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Abstract 
The purpose of this study was to provide a model for the ecosystem analysis of 

employment development of physical education postgraduates of Azad University. The 

research method is qualitative with exploratory nature and based on thematic approach. 

Participants in the study included individuals aware of the research topic. Therefore, 

sampling was performed by purposive (judgmental) method until theoretical saturation 

was reached (16 people). The research tool was a semi-structured exploratory interview. 

The validity of the study was confirmed based on the scientific and legal validity of the 

sample, the content validity of the questions and the degree of agreement between the 

coding correctors. In the coding process, the findings of the interview were framed along 

with a study of the basics and background of the research. The conceptual framework and 

model included 3 levels, 7 perspectives, 15 dimensions and 57 components. Model levels 

are sequentially effective, including environmental and ecosystem, structural and 
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systemic, functional and developmental. The environmental and ecosystem level includes 

perspectives on education system approaches and employment market trends. The 

structural and systemic level includes perspectives on the capabilities of the Azad 

University's sports sciences, the capacities of the sports employment system, and the 

employment challenges of graduates. The functional and developmental level includes 

perspectives on graduate employment development strategies and possible and preferred 

outcomes. Based on the research model, it can be stated that graduate employment is a 

systematic and multidimensional process that based on ecosystem support, structural 

efficiency can be developed. The proposed model can be used in the analysis and planning 

of graduate employment.  
 

Keywords: Job Creation in Sports, Student Employability, Labor Market, Physical 

Education, Entrepreneurial Ecosystem. 

 
Extended Abstract 
Background and Purpose 

The purpose of this study was to provide a model for the ecosystem analysis of 

employment development of physical education postgraduates of Azad 

University. Unemployment is almost the most important challenge for the 

government and the people in the country. The unemployment rate among 

university graduates is much higher than the general unemployment rate. The 

unemployment rate of university graduates in the field of physical education and 

sports has increased in recent years. The results of previous studies highlighted 

the existence of a direct relationship between reducing unemployment and 

entrepreneurial, cooperative and similar activities in the shadow of the private 

sector. Therefore, the transition from the current situation requires a fundamental 

review and special attention to employment of university graduates in this field. 

Therefore, in the forthcoming plan, the mentioned cases are emphasized as a 

solution to create employment for the graduates of this university major, in order 

to help increase the productivity of this field in the society and employ specialized 

forces in physical education and sports sciences. 
 

Materials and Methods  

Research tools included systematic library study and exploratory (semi-

structured) interviews. The specifications of research tools are as follows: 

Extraction of components was done by examining the basics and background 

through studying documents, books and articles including internal and external 

sources. Interviews were used to complete and apply the identified factors and 

relationships in the library study. The interviews were conducted based on a pre-

designed analytical framework. Prior to each interview, previous interviews were 
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analyzed and the basis for the new interview was used. The validity of the 

instrument was checked and evaluated using the mentioned qualitative validation 

methods. In theoretical and purposeful sampling, the researcher tries to find 

people purposefully based on what kind of specific information is needed. The 

basis for selecting the sample was if selected individuals and information could 

help form the theory and replicate the findings. The data collection process 

continued until the researcher made sure that the continuation of the work did not 

add anything new to his knowledge. Therefore, sampling was performed by 

purposive (judgmental) method until theoretical saturation was achieved. After 

conducting 16 interviews over a six-month period, the data analysis indicated that 

no new data was added to the previous data, as a high percentage of the data 

extracted from the last interviews were duplicates. Coding was performed using 

previous studies and the opinion of several researchers. The research model was 

drawn based on the identified relationships as a conceptual framework. Coding 

was done in three stages of first coding (open), second coding (selective) and third 

coding (thematic) so that the categories became components, then dimensions and 

finally the main factors in the conceptual model were determined. 

 
Table 1- Demographic Characteristics of Research Participants 

 
 

Findings 

Recoding the identification of employment development factors for postgraduates 

in the field of physical education and sports sciences of the Islamic Azad 

University with an ecosystem approach shows that the result of the analysis of 

interviews and identification documents is 57 open codes. The data obtained from 

the interviews, after detailed analysis and continuous comparisons based on 

semantic similarities, were upgraded to more abstract levels and finally placed in 

general categories. In this section, based on what the participants expressed in the 

study, each of these classes was described and adapted to the subject literature at 
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the same time. The initial data were collected on the basis of consistency in a set 

and received a conceptual label. Then, the obtained concepts were assigned to 

categories according to their message, each of which had its own semantic load 

and was distinguished from each other according to the concepts that supported 

them. The conceptual framework and model included 3 levels, 7 perspectives, 15 

dimensions and 57 components. The model levels were sequentially effective, 

including environmental and ecosystem, structural and systemic, functional and 

developmental. The environmental and ecosystem level included perspectives on 

education system approaches and employment market trends. The structural and 

systemic level included perspectives on the capabilities of the Azad University's 

