جمع  نفر  و  توزیع  از  پس  پژوهش  تیم  آوری درنهایت، 

به  نامهپرسش غیرپرسش  350ها  ی نامة  دست  برایمخدوش  دادهجمع   افت.  پرسشآوری  از    نامةها 
اشتغال» به  راد)  «امید  پرسش(  2008  ،قریشی  این  شد.  دارد 20نامه  استفاده   آن و هدف سؤال 

مندی به  هعالقاست:    پنج زیرمقیاس  دارای که  است آن  ر د ثرمؤ عوامل و اشتغال  به  امید میزان  ارزیابی
عی شغل، مدت زمان دستیابی به  تحصیلی، میزان درآمد حاصل از شغل، میزان منزلت اجتما  رشتة

و به    شغل  توجه  با  نمرهاشتغال  جامعه.  در  موجود  پرسشامکانات  این  طیف   نامهگذاری  براساس 
راد   قریشی  ،. همچنیناست  مخالفم  کامالً، مخالفم و  نظرموافقم، موافقم، بی کامالًشامل    ایگزینهپنج
را  پایایی پرسش(  2008) تأ   83/0نامه  برای  روایی سازه گزارش کرده است.  پژوهش حاضر  یید  ،  در 

عاملی تأ  ازاً  مجدد استفاده شد و برای بررسی وضعیت    لیزرل افزار آمارینرم  از طریق  ییدیتحلیل 
از  هر زمینةهاشاخصیک  در  سازه  اصلی  اشتغال  ی  به  دانش امید  و  رشتة  آموختگان  دانشجویان 

آزمون تی    ،بدنی و علوم ورزشیتربیت با کمک نرمتکاز  آماری  گروهی  بهره   1.اس.پی.اس.اسافزار 
 گرفته شد. 

 

 نتایج 
 ارائه شده است. پژوهش هایشناختی نمونههای جمعیت شمارة یک ویژگیدر جدول 

 
1. SPSS 
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 های پژوهش شناختی نمونههای جمعیتویژگی -1جدول 

 درصد  فراوانی متغیر

 جنسیت
 3/54 190 زن 

 7/45 160 مرد

 وضعیت تاهل 
 2/82 290 مجرد 

 8/17 60 متاهل

 مقطع تحصیلی 

 7/44 166 کارشناسی 

 7/41 146 کارشناسی ارشد 

 9/10 38 دکتری

 نام دانشگاه 

 7/5 20 شاهد 

 5/8 30 عالمه طباطبایی 

 5/8 30 تربیت مدرس 

 5/11 40 شهید رجایی 

 2/14 50 الزهرا 

 2/17 60 خوارزمی 

 2/17 60 شهید بهشتی 

 2/17 60 تهران 

 

دو   شمارة  جدول  وضعیت  در  توصیفی  اشتغالشاخصآمار  به  امید  دیدگاه  های  و   دانشجویان  از 

تربیت دانش رشتة  ورزشیآموختگان  علوم  و  )عالقه  بدنی  پنج شاخص  رشتةدر  به  تحصیلی،    مندی 

اشتغال با    میزان درآمد حاصل از شغل، میزان منزلت اجتماعی شغل، مدت زمان دستیابی به شغل و

 ارائه شده است. تفکیکامکانات موجود در جامعه( به هتوجه ب
 

رشتة   آموختگانتغال از دیدگاه دانشجویان و دانشهای امید به اششاخصوضعیت آماری  توصیف -2جدول  

 بدنی و علوم ورزشی تربیت

 میانگین ها سؤال میانگین شاخص 
مقدار 

 تی

بار 

 عاملی
 تأیید یا رد

الق
ع

ه
شت
ه ر

ی ب
ند
م

  ه

ی
صیل

تح
 

(15/3 ) 

 وسیلة هب  چراکه  مندم؛عالقه  ام رشته  به 

 شد. خواهم  مناسبی شغل  دارای آن
 ییدتأ 54/0 82/9 15/3

 همین مجدداً    برگردم،  قبل  به  دوباره  اگر

 فرصت   چراکه   کردم؛می  انتخاب  را  رشته

 .کندمی ایجاد  برایم را  مناسبی شغلی

 تأیید 68/0 72/12 19/3
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  آموختگانهای امید به اشتغال از دیدگاه دانشجویان و دانشآماری وضعیت شاخص توصیف -2جدول ادامه 

 بدنی و علوم ورزشی رشتة تربیت

 میانگین ها سؤال میانگین شاخص 
مقدار 

 تی

بار 

 عاملی
 تأیید یا رد

قه
عال

شت
ه ر

ی ب
ند
م

  ه
ی
صیل

تح
 

(15/3 ) 

با   من   رشتة   کنممی  احساس  مقایسه   در 
 شغلی   موقعیت  دارای  هارشته  سایر

 است.  بهتری

 تأیید 48/0 55/8 14/3

 باعث   ،زیرا  دارم،  زیادی  عالقة   امرشته  به
 شوند.  تبدیل واقعیت  به   اهایمرؤی  شودمی

 تأیید 56/0 26/10 13/3

ل 
شغ
از 
ل 
اص
 ح
مد
درآ

ن 
یزا
م

 

(17/3 ) 

 آن   درآمدزایی  ،زیرا  پسندم، می  را  ام رشته
 است.  بیشتر ها رشته سایر از

 تأیید 43/0 35/7 99/2

 رشته،   این  انتخاب  دالیل  از  یکی
 است.  درآمد در آن خودکفایی

 تأیید 51/0 85/8 19/3

 دارای   رشته   این  التحصیالنفارغ  اغلب
 هستند. مناسبی زندگی  و کافی  درآمد

 تأیید 60/0 63/10 08/3

 از   بتواند   که  شود  می  پیدا  ایرشته  کمتر
 رشتة   با   اشتغال فرصت و  زایی  درآمد  نظر 
 .کند رقابت من

 تأیید 53/0 18/9 03/3

ل 
شغ
ی 
ماع

جت
ت ا

نزل
ن م

یزا
م

 

(05/3 ) 

 من   به   آینده   در  رشته  این   قطع،  طور به
 خواهد   باالیی   شغلی  و  اجتماعی  منزلت
 بخشید. 

