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  1394 خرداد و تير_  مديريت ورزشي 
  189 -175 : ص ،2شمارة ، 7دورة 

  90 /10/ 26 : تاريخ دريافت 

  91 /12/ 06  : پذيرشتاريخ 

  
بدني از شغل و آيندة شغلي در  انتظارات شغلي دانشجويان تربيت

 هاي آزاد شهر تهران دانشگاه
  

 – 3 رضا اسدمحمد  - 2ابوالفضل فراهاني  - 1راحله سادات واقفي نظري
  4محمدرسول خدادادي

استاد گروه تربيت . 2ايران، ،تهران،)پرديس بين المللي(خوارزمي دانشجوي دكتري مديريت ورزشي، دانشگاه . 1
استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام . 3بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران، 

استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تبريز، تبريز، .4ران، نور، البرز،اي
  ايران

  
  چكيده

بدني از اشتغال و آيندة شـغلي آنـان در    ارشد تربيت  پژوهش حاضر با هدف بررسي انتظارات شغلي دانشجويان كارشناسي
صـورت ميـداني انجـام     اين پژوهش توصـيفي اسـت و بـه   ). N= 512(انجام گرفته است  1389هاي آزاد در سال  دانشگاه

كه بـه شـيوة   بودند  هاي آزاد شهر تهران ارشد تربيت بدني از دانشگاه دانشجوي كارشناسي 223نمونة آماري . گرفته است
ا سـاخته بـود كـه روايـي صـوري آن ر      ابزار پژوهش پرسشنامة محقـق . اي نسبي انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه نمونه

نتـايج نشـان داد كـه    . استادان فن در مديريت ورزشي تأييد كردند و پايايي آن نيز از طريق مطالعة مقدماتي تأييـد شـد  
وسـيلة   هـا بـه   ها و توانـايي  هاي مناسب براي آزادي عمل و نشان دادن قابليت بدني فراهم آوردن زمينه دانشجويان تربيت 

عـالوه   بـه . داننـد  مؤثر مـي   هاي نظري را در آيندة شغلي مي از آنها نقش آموزششغل آيندة خود را انتظار دارند و تعداد ك
درماني و امكانـات بـراي ادامـة     -آنان بر توجه به رفع نيازهاي اقتصادي در قالب تسهيالت با سود كم و خدمات بهداشتي

يكي از مشـكالت دانشـجويان و   عنوان  همچنين نتايج پژوهش حاكي از دغدغة يافتن شغل آينده به. تحصيل تأكيد دارند
  .آموختگان اين رشته است تأكيد بر لزوم دخالت دولت در آيندة شغلي دانش

 
  هاي كليدي  واژه

  .اشتغال، انتظارات شغلي، تربيت بدني، دانشجويان ي،آيندة شغل

                                                           
   09124531358 :تلفن : نويسندة مسئولEmail:vaghefi.rs@gmail.com                                                         
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   مقدمه
به اين سبب . رود شمار مي ترين سرماية هر كشور به در عصر علم و فناوري، انسان ماهر و متخصص مهم

دانشجويان كه بخش . افزايي بر سرعت رشد و توسعة خود بيفزايند كوشند از طريق دانش جوامع مي
هاي تخصصي در دهند، پس از كسب دانش و مهارت مهمي از نيروي انساني جامعه را تشكيل مي

ي ورود به دانشگاه، هاي اصلي دانشجويان برا از انگيزه). 4(اي نزديك به بازار كار خواهند پيوست  آينده
عرصة ورزش و تربيت بدني نيز از اين  .منظور دستيابي به شغلي بهتر در آينده است كسب مدرك به

كنند، به اميد افزايش دادن شور و نشاط  قاعده مستثنا نيست و كساني كه در اين رشته تحصيل مي
ا با جايگزيني باورهاي نادرست و پيمايند و اميد دارند ت اجتماعي و شاداب كردن جامعه اين راه را مي

هاي نوين مديريتي در اين رشته به پيشرفت جايگاه ورزش، چه  فرسوده با علوم جديد و وارد كردن روش
هاي  از بعد همگاني و افزودن سالمت و نشاط و چه از بعد قهرماني و بهتر كردن جايگاه كشور در عرصه

بر ابعاد عمومي آن همچون انتظارات  در اين رشته عالوهرو رضايتمندي  ازاين. رقابت كمك شاياني كنند
منظور رسيدن به  اقتصادي و اجتماعي، شامل برقراري تعامل با ساير علوم و نيز منابع قدرت اجتماعي به

 .)8(اهداف عالية ورزش است 

ا دانشگاه نيز تالش دارد با فراهم كردن شرايط الزم امكان بهترين پيشرفت تحصيلي دانشجويان ر
ولي در . اجتماعي پرورش دهد _مهيا سازد و نيروهاي مفيد و مؤثري را براي تصدي مشاغل اقتصادي

تري يافته، دانشجويان در دوران  آموختگان ابعاد تازه شرايط حاضر كه مشكل بيكاري و اشتغال دانش
اهميت اشتغال ). 4(د گذار اند و اين نگراني بر انگيزه و عملكرد تحصيلي آنان تأثير مي تحصيل نيز نگران

