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  چکیده

-8316آموختگان سال هاي هاي شغلی دانشهدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال، نگرش و مهارتهدف: 

 رشته تربیت بدنی دانشگاه گیالن است. 8311

هاي هاي ویژگیپرسشنامهنفر به  108اما تعداد  نفر( بود، 317نمونه آماري برابر با جامعه آماري ) شناسی:روش

و میزان تناسغغم موتواي دروب با نیااهاي بااار  ار پاسغغخ دادند. روایی ای   (1771)فردي، نگرش شغغغلی جا و 

بدنی تایید و پایایی آن با اسغتفاده اا روش آففاي  روناا  براي پرسشنامه  نفر اا اسغاتید تربیت  88ابزارها توسغ   

 برآورد شد. =r 11/7و  =r 17/7ه ترتیم نگرش شغلی و تناسم موتواي دروب ب

آموختگان ( و دانشP= .0012λ ;25 =نتایج آامون خی دو نشغغغان داد  ه انان ن غغغات به مردان ): هایاافته 

( در مشاغل مرتا  با P= .0012λ ;26.83 =آموختگان )داري بیشتر اا سایر دانشارشد به طور معنی ارشناسی

رتا  آموختگان شاغل ماند. بر اساب نتایج آامون یوم  ویتنی، نگرش دانششده بدنی مشغول به  اررشته تربیت

(، P= .001(، تنوع مهارت )P= .009( به ابعاد اهمیت وظیفه )8311آموختگان سال بدنی )دانشبا رشغته تربیت 

غل آموختگان شا( مثات بود و دانشP= .001( و  ل نگرش شغلی )P= .001(، حل م ئله )P= .03تخصغ  ) 

تري داشغغتند. ( نگرش مثاتP= .004( و اسغغت الل )P= .001غیر مرتا  با رشغغته ف   در ابعاد هویت وظیفه )

P= 2λ ;14.28 =بدنی داشتند در  ار داوطلاانه )آموختگانی  ه شغغل مرتا  با رشته تربیت عالوه بر ای ، دانش

 ختگان مهارت بیشتري   م  رده بودند. آمو( اا سایر دانشP= .0012λ ;14.54 =(  و  ارت مربیگري )001.

بدنی دانشغغگاه گیالن  باب بوده و آنها آموختگان  تربیترسغغد  ه ظرفیت اشغغتغال دانش به نظر می گیری:نتیجه

هاي شغغلی مناسغغای را در خالل توصغیل   غم و نگرش مثاتی ن غغات به حرفه خود بعد اا    اند مهارتتوان غته 

 اشتغال پیدا  نند.
 هاي شغلی ، اشتغال، نگرش شغلیبدنی، مهارتآموختگان، تربیتدانش لیدی:های کواژه
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 مقدمه
 جمعیت  شور ایران به علت باب بودن نر  رشد،

جوان ن غغاتاب بابیی دارد  ه بیشغغتر آنها به سغغ  

د تواناند و نر  بابي بیکاري میاشغغتغال رسغغیده

تر اا نر  بابي تورم باشد. بررسی ب یار خطرناك

آموختگان آمواش عافی و  نر  روند افزایش دانش

دهد  ه هاي اخیر نشان میبیکاري آنها در سغال 

هاي  نونی براي اثربخشی ایجاد اشتغال سیاست

آموختگان آمواش عافی در  شور با ابهاماتی دانش

 & Loghmani) رو ه غغغغغتغغغنغغغد روبغغغه

Ramzaninejad, 2016) . وضغغغعیت اشغغغتغال

ئل مورد آموختگغان آمواش عافی اا م غغغا دانش

 & KurNajj)توجه در  شورهاي مختلف است 

Delkhah, 2003).  در ایران نیز آمواش عافی در

فته اسغغغت. دو دهه اخیر گ غغغترش سغغغریعی یا

هاي آمواش عافی اا طریق ایجاد افزایش ظرفیت

هغغا و مرا ز آمواش عغغافی در  لیغغه دانشغغغگغغاه

هاي  شغور و ایجاد دانشغگاه آااد اسالمی   اسغتان 

 آموختگانسغام افزایش ب یار ایاد عرضه دانش 

هاي ها شده و عدم هماهنگی بی  فرصتدانشگاه

هاي مختلف اقتصاد و به شغغلی موجود در بخش 

اغارتی  ماود ت غاضغغغا و بروا پغدیغده بیکاري     ع

را فراهم ساخته است. به طوري آموختگان دانش

 ه ب غغغیاري اا مو  ان اا ای  دغدغه برخوردار 

مومغدي، نریمانی  ه غغغتنغد. مثالب هم نی  دی  

عرضه ي سااي ( با شغغایه8310بناب و  قربانی )

جمعیت دانش آموختگان آمواش عافی و بیکاران 

ت دانشغغگاهی در ایران در سغغال  داراي توصغغیال

جمعیت  نشغغان دادند  ه 8171افی  8315 هاي

هاي آتی  اهش خواهد یافت. دانشجویی در سال

ي رود جمعیت دانشغغجویی تا یک دههانتظار می

. درصغغغد  اهش را تجربه  ند 10آینغده حغدود   

رود باوجود  اهش جمعیت دانشجویی، انتظار می

 5/1ها حدود آموختگان دانشغغغگاهبیکاري دانش

 ,Dinmohammadi) بغغرابغغر افغغزایغغش یغغابغغد 

narimani bonab, & Ghorbani, 2018) .

هاي مختلف ها در مورد رشغغتهی  دغدغهتمامی ا

هاي  ارآفرینی دانشغغگاهی بر اسغغاب صغغالحیت 
(Pouratashi Mahtab & Parhizkar 

Morteza, 2017) اي هغغاي حرفغغهو توانمنغغدي

(Abbasian Roghayeh, Ghaffari Reza, 

Mirghafourvand Mojgan, & Ali, 2017)  

، ای  تفاسغغغیربغا   در میغان مو  غان وجود دارد.  

مو  غانی اا جملغه فراهغانی نشغغغان دادنغد  غغه     

خودآمواي و مطافعه م غت ل ن ش ب یار مهمی  

 بدنی وآموختگان رشغغته تربیتدر یادداري دانش

بنابرای ، . (Farahani, 2001)علوم وراشی دارد 

آموختگان  عامل ب غغغیار مهمی براي دانشخود  

هاي شغغغغلی و افزایش احتمال یغادگیري مهارت 

اشتغال خود ه تند. همان طور  ه فانی خیاوي 

( و  واري و ح غغغینی 857: 8318و همکاران )

( نیز دریغافتند  ه افزایش توانمندي  51: 8317)

شغغلی اا تجارب دانشغگاهی ب یار تعیی   ننده   

. بنابرای ، با وجود عدم سغغااگاري عرضه و اسغت 

هاي  شور، در نهایت ای  خود ت اضغا در دانشگاه 

آموختگغان ه غغغتنغد  ه باید خودآمواي،   دانش

 Fani) خالقیت و نوآوري را در خود ت ویت  نند

Khiavi & Moallemi Khiavi, 2012; 

Kavari  S.A. & M.A, 2011).  
اگرچه م غغغئله بیکاري با توجه به تاعات آن در 

اجتماعی و فرهنگی  -هاي اقتصغغغادينغاهنجاري 

دهنده و براي اقتصغغاد براي  لیه افراد جامعه آاار

 شغغغور باادارنده اسغغغت، اما با ای  حال بیکاري 

ها ح غاسیت و اهمیت  آموختگان دانشغگاه دانش

 ,Bakhshi, Esmaeilzadeh)بیشغغغتري دارد 

Talaghani, & Mahdizadeh, 2002; 

KurNajj & Delkhah, 2003; Pourkazemi, 
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آموختگان دانشغغغگاهی تعداد ایاد دانش .(2009