 تأیید 57/0 38/10 98/2

طریق   استخدام   با   پذیرش   رشته،   این   از 
 داشت.  خواهم باالیی  اجتماعی

 تأیید 67/0 52/12 02/3

کار،   و   رشته   این  اتمام   با  به   شروع 
 خواهم   کسب   باالیی   اجتماعی  موقعیت

 کرد.
 تأیید 64/0 85/11 18/3

 بیشتر  اطرافیانم  رشته،  این در  با اشتغال  
 داشت. خواهند  دوست  را  من

 تأیید 59/0 72/10 01/3

ل 
شغ
ه 
ی ب

یاب
ست
 د
ان
زم
ت 
مد

 

(09/3 ) 

 زمان  کمترین  در  من،  تحصیلی  رشتة
 رساند.  خواهد دلخواهم شغل به مرا ممکن

 تأیید 37/0 25/6 14/3

 بیکار   اصالً  رشته،  این   اتمام   با   مطمئنم
 بود. نخواهم

 تأیید 58/0 25/10 14/3

 مدت   که  نیست   الزم   رشته،   این  اتمام  با 
 باشم.  استخدام دنبالبه  زیادی زمان 

 تأیید 71/0 09/13 03/3

 به   هارشته  سایر  از  تریعسر  رشته  این 
 . رسید  خواهد استخدام مرحلة 

 تأیید 60/0 83/10 05/3
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  آموختگانهای امید به اشتغال از دیدگاه دانشجویان و دانشآماری وضعیت شاخص توصیف -2جدول ادامه 

 بدنی و علوم ورزشی رشتة تربیت

 میانگین ها سؤال میانگین شاخص 
مقدار 

 تی

بار 

 عاملی
 تأیید یا رد

عه 
جام

در 
د 
جو
مو
ت 

انا
مک
ه ا
ه ب
وج
ا ت
ل ب

تغا
اش

 

(10/3 ) 

 جامعه،   در   موجود  امکانات  به  توجه  با

 برای   گزینه  بهترین  من  تحصیلی  رشتة

 است.  اشتغال

 تأیید 62/0 60/11 11/3

 نبود   رشته،  این  انتخاب  دالیل  از  یکی

 برای   ازحدبیش  امکانات  و  وسایل  به  نیاز

 . است کار به   شروع

 تأیید 55/0 04/10 19/3

 چراکه   دارم؛  دوست  را  امتحصیلی  رشتة

 نیاز   چندانی  ایةسرم   به  اشتغال  برای

 ندارد.

 تأیید 59/0 81/10 03/3

 برای ،  چون  کردم؛  انتخاب  را  رشته  این

 یا   مکانی  محدودیت  آن  برای  اشتغال

 دارد.  وجود کمی زمانی 

 تأیید 60/0 24/11 08/3

 

آموختگان رشتة امید به اشتغال دانشجویان و دانشهای  شاخص  ییدیتأ  عاملیتحلیل    -

 بدنی و علوم ورزشی  تربیت

بخش   این  عاملی  نتایجدر  اشتغال  های  شاخص  دوممرتبة  و    اول  مرتبة  ییدیتأ   تحلیل  به  امید 

پیش    است.ارائه شده  قالب جداول    دربدنی و علوم ورزشی  آموختگان رشتة تربیت دانشجویان و دانش

تأ  عاملی  تحلیل  انجام  بهبه  ییدی،از  )تأیید  نمونه  کفایت حجم  تأیید  نمونةاندازهمنظور    بودن حجم 

عاملینتخابا آزمون تحلیل  اجرای  آمارة ییدی تأ   شده( در  از  آزمون   1( .الکین )کی.ام.ا  -میر-کیزر  ،  و 

   استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة سه نشان داده شده است. 2بارتلت

-میر-کیزرنشان داده شده است، با توجه به اینکه مقدار شاخص    که در جدول شمارة سهگونههمان

گیری شاخص کفایت نمونه  ،(82/0است )بیشتر    6/0از  رای متغیر امید به اشتغال  ب الکین )کی.ام.ا .(

این   میدر  نشان  را  مناسبی  مقدار  همچنین،  محاسبه  پوشش  ب دهد.  تحت  سطح  اینکه  به  توجه  ا 

سب است و  وضعیت این شاخص نیز منا،  (001/0است، )کمتر    0/ 05از    بارتلتدو برای آزمون  خی

 وجود ندارد. بین متغیرها ارتباط معنادار

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) 

2. Bartlett's Test 
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 ییدی تأ منظور اجرای تحلیل عاملیشده بهانتخاب ةییدپذیری تعداد نمونآزمون تأ -3جدول 

 مقدار  آماره

 82/0 الکین )کی.ام.ا .( -میر-کیزر

 آزمون کرویت بارتلت 

 34/1774 دوخی

 190 درجة آزادی 

 001/0 سطح معناداری 

 