sports sciences, the capacities of the sports employment system, and the 

employment challenges of graduates. The functional and developmental level 

consisted of perspectives on graduate employment development strategies, and 

possible and preferred outcomes. The approaches of the educational system 

included the dimensions of the educational approaches of the Azad University and 

the approaches of the country's sports sciences. The perspective of employment 

market trends included the dimensions of market trends and sports industry and 

labor market and employment market trends. The perspective of Azad University 

sports science capabilities included the dimensions of Azad University's ability in 

postgraduate sports education, employment-oriented sports sciences of Azad 

University. The perspective of the capacities of the employment system in sports 

included the dimensions of the technical, skill and job training system of sports 

and the environmental network of job search and employment in sports. The 

perspective of graduate employment challenges included the dimensions of 

individual graduate employment challenges and the structural and environmental 

challenges of employment. The perspective of graduate employment development 

strategies involved the dimensions of streamlining the management of the sports 

employment system, capacity building, job creation for sports graduates, and 

guiding graduates on the career path. The perspective of possible and preferred 

outcomes included the dimensions of improving the employability of sports 

graduates and the sustainability of the system and the development of employment 

of graduates. The general orientation of the relationship between surfaces and 

landscapes is according to the arrows drawn in the figure as a sequence of 

environmental and ecosystem level to the structural and systemic level and then 

to the functional and developmental level. 

 

Conclusion  
Based on the research model, it can be stated that graduate employment is a 

systematic and multidimensional process that based on ecosystem support, 
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structural efficiency can be developed. The proposed model can be used in the 

analysis and planning of graduate employment. In general, based on the 

conceptual model of the study, it can be inferred that the employment of sports 

science graduates with an ecosystem approach is a systematic and multilevel 

process that has its own characteristics at each level and stage and is influenced 

by their related factors. Therefore, it is necessary for the trustees and officials to 

consider the relationship between the factors within each level and with other 

levels. The change in the relatively traditional and inefficient education system in 

Azad university to new, skill-oriented and employable approaches requires a 

change in the general education system in Azad university. This change must 

occur step by step and with tact and thinking. Developing graduates' employability 

and job creation for them requires a long-term plan and it takes several years to 

achieve systematization. This model can be used for evaluation and analysis, 

decision making and planning in the management of sports science departments 

of Azad universities and external and related partner organizations. Based on the 

proposed model, it is possible to consolidate information and document the 

experiences of employment management in the country's sports. This model can 

be used to divide inter-organizational and cross- sectoral employment in the field 

of sports graduates. 
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 مقالة پژوهشی

  تحصیالت التحصیالن فارغ  اشتغال ۀتوسع اکوسیستمی تحلیل برای الگویی ۀارائ

 1آزاد  دانشگاه دنیبیتترب  تکمیلی
 

،   4الدین نقشبندیسید صالح ، 3، محمدرضا برومند2محمد صفانیاعلی ، 1مریم فربد

 5آبادیباقریان فرح محسن 

 

، تهران،  تحقیقاتدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و . 1

 ایران 

و  .  2 علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ورزشی،  علوم  گروه  ورزشی،  مدیریت  ایرانتحقیقاتاستاد  تهران،   ،   

 مسئول(   ۀ)نویسند

 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رسانه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .  3

 ، تهران، ایران تحقیقاتواحد علوم و  استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی  .  4

 ، تهران، ایران تحقیقاتاستادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  .  5
 

13/11/1399تاریخ پذیرش:                          14/05/1399تاریخ دریافت:    

 

 چکیده 

 تکمیلی  تحصیالت التحصیالنفارغ اشتغال ةتوسع اکوسیستمی تحلیل برای الگویی ةارائبا هدف این پژوهش 

بر رویکرد تماتیک   از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی و مبتنی  پژوهشروش   .انجام شد آزاد  دانشگاه  بدنیتربیت

مند  گیری با روش هدفرو نمونهازاین  ؛موضوع پژوهش بودندبه  کنندگان در پژوهش افرد آگاه  . مشارکتبود

.  ساختارمند بودمصاحبه اکتشافی نیمه ، ابزار پژوهش . نفر( 16) انجام شدتا رسیدن به اشباع نظری  )قضاوتی(

و میزان توافق بین مصححان    هاالؤ روایی پژوهش براساس اعتبار علمی و حقوقی نمونه، روایی محتوایی س

همراه مطالعه مبانی و پیشینه پژوهش، مصاحبه بهی حاصل از  هایافتهکدگذاری،    در فرایند  شد.یید  أکدگذاری ت

لفه بود. سطوح  ؤم  57بعد و    15منظر،    هفتسطح،  سه  ارچوب و مدل مفهومی شامل  هچ بندی شدند.ارچوبهچ

. بودای  گذاری شامل محیطی و اکوسیستمی، ساختاری و سیستمی، کارکردی و توسعهرتوالی اث  صورتبهمدل  
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. سطح بوداشتغال    بازار  آموزشی و روندهای  سیستم  و اکوسیستمی شامل منظرهای رویکردهای  سطح محیطی