به موجب اصل . سهولت از اصول قانون اساسي استنباط كرد توان بهو بحث و بررسي در اين زمينه را مي
هاي توسعه بيان  گيري ها و جهتقانون اساسي ايجاد اشتغال كامل يكي از هدف 43و بند دوم اصل  28

گيرندگان و  ن كرده و تصميماصول مزبور تا حدودي سياست اشتغال كشور را تدوي. شده است
سياستگذاران كشور را ملزوم ساخته است كه به شناسايي عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي نيروي كار 

ايجاد اشتغال كامل خود يكي از عوامل . منظور ايجاد توازن كمي و كيفي مسئلة اشتغال بپردازند به
دولت موظف . اشت، آموزش و مسكن استهاي ديگر مانند رفع فقر، تأمين بهد ساز تحقق هدف زمينه

است با رعايت نياز جامعه، نياز اشتغال به كار و شرايط مادي را براي احراز شغل براي تمامي 
اي در خصوص انتظارات شغلي و انتخاب شغل مطرح  در اينجا نظريه ).11(آموختگان فراهم كند  دانش

هر فردي شغلي را انتخاب "در اين نظريه . استپنداري قرار گرفته  شدت تحت تأثير خويشتن است كه به
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انتخاب شغل يكي از نتايج تكامل بلوغ . "كند كه متناسب با عقايد و پندارش دربارة خودش باشدمي
اي بررسي و مشخص شود  بنابراين اگر مسير تكاملي انتخاب و بلوغ شغلي و حرفه. اي است شغلي و حرفه

اي فرد با توجه به مسير  گذرد، هدايت شغلي و حرفه ه مراحلي ميطور كلي در اين مسير از چ كه فرد به
  ). 6(تر خواهد بود  تر و عملي شده بسيار ساده در مراحل شناخته

هاي فردي، واقعيات محيطي، عوامل انتخاب شغل مانند رشد فرايندي است و به عواملي مانند ارزش
انتخاب شغل فرايندي است كه طي دورة  عبارت ديگر، به. هاي تربيتي بستگي دارد عاطفي و فرصت
پذيرد و در اين دوره فرد بين انتظارات و امكانات و خصوصيات فردي، سازش و توافق  معيني انجام مي

سير تكاملي شغل داراي سه مرحلة رويايي، آزمايشي و . پذير نيست آورد كه بازگشت وجود مي به
 ).10(زند انتخاب شغل دست مي بيني است كه فرد پس از طي اين سه مرحله به واقع

اي در رضايت از زندگي دارد و تمام رفتارها و روابط  كننده از سوي ديگر رضايت شغلي نقش تعيين
در  )1387( راد قريشي). 13(طور مستقيم يا غيرمستقيم از چگونگي اشتغال او متأثر است  انسان به

. هاي علوم انساني پرداخت دانشجويان رشتهپژوهشي به بررسي ميزان اميدواري به اشتغال در آيندة 
درصد  5/15مندي به رشتة تحصيلي و  درصد اظهار عالقه 5/84نتايج نشان داد كه از كل نمونة آماري 

درصد پاسخگويان معتقد بودند كه از امكانات موجود در جامعه در  82همچنين . عالقگي كردند اظهار بي
درصد دانشجويان دربارة اشتغال در آينده  62و در نهايت  شود راستاي اشتغال استفادة مطلوب نمي

  ). 9(درصد نظر مثبت داشتند  28متناسب با رشتة تحصيلي خود نظر منفي و 
بدني از اشتغال و آيندة  ، در بررسي انتظارات شغلي دانشجويان رشتة تربيت )1386(و بيات  فراهاني

يدند كه دانشجويان رشتة خود را براساس عالقه شان در استان خراسان رضوي به اين نتيجه رس شغلي
آنها دخالت دولت را در آيندة شغلي رشتة خود مثبت ارزيابي كردند و بر ضرورت آن . اند انتخاب كرده
هاي خود توسط شغل آينده  ها و تواناييهمچنين انتظار آزادي عمل و نشان دادن قابليت. تأكيد داشتند

  ). 8(را دارند 
به نتايج زير دست » هاي آن اشتغال جوانان و چالش«در تحقيقي با عنوان ) 1385(هرندي و فالح 

هاي  هاي شغلي كافي و نابرابري فرصت عدم تعادل بين مؤسسات آموزشي و بازار كار، نبود فرصت: يافتند
شور و يافته نبودن بازار كار ك هاي حمايت از خوداشتغالي، سازمان شغلي براي زنان و مردان، ضعف برنامه

ترين موانع  كمرنگ بودن نقش مؤسسات كاريابي و مؤسسات محل تحصيل در اين بازار كه از جمله مهم
  ). 12(شود  اشتغال جوانان محسوب مي
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در بررسي رضايت از آيندة شغلي دانشجويان سال آخر رشتة پزشكي دانشگاه ) 1385(محمدي  شاه
هاي مادي هستند و  جويان نگران آينده و تأمين نيازتهران به اين نتيجه رسيد كه درصد زيادي از دانش

از . بينند شده از سوي دولت نمي شده در برابر خدمات ارائه تناسبي ميان حقوق و مزاياي در نظر گرفته
عنوان پزشك راضي بودند و به ادامة حرفة  طرفي درصد زيادي از افراد مورد بررسي از شغل خود به