چهار  در شمارة  شاخجدول  مقادیر  اول ص،  مرتبة  تأییدی  عاملی  تحلیل  الگوی  برازش  های 

و علوم ورزشی مشاهده  بدنی  آموختگان رشتة تربیتدانشجویان و دانشامید به اشتغال  های  شاخص

 شود. می

 است،   3تر از  کم  1مجذور کای نسبی  شاخص شود،شمارة چهار مشاهده می  که در جدولطورهمان

تخمین  شاخص خطاهای  مربعات  میانگین  مقدار  2ریشه  از    0/ 072  با    شاخص  است،   08/0کمتر 

شده  هنجار  مقتصد  مقدار   3برازش  نقطة  84/0با  از  قابل  بیشتر  تمامی  است    8/0قبول  برش  و 

برازندگی ن  هایشاخص شده  این   90/0از    6نسبی  برازندگیو    5تطبیقی  برازندگی  ،4رم  که  بیشترند 

نشان همگی  قابلموارد  تناسب  و  برازندگی  اندازهدهندة  مدل  عالی  و  اول  قبول  مرتبة  گیری 

بدنی و علوم ورزشی هستند؛  آموختگان رشتة تربیتامید به اشتغال دانشجویان و دانشهای  شاخص

قابلترتیببدین روایی  از  پژوهش  مدل  داد که  نشان  تأییدی  عاملی  تحلیل  نتایج  مناسبی ،  و  قبول 

 برخوردار است. 
 

 اول های برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبةصمقادیر شاخ -4جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. χ2/ DF  

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Parsimony Normed Fit Index (PNFI)  
4. Normed Fit Index  (NFI) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Relative Fit Index (RFI) 

 قبول مقادیر قابل   شدهمقادیر مشاهده های برازش شاخص

DF/ 2χ 82/2  3کمتر از 

RMSEA 07/0  08/0کمتر از 

PNFI 84/0   8/0بیشتر از 

CFI 91/0   9/0بیشتر از 

NFI 96/0   9/0بیشتر از 

RFI 95/0   9/0بیشتر از 
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پنج  شمارة  جدول  شاخنیز    در  برازش  صمقادیر  مرتبةهای  تأییدی  عاملی  تحلیل    دوم  الگوی 

بدنی و علوم ورزشی مشاهده  آموختگان رشتة تربیتامید به اشتغال دانشجویان و دانشهای  شاخص

 شود. می

امید به  های  خصدوم شاهای برازندگی مدل مرتبة  دیر شاخصمقا  مطابق نتایج جدول شمارة پنج،

نشانگر  اول،    نی و علوم ورزشی نیز همانند مرتبةبدتربیتآموختگان رشتة  اشتغال دانشجویان و دانش

  مدلبودن  ، برازش و مطلوب نتیجهو در  (تناسببرازندگی ) های  بودن شاخصو مناسب  بودنقبولقابل

 .استگیری اندازه دوم مرتبة

 
 دوم ی تحلیل عاملی تأییدی مرتبةهای برازش الگومقادیر شاخص -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

شش،همچنین شمارة  جدول  در  شاخ  ،  اشصوضعیت  به  امید  از  های  و  تغال  دانشجویان  دیدگاه 

که  ای بررسی شد  نمونهتک تی  بدنی و علوم ورزشی با استفاده از آزمونآموختگان رشتة تربیتدانش

 ارائه شده است. زیرنتایج آن در جدول 
 

بدنی و  آموختگان رشتة تربیتدانشجویان و دانشیک از ابعاد امید به اشتغال بررسی وضعیت هر -6جدول 

 علوم ورزشی 

 ها شاخص

 66/3ارزش آزمون: 

 نتیجه
 میانگین تی

  درجة

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

اختالف  

 میانگین

 فاصلة 95%

 اطمینان اختالف 

 بیشتر کمتر

  مندی بههعالق

 تحصیلی  رشتة
37/11- 15/2 349 001/0 50/0- 59/0- 42/0- 

تر از  پایین

 حد مطلوب 

  میزان درآمد 

 حاصل از شغل 
44/13- 07/2 349 001/0 58/0- 67/0- 50/0- 

تر از  پایین

 حد مطلوب 

 

 قبول مقادیر قابل   شدهمقادیر مشاهده های برازش شاخص

DF/ 2χ 32/2  3کمتر از 

RMSEA 07/0  08/0کمتر از 

PNFI 81/0   8/0بیشتر از 

CFI 90/0   9/0بیشتر از 

NFI 91/0   9/0بیشتر از 

RFI 93/0   9/0بیشتر از 
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آموختگان رشتة  بررسی وضعیت هریک از ابعاد امید به اشتغال دانشجویان و دانش -6جدول ادامه 

 بدنی و علوم ورزشی تربیت

 ها شاخص

 66/3ارزش آزمون: 

 نتیجه
 میانگین تی

درجة  

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

اختالف  

 میانگین

فاصلة  95%

 اطمینان اختالف 

 بیشتر کمتر

  میزان منزلت

 اجتماعی شغل 
05/13- 04/2 349 100/0 61/0- 70/0- 52/0- 

تر از  پایین

 حد مطلوب 

  مدت زمان

 دستیابی به شغل 
17/13- 08/2 349 100/0 57/0- 65/0- 48/0- 

تر از  پایین

 حد مطلوب 

اشتغال با توجه  

به امکانات موجود  

 جامعه در 

17/12- 10/2 349 100/0 55/0- 64/0- 46/0- 
تر از  پایین

 حد مطلوب 

 

