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 چکیده 

  ترین چالش کشور در دهۀ پیش رو است بر همین اساس التحصیالن دانشگاهی مهم موضوع اشتغال به ویژه فارغ: مقدمه و هدف

  . مؤثّر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شداین پژوهش با هدف بررسی موانع 

صورت هدفدار از میان جامعۀ آماري شامل اعضاي  به عنوان نمونه تحقیق به) سال 7/34 ± 8/7(نفر  112  :روش شناسی

نظر و ذینفع  ها، مدیران ارشد ورزشی و فارغ التحصیالن تربیت بدنی که در رابطه با موضوع تحقیق صاحب دانشگاه هیأت علمی

هاي  مهنا آوري اطّالعات با برگزاري جلسات مصاحبه هدفدار و هدایت شده و استفاده از پرسش جمع. بودند انتخاب شدند

صورت  93/0و عوامل بیرونی با ضریب آلفاي کرونباخ  84/0با ضریب آلفاي کرونباخ  ساخته در دو بخش عوامل درونی محقّق

سؤال بسته و  49نامه عوامل بیرونی نیز شامل  سؤال بسته و یک سؤال باز و پرسش 24نامه عوامل درونی شامل  پرسش. پذیرفت

بندي  براي توصیف و تجزیه وتحلیل اطّالعات، پس از استخراج و دسته. اي لیکرت طرّاحی گردید نه گزینه یک سؤال باز در مقیاس

هاي فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد در قالب جداول  از شاخص SPSSآوري شده، با استفاده از نرم افزار  هاي جمع داده

بندي  براي بررسی اختالف موانع درونی و بیرونی از آزمون ویلکاکسون و براي اولویت و رتبه در بخش آمار استنباطی. استفاده شد

براي تبیین راهکارها از روش قضاوت تحلیلی و شهودي و طوفان مغزي . اي فریدمن استفاده گردید کردن عوامل از آزمون رتبه

  . استفاده شد

نقش بارزتري در قیاس با موانع درونی بر ) Sig= 001/0و   P>05/0(یرونی نتایج نشان داد موانع ب: یافته ها و  نتیجه گیري 

هاي مختلف اجرایی  ها و بخش فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاه. مسألۀ اشتغال فارغ التحصیالن تربیت بدنی و علوم ورزشی دارند

ورود افراد غیر درونی و  وان مؤثّرترین عواملهاي تربیت بدنی و کارآفرینی به عن و اقتصادي جامعه و عدم ارتباط بین دانشکده

المللی در  ورزش و عدم امکان برگزاري برخی رویدادهاي بین ورزشی و غیر متخصص به ورزش، عدم توسعه بخش خصوصی در

  . باشند کشور به عنوان مؤثّرترین عوامل بیرونی می

  

  علوم ورزشیموانع اشتغال، فارغ التحصیالن، تربیت بدنی و : هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

 بودن ناشناخته و نیآفر مشکل عوامل دتعدی ول ؛رندیدرگ اشتغال مشکالت و مسائل با ایدني کشورها اکثر

ی چالش ترین مهم ،ریاخ سال چند دري کاریب معضل. است شده موضوع شدن تر دهیچیپ موجب ها آن ازی برخ

 اعتقاد به کهی چالش. هستند و ندبود آن با  علمی مقابله صدد در رانیا  اسالمیي جمهور مردان دولت که است

ي امدهایپ). 16( شود بحران به لیتبد 90 ۀده در تواند یم ،نشود حل اگر کشور اشتغال کارشناسان ازي اریبس

 و ثبات عتاًیطب که استی فرهنگ وی اجتماعهاي  بیآس گرید شیافزا و فقر بحران، گسترشاین   واسطه یب

هاي  يناهنجار در آن تبعات به توجه باي کاریب ۀمسأل اگرچه. اندازد یم مخاطره به رای اجتماع انسجام

، است بازدارنده کشور اقتصادي برا و آزاردهنده کشور جمعیت آحاد ۀیکلّي برای فرهنگ وی اجتماعي ـ اقتصاد

 لیدل به کسوی از اهمیتاین . است برخورداري شتریب اهمیت و تیحساس ازها  دانشگاه النیالتحص فارغي کاریب

هاي  فعالیت در آن ماندن بالاستفاده و کشور در ماهری انساني روین تیتربي برا شده انجامي گذار هیسرما

 کردن لمحوي برا نهیزم نبودن گر، فراهمیدي سو از و ملّی اقتصاد به خسارت ساختن وارد وي اقتصاد

  ). 1( است کشور توسعه اهداف به لیني برا ختهیفره افراد بهی اجتماعهاي  نقش

 وی عال آموزش عنوان با) متحد مللی فرهنگ و  ، علمییتیترب سازمان( ونسکویی جهان شیهما در    

ی زندگ آن در کهي ا سده دری عال آموزش نقش ترین مهم که دیگرد اذعان کمی و ستیب سده درها  دانشگاه

 کنفرانس سیرئ ،)2003( 1گتجنس ریتعب. است متخصصان تیترب راه از ژهیو به توسعۀ اقتصادي میکن یم

به  جینتا). 27( ».اند خورده گرهها  شغل باها  دانشگاه«: است نیچناین   بارهاین   ، دریعال آموزشی مال مسائل

 ،)2000( همکاران و 4ماکسول ،)1998( 3رسوناند  ،)1997( 2آدامز جمله از مختلفي کشورها از آمده دست

 به ورودي برا جوانان ةزیانگ ترین مهم ،یشغل ةزیانگ که دهد یم نشان) 2001( 6کانتون و) 2001( 5نولند

  ). 32 و 31، 26، 25، 22( است دانشگاه

 ازی عال آموزشهاي  تیظرف شیافزا. است افتهیی عیسر گسترش ریاخ دهه دو در رانای  دری عال آموزش     

 عرضه مالحظه قابل شیافزا موجبات کشوري ها استان ۀیکلّ دری عال آموزش مراکز وها  دانشگاهایجاد   قیطر

 مختلفهاي  بخش در موجودی شغلهاي  فرصت نیبی هماهنگ عدم و شدهها  دانشگاه النیالتحص فارغ

). 5( است ساخته فراهم رای دانشگاه النیالتحص فارغي کاریب ةدیپد تقاضا، بروز کمبودی عبارت به وي اقتصاد

 تناسب عدم رای دانشگاه النیالتحص فارغي کاریب چالش نیتر بزرگ ،خود قیتحق در) 1387(ی کتولي نظر

یی اجرا امور انجام عملیي فرایندها با  علمی هیأتي اعضایی آشنا ، عدمیشغلي ها مهارت با آموزشي محتوا

هاي  کانون ۀتوسع عدم وی ابیکار فرهنگ افتنین رواج و نبودن ان، مشخّصیدانشجوی لیتحص ۀرشت با مرتبط

 ازی اطّالعات بانک وجود عدم خود قیتحق در) 1386( خواه صنعت). 19( است نموده عنوان النیالتحص فارغ

 معضل رفعي براي ریز برنامه و مناسبی بررس امکان عدمهاي  ضعف ازی یک را النیالتحص فارغ وضعیت

  ). 12( داند یم گروهاین   يکاریب
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به  ان، نسبتیدانشجو از درصد 2/70 که داشتند اشاره خود قیتحق در) 1388( همکاران و افصرّ انیجواد

 مؤثّری شغل مشاوره در را خود ان، استادانیدانشجو از درصد 5/45 تنها و هستند نگران خودی شغل یندهآ

  ). 7( دانند یم

 اشتغال وضعیت از انیدانشجو از  کمی درصد که دادند نشان خود پژوهش در) 1386( اتیب وی فراهان     

 یافتن دغدغه و دارندي آزاد احساس شغل انتخاب در و داشته تیرضا احساسی بدن تیترب النیالتحص فارغ

 میزانی اجتماع امور و کار ریوز معاون گزارش بنابر). 13( است انیدانشجو مشکالت ازی یک ه،دینآ  شغل

  ). 41( استي عاد کارانیب برابر دو 1390 سال در کشوری دانشگاه النیالتحص فارغي کاریب

 و مناسبی گاهیجا کشورمان، ورزش دری دانشگاه النیالتحص فارغي کاریب کننده نگران وضعیت رغملیع     

ي کارهاي  نهیزم شناخت با که داردي اقتصادهاي  فعالیت دیجدهاي  فرصتایجاد   و اشتغالایجاد   يبرا متنوع

 توسعۀ اقتصادي و شرفتیپي برا آن از تا کردی معرف جامعه و جوانان به راي دیجدهاي  فرصت توان یم آن در

 شغل کیی ورزش شغل دو هري ازا به که داد نشان ،)1386( شمیها  قیتحق جینتا. گرفت بهرهی اجتماع

 دری نیکارآفري برای نۀ اصلیزم همکاران، هفت و پور یفروغ). 20( شود یمایجاد   زین ورزش با مرتبط

 و آموزشهاي  حوزه دری نیکارآفر از عبارتند اولویت بیترت به نهیزم هفتاین . کردندی فمعرّ رانای ورزش

ی ، قهرمانیهمگان ، ورزشیورزش غاتی، تبلیورزش ، خدماتیورزشي ریز برنامه و ورزش، مدیریت در پژوهش

  ). 15( ورزشی فرهنگ امور وی ورزش زاتیتجه دیتول و ، ساختيا حرفه و

 یافته شیافزاي ریچشمگ طور به ورزش وی بدن تیترب دری شغلهاي  موقعیت گذشته هاي سال طول در     