  ). 5(پزشكي تمايل داشتند 
هاي شاهد تهران نسبت به آيندة شغلي به بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه) 1382(مالپور ج

بر پاية نتايج اين پژوهش، بين ميزان اطالع و آگاهي از رشتة انتخابي، تمايل به انتخاب شغل يا . پرداخت
صيلي، و نگرش مندي به رشتة مورد نظر و فعاليت در شغل غيرمتناسب با رشتة تح ادامة تحصيل، عالقه

در تحقيقي در زمينة ) 1381(زماني ). 1(داري وجود ندارد  فرزندان شاهد به آيندة شغلي رابطة معنا
: ترين معيارها را به اين ترتيب برشمردمعيارهاي انتخاب شغل از ديدگاه دانشجويان كشاورزي، مهم

ايت سختي كار، و با توجه به امكان پيشرفت شغلي، محل خدمت، ميزان حقوق، آبرومندي شغلي و در نه
نظرية انتظار، دانشجويان تمايل به مشاغل توليدي كشاورزي و سپس اداري براي فراغت از تحصيل دارند 

در پژوهشي به بررسي نگرش دانشجويان به آيندة شغلي خود با توجه به عوامل ) 1381(رضي ). 4(
رابطة . 1: اخت و به نتايج زير دست يافتاجتماعي و اقتصادي مؤثر بر آن در دانشگاه مازندران پرد

  دار و منفي بين ميزان تحصيالت و مقاطع تحصيلي با نگرش آنان و آيندة شغلي وجود دارد؛ معنا
دار و منفي بين انتظارات شغلي دانشجويان و نگرش آنان به آيندة شغلي خود وجود دارد؛ و  رابطة معنا. 2
 ).3(شود  تحصيلي و متغير نگرش دانشجويان ديده نميداري بين متغير پيشرفت  رابطة معنا. 3

تواند بر خوداشتغالي آنها  اند كه سوابق خانوادگي افراد مي بر اين عقيده) 2008( 1كالوم باير و ماسلت
اين . هاي آنها نشان داد كه آموزش رسمي تأثير خيلي مهمي بر كارآفريني افراد دارد يافته. تأثير بگذارد

ورسچپت و ). 15(دهد  راي افرادي كه والدين كارآفرين نداشتند خود را بيشتر نشان ميويژه ب تأثير به
التحصيل رشتة كشاورزي در استراليا، دريافتند كه  در تحقيق روي دانشجويان فارغ) 2007(همكاران 

  ). 19(درصد تصميم به ادامة تحصيل داشتند  36درصد دانشجويان تمايل به تغيير رشته و 10
به تعيين ارتباط انتظارات شغلي و خصوصيات شغل دانشجويان هنگام ارزيابي شغل ) 2001(گولز 

دارد، با انتظارات ) مثل حقوق و مزايا(پرداخته و بيان كرده است، انتظاراتي كه دانشجو در ابتداي شغل 
ن عالقة زيادي دانشجويا. ها ذكر كرده بودند درصد نمونه 70او در آينده تفاوت زيادي دارد؛ اين مورد را 

                                                           
1. Colombier  and Masclet 
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در تحقيقات ) 2003( اسمولدرز و استيژن). 16(به آموختن و استفاده از فناوري جديد در شغلشان دارند 
بخش  بين دو هرزبرگهاي انتظارات شغلي با استفاده از تئوري دوفاكتوري  خود به بررسي جنبه

. العات هرزبرگ در يك راستا بودآمده با نتايج مط دست در نظر اول، نتايج به. خصوصي و دولتي پرداختند
جزء فاكتورهاي ذاتي يا دروني كار است و شامل مواردي ) ترين فاكتور غالب(در اين پژوهش فاكتور اول 

فاكتور دوم، جزء . مانند امكان آموختن و توسعه، فرصت پيشرفت و ترقي و دست يافتن به هدف است
در اين تحقيق . مكار خوب و نوع مديريت رؤساستفاكتورهاي بيروني كار است و شامل مواردي مانند ه

بين . 1: دست آمد مواردي مانند سن، جنس و سطح تحصيالت مدنظر قرار داده شد و نتايج زير به
هاي كار تفاوت مشاهده شد، به اين صورت كه  كاركنان بخش خصوصي و دولتي در ميزان عالقه به جنبه

هاي  عالقه نشان دادند و كاركنان بخش خصوصي به جنبه هاي دروني كار كاركنان بخش دولتي به جنبه
هاي بيروني شغل تفاوت آماري مهمي مشاهده  در بررسي جنبه. 2بيروني شغل عالقة بيشتري داشتند؛ 

كاركنان بخش . 3شود؛ و  شده به بعد انتظار از آيندة شغلي نسبت داده مي هاي مشاهدهنشد و تفاوت
 هررا و ينساب). 18(اند  ت بيشتري براي ابعاد اقتصادي كار قائلدولتي نسبت به بخش خصوصي اهمي

آنها پس از . پرداختند NCAA1به بررسي انتظارات شغلي دانشجويان و ورزشكاران مؤسسة ) 2003(
داري بين انتظارات شغلي ورزشكاران وجود دارد كه مربوط به  بررسي پرسشنامه دريافتند، تفاوت معنا