 

ارائه تجزیه  نتایجبراساس    به   امید   هایشاخص  از  هریکشده در جدول شمارة شش،  وتحلیل آماری 

داری در وضعیت  طور معنا، بهورزشی  علوم  و  بدنیتربیت رشتة    آموختگاندانشجویان و دانش  اشتغال

 قرار دارند.  مطلوب حد از ترنییپا

نیز هفت  شمارة  جدول  اش  در  به  امید  کلی  دانشوضعیت  و  دانشجویان  دیدگاه  از  آموختگان تغال 

تربیت  آزمونرشتة  از  استفاده  با  علوم ورزشی  و  در نمونهتی تک  بدنی  آن  نتایج  بررسی شد که  ای 

 ارائه شده است.جدول زیر 

دانشجویان و    اشتغال  به   امید  کلی وضعیتطوربا نتایج جدول شمارة هفت مشخص شد که به  مطابق

 مطلوب   حد  از  ترنییپاداری در وضعیت  طور معناورزشی به  علوم  و  بدنیتربیت   رشتة  آموختگاندانش

 قرار دارد.

 
بدنی و علوم  تربیتآموختگان رشتة امید به اشتغال دانشجویان و دانشبررسی وضعیت کلی  -7جدول 

 ورزشی کشور 

 66/3ارزش آزمون: 

 نتیجه
 میانگین تی

  درجة

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

اختالف  

 میانگین

 اطمینان اختالف فاصلة  95%

 بیشتر کمتر

66/16- 09/2 349 001/0 56/0- 63/0- 50/0- 
تر از  پایین

 حد مطلوب 
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 گیری  بحث و نتیجه 
فرایند شغل  که  انتخاب  است  دورهی  طی  میدر  انجام  معین  دوره   گیردای  این  در  بین    ،و  فرد 

موجود   امکانات  و  بهانتظارات  توافق  و  سازش  فردی،  خصوصیات  میو  متعددی  وجود  عوامل  آورد. 

آمد حاصل از شغل در قبیل خصوصیات فردی، امکانات محیطی، منزلت اجتماعی شغل و میزان دراز

مؤثرند شغل  اما  انتخاب  می وارد که افراد از نیمی از  بیش،   را  تخصصی توانندنمی شوند،دانشگاه 

از تحصیل از پس ،نتیجهدر است؛ جامعه نیازهای نوین بر مبتنی که فرابگیرند  توانندنمی فراغت 

ابراهیم  )  ندارند  دیگریانگیزة   عالی مدارک و جز کسب کنند خویش پیدا فراخور و مناسب شغلی

 . (4، 2010آبادی، نجف

حاضر،   پژوهش  اششاخصوضعیت  در  به  امید  دانشهای  و  دانشجویان  دیدگاه  از  آموختگان تغال 

تربیت  آزمونرشتة  از  استفاده  با  این   نتایج  ای بررسی شد.نمونه تک تی  بدنی و علوم ورزشی کشور 

  م علو  و  بدنیتربیت   رشتة  آموختگاندانشجویان و دانش  اشتغال  به  امید  نشان داد که وضعیت  آزمون

رآمد حاصل تحصیلی، میزان د   مندی به رشتةهعالقهای آن شامل  شاخص   از  ورزشی کشور و هریک

اجتماعی شغل با از شغل، میزان منزلت  اشتغال  امکانات    ، مدت زمان دستیابی به شغل و  به  توجه 

ها با نتایج  یافته  این  .قرار دارند  مطلوب  حد  از  ترنییپاداری در وضعیت  طور معناموجود در جامعه، به 

)  هایپژوهش همکاران  و  رضوانی  همکاران  هرس  (،2012)  هدایتی(،  2009سعیدی   ،(2012)  و 

وضعیت نامناسب امید به اشتغال   در زمینة( 2017( و بیگدلی و همکاران )2013برومند و همکاران )

 .های تحصیلی همسوستبدنی و سایر رشته رشتة تربیتدر آموختگان دانشگاهی دانشدانشجویان و 

بدنی و علوم  آموختگان رشتة تربیت تغال از دیدگاه دانشجویان و دانشای امید به اشه شاخصیکی از  

رشتة  هعالق  ،ورزشی به  کهتحصیلی  مندی  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج             از  شاخصاین    است. 

دانش و  دانشجویان  تربیت دیدگاه  رشتة  علوم  آموختگان  و  پایینورزشبدنی  مطلوبی  حد  از                تر 

(374/11-  t =  .است شده  ارزیابی  اکبری،موحدی  ،اتراسدرهمین(  خداوردیان  یعقوبی  ،  و  فرانی 

نژاد  احمدی  و  (2010) حسین  و  مختاری  پژوهش(  2015)،  که  هایی  در  به  عالقهدریافتند  مندی 

 گذر در  انسان  ،کلیطورتأثیر معناداری دارد. بهآموختگان  رشتة تحصیلی بر احتمال اشتغال دانش

انتخاب با ،بعد به نوجوانی دورة از  عمر شغل  انتخاب  و تحصیلی رشتة انتخاب  حیاتی و مهم دو 

هستند  شودمی روهروب وابسته  یکدیگر  به  زیادی  حدود  تا  امروزه  .که  که  است  حالی  در  هر  این 

به  مراکز مشاوره نبود اما کند،  تالش خود تحصیلی  رشتة شناخت کند، در زمینةمی سعی شخص

ویژه  آینده به در مشکالتی  بروز به  دانشگاهی هایرشته  از دقیق بعضی  نشدنهشناخت کافی واندازة  