  در  اشتغال  سیستم  هایآزاد، ظرفیت  دانشگاه  ورزشی  علوم  هایو سیستمی شامل منظرهای قابلیت  ساختاری

و  ور وبودن  التحصیالفارغ  اشتغال  یهاچالشزش  کارکردی  سطح  راهبردهایتوسعه  .  منظرهای  شامل    ای 

پیامدهایالتحصیالفارغ  اشتغال  توسعه و  پژوهش   .بودمرجح    و  محتمل  ن  مدل  که    توانمیبراساس  گفت 

نظاالتحصیالفارغاشتغال   فرایندی  کارآمدی  من  اکوسیستمی،  حمایت  براساس  که  است  چندبعدی  و  مند 

ارائهتوانمیساختاری   مدل  یابد.  توسعه  برنامه   دتوانمیشده  د  و  تحلیل  اشتغال  در  ن التحصیالفارغریزی 

 شود. استفاده 
 

کار،  دانشجویان  پذیریاشتغالورزش،    زاییاشتغال  :کلیدی  واژگان اکوسیستم  ،  بدنی تربیترشته    ، بازار 

 کارآفرینی.

 

 مقدمه 
ن دانشگاهی در  التحصیالفارغکارگیری  بهمنظور  بههای الزم  سازی برای اشتغال و ایجاد قابلیتزمینه 

ی هاچالشست. یکی از  هادانشگاههای اصلی و اساسی نظام آموزش عالی و  بازار کار، یکی از رسالت

طراحی   چگونگی  امروز،  دنیای  در  دانشگاه  اساسی  و  بههابرنامهمهم  درسی   که  است  ایگونهی 

آنان را برای کار و فعالیت در بازار متغیر و رقابتی   و مجهز کندشغلی  هایمهارت ن را به التحصیالفارغ

پاسخگویی به انتظارات جامعه  منظور اصالح نظام آموزش عالی برای  به(.  2014،  1)ایفنت هالر   کند آماده  

های جدید نظیر استفاده  وکار، الزم است تصمیمگیرندگان آموزش عالی از شیوهو نیازهای بخش کسب

آموزش ،  ی اجرایی، تدریسهازمینه ر  ببخشی در زمینه آموزش عالی که تأثیر عمیق  های کیفیتاز نظام

  (.2017 ،2جونز و راتنجونز،  ،ویلیام)ند ندارد، استفاده کها پژوهشو 

ی مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. اشتغال بیانگر  هاحوزهمفهومی رایج در    ،اشتغال

که در قالب حرفه، شغل یا کار برمبنای مهارت  ست  هاناسازم مشارکت اقتصادی افراد در بازار، صنعت و  

انجام   از جنبه   ندیمجموع فرا،  اشتغال(.  2013،  3)هولمز  شودمییا محصول    یهاکارکردن است که 

که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار،    تریشبساله و  دهتمام افراد    مند باشد. ضابطه  دی با  یاساس

طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب یا بنا به دالیلی به  باشند   حداقل یک ساعت کار کرده 

 
1. Ifenthaler 

2. Williams, Jones, Jones & Ratten 

3. Holmes 
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. ترک موقت کار شوندمیبگیران و خوداشتغاالن  طور عمده شامل دو گروه حقوق . شاغالن بهشوندمی

بگیران و تداوم کسب وکار برای خوداشتغاالن حقوق برای    در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، 

در اشتغال، نیروی کار متقاضی در    (. 2016)سند اشتغال وزارت کار،    شودمیاشتغال محسوب    عنوانبه

کارآفرینی به درآمد   بازار از طریق استخدام )رسمی، قراردادی، پاره وقت یا تمام وقت(، خوداشتغالی یا

 کنند. دست پیدا می

در    شرویی پ هازمینه  افتنی   ازمندیرا ن کشور    شیازپ شیب  تییجمع  بی اقتصادی و ترک  تیوضعدر ایران،  

  .شناخته شده است  نظام آموزش عالی در تمرکز بر    یکند و ضرورت اصلصحنه اشتغال و کارآفرینی می

 کلیدی در توسعه اقتصادی  ئیجز  عنوانبه، نقش مهمی  متخصصعلم و تربیت  دلیل تولید  به  دانشگاه 

  ،آید مستقیم و غیر مستقیم خود، عامل مؤثری در پیشرفت اقتصاد به شمار می  های با اثر دارد و  کشور

  ترینمهماست. بیکاری تقریباً  مربوط    ی ن دانشگاهالتحصیالفارغاصلی بیکاری در کشور به    معضل  اما

 گذاریسرمایه چالش دولت و دغدغه مردم در کشور است. کاهش بیکاری و افزایش اشتغال به میزان  

ی، عاشوروکار و اشتغال از سوی دیگر بستگی دارد )یندهای کسبهای مختلف از یک سو و فرابر صنعت 