ي ایمزا ازی آگاه و اماند تناسب وی جسمانی آمادگ به عالقه. است بوده مؤثّر رونداین   در عامل نیچند. است

هاي  برنامه در شدن ریدرگ به را مختلفی اجتماع طبقات از نفرها  ونیلیمی، جسمانهاي  فعالیت بخش سالمت

 ۀتوسعی بدن تیترب در دانش قلمرو شیافزا نیهمچن. است کرده کیتحری بدنهاي  فعالیت وی جسمانی آمادگ

 در هم وی تندرست با مرتبطهاي  فعالیت وی همگان حوزة ورزش در هم رای فراوانی شغلهاي  موقعیت ریچشمگ

 یک عنوان به یافته توسعهي کشورها در ورزش). 2( است شده موجب راي ا حرفه وی قهرمان حوزة ورزش

 نیدرآمدزاتر و نیتر بزرگ ازی یک و است توجه مورد اریبس ملّی اقتصاد رشد در اثرگذار عاملی و مهم صنعت

 و است دهیتن درهمي اقتصادهاي  جنبه همه با عمالً صنعتاین . رود یم شمار به حاضر قرن در عیصنا

 کاهش و گردشگر ، جذبییدرآمدزا، اشتغال مانند میمستق ریغ و میمستقي اقتصاد تأثیرات با تواند یم

ي دادهایروي اقتصاد اثرات) 1993( 1آتون و بریال). 6( باشد اثرگذار کشورها ملّی اقتصاد بر درمانهاي  نهیهز

 وی شغلهاي  فرصتایجاد تماشاگران،  ۀنیهز، مشارکت با که کنند یم فیتعری راتییتغ مجموعه رای ورزش

، اشتغال در صنعتاین   تأثیر زانیمی نیعی بررس منظور به. شود یمایجاد   کشورها اقتصاد بر اتیمال افتیدر

 صنعتاین   در نفر 21 518، 1993 سال در ولز دهد، در یم نشان علمی قاتیتحق از حاصل جینتا مطالعه

 در شاغل افراد ،منطقه در این امروزه. است داشته رشد% 13 مقداراین   1998 سال تا و داشته اشتغال

ی بانک وی مال امور و کیمکانی مهندسهاي  رشته در افراد از شتریب ورزش با مرتبطي اقتصادهاي  فعالیت

  مشاغل تعداد و دارند اشتغال ورزش صنعت در کشوراین   کاري روین از%  5/2 باًیکنگ، تقر هنگ در. باشند یم

  ). 40( باشد یم 81000 از شیب شدهایجاد 
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 زانیماین   که اند داشته اشتغال ورزش با مرتبطهاي  فعالیت در نفر 402000 انگلستان در 2002 درسال      

 درسال کانادا در). 17( بود% 5/1 زانیماین   1998 سال در است کشوراین   کاري روین% 2ي مساو حدوداً

 محسوب کشوراین   نیشاغل کل درصد 2 معادل نفر 262325 ورزش مختلفهاي  بخش نیشاغل تعداد 1995

. باشد یم دولت نیشاغل وی حیتفر ، خدماتیورزشي کاالها صنعت نیشاغل احتساب بدون رقماین . شود یم

 وی فروش کارخانجات، عمده نیشاغل نفر 59122ورزشکاران،  و داوران، مربیان را تعداداین   از نفر 58919

 لیتشک رای ورزش التیتسه از استفاده نفر 28897، يا حرفه ورزشي ها باشگاه نفر 19071ی، فروش خرده

نیز در سال  ییکایآمر يخانوارها. ون شغل مرتبط با ورزش وجود داردیلیدر آمریکا چهارده م). 17( دهد یم

ن یصنعت ورزش به عنوان ششم. کردندنه یمختلف ورزش هز يها ارد دالر در بخشیلیم 145ش از یب 1999

  ). 33(شود  یاین کشور شناخته م  صنعت سودآور در

 عامل ورزش که هستند القول متفق نکتهاین   دری همگ و است فراوان مشابه قاتیتحق ،نهیزماین   در     

 سرعت با کشور ابد، آنی کاهشي کاریب نرخي کشور در هرچه و استي اقتصادی ـ اجتماع ۀتوسعي دیکل

 تیتربی انسان منابعی فیک و  کمی وضعیتی ابیارز وجوداین   با. کند یم باز توسعهي سو به را خود راهي شتریب

 طرح در گرفته صورت مطالعات از مستخرج جینتا در. دهد ینم نشان رای مناسب وضعیت رانای ورزش وی بدن

 مربی یک تنها رانای  جمعیت نفر 700 هري ازا بهمتوسط  طور به که است شده گزارش کشور ورزش جامع

 هري ازا به کایآمر کشور نمونه دري برا. است تر نییپا اریبس نسبتاین   ،کشورها ریسا در. دارد وجود ورزش

ی کاست دچار ،کشور مربیان تعداد بنابر این. دارد وجود مربی یک نفر 9 هري ازا به کانادا کشور در و نفر 11

 به مربیان کل از درصد 35 تنها و باشند یم فعال ریغ کشور مربیان ازي ادیز تعداد. است نهینهاد و انیع

 تعداد. است کننده نگران اریبس ،کشور دری ورزش مربیان شمار وضعیت بنابر این. کنند یم کار فعال صورت

 ریسا با نسبتاین   سهیمقا و مطالعه. است نفر 1062کشور،  در ورزش ریدب یا معلّم کي یازا به آموزان دانش

 28 هري برا کایآمر در نمونهي برا. باشد یم ورزش رانیدب و معلّمان تعداد دهندة کمبود کشورها، نشان

 امور انجام حسن بر نظارتي برا ورزش ابیارز و ناظر رانای  در. دارد وجود ورزش ریدب یا معلّم آموز، یک دانش

ی شناس پرورش، روان و آموزش در نیهمچن. باشد ینم موجود یافته سازمان صورت بهی ورزشي دادهایرو

 ندارد وجودی تخصص طور بهی ورزش سرپرست و ورزش بهداشت و هیتغذ ، کارشناسیورزش ، پزشکیورزش

 کشور یندهافز کاري روین اشتغال معضل رفعي برا موجودي ساختارها به کااتّ با و وضعیت به این توجه با). 11(

 .است ریناپذ اجتناب ساختارهااین   دری اساس تحولایجاد   و نبوده کارساز هستند، چندان جوان زین آن عمده که

ایجاد   يبرا مدت انیم و لمکمي کالن، راهکارهاهاي  برنامه کنار در که کند یم جابای  رورتاز این رو، ض

 شده انجام اشتغال نهیزم در کهي ادیز مطالعات رغم به. شود گرفته کار بهي کاریب کاهش و اشتغال

 وی بدن تیترب حوزه در ژهیو بهی دانشگاه آموختگان دانش اشتغال وضعیتي بررو گرفته انجامهاي  یبررس

 ، قبلیدانشگاه النیالتحص فارغي کاریب زانیم کاهشي برا که به این توجه با و است محدود اریبس ورزش

این   ییشناسا هدف با حاضر قیگردد، تحقیی شناسا شود یم معضلاین   بروز سبب که عواملّی دیبا زیهرچ از

 بازار در مداخلهی چگونگ نهیزم در کشور گزاران استیس و رانیمدي برایی مبنا قراردادن اریاخت دري برا عوامل

  . است گرفته انجامی ورزش علوم وی بدن رشتۀ تربیتی دانشگاه النیالتحص فارغ کار
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   قیتحقشناسی  روش

باشد،  یم یو علوم ورزش یت بدنیالن تربیموانع اشتغال فارغ التحص ییق که شناسایتوجه به هدف تحقبا 

ج به ینتا یچ گونه تأثیر و دخالتیباشد تا بدون ه یفی میق، روش توصیاین تحق  ن روش جهت انجامیتر مناسب

و به لحاظ  ،مایشییآوري اطّالعات به صورت پ جمع. حاصل گردد یج واقعیح شده و نتاینی تشریشکل ع

تربیت بدنی و   هیأت علمی ياین تحقیق شامل اعضا  جامعۀ آماري. است يقات کاربردیهدف از نوع تحق

ت یترب کلِّ ةادار( يقات و فناوریمؤسسات آموزش عالی کشور، مدیران ارشد وزارت علوم، تحق یعلوم ورزش

 ۀ، سازمان تربیت بدنی و ادارات وابسته، کمیت)یو تندرست یمعاونت پرورش(موزش و پرورش وزارت آ ،)یبدن

ق یتحق ۀنفر به عنوان نمون 112باشد که  یم یآموختگان رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزش ملّی المپیک و دانش

بودند انتخاب  نفعیق صاحب نظر و ذیان جامعۀ آماري که در رابطه با موضوع تحقیبه صورت هدفمند از م

ها که حد اَقل دو سال از  کارشناسی ارشد دانشگاه ةآموختگان دور آموختگان نیز از بین دانش گروه دانش. شدند

  . الزم دارند انتخاب شدند یط اشتغال آگاهیها گذشته است و نسبت به مح زمان فارغ التحصیلی آن

  

  ابزار پژوهش

سند (هایی مانند بررسی اسناد و مدارك  وهیها و ش مورد نیاز از روشاین تحقیق براي گردآوري اطّالعات   در

 يها برنامه یتحقیق و عالوه بر آن بررس ۀات و پیشیناینترنتی در مورد ادبی  و يا ، جستجوي کتابخانه)کاوي

گان نظران و نخب نه و نظرسنجی از ذینفعان، صاحبیاین زم  ربط دریذ يها موفّق و سازمان يبرخی از کشورها