رشتة   شغلی آیندة به اطمیناننبود   و نگرانی بروز نارضایتی، بستر وشود  منجر می  اشتغال  در زمینة

نبود  وجودآمدنبه موجب تحصیلی رشتة به عالقه نداشتن  ،دیگرعبارتآورد؛ بهمی فراهم نظر رامورد
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انتظاراتشان نیازها با افراد شغلی آیندة بین تطابقم  مسئله این از  ناشی سوء عواقب و شودمی و 

 عالقة افزایش برای  ثرمؤ راهکارهای  ارائة ،بنابراین  شود؛می جامعه  و درنهایت، آموزشی متوجه نظام

از به دانشجویان  مشاغل در اشتغال برای مناسب بستر و زمینه آوردنجمله فراهمرشتة تحصیلی 

نیز و  استعدادها بررسی و  مطالعه مناسب   ارتقای موجب تنهانه فردی، تمایالت و خصوصیات، 

افزایش  کردة دانشگاهی را نیز  بلکه میزان امید به اشتغال جوانان تحصیل شود،می آموزشی سیستم

 دهد. می

شغل از  حاصل  درآمد  از    ،میزان  دیگر  اششاخصیکی  به  امید  و  های  دانشجویان  دیدگاه  از  تغال 

  شاخصاین    . نتایج این پژوهش نشان داد کهبدنی و علوم ورزشی بودآموختگان رشتة تربیت دانش

تر از حد مطلوب  پایینورزشی  بدنی و علوم  آموختگان رشتة تربیت از دیدگاه دانشجویان و دانشنیز  

(440/13-  t =.ارزیابی شده است )  وهشی به  در پژ  (2016)  االسالمی و همکارانشیخ   ،راستادرهمین

از   که  یافتند  دست  نتیجه  شغل این  از  حاصل  درآمد  میزان  شاخص  اشتغال،  به  امید  ابعاد  بین 

پیشمی زمینةبینیتواند  در  منفی  باشد.  کنندة  تحصیلی   بینرابطة   تشخیص موضوع  فرسودگی 

درآمد از و  مطلوب استفادة مرهون ،دیگرطرف از بیکاری و اشتغال و طرفازیک  سطح   پیشرفته 

است، پذیرفت که  حال اما درهر  اقتصادسنجی   و یدرآمد  باالی سطوح در کامل اشتغال بین  باید 

 هنگام در که دانشجویانی  دهدها نشان میپژوهشنتایج  وجود دارد.    تفاوت یدرآمد پایین سطوح

 پس  و  شوند می آشنا کار با دنیای یا حداقل  بیشتری دارند مسئولیت احساس کنند، می تحصیل کار

  همةاما    هستند، ترموفق نیز خود شغل در و شغل بگردند دنبالبه توانندمی بهتر آموختگیاز دانش

موارد   شغل    بهاین  از  حاصل  دانشزیرا  ؛استوابسته  درآمد  و  دانشجویان   درمورد آموختگان، 

 و توان به درآمدمی  هاآن   از جملة دارند که انتظاراتی  گوناگون کاری هایو زمینه  شغلی هایفرصت

 مقایسه واقعی کار بازار به مربوط آمار د بانتوامیاین اطالعات   که درآمدشان اشاره کرد رشد نرخ

معرفی شده است که   شغل یک کیفی جنبة ترینمهم عنوانامنیت اشتغال به  ،راستادرهمین  .شود

 دولت و هایدگرگونی به تواندمی درآمد این در حالی است که امنیت  است. درآمد آن اصلی ابزار

 درآمد امنیت و اشتغال امنیت بین که است روشن ،بنابراین ؛ باشد داشته های اقتصادی بستگیبنگاه

 طور تواند بهانسانی، می امنیت مهم در زمینة عنصر عنوان یکدارد و اشتغال به وجود وابستگی نوعی

از  امنیت شدنفراهم امکان  اگردیگر،  عبارتبه  ؛ درآمد حاصل شود امنیت   شدنطریق فراهم عمده 

 یک اشتغال امنیتنیست نبود   الزم باشد،داشته   وجود شهروندان برای همة بنیادی و پایه درآمد

 . محسوب شود اولویت

از    ، دیگرازسوی  اجتماعی شغل  منزلت  میزان  اششاخصشاخص  به  امید  دیگر  دیدگاه  های  از  تغال 

  بدنی و علوم ورزشی بود. نتایج این پژوهش نشان داد کهآموختگان رشتة تربیت دانشجویان و دانش
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تر از بدنی و علوم ورزشی پایینآموختگان رشتة تربیتنیز از دیدگاه دانشجویان و دانش  شاخصاین  

( مطلوب  است.= t  -052/13حد  شده  ارزیابی  همکاران  ،راستادرهمین  (  و  در    (2014)  محمدی 

ارزشمند منابع  تغییر  به  منتهی  ساختاری  تحوالت  که  دریافتند  درآمد،  پژوهشی  ی همچون کسب 

تحصیالت و  است  بر  ،شغل  اثرگذار  زنان  اجتماعی  تغی  منزلت  موجب  میو  آن  ابراهیم .  شودیر 

نیز  2010)  آبادینجف رشتةدر(  دانشجویان  منزلت  بین  که  در  یافت  اجتماعی  با    مددکاری  جامعه 

 پیامدهای داشتن  بربیکاری عالوهطورکلی،  به  وجود دارد.   ها ارتباط معنادارامیدواری به اشتغال آن

 که ایجامعه و در نیز بوده است درآمد و مشکالت اقتصادی نبود  متضمن همیشه روانی،  و اجتماعی