در ارتباط با نظام آموزش عالی کشور نشان ای  انهشواهد پژوهشی، سازمانی و رس  ه(. نگاهی ب2018

برای   سازیآمادهنفعان، کیفیت آموزش و  متولیان و ذی  بیشترکه در حال حاضر از دیدگاه    دهدمی

ن در وضعیت نامطلوب التحصیال فارغدانشجویان و    ای ازعمده  بخش  برای  هادانشگاهورود به بازار کار در  

 ؛ توجهی در این زمینه وجود دارددرخور  های  ی مختلف تفاوتهادانشگاهو    هارشته البته بین  ؛  قرار دارد

در مقایسه با ی دولتی  هادانشگاهویژه  به،  ها دانشگاهسایر  در مقایسه با  ی صنعتی  هادانشگاه  ، برای مثال

سایر علوم از کیفیت در مقایسه با  ای  رشته میان  علوم فنی، کاربردی و  همچنین  غیردولتی و  هایدانشگاه

 این،باوجود  ؛ندهست  ن برخوردارالتحصیالفارغی در دانشجویان و  رتبیششغلی    سازیآمادهآموزشی و  

و    پذیریاشتغال عالوهالتحصیالفارغدانشجویان  آموزشی  ن  کیفیت  مختلف   ها دانشگاهبر  عوامل  به 

زاده یندهای متفاوت دارند )الهاییآای و اکوسیستمی برمنطقه  وضعیتدیگری وابسته است که براساس  

که نیروی انسانی نخبه جامعه   هادانشگاهآموختگان  میزان بیکاری در بین دانش  (. 2019  زاده،الهایی  و

نرخ    اینکه(. با درنظرگرفتن  2018از میزان بیکاری عمومی است )آمار وزارت کار،    بیشترهستند، بسیار  

یافته   های اخیر افزایشو علوم ورزشی در سال  بدنی تربیت آموختگان دانشگاهی در رشته  بیکاری دانش

  هایکاهش نرخ بیکاری و فعالیت  بینبر وجود رابطه مستقیم  است و با توجه به نتایج مطالعات مبنی

و   تعاونی  آن  کارآفرینی،  از وضعیت موجود مانند  برای گذر  در سایه بخش خصوصی، ورزش کشور 

و    بدنیتربیتآموختگان دانشگاهی رشته  نیازمند بازنگری اساسی و توجه ویژه در زمینه اشتغال دانش



 371                                       ... النیالتحصاشتغال فارغ ةتوسع یستمی اکوس لیتحل یبرا ییالگو ةارائ: فربد

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

موارد مذکور  بر  رو  در طرح پیش  روازاین  ؛(2019،  ، شریفی و نیکبختفرهمندمهر)  استعلوم ورزشی  

تا از این طریق    شودمی  تأکید آموختگان این رشته تحصیلی  راهکاری برای ایجاد اشتغال دانش  عنوانبه

بهره به  بیشتروری هرچه  به  و  رشته در جامعه  نیروهای متخصص  این  علوم    بدنیتربیتکارگیری  و 

 .شودورزشی کمک 

از   رشد  هارشته یکی  اخیر  دهه  دو  در  که  دانشگاهی  و  داشته  چشمگیریی  ماهیت به  است  دلیل 

علوم ورزشی    بدنی تربیت،  دارد  زاییاشتغالبرای    زیادیای ظرفیت  رشته میان این رشته در استو   .

هایی  و در تحصیالت تکمیلی گرایش  داردمقطع کارشناسی دروس تئوری و عملی با موضوع ورزش  

بیومکانیک ورزشی   و  شناسی ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوژی ورزشی، آسیب مانند مدیریت ورزشی

دالیل توسعه علوم ورزشی در آموزش    ترینمهماز  (.  2019  صفرنژاد،  )فراهانی و  شوندمیاز آن منشعب  

با   است. دولت و بخش خصوصیاقتصاد    یک صنعت و رابطه آن با  عنوانبه توسعه ورزش    ،عالی کشور

را فراهم   زاییاشتغالو هم زمینه  مند شوند  بهره  اریاز منابع بس  هم  ندتوانمیدر ورزش    گذاریسرمایه

کاهش    برایهای راهبردی  حل بالقوه یکی از راه  ،صنعت ورزش(.  2016ی و مندعلی زاده،  )احسان  کنند

 عواملی   با  بازار در حوزه ورزش  و  اقتصادی  وضعیت.  شودمیبیکاری و افزایش اشتغال در کشور محسوب  

  انگیزه  بر   ، تخصصی  خدمات   و   اقتصادی  زیرساخت  فیزیکی،   تسهیالت  کار،   نیروی   مالی،   منابع   نظیر

برومند و عظیمی  ،  است )رضوی  ورزشی تأثیرگذار  ن علومالتحصیالفارغ  موفقیت  میزان  و  کارآفرینی

ی دولتی، آزاد، پیام نور و حتی  هادانشگاه  بیشترعلوم ورزشی در    ،در حال حاضر  .(2020،  دالرستاقی