همچنين مشخص شد باالترين سطح انتظارات مربوط  .ت و تحصيالت افراد استموقعيت، ميزان تجربيا
به ورزشكاران سطح باالتر است و مردان نسبت به زنان و افرادي كه سن باالتري داشتند، نسبت به افراد 

تر داراي سطح انتظارات باالتري بودند و با افزايش تجربه به سطح انتظارات شغلي افراد افزوده  جوان
   ).17(شد  مي

با هدف بررسي انتظارات شغلي دانشجويان  پژوهش حاضردر علمي و مطالعاتي  ةبا ذكر پيشين
انتظار . 1 :اده شودهاي زير پاسخ د است به پرسش شدهشغلي آنان سعي  ةتربيت بدني از اشتغال و آيند
از اتمام تحصيالت آيا دانشجويان عقيده دارند كه بعد . 2؛ آنان چيست؟ ةدانشجويان از وضعيت آيند

 ةهاي عملي و مهارتي چه تأثيري در آيند از نظر دانشجويان آموزش. 3؛ شغل مناسبي خواهند يافت؟
بدني   تربيت  ديدگاه جامعه از ابعاد فرهنگي و اجتماعي رشتة. 4؛ شان دارد؟ شغلي و انجام وظايف شغلي

تصادي و معيشتي دانشجويان از شغل انتظارات اق. 5؛ آن چگونه است؟ آموختگان دانشو وضعيت شغلي 
  شغلي خود خواهند آفريد، چيست؟ة ادراك آنان از نقشي كه در زمين. 6؛ شان چيست؟ آينده
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  تحقيق روش
ترين انتظارات دانشجويان تربيت بدني مهمشد در اين پژوهش سعي . استاز نوع توصيفي حاضر تحقيق 

 صورت واقعي و عيني ارائه هو ب توصيف اد شهر تهرانهاي آزدر دانشگاهشغلي آنان  ةاز اشتغال و آيند
اي  درجه 5كه براساس مقياس  بود يالسؤ 44 ةساخت محقق ةابزار گردآوري اطالعات پرسشنام .شود

مديريت و  تاداناس هايمنظور كسب اطمينان از اعتبار پرسشنامه از نظرهب. ليكرت تنظيم شده است
االت ؤاجراي آزمايشي س هاي هنمر بينهمبستگي  .ايي استفاده شدتأمين پايايي آن از روش بازآزم براي

  ).r= 85/0( است، حاكي از ثبات قابل قبولي گرفتهاي نسبتاً مشابه انجام  انتخابي با اجراي نهايي كه در نمونه
هاي  ارشد دانشگاه بدني مقطع كارشناسي جامعة آماري اين تحقيق شامل كلية دانشجويان تربيت 

 512اشتغال به تحصيل داشتند و تعداد آنها  1388-89تحصيلي ي شهر تهران بود كه در سالآزاد اسالم
حجم ). نفر در واحد علوم تحقيقات و فناوري 162نفر در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز و  350(نفر بود 

اي نسبي  گيري تصادفي طبقه نفر به روش نمونه 223، 1نمونه با استفاده از جدول كرجسي و مورگان
 .وتحليل شد نفر تجزيه 223ها توسط نمونه به تعداد  پس از تكميل پرسشنامه. انتخاب شد

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته
درصد  8/57دهد كه از كل نمونة آماري،  شناختي نشان مي هاي توصيفي جمعيت از يافتهنتايج حاصل 

سال  25سن  .درصد متأهل هستند 7/37دهندگان مجرد و  درصد پاسخ 6/59درصد مرد و  2/42زن و 
دهندگان در  درصد پاسخ 5/43. را به خود اختصاص داده استدرصد  3/14با ميزان  بيشترين درصد

هاي تحصيلي  درصد هزينه 3/48درصد نيز بيكار بودند كه از اين تعداد  4/22وقت و  وضعيت شغلي تمام
  .كنند ميدرصد خودشان تأمين  3/45خود را از طريق خانواده و 

  بندي انتظارات دانشجويان از وضعيت آيندة آنان رتبه. 1جدول 
اولويت 
 گزينة زياد و  بيشترين  انتظارت

  گزينة زياد و  كمترين بسيار زياد
  بسيار زياد

هاها و توانايينشان دادن قابليت  1
  99/73  با معنا بودن شغل آينده  68/89 در شغل آينده

داشتن آزادي عمل در شغل  2
مرجع قدرت بودن و   61/81 آينده

  88/74  گير بودن تصميم

قدرداني مافوق از عملكرد   57/77 برخورداري از امكان رشد وترقي  3
  13/77  خوب
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 ،ها ها و توانايي هاي نشان دادن قابليت وجود زمينهشود،    مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان
، ساير استتظارات دانشجويان در اين بخش ترين اناز مهمامكان رشد و ترقي،  و داشتن آزادي عمل

اهميت نسبي گير بودن  و مرجع قدرت و تصميمموارد نظير قدرداني مقام مافوق از عملكرد خوب 
  .دارند زيادياين موارد اهميت   ةدر مجموع هم. داردكمتري 