هاي دوفتی و حتی موجغم اشغغغاغاع سغغغاامغان   

خصغوصغی اا نظر نیروي ان غانی مورد نیاا شده    

ا هان دانشگاهآموختگاست و درصد ایادي اا دانش

ها را ندارند و بیکاري امکان جذب در ای  ساامان

آموختگان را به یک معضغغل مهم در  شور دانش

د انتادیل  رده اسغغت. افاته مطافعات نشغغان داده

آموختگان هر چند با هاي دانش غه ایجاد تعاونی 

رو اسغغت و عوامل  لیدي مشغغکالت فراوانی روبه

هاي ختگان، حمایتآموایادي مانند انگیزه دانش

 & Abbasi) نغغد مغغافی و مغغادي را طلغغم می

Ghorchian, 2009)، تواند ای  م ئله را اما می

 آباديف نماید. اا طرف دیگر، علیتا حدودي برطر

گیري تعغغاونی و هغمغکغغاران افزامغغات شغغغکغغل   

آموختگان رشغغغته  شغغغاوراي را در چهار دانش

اي، افزامات اقتصادي، حرفه-دسغته افزامات فردي 

اجتمغغاعی و افزامغغات اداري -افغزامغغات فرهنگی 

اند و در پایان بیان  ردند  ه توسعه معرفی  رده

توانغغد نیروي ن میآموختگغغاهغغاي دانشتعغغاونی

ان غغانی متخصغغ  را در آینده به منظور نیل به  

 ,Aliabadi)وري سغغغغاامغغان ترویج دهغغد بهره

Alibeigi, & Tavakoli, 2011) . ،اا طرف دیگر

هاي مو  غان ثغابغت  ردنغد  ه   غغغم مهارت    

و اعتماد به نفس  اسغاسی و انتظارات  ارفرمایان 
(Khosravipour & Soleimanpour, 2011) 

در انجام وظایف شغغلی مرتا  با رشته توصیلی  

آموختگان عنصر  لیدي براي موف یت آنها دانش

هاي در حواه  ارآفرینی است. عالوه بر ای ، دوره

 تواندمدت  ارآفرینی نیز میبلنغدمغدت و  وتغاه   

ن ش ب غغغیغار مهمی بغه منظور توانمندسغغغااي   

 Gholampoor)آموختگان داشغغته باشغغد دانش

& Kelich, 2012). 

                                                           
1. Hackman and Oldham  

هاي شغلی براي  ردن فرصغغتبه هر حال، فراهم

نیروي  ار  ه رشغغغد بیش اا نیم میلیون نفر در 

 ند به صورت حادتری  موضوع سال را تجربه می

پیش روي سغغغیغغاسغغغتگغغذاران ایران قرار دارد  

(keshavarz haddad, 2004).  اا دبیل بیکاري

آموختگان دانشگاهی، عدم   م مهارت یا دانش

انااشغغغت موفوظاتی اسغغغت  ه رابطه روشغغغ  و 

هاي شغلی ندارد یااها و امینهاي با نتعریف شده

(Khodayari Abas & F., 2006) آن چه  ه .

هاي وراشغغی مطر  امرواه در مدیریت سغغاامان

شغغود آن اسغغت  ه نیروي ان غغانی خود را بر  می

پرورش  اسغغغاب اهداف سغغغاامان و موااي با آن

ها هایی در سغغغااماندهنغد. براي ای  مهم، گروه 

گیرند  ه وظایف طراحی و باا طراحی شغغکل می

دهند، اما آیا طراحی شغغغل به شغغغل را انجام می

پذیر اسغغتق قدر م غغلم براي  خودي خود امکان

طراحی و باا طراحی شغغغل نیاا به شغغناسغغایی   

ماهیت درونی مشغاغل و نگرش متصغغدیان شغل  

هاي اساسی در امینه طراحی اا چافش دارد. یکی

شغغغغل در نیروي ان غغغانی آن اسغغغت  ه جذب  

آموختگغان دانشغغغگغاهی در وظایف  اري   دانش

اي همرتا  با رشغته توصیلی چه اثري بر نگرش 

 گذارد. شغلی آنها می

هاي تری  اقغدام به منظور شغغغناخت نگرش مهم

به طور رسمی  8شغلی به وسیله ها م  و اوفدهام

 .(Hackman & Oldham, 1976) آغاا شغغغد

ها م  و اوفدهام پیشغغنهاد  ردند  ه در طراحی 

شغل باید عناصر اصلی یک شغل و رواب  مت ابل 

ول تو بی  آنها تعیی  و تعریف شغغوند. ای  مدل،

شغغگرفی در مطافعات طراحی شغغغل به ح غغاب  

آید.می
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دیدگاه شامل  در ای ابعاد اصغلی پنجگانه شغغل   

تنوع مهغغارت، اهمیغغت وظیفغغه، هویغغت وظیفغغه، 

است الل و بااخورد است. بر اساب ای  مدل، اگر 

هغاي تنوع مهارت، اهمیت وظیفه و هویت  ویژگی

د ربینی  توان پیشوظیفه در شغغغل باشغغند، می

افراد  ار خود را با اهمیت و اراشغغغمند تل ی   ه

 نند. اگر فرد در شغغغل خود داراي اسغغت الل و  

اختیار باشد، اح اب م ئوفیت شخصی در قاال 

 ند واگر در شغغغل او نتایج عملکرد خود پیدا می

شود، بااخورد ن ات به نتایج و عملکرد فرد ارائه 

 ایجاد 8حغافغت روانی آگغاهی اا نتغایج واقعی  ار    

شغغغود. پیامدهاي نگرشغغغی و رفتاري در ای  می

مدل، حاصغغل حابت روانی مثاتی ه غغتند  ه اا 

آینغغد. هرچغغه هغاي شغغغغغغل بغه وجود می  ویژگی

هغاي تنوع مهارت، اهمیت وظیفه و هویت  ویژگی

وظیفه بیشغتر در شغغل موجود باشند، انگیزش،   

عملکرد و رضغایت بیشغتر شده و غیات در  ار و   

شغغغوند. رابطه ز  متر میاحتمال ترك خدمت نی

میان ابعاد اصغغلی شغغغل و نتایج اا طریق میزان  

شوند  ه رشد فرد را تعدیل می 1نیاا فرد به رشد

توان در حرمت به خویشغغت  و خودشغغکوفایی می

مالحظه  رد. ای  بدی  معناسغغغت افرادي  ه در 

آنها نیاا به رشغغد ایاد اسغغت، ن غغات به آنانی  ه 

اسغت موقعی  ه شغل آنها  ای  نیاا در آنها پایی  

اا ای  ابعغاد پنجگغانه برخوردار اسغغغت، احتمابب   

 نند و هغاي روانی را تجربه می بیشغغغتر حغافغت  

 ,Robbins)ن غغات به آنها پاسغغخ خواهند داد  

1996). 
هاي اخیر، مدل ها م  و اوفدهام مورد در سغغغال

هغاي فراوانی قرار گرفغت و مو  انی اا   بغاانگري 

                                                           
1. Knowledge of the actual results 

2. Growth Need Strength (GNS) 

3. Johari et al 

توان غتند اثربخشی و    3جوهري و همکاران قایل

 غارآیی ای  مغدل را در عمغل بغه بوتغه آامایش      

را تایید  ردند  گغذاشغغغتنغد و ابعاد شغغغغلی آن  

(Johari, Yahya, Mit, & Omar, 2011) با ،

( و 1771)  1ی مغغاننغغد جغغا وای  حغغال مو  غغان

( توان غغغتنغغد 1770)  5هغغامغفغري و همکغغاران  

هغغاي دیگري مغغاننغغد تخصغغغ ، پردااش نگرش

اطالعات و حل م غئله را براي مشاغل شناسایی  

هاي شغغغغلی در حواه مدیریت  نند. ای  نگرش

وراش در سغغطم مشغغاغل عملیاتی مانند داوري  

 فغوتاغغال مورد بررسغغغی قرار گرفتغغه اسغغغغت  

(Humphrey, Nahrgang, & Morgeson, 

2007; Jacko, 2004) در ای  امینغغه ف مغغانی .