دانشکده یا گروه آموزشی وجود دارد. جو اقتصادی و فرهنگ شغلی در رشته    صورت  بهغیرانتفاعی  

دلیل تنوع موضوعات دانشگاهی است و بهی  هارشته دلیل ماهیت ورزش متفاوت از سایر  به  بدنی تربیت

 پذیری اشتغال. این مسئله باعث شده است تا مسئله  دارد  ی ورزشی عملی شرایط خاصهارشتهنظری و  

 . نظر باشداختالف محلو آمادگی شغلی نیز در علوم ورزشی بسیار پیچیده و  

ارتبا ط با اشتغال دانشجویان و تمرکز این پژوهش بر نقطه تالقی بین دیدگاه صنعت و دانشگاه در 

ورزشی  التحصیالفارغ علوم  درمقابل استن  و  ورزش  بازار  کار  نیروی  تربیت  در  دانشگاه  ادعاهای   .

سبب شده است تا میزان   ،دانشگاه  التحصیلفارغانتظارات صنعت و بازار ورزش از کیفیت نیروی کار  

و    پذیری اشتغالقابلیت   و    ترینمهمن  التحصیالفارغدانشجویان  دانشگاه  ادعای  به  بازخورد  و  پاسخ 

در هر رشته   پذیریاشتغالزیرا    ؛(2020رضوی و همکاران،  انتظارات صنعت ورزش و بازار کار باشد )

 پذیری اشتغالدارد و براساس کلیات بحث  نیاز  ی معتبر  هاشاخص دانشگاهی به تعریف تخصصی و ارائه  

  ای از در مجموعه  پذیریاشتغال  دربارۀبه قضاوت و ادراک مناسب    توان مین  هارشتهو تجربیات سایر  
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گرایش  هارشته  پرداختو  تخصصی  مسئلازاین   ؛های  که  رو  است  این  پژوهش  برای    پذیریاشتغاله 

ی مختلف از هاگروهو میزان آن در    شودمیدانشجویان علوم ورزشی چگونه تعریف، سنجش و تبیین  

بررسی  به آن های له پژوهش و سؤالئتبیین مسبرای طحی قرار دارد؟ دانشجویان این رشته در چه س

 نیاز است.  ی از موضوع و بررسی شواهد و تجربیات پژوهشی پیشین بیشترابعاد 

کافی    ها آنی آموزشی برای  هادورهی شغلی و  هامهارتسمت یادگیری  از افراد به  گروهی تنها تشویق  

فرهمندمهر و  توسعه اشتغال در کشور نیازمند رویکرد اکوسیستمی است )  که  نیست و باید پذیرفت

اصلی تمرکز دارد: امیدبخشی   ۀاشتغال و کارآفرینی بر دو مسئل(. اکوسیستم برای  2019همکاران،  

ها باید  عالوه، دولتوکارهای جدید. بهبه نیروی کار برای ورود به بازار و ایجاد رشد در کسب  بیشتر

کسب و  مشاغل  تا  کنند  فراهم  را  حمایتی  ماندگار  محیط  و  یابند  رونق  شوند،  شروع    شوند وکارها 

در اکوسیستم اشتغال و کارآفرینی    ،(. درحقیقت2019،  ، قهرمان تبریزی، شریفیان و بیابانی)نگهداری

  مدنظر قرار گیرد؛ با یکدیگر    هاآنهای ضروری در توسعه کارآفرینی و چگونگی تعامل  تمام سیستم

موفق   اشتغال  ستمیاکوسبتواند  عناصر وجود ندارد که    نیاز ا  بیترک  کیتنها    که  باید توجه داشت  البته

عوامل اصلی فعال و درگیر در   پژوهشگرانر ایران  د(.  2019فرهمندمهر و همکاران،  )  دهد  لیرا تشک

و  ایده  شامل  کارآفرینی  اکوسیستم حمایتی  ساختارهای  استعدادها،  و  جامعه  ها زیرساخت ها   ،

سازمان همکاری و    . اندنام بردهرا  ار  عمومی و باز  هایگرایش  ، مین مالیأ ت   ،گذاریآپی، سیاستاستارت 

ی تنظیمی، شرایط بازار، دسترسی به  هاارچوبهچاکوسیستم کارآفرینی را شامل    ،1توسعۀ اقتصادی

  نگهداری های کارآفرینانه معرفی کرده است )و توسعه و فناوری، فرهنگ و قابلیت  تحقیقمنابع مالی،  

 (. 2019، و همکاران 

در  مرتبط پیشین مرور و نقد شوند.    هایپژوهشله پژوهش ضرورت دارد تا  مسئ  بیشترتبیین    برای

و   بدنی تربیت ن رشته التحصیالفارغ کم آمادگی شغلی  ، ( نشان داد2011برومند )  ،داخلی هایپژوهش

است.ضعف  و علوم ورزشی جز اشتغال ورزش  راهبردی در سیستم    حبیبی   و  ، حیدرنژادیاوری  های 