  دانشجويان تربيت بدني در مورد يافتن شغل براي خود ةبندي عقيد رتبه. 2 جدول

اولويت 
  بيشترين  انتظارت

گزينة زياد
  و

  بسيار زياد
  گزينة زياد و  كمترين

  بسيار زياد

انتظار رسيدن به آسايش و  1
آموختگان از  رضايت دانش  76/62  آرامش

  17/20  وضعيت اشتغال

داشتن دغدغه براي يافتن  2
اعتقاد به آزادي در انتخاب   67/50  شغل

  28/32  شغل

  
موضوع انتظار رسيدن به آرامش و آسايش توسط شغل شود،   مشاهده مي 2 طوركه در جدول همان

. هاي آنان است بوده و يافتن شغل آينده از دغدغهكيد دانشجويان أمورد ت ةترين مسئلمهم ،آينده
تربيت بدني احساس رضايت و در  آموختگان دانشكه درصد كمي از آنان از وضعيت اشتغال  حاليدر

   .انتخاب شغل احساس آزادي دارند
مدت براي  هاي كوتاه لزوم گذراندن دوره دانشجويان بهبيش از نيمي از دهد  نشان مي 3جدول 
آموزش دروس تخصصي در رشتة  ةبرنام اند كه آنها اذعان داشته. اند كيد كردهأنظري خود ت ةتقويت بني

رد دروس عمومي كه اين تأثير در مو درحالي ،شغلي آنان داشته ةتربيت بدني بيشترين تأثير را در آيند
همچنين تعداد كمي از دانشجويان آموزش نظري دانشگاه را پاسخگوي نيازهاي شغلي  .كمتر بوده است

هاي بازآموزي ضمن خدمت، شركت در  هاي اين بخش، لزوم ايجاد دوره ترين يافتهاز مهم .اند خود دانسته
شغلي از نظر دانشجويان اين رشته  ةهاي آموزشي و كافي نبودن دروس عملي و مهارتي براي آيند كارگاه
  .است
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  شغلي دانشجويان  ةعملي و مهارتي دانشگاه در آيند ،هاي نظري بندي آموزش رتبه. 3 جدول
  تربيت بدني

اولويت 
 گزينة زياد و  بيشترين  انتظارت

  گزينة زياد و  كمترين  بسيار زياد
  بسيار زياد

مدتهاي كوتاهگذراندن دوره  1
آموزش نظري دانشكاه   91/65  ة نظريمنظور تقويت بني به

  17/20  پاسخگوي نياز شغلي

دروس"برنامة آموزش تئوري  2
برنامة آموزش تئوري   78/62  "تخصصي دانشگاه

  94/30  )دروس عمومي(

برنامة آموزش تئوري دانشگاه  3
برنامة آموزش عملي در   94/43  )دروس پايه(

  86/22  هاي رزميقالب ورزش

آموزي ضمن هاي باز لزوم دوره  4
  13/77  خدمت

هاي  كافي بودن آموزش
مهارتي و عملي دانشگاه 

  طور كلي به
12/25  

هاي لزوم شركت در كارگاه  5
  88/74  آموزشي

ها و استفاده از مهارت
هاي واقعي در توانايي

  شغل آينده
94/43  

برنامة آموزش عملي در قالب  6
      29/45  هاي انفرادي ورزش

 
تربيت بدني از نظر  و اقتصادي رشتةاجتماعي  ،گاه جامعه از ابعاد فرهنگيبندي ديد رتبه. 4 جدول

  دانشجويان تربيت بدني
اولويت 
 گزينة زياد و  بيشترين  انتظارت

  گزينة زياد و  كمترين  بسيار زياد
  بسيار زياد

شأن و منزلت اجتماعي در  1
ديدگاه جامعه نسبت به وضعيت  74/71 شغل آينده

  39/31  تربيت بدني آموختگان شغلي دانش

ايجاد ارزش اجتماعي براي فرد  2
ديدگاه جامعه از ابعاد فرهنگي و  78/62  در شغل آينده

  21/37  اجتماعي رشتة تربيت بدني

درآمد ناشي از شغل متناسب با      3
  91/39  جايگاه اجتماعي

لزوم امكانات بهداشتي درماني  4
ي رفع نياز ماديپاداش واقعي يعن  30/84 ويژه پس از احراز شغل

  74/58 از طريق دريافت حقوق باال

لزوم تسهيالت و امكانات براي  5
مطلوب بودن مزاياي شغلي مانند  57/77 ادامة تحصيل

  33/62 بيمه و بازنشستگي و غيره

لزوم تسهيالت ويژه مانند وام  6
مورد توجه بودن شغلي كه مزاياي   68/76 با حداقل سود

  51/64  مالي مناسب دارد
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زيادي از دانشجويان ديدگاه جامعه را  نسبت بهتعداد شود،  مالحظه مي 4طوركه در جدول  همان
درآمد آن را  و دانند خود مثبت مي ةنسبت به وضعيت شغلي و ابعاد فرهنگي و اجتماعي شغل آيند