کشور  ییاجرا يها ران ارشد دستگاهینفر از مد 23ت شده با یجلسات مصاحبه هدف دار و هدا يو برگزار

ی المپیک، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت ملّ ۀسازمان تربیت بدنی، کمیت(

الن رشتۀ ینه اشتغال فارغ التحصیدر زم يتدوین شده و جار يها برنامه یبررس يبرا) کار و امور اجتماعی

 نسبتاً یبررس. ساخته استفاده شد محقّق يها نامه ها و پرسش ت فرمیکشور و در نها یتربیت بدنی و علوم ورزش

 1389ور یشهر یها در بازه زمان نامه ده و پرسشیالن حدود دو سال طول کشیط اشتغال فارغ التحصیجامع مح

بندي مطالبی که  جمع ، در)1389(سعیدي رضوانی و همکاران . دیگرد ییطرّاحی و نها 1390بهشت یتا ارد

اند،  پژوهشگران مختلف در خصوص عوامل مرتبط با اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی به آن اشاره نموده

ی عوامل اند که به دو دسته کلّ مدل ادراکی عوامل مؤثّر بر اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی را ارائه کرده

بندي شده است، یک دسته به عوامل درونی نظام آموزشی و دسته دوم به عوامل خارج  ونی و بیرونی تقسیمدر

هاي اشتغال را در دو  نیز در تحقیق خود چالش) 1387(و نظري کتولی ) 10(کند  از نظام آموزشی اشاره می

نامه در دو بخش  یق نیز پرسشدر این تحق). 19(دسته عوامل درونی و بیرونی مورد مطالعه قرار داده است 

عوامل درونی فرایندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی . دیرونی طرّاحی گردیو ب یعوامل درون

عوامل . اشتغال فارغ التحصیالن ارتباط دارند ۀمستقیم با مقول شوند و به طور مستقیم یا غیر یبه کار گرفته م

بر اشتغال فارغ التحصیالن به  یرون از نظام آموزش عالیط بیوند که در محش یمواردي م یۀبیرونی شامل کلّ

عوامل  ۀنام پرسش. گردند یها در بازار کار م و مانع از جذب آن گذارند میمستقیم تأثیر  طور مستقیم و غیر

 سؤال بسته و یک 49ز شامل یرونی نیعوامل ب ۀنام سؤال بسته و یک سؤال باز و پرسش 24شامل  یدرون
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نامه مربوط به سؤاالت  ل پرسشن بخش اویهمچن. باشد یکرت میاي ل نهینه گز اسیسؤال باز در مق

  . بود يمشخّصات فرد

  

  نامه پرسشیی ایپا ویی روا

 با مصاحبه جلساتي برگزار و مدارك و اسنادی بررس از استفاده با اشتغال بر اثرگذار طیمح ۀمطالع از پس

ي محتوایی روا نییتع ، جهتیدلف کیتکن بای مقدمات نامه پرسش نیتدو و نفعانیذ و نظران صاحب

 اعالم و نامه پرسش ۀمطالع از پس که شدی نظرخواه خبره استادان از 1هیلّاو آزمون شیپ یک در نامه پرسش

 نظر مورد راتییتغ وی بررس شده ذکر شان، مواردای  ازی برخ باي حضور ۀمصاحب و اهشنهادیپ و اصالحات

 میتبه وسیلۀ  الزم نظر دیتجد وی بررسی پاسخي الگوها 2یرسم آزمون شیپ یک در سپس. دیگرد اعمال

 هیسؤاالت، کلی درونی همبستگ بیضر به توجه با سؤال لیتحل روش از استفاده با. آمد عمل به قیتحق

 حد اَقل به زین سؤاالتی احتمالی همپوشان تا گرفت صورت الزم اصالحات وی بررسی جفت صورت به سؤاالت

  . برسد

 هدف با منظور نیبد که شد استفاده کرونباخي آلفا روش نامه از پرسشیی ایپا تیقابلگیري  ازهاند يبرا     

 لیتکم را نامه پرسش قیتحق جامعۀ آماري از نفر 30 تعدادی ماتمقد ۀمطالع یک در گر مداخله عوامل حذف

 ثبات انگریب که بیضراین   زانیم. شد محاسبه کرونباخي آلفا بیضر SPSS افزار نرم از استفاده با و کردند

ي برا و 84/0 سطح دری درون نامۀ عوامل پرسشي برا است قیتحق ابزار 4اعتماد تیقابل و 3یهماهنگ یا

ي برا کرونباخي آلفا شده محاسبه ریمقاد به اینکه توجه با. آمد دست به 93/0ی رونیب نامۀ عوامل سشرپ

 زانیم. است برخوردار اجراي برا الزم اعتبار از پژوهشاین   گیري ازهاند ابزار از این رو،. باشد یم باال سؤاالت

ي الفا بیضري دارا کهی سؤاالتی احتمال حذف منظور به سؤاالت تک تکي برا کرونباخي آلفا بیضر

 از پس وی بررس سؤاالت هیکل زین مرحلهاین   در که شد محاسبه ،هستند نامه پرسش کل از باالتر کرونباخ

  . شدند تأیید، نهایی و اصالح

  

  ها  داده لیتحل و هیتجز روش

 SPSSآوري شده، با استفاده از نرم افزار  بندي اطّالعات جمع براي توصیف اطّالعات، پس از استخراج و دسته

  . فراوانی، درصد و جدول استفاده شد يها از شاخص

 اولویتي برالکاکسون و یبررسی اختالف موانع درونی و بیرونی از آزمون وبراي  در بخش آمار استنباطی     

ی لیتحل قضاوت روش از راهکارها نییتبي برا. شد استفاده دمنیفري ا رتبه آزمون از عوامل کردنبندي  رتبه و

  . شد استفادهي مغز طوفان وي شهود و

  

  

 

1- Preliminary Pretest 
2 - Formal Pretest   
3 -Consistency 
4- Dependability  
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  قیتحقهاي  افتهی

 . است شده مشخّص قیتحق نمونههاي  یژگی، و1شمارة  جدول در

 قیتحقهاي  نمونهی فیتوصی ، بررس1جدول

 جنسیت یفراوان 
 نیانگیم

 )سال( سن

ی دامنۀ سن

 )سال(
 استان یلیتحص مدرك

 هیأت اعضاء

 ها دانشگاه علمی
49 

 44 مرد
4/8  +

3/39 
 44 يدکتر 28ـ 63

  کرمانشاه

  تهران

  مازندران

  سمنان

  لیاردب

 خراسان

، يرضو

 وی جنوب

  یشمال

  النیگ

 فارس

 زنجان

  البرز

  کردستان

  اصفهان

  يمرکز

  لرستان

  گلستان

 جانیآذربا

 وی شرق

  یغرب

 خوزستان

  نیقزو

 

 5 زن
7/11 +

8/38 
 30ـ 56

 فوق

 سانسیل
5 

 15 ییاجرا رانیمد

  مرد

 

12  

 

5/6  +

5/35 
 28ـ  51

 2 يدکتر

 فوق

 سانسیل
10 

 3 زن
0/9  +

3/36 
 26ـ  43

 3 سانسیل

 48 آموختگان دانش

 31 مرد
2/2  +

4/29 
 26ـ  34

 فوق

 سانسیل
48 

 17 زن
0/3  +

4/30 
 26ـ  36

 112 مجموع

  

  مرد

 

  نفر 87

7/77% 

9/7  +

2/35 
 26ـ  63

 يدکتر
  نفر 46

1/41% 

 فوق

 سانسیل

  نفر 63

2/56% 

 زن
  نفر25

3/22% 

0/7  +

8/32 
 26ـ  56

 کل
8/7  +

7/34 
 26ـ  63

 سانسیل     
  نفر 3

7/2% 
 

  

 و زنان را درصد3/22 و مرد قیتحقهاي  نمونه درصد 7/77ی کلّ طور به که دهد یم ، نشان1شمارة  لجدو     

 و سانسیل فوق قیتحقهاي  نمونه درصد 97 از شیب و اند داده لیتشک سال 7/34+  8/7ی سن نیانگیم با

  . هستند استان 21 از و دکتري
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  یرونیب وی درون موانع رتبه نیانگیم تفاوتي دار معنیی بررسي برا دمنیفري ا رتبه آزمون جی، نتا2 جدول

  
Chi  ـsquare 

Df Sig 

 * 001/0 23 93/259 یدرون عوامل

 * 001/0 48 69/481 یرونیب عوامل

 <P  05/0   

 موانعهاي  مؤلّفه و≥P 05/0 سطح دری درون موانعهاي  رتبۀ مؤلّفه نی، ب2ة شمار جدول جینتا به توجه با

  . دارد وجودي دار معنی اختالف ≥P 05/0 سطح در زینی رونیب

  

 علوم وی بدن رشتۀ تربیت النیالتحص فارغ اشتغالی درون موانعي برا دمنیفري ا رتبه آزمون جی، نتا3 جدول

  یورزش

 رتبه نیانگیم مؤلّفه رتبه

 05 .17 جامعه يو اقتصاد ییمختلف اجرا يها ها و بخش ن دانشگاهیک بیفقدان ارتباط نزد 1

 11 .16 و کارآفرینی یت بدنیترب يها عدم ارتباط بین دانشکده 2

مه متمرکز بودن رشته و وقفۀ یورود دانشجویان ضعیف به رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی به واسطۀ ن 3

 م ساله در ورودین

15. 92 

 63 .15 هاي کارآفرینی مناسب ورزش  ها و فقدان الگوي ناکارآمدي مراکز کارآفرینی در دانشگاه 4