و نشان دادند تفاوت ند  پرداخت  بدنیتربیت ی کارآفرینی در دانشجویان  هاویژگی( به بررسی  2013)

بین   عالوههاویژگیمعناداری  دارد.  دانشجویان وجود  کارآفرینانه  برنامه  ی  دانشجویان،  نظر  از  براین، 

فراهانی و  های کارآفرینانه آنان نداشته است.  کارشناسی هیچ تأثیری بر بهبود توانایی  مقطعدرسی  

( دانش2013همکاران  و  دانشجویان  انتظارات شغلی  را  (  ورزشی  علوم  ،  هاسیاست  دربارۀ آموختگان 
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. ند گزارش کرد کم همسویی   با  ، ی علوم ورزشیهاگروهو   ها دانشکده  ی موجود در هاآموزش مدیریت و 

مقطع ن  التحصیالفارغتعیین اثر عوامل آموزشی بر اشتغال در  (  2014فراهانی و همکاران )در پژوهش  

تقویت    ،بدنی تربیتارشد  کارشناسی نیازهای   و   ی خوداشتغالیهابرنامهعامل  براساس  جذب دانشجو 

داشتند. قرار  اولویت  در  جامعه  واقعی  )  فراهانی  آموزشی  همکاران  تحلیل2015و  در   عوامل   اثر  ( 

 عامل   ند کهداد  نشان  هادانشگاه  بدنیتربیت   ارشدکارشناسمقطع    نالتحصیال فارغ  اشتغال  بر  اجتماعی

در پژوهشی   (2015)  ، فراهانی، آزاد و خدادادینظری واقفی.  گرفت  قرار   اول  اولویت  در  شرایط تحصیلی

 شهر  آزاد یهادانشگاهدر   شغلی آینده و شغل از بدنی تربیت دانشجویان شغلی انتظارات»عنوان    با

دادند  «تهران  و عمل آزادی برای مناسب یها زمینه  آوردنفراهم بدنیتربیت دانشجویان ،نشان 

 نقش هاآن از کمی تعداد و دارند انتظار را خود آینده شغل  وسیلهبه ها توانایی و  هاقابلیت ادندنشان

  ( 2016)  ، جاللی فراهانی، رجبی و حمیدیگودرزی.  دانندمی مؤثر شغلی آینده در را  نظری یهاآموزش 

 « ورزشی  مدیریت   دانشجویان  کارآفرینی  ی ارتقا  در  مؤثر  رفتاری  عوامل  تحلیل»  عنوان  با در پژوهشی  

 کارآفرینی  یارتقا  در  مدیریتی   و  یتجار  تخصصی،  محیطی،   رفتاری  عوامل  اولویت  ترتیببهند،  داد  نشان

دارند.  کشور  مدیریت  دانشجویان بررسی2016)  عیدانی نقش  در   شغلی  کانونی  هایشایستگی  ( 

داد  شهر  دولتی  یهادانشگاه  بدنیتربیت   خروجی  و  ورودی  دانشجویان نشان  نظر ،  تهران   از 

 مطلوب   وضعیت  در  فردی  پیشرفت  و  رهبری  و   اساسی  ،شغل  به دستیابی  ،شغل  انتخاب  هایشایستگی

(  2016)  فرمحسنی.  بودند  مطلوب  وضعیت  در  موردی  هایشایستگی  و  شغل  حفظ  در  اما   ،ندارند  قرار

دانشگاه مازندران   بدنیتربیتشغلی دانشجویان    نقش عوامل آمادگی شغلی در موفقیت انتخاب آینده

  بدنیتربیتی  هادانشکدهی کارآفرینی در  هاشاخص(  2016)  اسدیبنیگزارش کرد.    درخور توجهرا  

انداز و  ی کارآفرینی )چشمهاشاخصکدام از  هیچ،  داد  ی پژوهش نشانهایافته  . کردارزیابی  را  کشور  

رضوی   در وضعیت مطلوب قرار ندارند.   بدنی تربیتی هادانشکده  در (  غیره  و سازی  المللیبین ،مأموریت

همکاران   اشتغال  2020)و  نظام  تدوین  در  راهبرد   بدنیتربیتن  التحصیالفارغ(  که  کرد  گزارش 

  دانشجویان  پذیری( در بررسی اشتغال2018)  سازی در این زمینه بسیار اثرگذار است. مرادیخصوصی 

 وضعیت  پذیریاشتغال  ادراکداد،    ول نشان  راث  مدل  براساس  بدنیتربیت   رشته  تکمیلی  تحصیالت

فرهمندمهر و همکاران    د. نشناسی وضعیت بهتری دارآسیب  و  بیومکانیک  ندارد و دو گرایش  مطلوب

کارآ  (2019) شفاکوسیستم  را  ایران  اشتغال  و  حیطهرینی  کارآفرینانه،   یعنی   اصلی  ش    محیط 