یعنی   منزلت اجتماعی دادنازدست یمعنبه اغلب  بیکاری است، اساسی ارزش دارای آن در اشتغال

های  یکی از نقش  ،زیرا  شود که برای یک فرد در جامعه قائل هستیم؛تلقی میمقام و موقعیتی    ،شأن

ا جامعاساسی  در  به  مشغولامروزی  ة  نسان  پاداششدن  کسب  با  که  است  اقتصادی،  شغل  های 

نه روانی  و  فرداجتماعی  موقعیت  مشخص  تنها  اجتماعی  ساخت  در  دیگر   بلکه  ،کندمی  را  بر 

اجتماعی از شغل    هایبیشتر پژوهشروست که در  ازاین  ؛ گذاردثیر میأ تنیز  های اجتماعی او  وضعیت

اجیک  عنوان  به وضعیت  می-تماعیشاخص  استفاده  صورت و    شوداقتصادی  به  های پژوهشگران 

ب مبادرت  گوناگون  شغل  ارزش  سنجش  اندازهرایج  که  ورزندمیه  برای  شیوه  ارزش ترین  گیری 

 است.  اجتماعی براساس منزلت هابندی آنرتبه ، مشاغل

  عنوان یکی دیگربه  مدت زمان دستیابی به شغل شاخص    نشان داد که  ، نتایج این پژوهش همچنین

اشتغالشاخصاز   به  امید  دانش  ، های  و  دانشجویان  دیدگاه  تربیتاز  رشتة  علوم  آموختگان  و  بدنی 

پایین )ورزشی  مطلوب  حد  از  است. = t-171/13تر  شده  ارزیابی  همین    (  و    ،زمینهدر  برومند 

  آموختگان رشتة صد از دانشجویان و دانشدر  40یافتند که حدود  در در پژوهشی    (2013)  همکاران

به یافتن شغل مناسب  ربیتت از تحصیلبدنی و علوم ورزشی  از فراغت    بودند.امیدوار    بالفاصله بعد 

بالفاصله بعد از اتمام درس داشتند و آنان اطمینان بسیار اندکی به یافتن شغل مناسب    از  درصد  18

آگاهی و   تحصیلز فراغت از  بالفاصله پس ادر آینده  خود  از وضعیت اشتغال    آناندرصد از    41حدود  

  شدهآموخته  دانشازگی  تاگر از کسی که بهاین در حالی است که    .نداشتندامیدواری شفافی  به آن  

س  است، شود  ال  ؤاین  شاپرسیده  دارد،  سر  در  هدفی  چه  آینده  برای  مطمئنی  که  پاسخ  نتواند  ید 

از دانشجویانبه  بدهد؛ اینکه بسیاری  پاعتمادبهنیز    در حین تحصیل  ویژه  به    برای  ایینینفس  ورود 

این زمینه   و درارائه در بازار کار نداند  برای    را  های الزمکنند که مهارتو احساس می  دارندبازار کار  

این وضعیتباقی  ، بنابراین  دارای مشکالت متعددی هستند؛    آموختگاندانشاشتغال    مورددر  ماندن 

بی و  دانشجویدانشگاهی  مهارت توجهی  لزوم کسب  به  موردان  باعث شدههای شغلی  کار،  بازار    نیاز 

بیکاری  تا    است نرخ  انتظار میدا  آموختگاندانشهمواره  که  باید در وضعینشگاهی  مناسبی  رود  ت 
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گروه سایر  از  بیش  کشورباشد،  در  دانشها  مسیر  و  باشد  اشتغال  آموخته مان  تا  دانشجویان  شدن 

بسیار  به زمانی  بلحاظ  خود  زیاد  مسئله  این  که  و  زمینه اشد  روانی  اجتماعی،  مشکالت  ایجاد  ساز 

 . شودای فرد و هم برای جامعه میاقتصادی هم بر

همچنین   جامعهشاخص  درنهایت،  در  موجود  امکانات  به  توجه  با  از به  اشتغال  دیگر  یکی  عنوان 

اشتغالشاخص به  امید  دانشهای  و  دانشجویان  دیدگاه  از  علوم  تتربی  رشتة  آموختگان،  و  بدنی 

اندازی کسب  این در حالی است که راه  . ارزیابی شد  (  = t-179/12تر از حد مطلوب )پایین  ورزشی

گاهی نبود  است، اما    ها و امکانات فیزیکیمنابع مالی، زیرساخت  نیازمندکار در این رشتة تحصیلی  و

در    قصد دارند است که    دانشگاهی   آموختگانبزرگی بر سر راه دانشتی مانع  دسترسی به چنین امکانا

در (  2014)، جزینی و شریف زاده  زاده، عبدااهللراستاکارآفرین در جامعه ظاهر شوند. درهمیننقش  

که  ی  پژوهش مالی(،  دریافتند  )منابع  سرمایه  به  امکانات  هاساختزیردسترسی  )منابع    و  فیزیکی 

نرمسخت  و  تأ افزاری  عوامل  از  راهثیرگذاافزاری(  بر  عملیاتیر  و  کسبایده  کردناندازی  وکار  های 

مندی  های مالی، فقدان بهره، ناتوانی در تأمین سرمایه، نبود حمایتدر همین زمینه  د.نروشمار میبه

مالی منابع  از  زیرساختصحیح  نبود  و  منابع  نادرست  تخصیص  فیزیکی،  امکانات  و  عنوان به  ها 