 55 .14 حضور خود ۀآموختگان از چگونگی ورود به بازار و توسع کمبود شناخت کافی دانش 5

 47 .14 بازار کار یازهاي آتیها و ن اد دانشجو در دانشگاهیرش زیو پذ یت فعلین ظرفیفقدان تناسب ب 6

 54 .13 آموختگان نه کسب وکار براي دانشجویان و دانشیعدم وجود مشاوره شغلی در زم 7

 35 .13 ما یدر صدا و س یو علوم ورزش یعدم حضور استادان و صاحب نظران رشتۀ تربیت بدن 8

 96 .12 یدرس يها و پروژه يعملی، کارآموز یدرس يشدن واحدها یکم اهمیت تلق 9

10 63 .12 آموختگان ات کاري مرتبط در دانشنداشتن سوابق و تجربی 

0 000 0 

0 000 0 

کاري و کسب و کار  يانجام امور در واحدها ةبا فرایندها و نحو  هیأت علمی ياعضا یناکاف ییآشنا 18

 آموختگان لی دانشیتحص ۀمرتبط با رشت

10. 79 

 73 .10 آموزشی يها برنامهها در تغییر  فقدان استقالل دانشگاه 19

 60 .10  یآموزش يت استانداردهایها و عدم رعا ش از حد دانشجو در کالسیتراکم ب 20

 25 .10 کسب وکار يها آموزشی رشته با مهارت ين محتوایفقدان تناسب ب 21

 16 .10 ها  ار گرفتن مدیریتیامور و در اخت يگر يبه تصد  هیأت علمی ياز اعضا یدرگیر شدن برخ 22

 05 .9 از جامعهیروي متخصص و کارآمد مورد نیت نیدر ترب هیأت علمی ياعضا يناکارآمد 23

 35 .8 لییدر مقاطع مختلف تحص یو علوم ورزش یرشتۀ تربیت بدن يها شیکافی نبودن گرا 24
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 يو اقتصاد ییمختلف اجرا يها ها و بخش ن دانشگاهیک بیفقدان ارتباط نزد«، 3ج جدول یبا توجه به نتا

ورود دانشجویان ضعیف به رشتۀ تربیت «، »و کارآفرینی یت بدنیترب يها عدم ارتباط بین دانشکده«، »جامعه

ناکارآمدي «، »م ساله در ورود به دانشگاهیمه متمرکز بودن رشته و وقفۀ نیبدنی و علوم ورزشی به واسطۀ ن

کمبود شناخت کافی «، »کارآفرینی مناسب ورزشهاي  ها و فقدان الگوي مراکز کارآفرینی در دانشگاه

 ین اولویت به عنوان موانع درونیحائز باالتر» حضور خود ۀآموختگان از چگونگی ورود به بازار و توسع دانش

در مقاطع  یو علوم ورزش یرشتۀ تربیت بدن يها شیکافی نبودن گرا«الن بوده است و یاشتغال فارغ التحص

  . ر را داشته استن اثیکمتر» لییمختلف تحص

  

 علوم وی بدن رشتۀ تربیت النیالتحص فارغ اشتغالی رونیب موانعي برا دمنیفري ا رتبه آزمون جی، نتا4 جدول

  یورزش

 نیانگیم

 رتبه

 رتبه مؤلّفه

 1 ورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصص به ورزش 72 .34
بانکی، ریسک باالي  يها بهره باالي وام ناکافی بودن تسهیالت،(ورزش  بخش خصوصی در ۀعدم توسع 21 .31

 ...) گذاري و سرمایه

2 

 3 در کشور یالملل نیعدم امکان برگزاري برخی رویدادهاي ب 79 .30
 4 ورزشی يها ها و هیأت ونیغیر دولتی مانند فدراس  ر دولتی در نهادهاي عمومیوجود تفکّ 70 .29
 5 سیاسی شدن ورزش 69 .29

 6 گذاري دولت و مجلس در امور مربوط به ورزش سیاستبی ثباتی  52 .29
 7 زایی پایین بودن سطح آگاهی مسؤوالن ورزشی ذیربط نسبت به نقش ورزش در اشتغال 36 .29
 8 م و روابطیدر کشور و استخدام بر اساس مراجعه مستق یخواه ستهیفقدان فرهنگ شا 16 .29
28. 77 9 درس تربیت بدنی در آموزش و پرورشفی ساعت یو ک  یجایگاه نامناسب کم 
 10 استراتژیک در بین برخی از مدیران ورزش کشور يها بر اجراي برنامه يا قهیتقدم اقدامات سل 63 .28
  توجهی مدیران و مسؤوالن کشور به جایگاه ورزش به عنوان یک پتانسیل قوي براي آشنا نبودن و کم 60 .28

 نییایجاد اشتغال و کارآفر

11 

 12 دولت از بخش خصوصی و کارآفرینان در ورزش يها تیها و حما استیمشخّص نبودن س 54 .28
 13 در کشور یتوسعه اشتغال ورزش يبرا  ق و علمییح، دقیریزي و استراتژي صح فقدان برنامه 96 .27
 14 فضاهاي ورزشی  ۀپایین بودن سران 95 .27
 15 نیماب یف یورزش کشور و نبود تعامل و هماهنگ یمتولّ ينهادها يکار يمواز 27 .27
 16 گیري و اجرایی ورزش کشور کردة تربیت بدنی در بدنه تصمیم کمبود نیروي انسانی تحصیل 08 .27
  ها و نگرش و ذهنیت منفی عمومی در بین خانواده یو علوم ورزش یگاه رشتۀ تربیت بدنینامناسب بودن جا 74 .26

 بدنیدربارة رشتۀ تربیت 

17 

 18 فقدان نظام جامع شناسایی، جذب و نگهداري نیروهاي متخصص ورزش کشور 66 .26
 19 ن چند پیشهیگسترش تعداد شاغل 42 .26
 20 ورزشی يها رقابت یشرکت بانوان در برخ يها تیمحدود 31 .26
 21 حمایت ضعیف مالی از محقّقین اشتغال و کارآفرینی در ورزش 13 .26
 22 سازي ورزش عدم وجود نظام تجاري 06 .26
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 نیانگیم

 رتبه

 رتبه مؤلّفه

 23 ها دولتی بودن اغلب باشگاه 93 .25
 24 اهمیت ندادن و مقاومت مدیران و کارکنان بخش دولتی نسبت به کارآفرینی ورزشی 90 .25
 25 درآمد مردم براي استفاده از اماکن ورزشی خصوصی ۀپایین بودن سران 77 .25
 26 ورزش ةتحوالت مدیریت کالن کشور به خصوص در حوزمیزان تغییر و  61 .25
 27 ) همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی(نبود نظام ورزش  45 .25
 28 آموختگان و امکان ردیابی در زمینه وضعیت اشتغال دانش یعدم وجود بانک اطّالعات 02 .25

 29 مقررات دست و پاگیر تشریفات اداري 93 .24

0 000 0 

0 000 0 

0 000 0 
گیري از تجارب کشورهاي موفّق در خصوص اشتغال در حوزة  عدم وجود مطالعات تطبیقی به منظور بهره 80 .16

 ورزش

47 

 48 نبود تشکیالت نیروي داوطلب ورزش کشور 51 .16
 49 تشویقی و تبلیغی به منظور استفاده از کاالهاي داخلی يها استیواردات کاالهاي ورزشی و عدم وجود س 51 .15

 
 

عدم توسعه بخش خصوصی «، »ورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصص به ورزش«، 4ج جدولیبا توجه به نتا

ر دولتی در نهادهاي وجود تفکّ«، »در کشور یالملل نیعدم امکان برگزاري برخی رویدادهاي ب«، »ورزش در

ن اولویت به یحائز باالتر» سیاسی شدن ورزش«و » ورزشی يها ها و هیأت ونیدولتی مانند فدراسغیر  عمومی

 يها استیواردات کاالهاي ورزشی و عدم وجود س«الن بوده است و یرونی اشتغال فارغ التحصیعنوان موانع ب

  .ن اثر را داشته استیکمتر» تشویقی و تبلیغی به منظور استفاده از کاالهاي داخلی

 
 لکاکسونیو آزمون جینتا اساس بری رونیب وی درون موانع ۀرتب نیانگیم اختالف ۀسی، مقا5جدول

 
a. یدرون عوامل > یرونیب عوامل   

b. یدرون عوامل < یرونیب عوامل   

< P 05/0   

 
Negative 

Ranks 
Positive 

Ranks SD+Mean Rank 
Mean Z Sig 

 N % N % 

 عوامل

 یدرون
17a 5/18   90/0± 68/6 47/17 

a 17/7 001/0 ـ 
 عوامل

 یرونیب
  75b 5/81 79/0±44/7 08/53 
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طور که  وجود دارد و همان يدار رونی اختالف معنییو ب یانگین موانع درونین میدهد ب ینشان م 5جدول      

ج ین نتایهمچن. است یانگین موانع درونیشتر از میب يدار رونی به طور معنییانگین موانع بیشود م یمشاهده م

شتري یاز بیامت یاس با عوامل درونیرونی در قیبه عوامل ب%) 5/81(شتر افراد یدهد که ب یجدول نشان م

  . اند داده

  

  رونی یو ب یه موانع درونیکل يدمن برایفر يا ج آزمون رتبهی، نتا6جدول

 عامل مؤلّفه رتبه
انگین یم

 رتبه

 95 .53 رونییب به ورزشورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصص   .١