وم دادن كنند؛ همچنين تعداد زيادي از دانشجويان بر لز متناسب با جايگاه اجتماعي خود ارزيابي مي
كيد أوام با سود كم ت و تحصيل ةادام برايامكانات  درماني، -امكانات بهداشتي مانندتسهيالت و امكاناتي 

  .اند هاي بعدي قرار داده غيره را در رديف اند و رفع نيازهاي مادي و كرده

 خود ةبندي ادراك دانشجويان تربيت بدني از رشت رتبه. 5جدول 
اولويت 
 زينة زياد وگ  بيشترين  انتظارت

  گزينة زياد و  كمترين بسيار زياد
  بسيار زياد

1  
آفريني مثبت بانقش

  دستاوردهاي مهارتي و عملي
88/84  

هاي گيري عالقه به دخالت در تصميم
  مربوط به شغل آينده

13/77  

2  
احساس موفقيت در انجام
  وظايف مربوط به شغل

51/82  
صبرانه منتظر احراز شغل و بي

  بودنايجاد نوآوري 
57/77  

3  
آفريني مثبت بانقش

  دستاوردهاي علمي
82/79  

احساس تأثير مثبت داشتن در شغل
  آينده

92/78  

 
از دانشجويان در انجام وظايف شغل زيادي احساس موفقيت تعداد دهد،  نشان مي 5جدول 

؛ است آفريني مثبت در شغل آينده با دستاوردهاي مهارتي و علمي همراه و احساس نقش شان آينده
شغلي دانشجويان، انتخاب رشته ة همچنين نتايج حاكي از تأكيد بر اهميت دخالت دولت در آيند

ضمن اينكه تعداد كمي از . صورت اجبار و تنها راه ورود به دانشگاه است هبراساس عالقه و نه ب
ط با قراردادهاي مند بوده و قوانين موجود را در ارتبا هدانشجويان در صورت امكان به تغيير رشته عالق

  .اند خود مثبت ارزيابي كرده ةكاري و حقوقي در شغل آيند
  

  گيري بحث و نتيجه
ايجاد اشتغال . شود از اصول قانون اساسي استنباط مي سهولت اهميت اشتغال و بررسي در اين زمينه به

ده و هاي توسعه است كه اصول مزبور تا حدودي سياست اشتغال كشور را تدوين كريكي از هدف
سياستگذاران كشور را ملزم ساخته است به شناسايي عوامل مؤثر در عرضه و تقاضاي نيروي كار 

ساز تحقق  ايجاد اشتغال، يكي از عوامل زمينه. منظور ايجاد توازن كمي و كيفي مسئلة اشتغال بپردازند به
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رعايت نياز جامعه،  دولت موظف است با. هاي ديگر مانند رفع فقر، تأمين بهداشت و آموزش استهدف
بنابراين موضوعات مورد . آموختگان فراهم كند شرايط مادي را براي احراز شغل براي تمامي دانش

بررسي در انتظارات از وضعيت آيندة شغلي دانشجويان تربيت بدني در اين پژوهش حاكي از آن است كه 
زماني . سط شغل آيندة خود را دارندها، تو درصد دانشجويان تربيت بدني انتظار نشان دادن توانايي 57

هاي معيارهاي انتخاب شغل از ديدگاه دانشجويان كشاورزي  طي تحقيقي در خصوص زمينه) 1381(
دريافت كه آنها امكان پيشرفت و بروز توانايي در شغل خود را خواهانند كه با نتيجة اين پژوهش 

نتيجة تحقيق گولز ). 8(جه دست يافتند نيز به همين نتي) 1386(فراهاني و بيات ). 4(همراستاست 
كه به تعيين ارتباط انتظارات شغلي و خصوصيات شغل دانشجويان هنگام ارزيابي شغل ) 2001(

  ). 16(كند كه دانشجويان خواهان فرصت پيشرفت و آزادي عمل هستند  پرداخته است نيز تأكيد مي
هاي خود توسط شغل آينده را  ادن تواناييبراساس اين نتايج دانشجويان انتظار آزادي عمل و نشان د

دارند، چراكه هرچه آزادي عمل فرد در مسئوليتي بيشتر باشد، امكان بروز خالقيت وي بيشتر است و 
درصد زيادي از دانشجويان در پژوهش حاضر معتقدند . دهد طور مؤثرتري توانايي خود را نشان مي فرد به

نكتة شايان توجه ديگر در اين بخش اين است كه . هند رسيدكه با دستيابي شغل آينده به آسايش خوا
درصد دانشجويان دغدغة زيادي براي يافتن شغل دارند كه اين نتيجه تا حدي متفاوت از نتيجة  9/30

ابتدا آنها در اين زمينه به اين نتيجه رسيدند كه . است) 1386(و حدادزاده ) 1386(تحقيق فراهاني و بيات 
 ).2، 8(ويان يافتن شغل است و رسيدن به آرامش در اولويت بعدي آنها قرار دارد دغدغة اغلب دانشج

دهد اغلب  وقت داشتند كه نشان مي درصد دانشجويان شغل تمام 65براساس نتايج اين تحقيق، 
اند به شغل مورد نظر خود دست يابند و رسيدن به آرامش را از شغل خود  دانشجويان تا حدي توانسته

  . خواهانند
با بررسي رضايت از آيندة شغلي دانشجويان پزشكي به اين نتيجه رسيد كه ) 1385(محمدي  شاه