( 55: 8313نژاد و همکاران )( و رمضغغانی8318)

هاي شغلی داوران فوتاال ایران با بررسغی ویژگی 

اي هنشان داد  ه نگرش داوران فوتاال به ویژگی

شغغغغلی تنوع مهارت و اهمیت وظیفه بیشغغغتر اا 

 ;Loghmani, 2012) هغاسغغغت سغغغایر ویژگی

Loghmani, Taylor, & Ramzaninejad, 

2017; Ramezani Nezhad, Loghmani, & 

Poursoltani Zarandi, 2014).   هغغمغغ غغنغغی

ااده و نژاد، شغغغفیعی، قلی نژاد، همتیرمضغغغانی

هاي معلمان ( نشان داد  ه نگرش8313) ف مانی

بدنی اسغغتان گل غغتان به ویژگی بااخورد  تربیت

هاي اا سغغایر خصغغیصغغهغلی به مراتم بیشغغتر شغغ

 ,Ramzinejad غغاري در آنغغهغغاسغغغغغت )   

Hemmatinejad, Shafiee, Ghelichzadeh, 

Loghmani, 2014 .)رسد  ه م نی  به نظر می

هاي شغلی در وراش ها و نگرشبا توریک ویژگی

توان ب غغیاري اا مشغغکالت روانشغغناختی را   می

 اهش تغاحغدود ایغادي برطرف  رد و اا طریق    

4 . Jacko 

5 . Humphrey et al  
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اسغترب شغلی موجاات  یفیت اندگی  اري را  

 ,Feizabadi, Hamidi)فغغغراهغغغم  غغغرد  

Khatibzadeh, & Ghamati, 2012) در .

تغکمیغغل ای  تو ی غغات، بیگغغدفی و همکغغاران  

: 8311ن م و همکاران )( و سنایی888: 8318)

( نشغغغان دادنغد  غه نوع رشغغغتغه و مدرك    175

آموختگغغان در مورد توصغغغیلی بر نگرش دانش

اشغغتغال خود مؤثر ه غغتند. ای  تو ی ات نشغغان 

هاي نیروهاي ان غغانی چه در دهند  ه نگرشمی

وراشغغغی متفغغاوت وراش و چغغه در موی  غیر

 ,Bigdely, Keramati, & Bazargan) ه تند

2012; Sanai nasab H. et al., 2010) امغغا .

نکته مهم آن است  ه به  ارگیري نیروي ان انی 

متخصغغ  با چه مکانی غغمی و اا طریق چه نوع  

 هايوري ساامانتواند بهرههاي شغغلی می نگرش

وراشغغغی را تضغغغمغیغ   غنغغدق هغمغ غنغی ،         

آموختگانی  ه در مشغغاغل مرتا  با رشغغته دانش

بدنی با مدارك توصغغیلی متفاوت مشغغغول تربیت

هایی ن غغات به شغغغل به  ار ه غغتند چه نگرش

 دارندق

اند تا حدودي افاته تو ی ات گذشغغغته توان غغغته

هاي مناسغغغای را براي ای  سغغغؤابت و پغاسغغغخ 

آموختگان ل دانشاي در شغغغغهاي امینهچغافش 

( با بررسغغی 8313ارائه دهند. مثالب اسغغماعیلی )

آموختگان اي دانشوضغغغعیغت شغغغغلی و حرفغه  

د بدنی به ای  نتیجه رسی ارشغناسی ارشد تربیت 

هاي آمواشغغغی را در افتوصغغغیالن برنامه ه فارغ

دانند. اي خود نمیراسغتاي اهداف شغلی و حرفه 

( 8315در تو ی غات مشغغغابغه، فراهانی و بیات )  

بدنی را اا انتظارات شغغغغلی دانشغغغجویان تربیت

شغغلی آنان در اسغغتان خراسان   اشغتغال و آینده 

                                                           
5. Venos & Kaslow 

رضغوي بررسی و بیان  ردند  ه تنها تعداد  می  

شغلی  هاي نظري را در آیندهاا آنها ن ش آمواش

( نیز 8116) 8ونوب و  اسلو .دانندخود مؤثر می

راي نیل تری  عامل مؤثر بنیااهاي شغغغلی را مهم

 اند. ها دان تهبه توسعه گرایش

در ای  تو یق، سغغؤال اسغغاسغغی آن اسغغت  ه    

هاي آموختگان دانشغگاه گیالن  ه در سال دانش

اند اا نظر اشتغال در چه افتوصیل شدهاخیر  فارغ

هغغایی را در وضغغغعیتی قرار دارنغغد، چغغه مهغغارت

هاي شغغغلی اند و به ویژه نگرشدانشغغگاه آموخته

ق بررسغغغی وضغغغعیغت اشغغغتغال   آنهغا  غدامنغد   

بدنی و علوم وراشی آموختگان رشته تربیتدانش

بغغه منظور اطالع اا چگونگی آمواش، جغغذب، 

مندي،  غارایی، مهارت، میزان عالقه و رضغغغایت 

 Alizadeh)ها انگیزه آنغان براي انت غال آموخته  

& Nasiri, 2001) تواند و سغغغنجش نگرش می

سغغهم مهمی در ایجاد انگیزه داشغغته و راهنماي  

تا اا ای  ها باشغغد فیدي براي هدایت شغغغلی آنم

وري هرچه بیشغغغتر ای  رشغغغته در طریق به بهره

هاي جغامعغه اا طریق افزایش  یفیغت و مهغارت    

بدنی و وراش  مک ي متخصغغغ  تربیتنیروها

افتوصغغغیالن طغور غلی، نگرش فغغارغ   غرد. بغغه 

بدنی ن غغات به شغغغلشغغان تعیی   ننده   تربیت

اح اسات آنها ن ات به  ار و هم نی  به منزفه 

ایربنغاي م اصغغغد رفتاري آنها در مول  ار و در  

هاي مختلف  اري و شغغغغلی اسغغغت. به موقعیت

ن است تا همی  دفیل، پژوهش حاضغر در صدد آ 

هغغاي شغغغغلی عغالوه بغر مغ غغای غغغغه نغغگرش   

بدنی به مشغغاغل مرتا  و آموختگان تربیتدانش

ا وهغیرمرتا  با رشته توصیلی، اوفویت مهارت
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آموختگان در مشاغل بعد وضغعیت اشتغال دانش 

 افتوصیلی را نیز مورد سنجش قرار دهد.اا فارغ

 

 شناسی پژوهش روش

عات پژوهش حغاضغغغر توصغغغیفی و اا نوع مطغاف  

پیمایشغغی اسغغت. جامعه آماري پژوهش را  لیه  

بدنی تشغغکیل دانشغغجویان  ارشغغناسغغی تربیت  

اا  8316تا  8311هاي دادنغد  غه در سغغغال  می

اند. اطالعات افتوصغیل شده دانشغگاه گیالن فارغ 

افتوصغیالن در آمواش دانشکده  نفر اا فارغ 317

نفر در پژوهش  108تربیت بدنی  موجود بود  ه 

درصغغد(. به عاارت  17 ردند ) حاضغغر شغغر ت 

نفر بغغه دفیغغل آن  غغه بغغه   61دیغگر، تعغغداد  

ها به طور ناق  پاسغغخ دادند و عدم پرسغغشغغنامه

دسغغغترسغغغی بغه آدرب آنهغا اا تجزیه و تولیل   

هاي پژوهش حذف شغغدند. پرسغغشغغنامه ویژگی  

سوال بود و براي  اندااه گیري و  6فردي شغامل  

ه ضغعیت اشغتغال و مهارت هاي آمواشی در دور  

توصغیل اا پرسشنامه مو ق ساخته اي مشتمل  

اراشغغی ) امتیاا  5سغغوال در قافم م یاب  13بر 

اف م ب یار مو -ب یار مخاففم تا امتیاا پنج  -یک 

هاي ( و هم نی  اا پرسشنامه استاندارد  نگرش

سوال هفت  31( مشتمل بر 1771شغغلی جا و ) 