٢.  
 يها ناکافی بودن تسهیالت، بهره باالي وام(ورزش  عدم توسعه بخش خصوصی در

 ...)گذاري و سک باالي سرمایهیبانکی، ر
 92 .48 رونییب

 61 .47 رونییب در کشور یالملل نیعدم امکان برگزاري برخی رویدادهاي ب  .٣

۴.  
 يها ها و هیأت ونیدولتی مانند فدراسغیر  ر دولتی در نهادهاي عمومیوجود تفکّ

 ورزشی
 53 .47 رونییب

 50 .47 رونییب سیاسی شدن ورزش  .۵

 27 .47 رونییب ثباتی سیاست گذاري دولت و مجلس در امور مربوط به ورزش بی  .۶

٧.  
  پایین بودن سطح آگاهی مسؤوالن ورزشی ذیربط نسبت به نقش ورزش در اشتغال

 زایی
 92 .46 رونییب

٨.  
استراتژیک در بین برخی از مدیران ورزش  يها بر اجراي برنامه يا قهیاقدامات سلتقدم 

 کشور
 93 .45 رونییب

 63 .45 رونییب فی ساعت درس تربیت بدنی در آموزش و پرورشیو ک  جایگاه نامناسب کمی  .٩

١٠. 
دولت از بخش خصوصی و کارآفرینان در  يها تیها و حما استیمشخّص نبودن س

 ورزش
 42 .45 رونییب

 70 .44 رونییب م و روابطیدر کشور و استخدام بر اساس مراجعه مستق یسته خواهیفقدان فرهنگ شا .١١

 38 .44 یدرون جامعه يو اقتصاد ییمختلف اجرا يها ها و بخش ن دانشگاهیک بیفقدان ارتباط نزد .١٢

 36 .44 رونییب فضاهاي ورزشی ۀپایین بودن سران .١٣

١۴. 
مدیران و مسؤوالن کشور به جایگاه ورزش به عنوان یک توجهی  آشنا نبودن و کم

 نییایجاد اشتغال و کارآفر  پتانسیل قوي براي
 18 .44 بیرونی

١۵. 
در  یاشتغال ورزش ۀتوسع يبرا ق و علمییح، دقیریزي و استراتژي صح فقدان برنامه

 کشور
 12 .44 رونییب

 34 .43 رونییب ورزش کشور فقدان نظام جامع شناسایی، جذب و نگهداري نیروهاي متخصص .١۶

 05 .43 رونییب نیماب یف یورزش کشور و نبود تعامل و هماهنگ یمتولّ ينهادها يکار يمواز .١٧

 79 .42 رونییب اهمیت ندادن و مقاومت مدیران و کارکنان بخش دولتی نسبت به کارآفرینی ورزشی .١٨

١٩. 
مه متمرکز یواسطۀ نورود دانشجویان ضعیف به رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی به 

 بودن رشته
 57 .42 یدرون

٢٠. 
گیري و اجرایی ورزش  کردة تربیت بدنی در بدنه تصمیم کمبود نیروي انسانی تحصیل

 کشور
 50 .42 رونییب
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 عامل مؤلّفه رتبه
انگین یم

 رتبه

٢١. 
ها و نگرش و  نامناسب بودن جایگاه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در بین خانواده

 دربارة رشتۀ تربیت بدنی ذهنیت منفی عمومی
 43 .42 رونییب

 86 .41 بیرونی حمایت ضعیف مالی از محقّقین اشتغال و کارآفرینی در ورزش .٢٢

 55 .41 رونییب ورزش ةمیزان تغییر و تحوالت مدیریت کالن کشور به خصوص در حوز .٢٣

 42 .41 رونییب ورزشی يها شرکت بانوان در برخی رقابت يها تیمحدود .٢۴

 05 .41 بیرونی سازي ورزش عدم وجود نظام تجاري .٢۵

 92 .40 رونییب ها دولتی بودن اغلب باشگاه .٢۶

 81 .40 درونی هاي تربیت بدنی و کارآفرینی عدم ارتباط بین دانشکده .٢٧

٢٨. 
آموختگان بجاي تمایل به رشد  تمایل به کسب سودهاي بزرگ و کوتاه مدت در دانش

 سودهاي کوچک مستمر
 75 .40 رونییب

 41 .40 بیرونی آموختگان امکان ردیابی در زمینه وضعیت اشتغال دانشعدم وجود بانک اطّالعاتی و  .٢٩

 38 .40 بیرونی )همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی(نبود نظام ورزش  .٣٠

 19 .40 رونییب مقررات دست و پاگیر تشریفات اداري .٣١

 78 .39 بیرونی منابع انسانی ةفقدان نظام جامع ارزیابی در ورزش به ویژه در حوز .٣٢

٣٣. 51 .39 بیرونی ی و کیفی ساعت درس تربیت بدنی در آموزش و پرورشجایگاه نامناسب کم 

 46 .39 رونییب رات اقتصادي و سیاسی کشورعدم ثبات قوانین و مقرّ .٣۴

 01 .39 بیرونی این رشته  آموختگان براي اشتغال و کارآفرینی دانش فقدان متولی مشخّص پیگیري .٣۵

٣۶. 
هاي  ها و سازمان تربیت بدنی و فقدان الگوي کارآفرینی در دانشگاهنا کارآمدي مراکز 

 کارآفرینی مناسب ورزش
 87 .38 درونی

 85 .38 رونییب هاي ورزشی صدا و سیما انحراف در اهداف برنامه .٣٧

 48 .38 رونییب دولتی فعال در زمینه ورزش غیر يها عدم وجود سازمان .٣٨

 64 .37 رونییب ل در رشته تربیت بدنی و ورزشیتحص آموزان مستعد براي عدم تمایل دانش .٣٩

۴٠. 
ها و نیازهاي آتی  فقدان تناسب بین ظرفیت فعلی و پذیرش زیاد دانشجو در دانشگاه

 بازار کار
 36 .37 درونی

 09 .37 بیرونی ورزش ۀعدم وجود شبکه اطّالع رسانی بازار کار در زمین .۴١

 97 .36 بیرونی مرتبط با اشتغال در ورزش يها نبود ردیف اعتباري مشخّص در خصوص پروژه .۴٢

 46 .36 بیرونی مشاغل مرتبط با ورزش ۀایجاد و توسع  ها در اندك باشگاه سهم .۴٣

 42 .35 درونی حضور خود ۀآموختگان از چگونگی ورود به بازار و توسع کمبود شناخت کافی دانش .۴۴

 99 .34 رونییب ها در زمینه ورزش يفعال نبودن شوراي شهر و شهردار .۴۵

 32 .34 بیرونی الن تربیت بدنی و علوم ورزشییالتحص فارغ  عدم وجود کانون .۴۶

۴٧. 
فقدان برنامه جامع توسعۀ ورزش همگانی و عدم ورود جدي سایر نهادهاي مسؤول از 

 ها به ورزش يجمله شهردار
 23 .34 بیرونی

 60 .33 درونی آموختگان کسب وکار براي دانشجویان و دانش ۀشغلی در زمین ةعدم وجود مشاور .۴٨

 19 .33 درونی تربیت بدنی و علوم ورزشی در صدا و سیما ۀنظران رشت عدم حضور اساتید و صاحب .۴٩

 14 .33 رونییب ورزشی انگیزش کارآفرینان يها استیفقدان س .۵٠

 12 .33 رونییب درآمد مردم براي استفاده از اماکن ورزشی خصوصی ۀپایین بودن سران .۵١
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 عامل مؤلّفه رتبه
انگین یم

 رتبه

۵٢. 
تشویقی و تبلیغی به منظور استفاده  يها استیواردات کاالهاي ورزشی و عدم وجود س

 از کاالهاي داخلی
 02 .32 رونییب

 93 .31 درونی درسی يها کم اهمیت تلقی شدن واحدهاي درسی عملی، کارآموزي و پروژه .۵٣

 95 .30 درونی آموختگان ات کاري مرتبط در دانشسوابق و تجربی نداشتن .۵۴

 54 .30 درونی مرتبط با اشتغال و کارآفرینی در ورزش يها ها و نشست فقدان کارگاه .۵۵

 89 .29 درونی آموختگان براي انتقال مؤثّر تجارب عدم برقراري ارتباط میان دانشجویان و دانش .۵۶

 75 .29 درونی علمی براي دانشجویانکمبود اردوها و بازدیدهاي  .۵٧

 71 .29 بیرونی در حوزة ورزش و تربیت بدنی) انکباتورها(نبود مراکز رشد  .۵٨

۵٩. 
ها و  ایده آموختگان به کارآفرینی و خوداشتغالی و خلق فقدان تمایل و توانایی دانش

 ها کسب درآمد از طریق تجاري سازي ایده
 67 .29 درونی

۶٠. 
، شرح شغل و شرایط احراز مشاغل )تعریف مشاغل جدید(مشاغل احی فقدان نظام طرّ

 ورزشی
 60 .28 بیرونی

۶١. 
گیري از تجارب کشورهاي موفّق در  عدم وجود مطالعات تطبیقی به منظور بهره

 ورزش ةخصوص اشتغال در حوز
 60 .28 بیرونی

۶٢. 
صورت طلبی و انجام کارها به  آموختگان تربیت بدنی به استقالل عدم تمایل دانش

 فردي
 51 .28 درونی

 62 .27 بیرونی نبود تشکیالت نیروي داوطلب ورزش کشور .۶٣

 07 .27 یدرون ریزي شغلی از سوي دانشجویان رشتۀ تربیت بدنی نداشتن برنامه .۶۴

۶۵. 
کاري و  يانجام امور در واحدها ةبا فرایندها و نحو  هیأت علمی ياعضا یناکاف ییآشنا