انسانی سرمایه کارآفرینانه  ،های  و    ،رهبری  مالی  تأمین  ورزشی،  خدمات  و  تجهیزات  اماکن، 

  بر  اجتماعی  کارآفرینی  تأثیر  ( در بررسی2018)  عدلیی کارآفرینی گزارش کرده است.  هازیرساخت 
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  کارآفرینی تأثیر اثربخشی که کرد نور بیان پیام  دانشگاه بدنیتربیت  رشته نالتحصیال فارغ زاییاشتغال

و   نگهداری  .است  مثبت  نور  پیام  دانشگاه   بدنیتربیت  رشته   نالتحصیالفارغ  زاییاشتغال  بر  اجتماعی

مختلف حقوقی،  عوامل  ند،  ( در تحلیل اکوسیستم کارآفرینی ورزش کشور نشان داد2019)  همکاران

( در تحلیل وضعیت 2019برومند )نقش محوری در پویایی اکوسیستم دارند.    غیره   مدیریتی، اقتصادی و 

تربیت  رشته  دانشجویان  اشتغال  آینده  و  داد حال  نشان  فارغ،  بدنى  اشتغال  التحصیالن  اکوسیستم 

یند دانشجویی تا  اها در فرنقش  باید به تغییرو ابتدا  ندارد    مندی و کارآمدی مناسببدنی نظامتربیت

   محوری داشت.توجه ی یلالتحصفارغ

مختلف از تجارب توسعه اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر رویکرد اکوسیستمی در جهان وجود  یشواهد

  1شریستا و جوشی  ،خارجیهای  پژوهشدر  گرفت.    برای ورزش کشور بهره  هاآن از    توانمید که  ندار

که    ندورزشی دانشگاه هال گزارش کرد  دانشجویان علومبازار کار  به  ( در بررسی نگرش به ورود  2014)

آگاهی رشد  برای  اندک  کارآفرینی،  فرصت  تجاری،  کاری  هامهارتهای  از فرهنگ  آگاهی  و  مالی  ی 

نقش کارآفرینی دانش آموختگان »با عنوان پژوهشی ( 2008) 2هرینسون و استون  وجود داشته است.

های  با وجود پیشرفتکردند که  گیری  نتیجه   ها آن  ند.انجام داد  «در اشتغال صنعت ورزش و سرگرمی

فنبسیار و مدرنیزه بازارهای مصرفاشدن  ایجاد  باعث  کننده گوناگون در دو حوزه ورزش و  وری که 

(  2009)  3کلت و راسل  اند. و دانشمندان توجه بسیار اندک به آن داشته   پژوهشگران،  شده استسرگرمی  

توسعه   کارآفر  ایاسترال ش  ورز صنعت  عوامل مهم  بخش   گذاریسرمایه  و  التحصیلفارغ  نانیرا وجود 

سوی نظریه نی بر کارآفرینی: بهت ورزش مب»عنوان    بای  پژوهش( در  2010)  4. راتندانستند  خصوصی

بین دو رشته مطالعاتی و    بیشترکه به ادغام    کند میاستدالل    «کارآفرینی و مدیریت ورزشیجدید  

ی  هامهارت( در بررسی  2015)  5است. نووانیاز  تئوری کارآفرینی سنتی برای دانشجویان این حوزه  

های کارآفرینی ضرورت توسعه قابلیت   دربارۀارچوبی مفهومی  هشغلی در دانشجویان مدیریت ورزش، چ

ورزشی  هابرنامهدر   مدیریت  دانشگاهی  کردی  تعصب    ارائه  و  شور  مانند  مواردی  شامل  ،  زیادکه 

به عقیدۀ  هاست.  رابطه نمادین با رسانه  و   بودن نتایجناپذیربینیپیشگرایی و وفاداری به برند،  لآهاید

آموزش اشتغال و کارآفرینی و انعکاس آن در دانشگاه و    بر  تربیشتأکید    ،(2017و همکاران )  ویلیام
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باعث عملی آموزش ورزش در صنعت ورزش،  با ماهیت  ی کاربردی در هامهارت  افزایش  ارتباط آن 

پیدا  فرصت بیشتر    هامهارتدر یادگیری  دانشجویان  و    شودمیاستفاده از دانشجویان بر اساس بازار کار  

 را   دانشجویان  شغلی  یهاویژگی  ورزشی توسعه  کارآفرینی  آموزش  ،(2017)  1مارتیزبه باور  کنند.  می

کارآفرینی ورزشی در برنامه درسی آموزشی   و  کندمی  آماده  خوداشتغالی  یا  کار  نیروی  برای  مؤثر  طوربه

. ونسا  استد وجود داشته باشد و در روند توسعه بازاریابی دانشجویان تأثیرگذار  توانمی  کنونیورزشی  

عنوان ی  پژوهش(  2018)  2راتن  برایدستورالعمل »  با  آینده  به های  ورزش:  رویکرد آموزش  سمت 