اراشغغی فیکرتی اسغغتفاده شغغد. ای  پرسغغشغغنامه  

اد را ن ات به هشت ویژگی اصلی شغل نگرش افر

شغغغامل تنوع مهارت، تخصغغغ ، اهمیت وظیفه، 

داري شغغغغغغل( بغغااخورد، هویغت وظیفغه، )معنی  

اسغغغت الل، پردااش اطالعات و حل م غغغئله می 

سغغغنجغد . ضغغغمنا براي تایید روایی صغغغوري و   

نفر  88موتوایی ابزار پژوهش، نظرات تخصغغصی 

اا صغغغاحغم نظران مغدیریت وراشغغغی در مورد   

گونگی نگارش، تعداد، موتواي پرسغغغشغغغنامه، چ

ها با ها و هماهنگی سؤالها با گزینهارتااط سؤال

اهغغداف پژوهش اعمغغال گردیغغد. پس اا اعمغغال 

 37نظرات و پیشغنهادها، پرسغغشنامه نهایی بی   

نفر اا نمونه آماري مشابه در رشت توایع و جمع 

آوري شغغد و با اسغغتفاده اا روش آففاي  روناا   

 (.=r /17ونی آن تایید گردید )ثاات در

پس اا هماهنگی بام ، مشغغخصغغات و هم نی   

شغغغمغاره تلف  و آدرب جامعه آماري پژوهش با  

مراجعه به پرونده آنها دریافت و شغغغماره تلف  و 

آموختگان اا طریق دوسغغغتان آدرب ب یغه دانش 

آنها   م شد. در مرحله بعد با استفاده اا تماب 

، آدرب افکترونیک و آموختگغان  تلفنی بغا دانش 

شماره فکس مول  ار و آدرب مول اندگی آنها 

مشخ  شد و اا طریق پ ت افکترونیکی، پ ت 

آوري شدند. ها توایع و جمعو حضوري پرسشنامه

ها  ه اا طریق بغا توجه به غیر طایعی بودن داده 

اسغغمیرنوف مشغغخ  گردید، -آامون  وفموگراف

ن آموختگابراي تولیل وضغغغعیت شغغغغلی دانش

بدنی اا آامون  روسغغکال وافیس و خی دو تربیت

، با استفاده اا نرم ≥p 75/7داري در سطم معنی

 استفاده شد. 18ن خه  SPSSافزار 

 

 های پژوهش یافته

هغغاي فغردي و اشغغغتغغغغال   بغررسغغغی ویغژگغی   

آموختگغان تربیغت بدنی دانشغغغگاه گیالن   دانش

نفر نمونه مورد بررسغغغی  108نشغغغان داد  ه اا 

ان بودند. میانگی  سغغغنی  %3/58و مرد  1/11%

-فغغارغ %1/60سغغغال بود و  31/11هغغا آامودنی

 %0/11مجرد بودند.  %1/31افتوصیالن متاهل و 

افتوصغغیالن داراي دیملم ریاضغغی فیزیک، اا فارغ

دیملم علوم  %3/31دیملم علوم تجربی،  6/17%

اا هنرسغغغتان تربیت بدنی  %1/7ان غغغانی و ف   

. عالوه بر ای ، افتوصغغغیغغل شغغغده بودنغغد فغغارغ

با درصد  8313بدنی سال آموختگان تربیتدانش
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بیشغتري به صورت رسمی وارد بااار  ار شده اند  

درصغغغغد( و  متری  میزان اسغغغتخغغدامی  37)

 8316آموختگغغان سغغغغال قراردادي براي دانش

مشغغاهده شغغد بیشغغتری  مدت بیکاري در بی    

و  متری  مدت  8311افتوصغغغیالن سغغغال فارغ

است  8311افتوصیالن سال ی  فارغبیکاري در ب

الن افتوصیو هم نی  میانگی  مدت بیکاري فارغ

تا  8311شاغل غیرمرتا  با تربیت بدنی اا سال 

ها اا نمونه %0/38 اهش یافته است. 8316سال 

افتوصیلی مشغول به  ار شدند و ف   بعد اا فارغ

 سال بیکار بودند.  0ها بیشتر اا اا آامودنی 1/8%

رف دیگر، نتایج آامون خی دو نشغان داد  ه  اا ط

داري بیشغغغتر اا انغغان در مردان بغغه طور معنی

ار بدنی مشغول به  مشاغل مرتا  با رشته تربیت

(. با ای   ه نتایج P= .0012λ ;25 =شغغغدنغد ) 

آامون خی دو براي تفاوت بی  وضعیت اشتغال و 

(، سغغغغال P= .082λ ;11.04 =نغوع دیغملم )  

( و وضعیت P= .532λ ;3.16 =آموختگی )دانش

دار ناود، اما اا ( معنیP= .062λ ;5.44 =تاهل )

طرف دیگر سغغایر نتایج حاصغغل اا آن اسغغت  ه  

ارشد به طور آموختگان م طع  ارشغغناسغغیدانش

آموختگان سایر م اطع داري بیشتر اا دانشمعنی

دنی به بتوصغیلی دانشگاه گیالن در رشته تربیت 

 اندوصیلی روي آوردهمشغاغل مرتا  با رشغغته ت 

(= 26.83; P= .0012λ عالوه بر ای ، سغغغایر .)

آموختگان نتایج آامون خی دو نشان داد  ه دانش

داري بیشغغتر اا سغغایر به طور معنی 8311سغغال 

گري آموختگان به صغغورت رسغغمی تصغغديدانش

P= 2λ ;19.22 =مشغغغاغغل را به عهده دارند ) 

ه (. هم نی ، نتایج حاصغغل اا آن اسغغت   014.

آموختگان شغغغاغل میغانگی  مدت بیکاري دانش 

بیشتر اا سایر  8311مرتا  با تربیت بدنی سال 

آموختگغان اسغغغت  غه شغغغغغل مرتا  با    دانش

بدنی و وراش داشتند. بر ای  اساب، حدود تربیت

 آموختگانها بالفاصله بعد اا دانشاا نمونه 0/38%

ها اا آامودنی %1/8مشغغول به  ار شدند و ف    

سال بیکار بودند.  با ای  حال، نتایج  0ر اا بیشغت 

آامون  روسغغغکغغال وافیس نشغغغان داد  غغه ای   

هغغا در مغیغغانغگغی  رتاغغه هر یغغک اا    تغفغغاوت 

2λ ;7.85 =دار نی غغغت )آموختگان معنیدانش

P= .09 .) 