اندازی یا  که افراد در راه  هستند  مله مشکالتیجاز  -،خدمات  ارائةدر تولید کاال و  های ملموس  دارایی

کسب یک  آنومدیریت  با  هستند  هروب  هاکار  در  رو  به اقتصا  وضعیتو  توجه  با  و  کشور  فعلی  دی 

گذاری  های کارآفرینانه و قدرت سرمایهتواند موجب کاهش فعالیتهای موجود، این مسئله میتحریم

همراه شود که درنهایت افزایش میزان بیکاری و فقدان رشد و توسعة کشور را بهدر بخش خصوصی  

ایبنابراین  خواهد داشت؛  با قیاس در  متوسط  و  کوچک  وکارهای کارآفرینانةکسب  نکه ، با توجه به 

د مالی توان بزرگ هایشرکت فیزیکی کمتری  امکانات  و   هایحمایت اهمیت امر این ارند،کمتر 

 و ترطوالنی پرداختباز و دورة بهرة کم  با  های وام اعطای  کند. می نمایان بیشتر را دولتی گوناگون

اعتباری پذیرمخاطره هایصندوق  ها،اتحادیه اصناف، تقویت همچنین  که هستند راهکارهایی و 

 .  آفرینانه شوندکارهای کاروتوانمندی کسب  سبب غیرمستقیم و مستقیم صورتبه ندنتوامی

می شد،  بیان  تاکنون  آنچه  به  توجه  آموزش با  تقاضای  از  افراد  اصلی  هدف  که  گرفت  نتیجه  توان 

انتظار دارند  کارفرمایان نیز    ، دیگرتیابی به شغل بهتر و درآمد بیشتر در آینده است. ازسویعالی، دس

بخشند و سود بیشتری کسب های خود را بهبود  آموختگان آموزش عالی فعالیتکه با استخدام دانش

ز اشتغال  آموختگان آموزش عالی اگذاران نیز این است که با افزایش سهم دانشکنند. انتظار سیاست

دانش و  شود  جامعه  نصیب  بیشتری  اقتصادی  رشد  نهکل،  عالی  آموزش  خودشان  آموختگان  تنها 

جامعه افراد  دیگر  برای  بلکه  شوند،  فرصت  شاغل  کنند. نیز  ایجاد  شغلی  مسئلة میاندراین  های   ، 

که   میمهمی  تأثیر  یادشده  موارد  اشتغالشاخص    ، گذاردبر  به  دانش دانشجویان  امید  آموختگان  و 



 1399، مرداد و شهریور 61،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                     186
 

آموختگان  دانش  دانشجویان دیروز وآنچه ذهن و افکار   اشتراک ة  نقطکه  طوری به  است؛   آموزش عالی

 از پس اشتغال به کم این در حالی است که امید  است.  »اشتغال«کند، مسئلة  امروز را مشغول می

منجر دانشگاهی    حساس بیهودگی در جوانان تحصیلکردةبه نارضایتی و اتواند  تحصیل می دورة اتمام

ازسوی  مهاجرتدیگرشود.  و  مغزها  فرار  پدیدة  دانش،  تأمل  درخور  میهای  نیز  تا  آموختگان  تواند 

 مواردی  ،راستادرهمین  موجود و امید ناچیز به یافتن شغل مناسب باشد.  وضعیتز  ای ناشی ااندازه

پایین مالی، مشکالت ها،داوری پیش  همچون با اهداف نشدنتنظیم و خودکارآمدی   تحصیلی 

تحصیل  اغلب شغلی، مسیرهای چالش را کار جویای کردةجوانان  آننکشمی به  و  دچار  هد  را  ا 

پر کند   را خأل این تواندمی که است ایسازه تی، امید به اشتغالوضعی. در چنین  ند کنسردرگمی می

مثبتی فرد آیندة شغلی ساختار  و رفتار انگیزش برو   باشد تأثیر  اینداشته   در تواندمی متغیر . 

 ابتال راه سر بر گذارد، مانعیمی نفس عزت  بر که ثیریشناختی و تأ روان  استحکام افزایش با درازمدت

 درنتیجه، شغلی و-تحصیلی مسیر رشد و هامهارت افزایش و موجب  باشد   افسردگی و اضطراب به

و مسیر  عملکرد بهبود شود بهزیستی افزایش همچنین شغلی  به شاخص  ،بنابراین  ؛روانی   امید 

 نقشی و کند    عملیاتی  و سازیمفهوم را    شدهذکرمفاهیم  تواند  می که است ایمؤلفه ترینمهم اشتغال،

   .کند ایفا شغلی مسیر نتایج به دستیابی و هامهارت  دری را ثرؤم بسیار

بدنی و  آموختگان رشتة تربیت و دانش در ادامه و با هدف بهبود شاخص امید به اشتغال دانشجویان

 شود: علوم ورزشی و با درنظرگرفتن نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می

رشت  - بهتحصی  ةانتخاب  آیند لی  در  آن  مهم  نقش  بااهمیت  ةدلیل  از  یکی  تصمیمشغلی    هایترین 

عالیق خود    ةقبل از هر اقدامی، زمینافراد  ، الزم است  رواین شود؛ ازافراد در طول زندگی محسوب می

اینکه  دلیل  بسیاری از دانشجویان به  ،زیرا  ؛و هنگام انتخاب رشته به آن توجه کنند  کنند  را شناسایی

 در   اند نتوانسته  نیز  دیگر  تعدادی  و  اند کرده   تحصیل  ترک  اند، تحصیلی خود عالقه نداشته  ةبه رشت