كه به بررسي ) 1381(نتايج تحقيق رضي  ).5(درصد زيادي از آنها نگران آيندة شغلي خود هستند 
ازندران نگرش دانشجويان به آيندة شغلي با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر برآن در دانشگاه م

پرداخت، حاكي از ارتباط معنادار و منفي بين انتظارات شغلي نگرش دانشجويان به آيندة شغلي است 
رسد علت اين مغايرت در تحقيق  نظر مي نتايج اين دو تحقيق مغاير نتايج اين تحقيق است كه به). 3(

باع شده و فرصت شغلي طبق نتايج، رشتة پزشكي تقريباً در جامعه اش. محمدي جامعة آماري است شاه
همچنين . اما فرصت شغلي در رشتة تربيت بدني هنوز به حد اشباع نرسيده است. در اين رشته كم است
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در تحقيق رضي نگرش شغلي دانشجويان براساس عوامل اجتماعي و اقتصادي بررسي شد و براساس 
عي در جايگاه مناسب قرار نتايج، دانشجويان نگران دستيابي به شغلي كه از لحاظ اقتصادي و اجتما

رسد  نظر مي خورد و به داشته باشد، بودند كه اين موارد در ميان دانشجويان تربيت بدني نيز به چشم مي
  .جايگاه اجتماعي كه اين رشته در جامعه دارد، توانسته است توقع دانشجويان را برآورده كند

در قالب دروس تخصصي را مؤثرترين  با توجه به نتايج، بيشتر دانشجويان برنامة آموزش تئوري
آموختگان مركز آموزش عالي كشور منوط به داشتن  جذب دانش. دانند عامل در آيندة شغلي خود مي

نظر  به. بايست در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد شود است كه بخشي از آنها مييي هاتوانايي
ها تدريس وصاً دروس نظري كه در دانشگاهرسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي و خص مي
آموختگان در كاريابي و  ترين عامل موفق نبودن دانشهاي مورد نياز بازار كار، مهمشود، با مهارت مي

آنها با بررسي دروس . همراستاست )1983( كامرون و ويتيناين نتايج با نتايج تحقيقات . اشتغال است
كنند كه بسياري از وظايف حساس  طور بيان مي مديران را اينها، مشكل اساسي  مديريت در دانشگاه
همچنين دانشجويان دروس عملي و . )14( هاي درسي، آموزش داده نشده است مديريت در برنامه

هدف كلي آموزش عملي ايجاد . دانند مهارتي موجود در دانشگاه را براي آيندة شغلي خود كافي مي
ترين يكي از مهم. شتغال در راستاي توسعة اقتصادي و اجتماعي استمهارت در فرايند توليد همراه با ا

شده  هاي كسبهاي آموزشي است كه هرچه تواناييابزارها در خصوص آيندة شغلي مناسب اجراي كارگاه
ها بيشتر باشد، ميزان اميدواري به اشتغال در آينده در دروس عملي و مهارتي از طريق اين آموزش

  . بيشتر خواهد بود
نيز در تحقيق خود به همين نتايج دست يافتند و ) 1386(، فراهاني و بيات )1387(حدادزاده 

). 2، 8(سازي براي شغل آينده مؤثر دانستند  بيشتر دانشجويان دروس تخصصي دانشگاه را در آماده
اي ه طي تحقيقي در زمينة خوداشتغالي، تأثير آموزش رسمي و كارگاه) 2008(كالوم باير و ماسلت 

هاي  سطوح نيازمند آموزش مهارت ةنيروي كار در هم). 15(آموزشي را در كارآفريني افراد مؤثر دانستند 
نشده، در  فناورياين صورت قادر به همراهي جريان پيوسته و شتابان تغييرات  زيرا در غير ،جديد است

زشي مؤثر در ايجاد هاي آمو تمركز روي دوره رو ازاين .اشتغال خارج خواهد شد ةنتيجه از چرخ
  .اي نيز نبايد فراموش شود هاي حرفه صالحيت

درصد دانشجويان شغل آيندة خود را در ايجاد ارزش  70نتايج پژوهش نشان داد كه بيش از 
ارزش اجتماعي يك شغل از مواردي است كه در احساس رضايت فرد . دانند اجتماعي براي خود مؤثر مي
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ينده تأثير بسزايي دارد و اين يكي از خصوصيات مثبت رشتة تربيت از رشتة تحصيلي و انتخاب شغل آ
نتايج . بدني است كه ديدگاه جامعه به آن نه تنها در ايران بلكه در سطح جهاني داراي وجهة مثبت است

محمدي  و شاه) 1386(، فراهاني و بيات )1381(زماني  اين بخش از پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات
  ). 4، 5، 8(، همسوست )1385(

دهد كه دانشجويان اهميت ايجاد  نتايج اطالعات حاصل از انتظارات اقتصادي دانشجويان نشان مي
 -تسهيالت را براي ادامة تحصيل و مزاياي شغلي مانند بيمه و پرداخت غرامت و امكانات بهداشتي