تا  8311آموختگان سغغال بررسغغی دیدگاه دانش

بدنی و علوم وراشی دانشگاه رشغته تربیت  8316

تناسغغم موتواي برنامه آمواشغغی  گیالن در مورد

دوره  ارشناسی با نیااهاي بااار  ار و اشتغال نیز 

نشان داد  ه ای  تناسم در حد  متر اا متوس  

؛ انوراف اسغغغتاندارد   68/66اسغغغت )میانگی   

(. افاته، تناسغغم موتواي برنامه آمواشغغی 03/83

دوره  ارشغناسی با نیااهاي بااار  ار و اشتغال اا  

بیشتر و اا  8311افتوصغغیالن سغغال رغدیدگاه فا

 (.8 متر بود )جدول  8311افتوصیالن نظر فارغ

 

 11-16افتوصیالن سال م ای ه میانگی  تناسم موتواي آمواشی دوره  ارشناسی با بااار  ار و اشتغال در بی  فارغ. 1جدول

 التحصیلیسال فارغ
میانگین رتبه تناسب محتوای برنامه 

 ارآموزشی با بازار ک
 داریسطح معنی درجه آزادی دومقدار خی

 31/851 1334التحصیالن فارغ

 

 

11/1 

 

 

1 

 

 

711/7 

 75/830 1331التحصیالن فارغ

 05/838 1331التحصیالن فارغ

 15/811 1333التحصیالن فارغ
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 15/881 1332التحصیالن فارغ

هاي ، توصغیف مهارت 1بر اسغاب جدول شغماره   

آموختگان رشغغته دوره دانشغغجویی دانششغغغلی 

بدنی و علوم وراشغی دانشگاه گیالن نشان  تربیت

آموختگغانی  ه شغغغغل مرتا  با  دهغد دانش می

ها اا بدنی داشغغغتند در همه امینهرشغغغته تربیت

افتوصغغیالن مهارت بیشغغتري   غغم  سغغایر فارغ

اند. افاته، سغغاب ه  ار داوطلای و شغغر ت در  رده

هغغایی ابتری  مهغغارت الب هغغاي مربیگري بغغ

اند. آموختگغان تجربه  رده ه غغغتنغد  غه دانش  

افتوصغغغیالنی  ه شغغغغل فارغ %1/18هم نی ، 

شغل غیر مرتا  با تربیت بدنی  %8/51مرتا  و 

داشتنند با بیش اا یک مهارت رایانه آشنایی پیدا 

  ردند. 

 

 

 وضعیت اشتغال اساب برهاي دوره دانشجویی هارتم فیتوص . 2جدول 

غل غیر مرتبط با تربیت بدنیشا  وضعیت شغلی شاغل مرتبط با تربیت بدنی 

هایمهارت  

کسب شده   
انحراف 

 استاندارد

 میانگین

 

بیشترین 

 سال

کمترین 

 سال

انحراف 

 استاندارد

 میانگین

 

بیشترین 

 سال

کمترین 

 سال

79/9  71/1  36 7 11/1  60/6 های کارداوطلبیتعداد ماه 7 11   

1/1  13/7  6 7 11/8  16/8  تعداد شرکت در کارگاه 7 1 

23/1  35/8  5 7 31/8  13/8  تعداد کارت داوری 7 1 

24/1  58/1  6 7 10/8  70/3  تعداد کارت مربیگری 7 81 

11/1  10/7  6 7 63/8  81/8  عضویت در تیم دانشگاه 7 6 

44/1  18/7  6 7 11/8  16/8  عضویت در تیم دانشکده 7 6 

17/0  16/7  3 7 10/8  1/7 ضویت در تیم شهرع 7 85   

01/1  18/7  3 7 33/8  13/8 عضویت در تیم  7 6 

 دبیرستان 

ها با استفاده اا آامون سغایر تجزیه و تولیل داده 

 روسغکال وافیس نشان داد  ه اا نظر میزان  ار  

در رتاه  8315آموختگان سغغغال داوطلای، دانش

در رتاه آخر  8311آموختگان سغغال اول و دانش

هاي آمواشی نظر شر ت در  ارگاه قرار دارند و اا

-در رتاغغه اول و دانش 8316آموختگغغان دانش

در رتاغغه آخر قرار دارنغغد.  8313آمغوختگغغان  

اا نظر تعغغداد  8316آموختگغغان هم نی ، دانش

افتوصغغغیالن  غارت مربیگري در رتاه اول و فارغ 

در رتاغغه آخر قرار دارنغغد و اا نظر تعغغداد  8315

در رتاه اول  8311 آموختگان ارت داوري دانش

در رتاه آخر قرار دارند  8315آموختگان و دانش

و اا نظر عضغغویت در تیم وراشغغی میانگی  رتاه  

بیشتری  و میانگی   8311آموختگان سال دانش

 متری  اسغغغغت.  8311آموختگغغان رتاغغه دانش

مالحظه  3طور  غه در جغدول شغغغمغاره    همغان 

( ≥P 75/7داري )شود، با توجه به سطم معنیمی

دو موغاسغغغاه شغغغده بی  میانگی  رتاه  ار  خی

افتوصغغیالن سال داوطلای و  ارت مربیگري فارغ

داري وجود دارد، اما تفغاوت معنی  8316-8311
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با ای  وجود، بی  میانگی  رتاه مواسغغاه شغغده  

هاي آمواشغغغی،  ارت میزان شغغغر ت در  ارگاه

هاي وراشغغی به وسیله داوري و عضغویت در تیم 

 >P 75/7داري سغغغطم معنی دو درآامون خی

 داري وجود نداشت.  تفاوت معنی

 بدنی دانشگاه گیالنآموختگان پنج دوره رشته تربیتهاي شغلی دانشمیانگی  رتاه هر یک اا مهارت. 3جدول 

 های شغلیمهارت
آموختگان دانش

1332 

آموختگان دانش

1333 

آموختگان دانش

1334 

آموختگان دانش

1331 

آموختگان دانش

1331 

 **کار داوطلبی 

(= 14.28; P= 2λ

.006) 

15/850 (3) 71/853 (1) 87/815 (5) 81/817 (8) 71/880 (1) 

 شرکت در کارگاه

(= 5.46; P= .242λ) 
70/855 (1) 18/817 (5) 81/838 (1) 18/811 (3) 15/815 (8) 

 کارت داوری

(= 4.42; P= .352λ) 
10/811 (1) 17/811 (3) 13/833 (8) 11/833 (5) 06/818 (1) 

 **کارت مربیگری 

(= 14.54; P= 2λ

.006) 

01/855 (3) 31/810 (1) 11/815 (1) 05/815 (5) 81/871 (8) 

 های ورزشیعضویت در تیم

(= 8.04; P= .902λ) 
81/867 (8) 11/811 (3) 11/831 (5) 11/838 (1) 05/886 (1) 

 دار است.معنی 78/7  در سطم **

هغغاي شغغغغلی ی غغغغه نگرشاا طرف دیگر، م غغا

آموختگغان شغغغاغغل مرتا  و غیرمرتا  با   دانش

ان آموختگرشغته تربیت بدنی نشان داد  ه دانش 

شاغل مرتا  با رشته تربیت بدنی نگرش بهتري 

ن غغغاغت بغه ابعغاد اهمیت وظیفه، تنوع مهارت،    

م ئله، پردااش اطالعات، بااخورد تخصغ ، حل 

اا شغغغغغغل و  غغل نغگغرش شغغغغلی دارنغغد و    

وختگان شغغاغل غیرمرتا  با تربیت بدنی آمدانش

ف   در ابعاد هویت وظیفه و اسغغغت الل شغغغغلی 

آموختگان شغغاغل مرتا   نگرش بابتري اا دانش

داشغغغتنغد. عالوه بر ای ، با توجه به آامون یوم   

ویتنی بغاید گزارش  رد  ه در همه ابعاد نگرش  

آموختگان شاغل جز بااخورد، بی  دانششغلی به

ل افتوصغغیالن شغغاغ بیت بدنی با فارغمرتا  با تر

وجود  داريغیرمرتا  با تربیت بدنی تفاوت معنی

 (.1دارد )جدول 

 

 افتوصیالن شاغل مرتا  و غیرمرتا  با رشته تربیت بدنیم ای ه نگرش شغلی فارغ. 4 جدول
 ابعاد نگرش

 وضعیت اشتغال

هویت 

 وظیفه

هویت 

 وظیفه

تنوع 

 مهارت
 استقالل تخصص

حل 

 مسئله

ازش پرد

 اطالعات
 بازخورد

کل 

 نگرش

-مرتبط با تربیت

 بدنی
10/813 11/837 83/816 15/811 58/837 18/813 57/815 81/817 68/811 

غیرمرتبط با 

 بدنیتربیت
10/887 51/853 88/878 51/870 18/851 05/871 11/873 17/818 15/883 

آزمون یومن 

 ویتنی
1100 1101 5331 57/1608 5531 57/5158 1013 1171 5780 

Z 50/1-  01/3-  88/3-  85/1-  61/8-  11/3-  11/8-  11/1-  16/3-  

875/7 *7/73 *7/778 *7/778 *7/771 داریسطح معنی  7/778* 7/71* 7/771* 7/778* 
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هغغاي شغغغغلی هغمغ غنی ، م غغای غغغغه نگرش   

