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بررسی سهم فارغ التحصیالن زن تربیت بدنی از اشتغال اداره کل ورزش و جوانان شهر تبریز
سمیه خیری ،1عبدالرحمن جامی االحمدی 2و دکتر فریبا عسکریان ،3سعید عباسی4
.1دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی(دانشگاه شهید بهشتی)،
. .2دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی(دانشگاه شهید بهشتی )
.3دانشيارمدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
 .4دانشجوی کارسناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه

امروزه بیکاری بیش از پیش به منزله چشم گیرترین نشانه ی توسعه کافی در کشورهای جهان سوم نمایان می
شود.اکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکالت اشتغال درگیرند .ولی تعداد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن
برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است.مساله ی اشتغال در جهان سوم
گستره ی است از مسائل مرتبط با یکدیگر که برخی حاد و برخی کم حادترند و غالبا دامنه ی مشمولشان بسی
فراتر از گروههایی است که مستقیما با بیکاری آشکار دست به گریبانند)1(.اکنون بیش از پیش پذیرفته شده است
که قضاوت در مورد وضعیت اشتغال در جهان سوم بر پایه مفاهیم و موازین بیکاری اخذ شده از کشورهای ثروتمند
امری خطرناک است.برای حل ریشه ی معضل بیکاری و توسعه اشتغال مولد حرکتی بنیادین و اساسی که به زوایای
مختلف آن بنگرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است)2(.
در گذشته بیشتر سازمان های ایران در تامین نیروی انسانی صرفا به تامین نیاز جاری تاکید داشته و این نیاز
را عمدتا از طریق مراجعه مستقیم داوطلبان و استخدام بر اساس روابط دوستانه و فامیلی برآورده می نمودند و به
نیازهای افراد کمتر توجه می کردند،پیام این نوع نیرو؛نارضایتی افراد استخدام شده به عنوان کارمند و عدم پاسخگویی
به نیاز های سازمان در بلند مدت گردید.کار کردن و داشتن شغل از ضروریات فردی و اجتماعی است(.)3هر انسانی
سرانجام باید عهده دار شغلی شود و بدین وسیله به اداره زندگی خویش بپردازد و به جامعه خدمت کند.دوام جامعه
به میزان کار افراد بستگی دارد،جامعه ای پیشرفت می کنند که افراد آن در اشتغال کارآمد تر باشند .کار فعالیتی نسبتا
دائمی است که به تولید کاال یا خدمات می انجامد و برای آن دستمزدی در نظر گرفته می شود.قسمت عمده ای از
نیازهای آدمی ضمن کار کردن تامین می شود .و انسان به منظور تامین همین نیازهاست که به کار روی می آورد.کار
یکی از ابعاد سالمت روانی انسان را تشکیل می دهد.کار کردن وسیله ای است برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران
چون انسان موجودی اجتماعی است.)4(.
از طرف دیگر بر اساس اطالعات موجود صنعت ورزش 60تا80میلیون شاغل در سراسر جهان دارد.تعداد شاغلین
ورزشی کشور آمریکا 4.5و اتحادیه اروپا در 15کشور عضو 1.5تا2میلیون نفر اعالم گردیده است،و اگر افرادی را
هم که به صورت تخصصی این شغل را به عنوان شغل دوم انجام می دهند شامل سازیم،این رقم به 3برابر و اگر
داوطلبان کثیر را هم شامل سازیم این رقم به 10برابر می رسد.باید به این موضوع هم اشاره کنیم که رشد اشتغال در
طی ده سال اخیر معنادار بوده است،تقریبا 60درصد میانگین،که میزان این رشد بسیار باالتر از چیزی است که در
دیگر بخش های قابل مقایسه مشاهده شده است.در ایران متاسفانه هیچگونه اطالعات جامعی در مورد تعداد شاغلین
بخش ورزش موجود نمی باشد،ولی با این وجود در سمینار اشتغال و کارآفرینی()1382تعداد شاغلین کشور25000نفر
اعالم گردید که حدود 1.07درصد شاغلین کشور را تشکیل می دهند .در حالی است که در هنگ کنگ ،2.5کاناداو
انگلستان،2استرالیا و اسکاتلند1.9و نیوزلند 1.3درصد از شاغلین این کشورها مربوط به شاغلین بخش ورزش می
باشند)6،5(.
با توجه به مطالب بیان شده در باال و با توجه به برخی نکات در برنامه های بلند مدت دولت در سالهای اخیر که
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به تخصص گرایی تاکید فراوانی دارد در این پژوهش به تعیین سهم شاغلین ورزشی در سازمان و اداره ی ورزش و
جوانان شهر تبریز و تعیین نسبت آن به کل شاغلین سازمان و اداره ی مربوطه پرداخته شده است.و تعیین اینکه چه
میزان شاغلین ورزشی سازمان مربوطه دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی می باشند.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و جمع آوری اطالعات به صورت میدانی صورت پذیرفت.برای جمع آوری
اطالعات از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است.که روایی و پایایی آن در حد قابل قبول بوده است(آلفای
کرونباخ.)%0.79جامعه آماری این تحقیق با نمونه برابر است.)N=65(.داده های حاصله ابتدا با ستفاده از آمار
توصیفی،تنظیم و مورد بررسی مقدماتی قرار گرفت ؛سپس با استفاده از آمار استنباطی کلموگروف اسمیرنف جهت
تایین نرمالیته بودن،آنالیز واریانس و آزمون خی دو در سطح معنی داری α=0.05بررسی گردید.
یافته ها