ك شغل حائز اهميت فراواني ميزان كارايي ي. دانند درماني را از ساير موارد نظير دستمزد باال، بيشتر مي
است و در واقع هدف از انتخاب شغل دستيابي به درآمد حاصل از آن است و پس از آن رسيدن به 

اين مورد در بين . آسايشي است كه از طريق تسهيالت آن شغل براي افراد در نظر گرفته شده است
كنند، بيشتر نمود  يل خود ميدانشجويان دانشگاه آزاد كه در حين تحصيل مبالغ زيادي را صرف تحص

ها راجبران  كند و آنها انتظار دارند بتوانند با كسب شغل با درآمد مناسب و تسهيالت اين هزينه پيدا مي
اما اين بدين معنا نيست كه از نظر دانشجويان پاداش واقعي براي كار تنها رفع نيازهاي مادي . كنند

براي ادامة تحصيل اولين اولويت انتظارات اقتصادي خود  است، بلكه آنها دادن امكانات و تسهيالت را
ريزي  مندي دانشجويان به ادامة تحصيل است كه در برنامه اند كه اين موضوع در راستاي عالقه بيان كرده

با تحقيق خود در مورد انتظارات ) 2001(گولز . آموزشي و اقتصادي دولت بايد مورد توجه قرار گيرد
دانشجويان به همين نتيجه دست يافت كه حقوق و مزايا كه از فاكتورهاي شغلي و خصوصيات شغل 
  ). 16(ترين نكته براي دانشجويان است  بيروني يك شغل است، مهم

بندي ادراك  رتبه). 5(نيز با نتايج اين بخش همسوست ) 1385(محمدي  نتايج تحقيق شاه
كه بيشتر دانشجويان در انجام وظايف دهد  آفريني در زمينة شغلي خود نشان مي دانشجويان از نقش

توانند در شغل آيندة خود تأثير  كنند كه مي دانند و احساس مي مربوط به شغل آينده، خود را موفق مي
آفريني مثبت در كار از مواردي هستند كه در  ثبات شغلي، پيشرفت در كار و نقش. مثبتي بگذارند

يگر اين است كه درصد زيادي از دانشجويان، رشتة نتايج د. انتخاب شغل فرد اهميت بسياري دارند
اي است كه  عالقه به رشتة تحصيلي، مسئله. اند تحصيلي خود را براساس ميل شخصي خود انتخاب كرده

اند راه و مقصدي را انتخاب كنند كه بتوانند  دهندگان راه علم است، آنها همواره مايل مورد توجه ادامه
نصة ظهور برسانند و از اين طريق نيازهاي روحي و رواني خود را پاسخگو حداكثر توانايي خود را به م

نتايج اين . توان گفت كه مسئلة عالقه به رشتة تحصيلي يكي از اركان پيشرفت است بنابراين مي. باشند
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، )2007(، ورسچپت و همكاران )1388(صمدي و همكاران  بخش از پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات
يكي از مشكالت عمدة دانشجويان ). 1، 7، 9، 19(همسوست ) 1382(و جمالپور ) 1387(راد  قريشي

. اند دانشجويان دخالت دولت را در آيندة شغلي خود مثبت ارزيابي كرده. دغدغة يافتن شغل آينده است
بنابراين هر اندازه مسئوالن توجه بيشتري به وضعيت آيندة شغلي اين رشته كنند، اين دغدغه كمتر 

  . د شدخواه
، ضعف حمايت »هاي آن اشتغال جوانان و چالش«در تحقيق خود با عنوان ) 1385(هرندي و فالح 

نيز ) 2001(تيم گولز ). 12(داند  ترين موانع اشتغال جوانان ميهاي خوداشتغالي را از مهم دولت از برنامه
  ).16(غلي آنها را برآورده كند انتظار دارند دولت نيازهاي ذاتي ش دانشجويانبه اين نتيجه دست يافت كه 

اندركاران و جوامع علمي و  در پايان در راستاي نتايج برگرفته از پژوهش، پيشنهادهايي براي دست
هاي  اهميت آموزش با توجه به .1 . شود مندي و اعتالي بيشتر اين رشته ارائه مي عملي كشور براي بهره

، بدني  آموختگان رشتة تربيت مدتر شدن دانشاهرچه كار راستايدر كه نتايج نشان داد، نظري و مهارتي 
لزوم بازبيني دروس دانشگاهي و ايجاد واحدهاي درسي در زمينة كارآفريني براي اين رشته پيشنهاد 

دست آوردن فرصت شغلي  هاي مهم براي به هاي آموزشي را از راهدانشجويان كارگاه .2شود؛  مي
با . 3شود؛ و  روز كردن دانشجويان پيشنهاد مي هاي آموزشي به منظور بهرو توسعة كارگاه دانند، ازاين مي

كند و با رفع  توجه به نتايج تحقيق، افزايش تسهيالت و بازدة اقتصادي توجه افراد را به شغل جلب مي
شود كه دولت با  پيشنهاد مي در نهايت. يابد وري سازمان افزايش مي نيازهاي اقتصادي افراد، ميزان بهره

هاي دانشگاهي خود  اند شغلي مناسب با آموخته رداخت تسهيالت به آن دسته از شاغالني كه توانستهپ
  .مهيا كنند، آنها را مورد حمايت قرار دهد
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