دهد  ه به ترتیم آموختگان نیز نشغغان می دانش

(، 18/18آنان ن غغات به ابعاد تخصغغ  )  نگرش

(، 15/18(، اسغغغت الل )50/18تغنوع مهغغارت ) 

(، 18/17(، پردااش اطالعغغات )86/18بغااخورد ) 

( 06/81(، اهمیت وظیفه )15/17هویت وظیفه )

( داراي اوفویغت بودند  11/81و حغل م غغغئلغه )  

(. نتایج آامون  روسغکال وافیس نشان  5)جدول 

هاي آموختگغان سغغغال داد  غه  غه نگرش دانش  

2λ ;32.94 =ااخورد )به ابعاد ب8311تغا   8311

P= .001( اسغغت الل ،)= 20.84; P= .0012λ ،)

( و هویت وظیفه P= .052λ ;9.21 =حل م ئله )

(= 7.30; P= .042λبابتر و مثات )  تر اا سغغایر

آمغوخغتغگغغان بغود و هغغمغغ نی  نگرش     دانغش 

در ا ثر ابعغاد   8316و  8315افتوصغغغیالن فغارغ 

ي اهآموختگان سالویژگی شغلی ن ات به دانش

تر بوده است. هم نی ، نیز پایی  8311تا  8311

ای  نتایج به طور  لی نشان داد با ای   ه نگرش 

بدنی به رشته تربیت 8311آموختگان سال دانش

آموختگان هاي دانشتر اا نگرششغل خود مثات

ا هبود، اما تغییرات در رتاه میانگی  8316سغغال 

 (.P= .962λ ;59. =دار ناود )معنی

 

 

 بدنی دانشگاه گیالنآموختگان پنج دوره رشته تربیتهاي شغلی دانشمیانگی  رتاه هر یک اا نگرش .1دول ج

 های شغلینگرش
آموختگان دانش

1332 

آموختگان دانش

1333 

آموختگان دانش

1334 

آموختگان دانش

1331 

آموختگان دانش

1331 

 (1) 78/816 (5) 78/885 (1) 11/810 (8) 11/811 (3) 76/810 تنوع مهارت

 (5) 01/886 (1) 30/813 (1) 16/836 (8) 55/857 (3) 06/853 *هویت وظیفه 

 (1) 18/838 (1) 66/831 (5) 86/836 (3) 1/836 (8) 51/813 اهمیت وظیفه

 (5) 08/837 (1) 78/838 (8) 1/858 (3) 71/838 (1) 15/835 تخصص

 (5) 00/877 (1) 05/811 (3) 16/830 (8) 86/868 (1) 1/850 **استقالل 

 (1) 00/811 (3) 18/836 (8) 31/805 (5) 06/16 (1) 1/886 *حل مسئله 

 (5) 11/815 (1) 11/810 (8) 83/856 (3) 1/831 (1) 61/835 پردازش اطالعات

 (1) 05/831 (5) 77/813 (8) 61/810 (3) 61/833 (1) 11/810 **بازخورد 

 (5) 65/818 (1) 06/813 (8) 31/851 (1) 63/818 (3) 16/817 نگرش کلی
 دار است.معنی 78/7  در سطم ** دار است.معنی 75/7  در سطم *

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج ای  پژوهش نشغغان داد  ه شغغغل درصغغد   

بدنی و علوم آموختگغان تربیت اي اا دانشعمغده 

 آموختگانوراشی دانشگاه گیالن مخصوصاب دانش

( %5/00بدنی )تربیت مرتا  با رشته 8311سال 

دهد  ه بااار  ار بوده است. ای  موضوع نشان می

افتوصغغیالن ای  رشغغته مودود ناوده و براي فارغ

د در انافتوصیلی توان تهدانشغجویان پس اا فارغ 

مشاغلی  ه با رشته توصیلی آنها هماهنگی دارد 

)معلم وراش، مربی یا داور وراش و غیره( مشغول 

نی ، ت ریاغغاب نیمی اا بغغه  غغار شغغغونغغد. هغم   

( یک سغغال سغغاب ه  ار %1/18افتوصغغیالن )فارغ

داشتند. ای  موضوع با توجه به آامون استخدامی 

برگزار شد  8311آمواش و پرورش  ه در سغغال 

نظیر و قغابغل توجیه اسغغغت. افاته ای  توول بی  

دهد آموختگان نشان میساب ه در جذب دانشبی

ت اضغغغاي بااار   ه احتمابب  تا چند سغغغال آینده

دوفتی و به ویژه آمواش و پرورش براي اشغغتغال 
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 امالب مودود شود، مگر ای   ه با تشکیل واارت 

باا هم چنی   8317وراش و جوانغان در سغغغال  

بغغاااري براي تجغغدیغغد نیروي ان غغغغانی در ای  

واارتخانه فراهم گردد. با ای  وجود، بهتر آن است 

بدنی و علوم آموختگغان رشغغغته تربیت  غه دانش 

هاي خود را براي ورود ها و مهارتوراشی توانایی

 به بااار اشتغال غیردوفتی نیز افزایش دهند. 

دهد  ه هغاي پژوهش نشغغغان می سغغغایر یغافتغه  

 8316تغغا  8311هغغاي آموختگغغان سغغغال دانش

اند با روند مناسای جذب بااار  ار شوند. توان غته 

دود حاا طرف دیگر، بر اساب نتایج تو یق ف   

آموختگان رشته تربیت بدنی یک درصغد اا دانش 

هاي و علوم وراشغغغی دانشغغغگاه گیالن در سغغغال

سغغال بیکار ه تند  0بیشغغتر اا  8316تا  8311

دهد روند  اهش مدت  ه ای  موضغوع نشان می 

ها امیدوار ننده است. بیکاري در خالل ای  سال

آموختگغغان بغغایغغد افزایش بغغا وجود ای ، دانش

خود را در خالل توصیل جدي بگیرند  هاتوانایی
(Fani Khiavi & Moallemi Khiavi, 

2012; farahani, 2001) ،در ایغغ  امغغیغغنغغه .

( میزان بیکغغاري 8317دیغمغغانغغی ) مغوغمغغدي  

درصغغد اعالم   87 شغغاوراي را  آموختگاندانش

ده انی  .(Dlnani M.M. & M.H., 2001) رد 

آموختگان رشغغغته ( ای  مدت را در دانش8316)

دانشگاه علوم  8316تا  8317هاي پزشغکی سال 

 %61سال برآورد  رد  ه حدود  3 رمان  پزشکی

اا آنها به حرفه پزشغغکی روي آورده بودند و ف   

بیکغار بودنغد و ت ریاغاب همی  تعداد نیز به     6/0%

 Dehghani et) مشاغل غیرپزشکی روي آوردند

al., 2008)    افاتغه اا نظر مغدت بیکغاري نتیجه .

( و 8311تو یق حاضغغر با تو ی ات پور اظمی )

 & Carter) ( همخوانی دارد1771)  8 غغارتغر 

                                                           
1. Carter 

Alexander Jr, 2000; Pourkazemi, 2009). 
( در  شغغور 1778) 1هورن اا طرف دیگر، مطافعه

دهغغد  غغه در میغغان انگل غغغتغغان نشغغغغان می 

درصغغغد  17ف    8110آموختگان سغغغال دانش

هاي افتوصغغغیالن رشغغغتهبیکغار بودند. همه فارغ 

تجارب مهندسغغی و علوم  اممیوتر  ار تمام وقت 

درصد اا آنان به  ار مشغول  17داشتند و حدود 

هاي علوم اند. ای  در حافی اسغغت  ه رشغغته دهبو

درصد(  01ان غانی و هنر درصغد  متري )حدود   

 & Horn) را بغه خود اختصغغغاد داده بودنغد   

Zahn, 2001)   با پژوهش حاضغغر همخوانی  ه

 ندارد. 