ها در بازار  مستقیم یا غیرمستقیم بر نحوة جذب آن  صورتباشند و این مسئله به  موفق  خود  رشتة

 کار تأثیرگذار است؛

برنامه  - با  است  دولتنیاز  منسجم  از  ریزی  بخشی  هزینهها  خانوادهسبد  ورزش کرد  به  ایرانی  های 

این طریق فروش محصو از  تا  با ورزش که دراختصاص داده شود  ع محل  واقالت و خدمات مرتبط 

دانش و  دانشجویان  تربیت  آموختگاندرآمدهای  ورزشیرشتة  علوم  و  یابد  بدنی  افزایش  و    است، 

جعالوه افراد  روانی  و  جسمانی  سالمت  رشد  ابر  حاصل  درآمدهای  افزایش  شاهد  مشاغل امعه،  ز 

 مرتبط با ورزش نیز باشیم؛ 

برنامهالزم است    - تربیت ریزی دقیق مدیران ورزشی کشور، مؤلفه با  علوم  های شغلی رشتة  بدنی و 

ب نقشورزشی  ایفای  زمینة  و  یابد  بهبود  عرصه  این  شاغالن  اجتماعی  منزلت  ارتقای  هدف  ی  اه ا 
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در  حرفه  مؤثر  بهای  شود.  فراهم  تأ جامعه  نهادهای  همکاری  با  است  نیاز  فرهنگی،  عالوه  ثیرگذار 

 کشان عرصة مشاغل ورزشی در جامعه ارائه شود تا جایگاه و منزلت درخور زحمت   تصویری واقعی از

 جامعه و محیط کار آنان مشخص شود؛ورزش در 

بط با ورزش در جامعه فراهم رتهای گوناگون م شتغال در زمینه بسترهای االزم است تالش شود    -

تا    روز کمتر شودها روزبه، فعالیت افراد غیرمتخصص در عرصة ورزش از سوی دولتعالوه شود و به

در کمترین زمان ممکن بدنی و علوم ورزشی  رشتة تربیت   آموختگانترتیب دانشجویان و دانشبدین

مد شغل  یابند به  دست  خود  زمینه زیرا  ؛نظر  گسترة  هرچه  اشتغال،  مهای  در  زایی  ورزش  با  رتبط 

یابد  توسعه  ازسوی   کشور  کرسیو  صاحبان  دیگر،  به  ورزش  با  مرتبط  شغلی  یعنی  های  آنان  اصلی 

تربیت دانشجویان و دانش به  آموختگان رشتة  باز گردانده شود، زمان دستیابی  و علوم ورزشی  بدنی 

 فت؛ خواهد یا کاهشبه حداقل ممکن   شغل

ارائة نیازمندی  رسانیهای اطالعشبکه  ها ووجود سایت  - حوزة ورزش  های شغلی  گوناگون با هدف 

ترتیب این امکان  زشی  بدنی و علوم ور رشتة تربیتآموختگان  دانشجویان و دانش  بهکشور   تا بدین 

دانش و  دانشجویان  تربیت برای  رشتة  با آموختگان  تا  گردد  حاصل  ورزشی  علوم  و  به   بدنی  توجه 

خود  نظر  در کمترین زمان ممکن به شغل مدهای موجود در جامعه  یود و نیازمندهای ختوانمندی 

 ابند؛ دست ی

مدت با  های حمایتی دولت با نرخ سود کم و دورة بازپرداخت طوالنیهای مالی از سوی نهادکمک  -

منابع سخت تأمین  راهافزاری و نرمهدف  برای  انواع کسب افزاری موردنیاز  با  های  کارواندازی  مرتبط 

 آموختگانو دانشدانشجویان    تواند امید به اشتغال را در بینورزش در کشور ارائه شود. این امر می

 قبولی افزایش دهد. بدنی و علوم ورزشی تا حد قابلرشتة تربیت 

 

 و قدردانی  تشکر
و تمامی اساتید، دانشجویان،  بدنی و علوم ورزشی کشور  ایت مالی و معنوی پژوهشگاه تربیتحم از

مدیراندانش سازمان آموختگان،  کارکنان  موضوع  و  با  مرتبط  از  وپژوهش  های  همچنین 

 کنیم. می قدردانی و داشتند، تشکر مشارکت طرح این اجرای در که دانشگاهی و نظران علمیصاحب
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Abstract 

The purpose of this study was studying the hope status for employment of students and 

graduates in physical education and sport sciences. This research was applied in terms of 

applied and descriptive-survey method. The statistical population consisted of all students 

and graduates of physical education and sport sciences in Tehran's public universities. 

According to the Krejcie & Morgan (1970). The highest number of samples was 384 cases, 

and finally, 350 unconfirmed questionnaires were obtained. To collect the data, Querishi 

Rad'S hope for Employment Questionnaire (2008) was used. The reliability of the 

questionnaire was 0.83. However, in order to confirm the construct validity, a 

confirmatory factor analysis using the statistical software  "Laserl" was used. Finally, to 

investigate the status of each of the components and main structural variables, a single 

group t test was used with the help of the statistical so 

ftware  "SPSS". The results of the research showed that in general, the status of job-hope 

for students and graduates of physical education and sport sciences in all aspects was 

significantly lower than the optimal level. Meanwhile, little hope of finding a post-

graduate career can lead to dissatisfaction, feelings of frivolity, the phenomenon of brain 

drain and migratory emigration in educated young people in the university. Hence, 

strengthening job expectation index is one of the components that can play a very effective 

role in the skills and achieve the results of the career path . 
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