 آموختگان لی دانشیکسب و کار مرتبط با رشته تحص
 66 .26 یدرون

 25 .26 یدرون آموزشی ةاز دانشجویان تربیت بدنی در طول دوریزات مورد نیالت و تجهیکمبود تسه .۶۶

۶٧. 
ار گرفتن یامور و در اخت يگر يبه تصد  هیأت علمی ياز اعضا یدرگیر شدن برخ

 ها مدیریت
 87 .25 یدرون

۶٨. 
تشویقی و تبلیغی به منظور استفاده  يها استیواردات کاالهاي ورزشی و عدم وجود س

 از کاالهاي داخلی
 68 .25 رونییب

 42 .25 یدرون آموزشی يها ها در تغییر برنامه فقدان استقالل دانشگاه .۶٩

 34 .25 یدرون یآموزش يت استانداردهایها و عدم رعا ش از حد دانشجو در کالسیتراکم ب .٧٠

 02 .24 یدرون کسب وکار يها آموزشی رشته با مهارت ين محتوایفقدان تناسب ب .٧١

 96 .20 یدرون از جامعهیروي متخصص و کارآمد مورد نیت نیدر ترب  هیأت علمی ياعضا يناکارآمد .٧٢

 99 .19 یدرون لییدر مقاطع مختلف تحص یو علوم ورزش یرشتۀ تربیت بدن يها شیکافی نبودن گرا .٧٣

  

 10 و لاو اولویت 20ب، یترت به و هم با اسیق در رای رونیب وی درون عوامل ۀهم ۀرتب نیانگی، م6 جدول     

ورود افراد غیر ورزشی و غیر «، ها نمونه دگاهید از که دهد یم نشان جینتا. دهد یم نشان را آخر تاولوی

 يها ناکافی بودن تسهیالت، بهره باالي وام(ورزش  بخش خصوصی در ۀعدم توسع«، »متخصص به ورزش

، »در کشور یالملل نیعدم امکان برگزاري برخی رویدادهاي ب«، »...) گذاري و سک باالي سرمایهیبانکی، ر
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سیاسی شدن «و » ورزشی يها ها و هیأت ونیغیر دولتی مانند فدراس ر دولتی در نهادهاي عمومیوجود تفکّ«

و  یالن رشتۀ تربیت بدنیغ التحصن موانع اشتغال فاریرونی هستند جزء مؤثّرتریاز عوامل ب یکه همگ» ورزش

ش از یتراکم ب«، »آموزشی يها ها در تغییر برنامه فقدان استقالل دانشگاه« نیهمچن. باشند یم یعلوم ورزش

آموزشی رشته با  ين محتوایفقدان تناسب ب«، »یآموزش يت استانداردهایها و عدم رعا حد دانشجو در کالس

از یروي متخصص و کارآمد مورد نیت نیدر ترب هیأت علمی ياعضا يناکارآمد«، »کسب وکار يها مهارت

 یکه همگ» لییدر مقاطع مختلف تحص یو علوم ورزش یرشتۀ تربیت بدن يها شیکافی نبودن گرا«، »جامعه

ان ذکر است با توجه به یشا. اند ر عوامل داشتهین اثر را نسبت به سایکمتر يدارا ،باشند یم یاز عوامل درون

ها  انگین کل دادهیاعالم شده از متوسط م يها انگین پاسخیبه دست آمده و باال بودن مقدار م يمارج آینتا

رونی یو ب یه عوامل درونیها کل یدگاه آزمودنیاین موضوع است که از د  انگری، ب)5انگین یم(هر عامل  يبرا

  . الن مؤثّر بوده استیبر مسأله اشتغال فارغ التحص) عامل 73(

عامل  193ده است، یگروه نموه در پاسخ به سؤاالت باز اعالم گرد يعوامل مؤثّر براشتغال که از سو ریسا     

  :ل استیترین عوامل به شرح ذ از مهم یبرخ. بود

الن، ین فارغ التحصیالزم در ب یع عادالنه اعتبارات، عدم اعتماد و همدلینبودن سرفصل دروس، عدم توز بومی

 در) یمال ةکنند تیحما( اسپانسر وجود عدم، یداوطلبان ورود به رشتۀ تربیت بدنن بودن نمرات کنکور ییپا

ت ی، عدم حمایکیفیت خدمات ورزش ي، عدم ارتقایانحراف سرفصل دروس رشتۀ تربیت بدنورزش، 

 فارغ به مربوطهاي  دادهی سامانده و آوري جمع عدم، یت بدنیالن تربیفارغ التحص يها مسؤوالن از طرح

ر یاي و غ قهیانتخابات سلموجود، هاي  داده در تفاوت و تعارض وی بدن تیترب نیمتخصص و النیالتحص

کرد در  نهیدر صورت هز یاتی بخش خصوصیهاي مال تیف روشن از نحوة معافیمتعارف در ورزش، عدم تعر

و مدیریتی  یاسهاي کارشن ستی، اشغال لیت بدنیترب يها با دانشکده یت بدنیورزش، عدم ارتباط سازمان ترب

، یت بدنیترب يها در دانشکده ییاجرا يها ر متخصص، نبود دفتر ارتباط با دستگاهیافراد غ ۀورزش به وسیل

هاي خاص  باز و جمعیت يفضاها در یهاي ورزش حی، فعالیتی، تفریورزش همگان ییبه اشتغال زا یتوجه یب

ط احراز یدر شرا یت بدنیلی تربیدارا بودن مدرك تحصعدم درج ، یخارج مربیان به کارگیرين، یمثل معلول

زان اشتغال فارغ ی، عدم اعمال میر دولتیو غ یدر اغلب مراکز دولت یمدیریتی و کارشناس يها پست

که در کشور ژاپن اعمال  یموضوع(ها و استادان  هاي دانشگاه فی فعالیتیابی کیار ارزیالن به عنوان معیالتحص

 ۀکشور، فاصل ورزش دری فراملّیتي ها سازمان وجود عدم، ینبودن برنامۀ آموزشی فعل ، جامع نگر)شود یم

فعالیت در ورزش، میزان  یچگونگ يبرا یگذاران بخش خصوص هیسرما ییناآشنادانشگاه،  با ورزش صنعت

هاي بین  ایرانی در احراز کرسی  آشنایی کم فارغ التحصیالن به زبان انگلیسی، فقدان حضور مؤثّر مسؤوالن

  . المللی ورزشی

 
   گیري نتیجه

چ ینتا. این تحقیق، برخی از عوامل مؤثّر بر اشتغال فارغ التحصیالن آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت  در

 يها ها و بخش ن دانشگاهیک بیدگاه گروه نمونه، فقدان ارتباط نزدینشان داد که از د یاین بررس  حاصل از

ترین عوامل  و کارآفرینی مهم یت بدنیترب يها جامعه و عدم ارتباط بین دانشکده يو اقتصاد ییلف اجرامخت
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ها عالوه بر توجه به مسائل  در دانشگاه یت ارتباطات فرابخشیانگر اهمیت تقویب ،افتهیاین . باشند یم یدرون

 و دانشگاه نیب منظوره چند توافقی نوع هولتون دهیعق به. است یگروه و ارتباطات درون یو پژوهش یآموزش

  ) 28. (شود یم کمرنگی اجتماع و صورت، توسعۀ اقتصادي این  ریغ رد، دریگ صورت دیبا جامعه

 دارا بر عالوه المللی بین صحنه بر تأثیرگذار ياخیر، کشورها سال 50 در پذیرفته صورت تحقیقات اساس بر     

 دو این  بین يقو ارتباط يقدرتمند، دارا و برتر صنایع و باال بسیار دانشگاهی آموزشی و  علمی بودن سطح

د رفع معضل ینی به عنوان کلیاز دانش کارآفر يمند لزوم بهره ةافته بازگوکنندیاین   نیهمچن). 29(باشند  یم

 تحقیقات در تجارت« عنوان تحت يا مقاله در) 2004( 1ویلسون. است یت بدنیالن تربیکاري فارغ التحصیب

 ها دانشگاه در کارآفرینی دانشگاه را آموزش و صنعت بین تر کیارتباط نزد ایجاد  عامل نیتر عمده، »دانشگاهی

 کارآفرینی عنوان تحت يمرکز ای اي تهیکم، دانشگاه هر در ستا ضروري ،ایشان  به اعتقاد. نماید یم معرفی

 ترویج و ارتباطات ایجاد  و رسانی ، اطّالعيکاربرد و پایه آموزش، پژوهش، تحقیقات به آن در که گردد تأسیس

مصرف،  بازار شناسایی توان یم آموزش فر ایند ادامه در. بپردازد يا خدمات مشاوره ارائه و کارآفرینی ۀمسأل

ک کسب و کار ی تأسیس ةمالی، نحو مسائل شغلی، شناخت هاي و موقعیت ها فرصت تولید، شناسایی بازار

 کرده تحصیل فرد کی و دانشجو یک هک را آنچه هر و ک مؤسسهی نیاز مورد حقوقی ممفاهی د، شناختیجد

  ). 37(شود  ارائه دارد نیاز کار و کسب دانش عنوان تحت

الن یبه وسیلۀ فارغ التحص یشغل يها شتر مهارتیت بیو تقو ییانگر لزوم آشنایب یبندي عوامل درون جمع     

و اصالح   هیأت علمی يان به وسیلۀ اعضایدانشجو یینده شغلآ  ل و مورد مداقه قراردادنیدر زمان تحص