 رشغغغته دهدف اا ایجابغه هر حغال، بغا ای   غه     

ت افراد واجد صغغغالحیت در ، تربیغ بغدنی تربیغت 

، امغغا اا نظر اسغغغغت و وراش بغغدنیتغربغیغغت  

واي بدنی تناسم موتافتوصیالن رشته تربیتفارغ

آمواشغی دوره  ارشغناسی با نیااهاي بااار  ار و   

اشتغال در حد  متر اا متوس  و میانگی  است. 

ن توابا توجه به شواهد متناقض در ای  امینه می

واحد دروب  11ف بیغان  رد  غه اگر چغه با حذ   

علوم تربیتی اا جدول دروب ای  رشغغته در سال 

گام بزرگی برداشغغته شغغد، وفی دانشغغکده  8301

تربیت بدنی نتوان غغت دروب عملی و تخصغغصی 

واحد  87 غافی را جغایگزی  نماید و به جاي آن   

واحغغد دروب عملی مختلفی  81دروب تئوري و 

- رد  غغه فغغارغرا براي دانشغغغجویغغان ارائغغه می

نیز اا ای  برنامه  16تا  11هاي یالن سالافتوصغ 

دنی باند. در صورتی  ه دانشکده تربیتسود برده

به  15و علوم وراشغغی دانشغغگاه گیالن اا سغغال  

عنوان اوفی  گروه و دانشغغکده در ایران توان غغت 

دروب تخصغغغصغغغی عملی متغداول و مورد نیاا  

مدارب را تصغغویم و اجرا  ند. با ای  تووبت به 

2. Horn 
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د  ه بخش ب غغیاري اا عدم تناسغغم رسغغنظر می

هاي آموختگان سالدروب با بااار  ار براي دانش

بعد برطرف شغغغده، به ویژه آن  ه دانشغغغکده با 

سغغیاسغغت حداقل دادن دو  ارت مربیگري و دو  

هاي  ارت داوري به دانشغغجویان، برگزاري  الب

 آمواشی را فعال  رده است.

 یبدنافتوصغغغیالن تربیتم غای غغغه نظرات فارغ 

افتوصغغیالن گیالن نشغغان داد  ه فارغ دانشغغگاه

هاي جدیدتر تناسغغغم موتواي آمواشغغغی سغغغال

بدنی با بااار  ار و دروب  غارشغغغناسغغغی تربیت 

می افتوصیالن قدیاشتغال را بیشتر و بهتر اا فارغ

دهد  ه به ها نشغغغان میاند. ای  یافتهدان غغغتغه 

هاي اخیر اساتید و مدرسان احتمال ایاد در سال

هاي درسی را متناسم شگاهی موتواي برنامهدان

دهند و هم نی  با بااار  ار و اشغغغتغال ارائه می

هاي آمواشی و  ارهاي داوطلاانه برگزاري  ارگاه

اي هوسغیله دانشجویان، موتواي برنامه بیشغتر به 

درسغغی را با بااار  ار و اشغغتغال متناسغغم بوده و 

 وتواياند مها توان تهافتوصغیالن ای  سغال  فارغ

دروب دوره  ارشغغناسغغی را با نیااهاي بااار  ار  

 رسغغد  هتطایق دهند. اا طرف دیگر، به نظر می

تري هم رویکردهاي  اربردي هاي اخیردر سغغال

در امغیغنغغه مغغوتواي دروب و هم در نگرش   

دانشغغجویان به وجود آمده اسغغت. با ای  حال، به 

 تر در ای  امینهمنظور دسغغغتیابی به نتایج قاطع

 تري است.  ا به تو ی ات گ تردهنیا

ها در پذیرش دانشجو هرچند رشد سریع دانشگاه

هاي اخیر باعث افزایش میزان بیکاري در در سال

آموختگان شغغده اسغغت، اما م ای غغه   بی  دانش

آموختگغان رشغغغته  وضغغغعیغت اشغغغتغغال دانش  

ی  دهد  ه اها نشان میبدنی با سایر رشتهتربیت

                                                           
1  Fried et al 

ی در جغغذب رشغغغتغغه توصغغغیلی ظرفیغغت بغغابی

افتوصغغیالن در بااار  ار دارد و دانشغغجویان  فارغ

وصیلی افتتوانند بالفاصله بعد اا فارغای  رشته می

جذب بااار  ار شغوند و شغل مناسای براي خود  

هاي  مک درسغغغی  ه معموبب برنامهپیدا  نند. 

در دانشغغغجویان تربیت بدنی  براي ت ویت مهارت

آمواشغغغی،  هايشغغغود شغغغامل  ارگاهارائغه می 

هغغاي  غغاروراي، مشغغغغار غغت در برگزاري پروژه

هاي مربیگري و رویدادهاي بزرگ وراشی و دوره

داوري نیز احتمغغابب موجغغم اشغغغتغغغال سغغغریع  

ای  رشته در بااار  ار شده است.  آموختگاندانش

 و یبدنتیترب رشغغته تیماهبه  باتوجههم نی  

 وراش، اا جغغامعه مختلف اقشغغغار اسغغغت اغال 

  یمو اا رونیب دري ادیای لشغغغغي هافرصغغغت

. افاته در ای  امینه نااید اا دارد وجود دانشغغگاه

ن ش امغان بغه مثابه یک عامل تعدیل  ننده در   

ماانی شغغغغلی و اشغغغتغال افراد غافل بود. فرید و 

-( بغا معرفی دیغدگغاه پویایی   1770) 8همکغاران 

شغناسغغی شغغلی بیان  ردند  ه افراد با گذشغغت   

هاي شغغغلی تی به نگرشهاي متفاوامان، وا نش

اهمیغت وظیفغه، تخصغغغ  و اسغغغت الل در  ار   

 & ,Fried, Grant, Levi, Hadani) دهندمی

Slowik, 2007)م لم هر چند  ه دیدگاه  . قدر

تر تر و م غغ و پذیرش  ارمندان اا مدیران جوان

 ,Chi, Maier, & Gursoy)متفغغاوت اسغغغت  

هاي و تمرینغات مغدیریتی بر سغغغاامغان    (2013

 Millar)وراشی و  ارمندان آن اثرگذار ه تند 

& Stevens, 2012)، و  هااما با تا ید بر ویژگی

و  بدنیآموختگان تربیتهاي شغغغلی دانشنگرش

توان سطو  رضایت شغلی آنها علوم وراشغی می 

هاي مهم رفتاري مانندرا اا طریق موففه
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 & Karabiyik)خغود غغارآمغغدي افزایش داد  

Korumaz, 2014). 

ه   آموختگانیدانشعالوه بر ای ، نتایج نشان داد 

بدنی داشغغتند در شغغغل مرتا  با رشغغته تربیت 

هاي  ار داوطلای و  ارت مربیگري اا سایر امینه

 افتوصغغیالن مهارت بیشغغتري   غغم  رده  فارغ

افتوصیالن داراي شغل بودند در ضم ، ا ثر فارغ

هغاي رایانه  ت بغدنی، بغه مهغارت   مرتا  بغا تربیغ  

 8آشغنایی بیشغغتري داشغغتند. همان طور  ه نایت 

انغغد، ( بغغیغغان  غغرده1778)  1( و یغغورك1778)

آموختگان دانشگاهی واب ته به اایی دانشاشتغال

هاي هاي شغغخصغغی، مهارت تر یای اا توانمندي

متنوع و ت ل  و درك رشته تخصصی آنان است 

هاي و توانمنديها و به طور سغغغنتی، ای  مهارت

 شخصی در آینده شغلی آنان ب یار موثر ه تند

(Knight, 2001; Yorke, 2001)  بغغه نغغظر .