تعداد

درصد

شاخص
تربیت بدنی

62

%3.14

سایر

43

%45

مجموع

06

%2.59

دیپلم وپایینتر

21

%1.91

فوق دیپلم و لیسانس

13

%6.25

فوق لیسانس و باالتر

61

%21.72

آزمون استخدامی

7

%7.11

معرفی دوستان

84

%08

بنگاههای کاریابی

1

%76.1

سراسری

02

%7.53

آزاد

42

%9.24

سایر

21

%5.12

داشتن شغل دوم

53

%6.55

بومی بودن

45

7.58

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نحوه ی استخدام
دانشگاه محل تحصیل

نتایج بدست آمده نشان می دهد که تعداد شاغلین سازمان وزارت ورزش و جوانان شهرتبریز در مجموع 65نفر
می باشند که ویژگی های آماری نشان می دهد که %50.79متاهل و %49.31مجرد می باشند.وضعیت استخدامی
نشان می دهد که  %19.86رسمی می باشند و %27.34آزمایشی و%27.47قراردادی و نیز%25.46به صورت
روزمزد در حال انجام کار می باشند.با توجه به جدول می تان ادعا کرد که بیشترین جذب نیرو در سازمان ورزش
و جوانان و ادارات آن از طریق معرفی دوستان که در اصل می توان پارتی بازی محسوب کرد.نتایج آزمون آنالیز
واریانس همچنین حاکی از این است که بین سن افراد با نوع استخدام رابطه ی معنی داری وجود دارد.و میانگین
مدت بین زمان فارغ التحصیلی تا جذب نیرو حدود10الی 11ماه اعالم شده است.و حدود%85از شاغلین بومی می
باشد.
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نتیجه گیری

از نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر می توان عدم ارتباط معنادار بین رشته تحصیلی(تربیت بدنی یا مدارک دیگر)با
میزان اشتغال را فهمید.متاسفانه در سالهای گذشته برای اشتغال افراد ورزشی خوب عمل نشده است.و بسیاری از فارغ
التحصیالن وارد کارهای غیر تخصصی خود شده اند.از نتایج تحقیق حاضر وجود ارتباط معنادار بین درجه ی مدرک
تحصیلی با میزان اشتغال بوده است.در اروپا تقریبا یک میلیون نفر در بخش فعالیت های ورزش و خدمات ورزشی
به عنوان فعالیت اصلی و حرفه ای شان کار می کنند.بنابر گزارش EOSEدر طی10سال،اشتغال در بخش ورزش
تقریبا %60در کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است؛همچنین در بررسی که جهت تعیین تعداد افرادی
که شغل اصلی آنها در بخش ورزش است،انجام شد،مشاهده گردید که استخدام در این بخش بین(%0.08استونی و
هلند)(%0.94انگلستان)از جمعیت در نظر گرفته می شود)6(.
از نتایــج بدســت آمــده در تحقیــق حاضــر عــدم ارتبــاط معنــادار بیــن رشــته تحصیلــی بــا میــزان اشــتغال بــوده
ا ست .
امــروزه کــه ورزش بــه عنــوان یــک صنعــت محســوب مــی شــود؛باید بــه کارکــرد اصلــی ایــن صنعــت یعنــی
اشــتغال زایــی نیــز توجــه کرد.عــدم تناســب ظرفیــت پذیــرش دانشــجویان دانشــگاهها بــا بــازار کار،نبــود فرصــت
هــای شــغلی کافــی در جامعه،عــدم دســتور اســتخدام و جــذب دســتگاههای دولتــی و وجــود کانالهــای متفرقــه
ماننــد پارتــی بــازی و معرفــی آشــنایان و دوســتان از جملــه مهمتریــن علــل ناچیــز بــودن ســهم ســازمان ورزش و
جوانــان ورزش شــهر تبریــز در اشــتغال تحصیــل کــردگان تربیــت بدنــی مــی باشــد.
در کشــورهای پیشــرفته در ســالهای اخیــر در تمــام مشــاغل و رشــته هــا و حــرف کارآفرینــی یکــی از راه
حــل هــا بــرای فــرار از بیــکاری و کســب درآمــد اســت.با ایــن کار عــاوه بــر شــاغل شــدن خــود فــرد افــراد دیگــر
نیــز مــی تواننــد شــغل پیــدا کننــد.از آنجایــی کــه دغدغــه ی یافتــن شــغل آینــده بــه عنــوان یکــی از معضــات و
مشــکالت مهــم دانشــجویان تربیــت بدنــی مــی باشــد؛لذا تاکیــد بــر دخالــت و حمایــت بیشــتر دولــت درآینــده ی
شــغلی فــارغ التحصیــان ایــن رشــته بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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