 . باشد یکسب وکار م يها ازهاي جامعه و مهارتیمتناسب با ن یآموزش يمحتوا

رونی نشان داد ورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصص به ورزش به عنوان اولین عامل و یعوامل ب یبررس     

بانکی، ریسک  يها ناکافی بودن تسهیالت، بهره باالي وام(ورزش  عدم توسعه بخش خصوصی درپس از آن 

ن رتبه به یدر کشور حائز باالتر یالملل نیو عدم امکان برگزاري برخی رویدادهاي ب...) گذاري و باالي سرمایه

بوده  یو علوم ورزش یبدن الن رشتۀ تربیتیترین عوامل بیرونی مؤثّر بر چالش اشتغال فارغ التحص عنوان مهم

  . است

ر یو سا يکه به فناور ش از آنیوري در بخش خدمات ب ار بهرهی، مع)2005( 2رنزین و بیده آلتیبه عق     

شرفت و یپ یمتخصص رکن اساس یروي انسانیدارد و ن یبستگ یداشته باشد به عامل انسان یعوامل بستگ

به  یت بدنیموجود در سازمان ترب یفی منابع انسانیوضعیت ک یاین منظر بررس  از). 23(هر کشور است  ۀتوسع

 يها ، در سازمان)1388( يبه گفته هنر. دهد یرا نشان نم یورزش کشور وضعیت مناسب یاصل یعنوان متولّ

ران و سرپرستان یلی مدیدرصد مدارك تحص 10اند و تنها  یر تخصصیروها غیدرصد ن 80 کشور  یورزش

 یدر حال. ترند نییسانس و پایگر لیدرصد د 90 باشد و  یم يسانس و دکتریل ایران فوق در یورزش يها سازمان

ها و  ر رشتهیدرصد از سا 10 دارند و  یت بدنیبا تخصص ترب يران مدرك دکتریدرصد مد 90 کا یکه در آمر

دهد تنها حدود  یکشور نشان م یت بدنیلی کارکنان سازمان تربیب تحصیترک یبررس). 21(تر هستند  نییپا

دهد تنها  یلی کارکنان نشان میتحص يها ب رشتهیلی هستند و ترکیالت تکمیتحص يدرصد کارکنان دارا5/1

ت یبنابر این با توجه به عدم کفا). 11(اند  ل کردهیتحص یوعلوم ورزش یت بدنینه تربیدرصد کارکنان در زم20
 

1- Vielson  
2 - Althin, rikard& Behrenz 
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از متخصص ورزش در  يمند کشور، بهره یورزش ياه فی در سازمانیو ک  یکم يها الزم در توان و تخصص

ف یگونه تعر این  کاري رایجامع ب فی نسبتاًیدي در تعریفرا. ردیدر اولویت ورزش کشور قرار گید امور ورزش با

 متناسب ،کارشان اًیثان ویستند، ن منظّمي کار و شغلي دارا اوالً که شود یم اطالقي افراد به کارانیبکند؛  یم

 مناسب کارشان و حرفه که استي افراد شامل اًیثان و ستین جامعه داتیتول جهت در مهارتشان و تخصص با

ی شغلیا  هحرف به که استي افراد رندهیبرگ در آن شمول ةریدا باالخره و ستین ها آن عالقه وی ستگیشا با

 وجود به شغل و حرفه ه یارشت آن دری نامطلوب تأثیر ،نمایند ترك را کارشاني نحو به اگر که دارند اشتغال

  ). 14( دیاین

ب، کارآمد و بادانش است که هر فرصت را صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرّ يها رقابت در عرصه     

ط یاین شرا  با. کنند يبردار ستگی بهرهیبه شا یو از امکانات و منابع در جهت توسعه و سازندگ ارندشمبمت یغن

نه از یاین زم  در یجهان يها مطلوب و استفاده از فرصت يا ها به گونه ن فعالیتای  بینیم که پوشش تمام یم

مستلزم مشارکت مردم  یجهان يها نه از تمام فرصتیخارج است و استفادة به ییبه تنها یعهدة سازمان دولت

بهره ها  ستگییها و شا ب و کارآمد از فرصتم با جلب حضور افراد مجرّیاست تا بتوان یو بخش خصوص

شرو هستند از جمله آلمان، یز پیه اروپا که در ورزش نیاتحاد ياري از کشورهایدر ساختار مدیریتی بس. ریمیبگ

 يبرا. دارد یاستگذاري و نظارتیس عمدتاً و یا، انگلستان، دانمارك و سوئد، دولت نقش حد اَقلّیایتالیا، اسپان 

ایران در   اصالح ساختار اقتصادي يها برنامه). 38(نفر است  110نمونه تعداد کارکنان وزارت ورزش در آلمان 

15 تعادل جدیدي در روابط بین مالکیت دولت و بخش خصوصی را دنبال  يد و برقرارسال اخیر تعریف مجد

  ). 39(کرده است 

ا این رهگذر به خوبی و ب  تواند از یها، ورزش و خدمات ورزشی است که م نهین زمیکی از مستعدتری     

اگر ورزش را به عنوان یک صنعت بشناسیم، و آن را . مند کند امند شود و کشور را بهره سرعت بسیار زیاد بهره

 ۀدر جرگۀ خدمات فرهنگی بپذیریم، واگذاري ورزش به بخش خصوصی از اهم تصمیمات دولت در برنام

ها دو چندان  ارانهین هدفمند کردن این اهمیت در دوران اجراي قانو  گیرد و یاصالح ساختار اقتصادي قرار م

بر ضرورت  یمختلف ورزش يها ران بخشیهاي مد دگاهید ی، در بررس)1383( يرضو. شود یم

سازي در ورزش کشور  یترین موانع خصوص این منظر مهم  از). 8(سازي در ورزش تأکید داشته است  یخصوص

 هماهنگی به وسیلۀ دولت، عدم يا الت ارائهیبودن تسه یوجود قوانین و ضوابط دست و پاگیر اداري، ناکاف

ابهام مقررات در بخش ) 3(مجوز  ۀارائ بودن بر زمان و گیري تصمیم مراجع دتعد و اجرایی يواحدها

در ورزش کشور را با  ییاشتغالزا ۀتواند توسع یآن م ۀتوان ذکر کرد که عدم توسع یرا م) 9( يگذار هیسرما

ح، از یدر اوقات فراغت و تفر ینقش بخش خصوص ی، در بررس)1999(ران و همکا 1میس. چالش مواجه سازد

و همکاران  2تسون). 34(ان کردند یب ین دولتیها و قوان استیاین بخش را س  ترین موانع اشتغال در مهم

را فقدان استفاده از  یورزش يکسب و کارها يش رویمدیریتی پ يها ترین چالش قی مهمیز در تحقین) 2004(

هاي  استیو س ییسته، تعارض اجرایران شایاسی، فقدان مدیط سی، محيالت، مشکالت اقتصادیمنابع و تسه

  ). 35(کارانه برشمردند  محافظه

 

1 - Syme 
2- Tesone  
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 يالن عدم امکان برگزاریرونی اشتغال فارغ التصیترین موانع ب کی از مهمیق نشان داد یاین تحق  جینتا     

ي دادهایروي برگزار و ورزش صنعتي اقتصاد اثرات. است کشور در ورزشی الملل نیب و بزرگي دادهایرو

 شیب یافته توسعهي کشورها ازی برخ ورزش صنعت از حاصل GDP سهم. ستین دهیپوشی کس بری الملل نیب

 المنافع مشتركهاي  يبازي برگزار اثر ،اولین مطالعه در). 18( است شده گزارش زین درصد مین و دو از

ي برگزار). 30( است شدهایجاد   ساله 10 و میمستق میدا شغل 6100 داد نشانها  یبررس) 2002( منچستر

 به را جهانگرد ونیلیم 33/1 و آورد وجود به وقت مهین و وقت تمام شغل 150000ی سیدن کیالمپهاي  يباز

 نفر 78000 به نفر128000 ازي کاریب میزان، بارسلون کیالمپهاي  يبازي واسطۀ برگزار به. کشاند ایاسترال

 ریوز) 4. (کرد دایپ شیافزا ستیتور رشیپذ تیقابل وي اقتصادهاي  رساختیز عالوه به. کرد دایپ کاهش

 فوتبالی آلمان کی عنوان به کهاین   از ریغ د، بهیگو یم 2002 فوتبالی جهان جام مورد در آلمان اقتصاد

 خوشحالم، ازشدت  بهی جهان جام نالیف طرف کی عنوان به آلمان فوتبال ملّی میت گرفتن قرار از دوست

  ازی ناش توجه قابلي اقتصاد رشد از را مضاعفمی خوشحال آلمان اقتصاد ریوز عنوان به توانم ینم گرید طرف

 لنباد به و 2002ی جهان جامي برگزاری پ در زین ژاپن وی جنوب ةکر ۀیبلندپا مقامات و. کنم پنهانی زبانیماین 

). 18( اند آورده انیم به سخن توجه قابلي اقتصاد رشد از صراحت به کشورشان فوتبالهاي  میتهاي  موفّقیت

ي برگزار. دارد کشورها جانبه همه ۀتوسع بری ورزش مهمي دادهایرو و ورزش تأثیر از نشان اظهارات، خوداین 

ی فرهنگ ـ یاسیس وي اقتصاد اهمیت و است شدنی جهان ازي گرید مهم ، شکلیورزش بزرگي دادهایرو

  ). 24( دارد زبانیمهاي  تملّي براي قو

 فارغ اشتغال بر شده ذکری رونیب وی درون عوامل ۀیکلّ تأثیر انگریب حاضر قیتحق جینتای کلّ طور به     