هاي ها موجم توسغغعه مهارترسغغد ای  دورهمی

شوند و به طور جدي آنها را اي فراگیران میحرفه

 ند. در نتیجه ای  ادگیري درگیر میدر رونغد یغ  

افتوصیالن دهد  ه چون فارغموضغوع نشغان می  

ها را شغغغاغغل مرتا  بغا تربیت بدنی ای  مهارت  

اند، آموختغه  آموختگغان دانشبیشغغغتر اا سغغغایر 

تر توان تند بااار  ار مرتا  با رشته خود را راحت

ها را پیغدا  ننغد. افاتغه ب غغغیغاري اا ای  تفاوت    

هاي هاي دانشغغغجویان وروديویژگی توان بهمی

هغاي آمواشغغغی م غغغت یم و  مختلف و فعغافیغت  

هاي فوق برنامه غیرم غغت یم دانشغغکده و فعافیت

وراشغغی اداره تربیت بدنی دانشغغگاه ن غغات داد.  

هاي مثالب وجود دانشغجویان وراشکار و عضو تیم 

وراشغغی دانشغغگاه یا شغغر ت در اداره و اجراي   

                                                           
1 . Knight  

تواند دانشغغگاه می هاي متنوع وراشغغی دربرنامه

 ب یار مؤثر باشد. 

انغغدااي م طع اا طرف دیگر، امکغغان دارد بغغا راه

در دانشگاه 8311 ارشغناسغی تخصغصی اا سال    

گیالن ای  اح غاب در  نار هویت وظیفه بیشتر  

شغود. اا نظر بعد است الل نیز در مشاغل مختلف  

مرتا  با وراش چه در تدریس موتواي آمواشی 

ب درسغغی با توجه به شغغرای   هاي  الو فعافیت

مدرسه و چه در داوري و مربیگري وراش آاادي 

عمغغل و اسغغغت الل بیشغغغتري وجود دارد. ای  

افراداسغغت الل ایادي در  ارها دارند. هم نی  با 

ند  بدنی ایجاب میتوجه به ماهیت رشته تربیت

 غه یک معلم وراش به منظور انجام وظایفش اا  

و امکانات خود بهره  هاهمه اسغغتعدادها و توانایی

 نغغد، ابزار آن را ریزي بگیرد،  غغارش را برنغغامغغه

انتخاب و درباره نووه انجام آن تصغغغمیم بگیرد و 

ابمکان در مورد  ارش داوري شغغغخصغغغی حتی

داشغغغتغه باشغغغد. احتمابب به همی  علت نگرش  

 افتوصیالن به بعد است الل مثات بود.فارغ

نگرش هاي پژوهش نشغغغان داد  ه سغغغایر یافته

بدنی دانشغغغگاه آموختگغان تربیت شغغغغلی دانش

 ه در مشغغاغل مرتا  با  8311گیالن در سغغال 

رشغغته توصغغیلی مشغغغول به  ار شغغدند به طور  

تري بغه ابعغاد بغااخورد    داري نگرش مثاغت معنی

شغغلی و حل م غئله داشتند. با توجه به ای   ه   

 ننده در ای  آموختگغان شغغغر غت  اغلغم دانش 

افاتغغه  .ی وراش بودنغغدپغژوهغش معلم یغغا مرب  

اند ه وا نش  اري مثات تو ی ات نشغغغان داده

افراد در مشغاغل سطو  عملیاتی عمدتاب اا طریق  

هاي تنوع مهارت و اهمیت وظیفه حاصغغل ویژگی

رسد به نظر می .(Loghmani, 2012)شغوند  می

2 . Yorke  
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ه ویژه آمواش و  ه ا ثر مشغغغاغل غیر اداري و ب

مربیگري در وراش داراي مغغاهیغغت انعکغغاسغغغی 

هاي گوناگونی ه تند و معلمان وراش نیز مهارت

را در امینغه داوري، مربیگري، مدیریت  الب و  

گیرنغد تا بتوانند نیااهاي  م غغغاب غه بغه  غار می   

آمواان را برآورده سغغغااند  ه در ای  امینه دانش

ند. عالوه  نبغااخوردهاي مؤثري نیز دریافت می 

بر ای ، نگرش مثات ن ات به بااخورد اا دیدگاه 

شان ن بدنی دانشگاه گیالنآموختگان تربیتدانش

دهغغد  غغه معلم وراش پیوسغغغتغغه اا نتغغایج و می

طور م غغغت یم یا غیر چگونگی انجام فعافیتش به

گیرد و در نتیجه مطابق با م غغغت یم بااخورد می

ل اا ( ای  شغغغغغغ8317ااده )نتغایج پژوهش قلی  

 Ramzaninejad) بااخورد بابیی برخوردار است

et al., 2014). 

هاي شغلی ها و نگرشبه هر حال، م ای ه مهارت

هاي آموختگان سغغالو وضغغعیت اشغغتغال دانش 

بدنی نشغغان داد  ه نگرش مختلف رشغغته تربیت

به  ل ابعاد نگرش  8311افتوصغغیالن سغغال فارغ

 ن سغغالافتوصغغیالتر اا نگرش فارغشغغغلی مثات

توان ریشه اي را میبود. ظهور چنی  یافته 8316

در اسغتخدام مرتا  با رشغته توصغیلی دان غغت.    

نتایج توصغغغیفی پژوهش نشغغغان داده بودند  ه 

آموختگانی  ه در رشته بیشغتری  درصد اا دانش 

بدنی وارد بااار  ار شدند، متعلق مرتا  با تربیت

 بودند و اا طرف دیگر،  متری  8311به سغغغال 

بود.  8316آموختگان سال درصد مربوط به دانش

شغغود  ه انجام وظایف  اري بنابرای  مالحظه می

مرتا  با رشغته توصغیلی ن ش ب زایی در ایجاد   

شغغغود. به همی  هاي مثات در شغغغغل مینگرش

هاي وراشغغی توصغغیه  دفیل، به مدیران سغغاامان

وري موی  سغغاامانی شغغود  ه به منظور بهرهمی

آموختگان همی  رشغغته توصغغیلی  خود اا دانش

اسغغغتفاده  نند و در امر  ارگزینی و اسغغغتخدام 

 سابري را برگزینند.شیوه شای ته
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate job attitudes and skills of physical 

education and sport sciences graduates at University of Guilan in period 2004-2008.  

Methodology: equal to the statistical population, the number of 271 physical education 

graduates answered to demographic characteristics, Attitudes towards Job (Jacko, 2004) 

and Amount of content appropriateness of courses with needs of the market and 

employment questionnaires. Validity of these tools were confirm by 11 university 

professors, and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient for job 

attitude (α=0.90) and appropriateness of course content (α =0.89).  

Results: Analysis of λ2 showed women (λ2= 25; P= .001) and masters’ graduates (λ2= 

26.83; P= .001) more involved in the jobs associated to physical education course than 

others. Based on Kroskal Wallis results, graduates attitudes of jobs associated to physical 

education course (graduates of 2006) to dimensions of feedback, problem solving and 

entire attitudes were positive, while graduates attitudes of jobs no associated to physical 

education were positive only on task identify and authority (P≤ .05). Additionally, 

graduates who had jobs associated to physical education course achieved more skills of 

volunteer work (λ2= 14.28; P= .001) and coach card (λ2= 14.54; P= .001) than another 

graduates.   

Conclusion: It seems that occupation capacity of physical education and sport sciences 

graduates of University of Guilan is high and they can achieve adequate job skill during 

the study time and find professional positive attitudes after the occupation.  
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