 در رای رونیب عوامل بارزتر نقشی طرف از و باشد یمی ورزش علوم وی بدن رشتۀ تربیتی دانشگاه النیالتحص

 موانع خصوص در نخست تاولوی چند بر کیدأت که است ذکر قابل. دهد یم نشانی درون عوامل با اسیق

 همان. نیست موانع سایر اهمیت عدم مفهوم به بیرونی و درونی عوامل از یک هر در التحصیالن فارغ اشتغال

  . است بوده مؤثّر التحصیالن فارغ اشتغال بر شده ذکر عوامل تمامی شد اشاره که طور

 کی عنوان به نیهمچن و راهکار عنوان به ریز ه، مواردشد طرح مباحث و آمده عمل بههاي  یبررس به توجه با

 ارائهی ورزش علوم وی بدن رشتۀ تربیت النیالتحص فارغ اشتغال جامع طرح نیتدوي براي ادیبن چهارچوب

 . گردد یم

  :است ریز قرار به کرالذّ فوقهاي  افتهی اساس بري شنهادیپي راهکارها 

 کار بازار میتنظ وی بررس هدف بای بدن تیترب النیالتحص فارغ اشتغالي ریگیپی متولّ نهاد نییتع یا ایجاد  -

 مستمر و  علمی شکل به

 یورزش علوم وی بدن تیترب النیالتحص فارغ اشتغال بلندمدت و انیکوتاه، مي استراتژ نیتدو -

 کشوري اقتصاد ویی اجرا مختلفهاي  بخش بای بدن تیتربی آموزشي ها گروه وها  دانشکده ارتباط تیتقو  -

 ینیکارآفر وی بدن تیتربهاي  دانشکده نیب ارتباط تیتقو -

 دری قانون الزاماتایجاد   با احراز طیشرا و شغل ورزش، شرح و بدنی تربیت حوزه در دیجد مشاغل فیتعر -

 ورزش در متخصص ریغ افراد ازگیري  بهرهي جا به رشتهاین   النیالتحص فارغي ریکارگ به جهت
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 نظام همانند رشتهاین   نیمتخصص یافته نظام فعالیت جهت قدرتمندی ورزشی صنف نظام یک ایجاد  -

 یپزشک نظام وی مهندس

 حوزة ورزشی انساني روهاین اطّالعات آوري جمع زهیمکان ستمیس ایجاد  -

 ها دانشگاه در حوزة ورزش) Network( بازارکاری رسان اطّالعهاي  شبکه ایجاد  -

  حوزة ورزش در) انکباتورها( رشد مراکز ایجاد  -

 یمدیریتهاي  بخش خصوص به ورزش به متخصص ریغ افراد ورود ازي ریجلوگ -

 ورزش در شهیپ چند نیشاغل حضور ازي ریشگیپ -

  پرورش و آموزش دری بدن تیترب درس ساعتی فیک و  یکم يارتقا -

ی ابیکاري ها مهارت آموزش منظور به متخصص مشاوران از استفاده وی شغل ةمشاور خدمات گسترش -

 یاشتغال خود وی ورزش

 یشغلي نارهایسم وها  شیهماي برگزار -

 در النیالتحص فارغ تیهدا و ورزش صنعت مختلفهاي  بخش کمک با انیدانشجو به کار بازاریی شناسا -

 آن ریمس

 دانشگاه استاداني برا انیدانشجوی ابی شغل وي ا حرفههاي  يتوانمند تیهدا نقش فیتعر -

ي برا شغلایجاد   وی نیکارآفر به النیالتحص فارغ به دولت طرف از شغلي واگذار انتظار فرهنگ در رییتغ -

 گرانید و خود

 در آن میمستق نقش بهی بدن تیتربی آموزشي ها وگروهها  دانشکده میرمستقیغ نقش و ارتباط لیتبد -

 ییزا اشتغال

هاي  برنامهي محتوا تیتقو منظور به ملّی رسانه دری بدن تیتربی دانشگاه استادان تر رنگ پر حضور -

 ورزشي دیتول

 یورزش علوم وی بدن تیترب النیالتحص فارغ کانون ایجاد  -

 ورزش نهیزم دری دولت ریغ نهاد کی عنوان بهها  يشهردار جمله از نهادها ریسا نمودن فعال -

 ها باشگاه کردنی خصوص -

 تیمز وی شغلهاي  فرصتي قو لیپتانس کی عنوال به ورزش گاهیجا شتریب چه هر شناساندني برا تالش -

 کشور کالن استگذارانیس نیب درها  بخش ریسا با اسیق دریی اشتغالزا در آنی نسب

این   در جامعه ازین وی بدن رشتۀ تربیتي کاربردهاي  نهیزم بای دانشگاه دروس سرفصلی هماهنگ -

 خصوص

 الزمهاي  مشوق با توام و سالمی رقابتي فضا کی دری خصوص بخش به ورزش با مرتبط امور سپردن -

 نانیکارآفر وی خصوص بخشي معنو وي ماد حقوق از تیحما جهت درهایی  نامه نییآ و نیقوان بیتصو -

 یورزش

 اشتغال ایجاد  دري قو لیپتانس کی عنوان به ورزش صنعت ۀتوسع نهیزم دری قاتیتحق بودجه شیافزا -
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 ۀیکلّ از معضلاین   حلِّي برا دیبا النیالتحص فارغ اشتغال بر مؤثّر عوامل تعدد به باتوجه است ذکر انیشا

 طرح نیتدو در که آنچه. شود استفاده ریفراگ و جامع طرح کیي اجرا و هیته منظور به مرتبطي ها سازمان

 به دادن تیمسؤول و النیالتحص فارغ اشتغال بر مؤثّری اصل عوامل به توجه ردیگ قرار نظر مد دیبا فوق

  . است آن با مرتبطي ها سازمان

  

  :مآخذ و منابع

١. نامی ب )1385(، 8صنعت،  و دانشگاه تقابل: کار بازار دری دانشگاه النیالتحص فارغ گاهیجای بررس 

  ریتدب ۀاسفند، مجلّ

  نوری انتشارات وی قاتیتحق ۀمؤسس: ورزش، ناشر وی بدن تیتربی مبان ،)1383( آزاد، احمد .٢

دگاه یسازي ورزش از د یموانع و مشکالت موجود در خصوص ی، بررس)1385(، اژدر و همکاران ياحمد .٣

  ش ملّی شهر و ورزشیین همااوله، یشهرستان اروم یخصوص يها صاحبان باشگاه

 با :یورزش مدیریت ملّی شیهما در یک، سخنرانیالمپ هاي يباز ياقتصاد اثرات ،)1387( ، حسنياسد .۴

 کیالمپ ملّی  آکادمی :ران، تهرانیا  اسالمی يجمهور ساله 20 ازاند چشم سند بر تأکید

، یعال آموزش نظام النیالتحص فارغي کاریب و اشتغال وضعیت ازی لیتحل ،)1385( ، صادقياریبخت .۵

  مدرس تیترب کشور، تهران، دانشگاهی عال آموزش نظام و اشتغال شیاولین هما مقاالت مجموعه

 هاي سال دری رانای  خانواری ورزشهاي  نهیهزي اقتصادی بررس ،)1387( بایفر انیعسگر. ، افشاريجعفر .۶

  18، شمارة یورزش علوم در پژوهش ۀی، نشر1380 و 1377

 شغل انتخاب موفّقیت عوامل وی ادراک سطوحی بررس ،)1388( همکاران و صراف، نصراله انیجواد .٧

  24، شمارة یورزش علوم در مشهد، پژوهشهاي  دانشگاهی بدن تیترب انیدانشجو

٨. دحسینرضوي، سیدر سازي خصوصی سیاست با کارایی افزایش ،)1383( دمحم علمی ۀورزش، نشری 

  23 حرکت، شمارة پژوهشی

اسفند،  14، 410ه، شمارة یسرما ورزش، روزنامهسازي  یخصوص ي، راهکارها)1385(کاووس یدي، کیسع .٩

   21 صفحه

علوم تربیتی و  ة، سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشکد)1389(سعیدي رضوانی، محمود و همکاران  .١٠

  86ـ 57، )2( 11شناسی،  مطالعات تربیتی و روان. شناسی دانشگاه فردوسی مشهد روان

 تیترب سازمان ،)1384(، یانسان منابع ۀکشور، توسع ورزش وی بدن تیترب ۀتوسع جامع نظامی لیتفص سند .١١

   سبز بیس: ، ناشریبدن

   جامعه و کار الن، نشریهیالتحص فارغي کاریب بر مؤثّر عواملی بررس ،)1388( رضایعل خواه صنعت .١٢

 ۀیاشتغال، نشر ازی بدن تیترب انیدانشجوی شغل انتظارات ،)1386( ات، فاطمهیب. ، ابوالفضلیفراهان .١٣

  19 ةشمار شیرو

  4، شمارة 1 ةدور، جامعه و کار ۀینشرمختلف،  ممالکـ  آن علل وي کاریب ،)1377( ، داوديدیفرا .١۴

 از ورزش دری نیکارآفرهاي  اولویت ترین مهمی معرف وی ابیارز ،)1386( همکاران و دیحم پوری فروغ .١۵

 16شمارة ی، ورزش علوم در کشور، پژوهش ورزش رکاراناند دست دگاهید
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  اشتغالي اریهم سازمان

  یدانشگاه جهاد ، ناشریورزشی ابیبازار مدیریت ،)1385( زاده، مهرداد ممحرّ .١٧
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