  بدنیتربیت آشناکردن دانشجویان    ، داد نشان    ها یافته« انجام داد.  یادگیری مهارت شغلی و کارآفرینی

 . شودمنجر میی اجتماعی  هامهارتهای شغلی و  آموزش کارآفرینی به توسعه و بهبود فرصت   ( با)ورزش

گرایی و ارتباط آمادگی کلی شامل ویژگی اشتغال، کارآفرینی  گیریجهتخارجی نیز چند    هایپژوهش

مؤلفه با  محیطی  شغلی  و  ساختاری  فردی،  پژوهشبه.  داشتندهای  این  وجود  در  هارغم  تاکنون   ،

موضوع  صورت  بهنیز  خارجی    هایپژوهش بررسی   پذیریاشتغالتخصصی  ورزشی  علوم  دانشجویان 

است و ماسون  .نشده  آمریکای شمالی 2018)  3ژنگ  نوین  اقتصاد  در  ارزیابی جایگاه ورزش  برای   )،  

.  کردندبازار و اشتغال نیروی کار دانشی را بررسی    پذیریرقابتیی مانند ظرفیت اکوسیستمی،  هاشاخص

،  هازیرساختی دانش، فناوری،  هااخص، شکارآفرینی ورزشی  ( برای توسعه اکوسیستم2019)  4راتن 

( در ارزیابی  2019)  5و نام   میجان، ک  ن،یش  ،. نامداندمیو ذینفعان را دارای اولویت    ، فرهنگهاسیاست

  پذیری رقابتوکارها،  یی مانند رشد کسبهاشاخص  ،جنوبی  ۀاکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ورزش کر

تأیید   را  ورزشی  استعدادهای  و  ورزشکاران  به  خدمات  تراکردندجهانی،  همکاران  .  (  2020)  6و 

یی مانند رویدادهای ورزشی و کارآفرینی ورزشی را در سیستم نوآوری صنعت ورزش دارای  هاشاخص

 .  کردندین اولویت برزیل ارزیابی بیشتر

سبب بازار کار  روزافزون    نیازهای  ،دهد مینشان    در زمینه موضوع پژوهش  هایپژوهشمرور مبانی و  

شوند. تطبیق با  وادار  آموزشی به واکنش، تغییر و انطباق با محیط جدید    های نظامشده است که همه  

در ، داخلی و خارجی هایپژوهشنیاز دارد.   و بومی  ی تخصصیهاروششرایط محیطی به اطالعات و 
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و راهکارهای مختلف    هاروشاند و به ارائه علل، مفاهیم،  این زمینه داشته   بر  زیادی یک دهه اخیر تمرکز  

  در  ها پژوهشاز    یاریبس  اند.های آموزشی پرداخته در محیط  گراییمحوری و کارآفرینیاشتغالبرای  

نیزحوزه   ورزش  جنبه  اشتغال  بوده بر  متمرکز  آموزشی  مانند    اندهای  نوین  رویکردهای  تاکنون  و 

تر به و کامل  رتبیشخارجی    هایپژوهش.  نشده استطور تخصصی بررسی  به  سیستمی و اکوسیستم

 ارائه نشده است.   اتکادرخور ی هامدلدر این زمینه اما  ،اندبررسی متغیرها پرداخته

ی  هادانشگاه  علوم ورزشی  التحصیالنفارغاشتغال    دربارۀمختلفی    و مسائل   هاچالشدر همین راستا  

از طریق  توانمید که  نوجود دارآزاد   و رفع شوند  پژوهش و مدیریتند  از   ، تعدیل  اینکه چگونه  اما 

دلیل کمبود اطالعات تخصصی و  به  ، ی موجود در این زمینه باید استفاده کردهاارچوبهچو    هاروش

به این مقوله پژوهشگران  ضرورت توجه  بر  زیادی وجود دارد که    هایدر این زمینه، ابهام  هاپژوهش

التحصیالن علوم اشتغال فارغال اساسی پژوهش این است که  ؤس،  طور مشخصهب.  کند کید میأ ت  بیشتر

؟ روابط بین این عوامل و برآیند آن چگونه  استتاثیر چه عواملی  تحت ی  می آزاد اسالهادانشگاهورزشی  

 د مفید واقع شود؟توانمیاست؟ و برای مدیریت آن، چه الگوی تحلیلی و فکری  شدنیبینیپیش

پژوهش انتخاب رویکرد مدل این  در  نوع    دلیل خألبه  ،سازی کیفی  اشتغال حوزه  در    هاپژوهشاین 

  است  شده  تشکیل  هاآن اجزای مختلف و روابط گوناگون بین    از  اشتغال ورزش  م آموزشنا.  است  ورزش

  و  پیچیده  بسیار  سیستمی  رو مدیریت در چنینازاین  ؛ هستند  یکدیگر  با  کنش و واکنش  حال  در  که

 از   بهتری  درک  به  سیستم  کل  سازیساده  با  که  کنندمی  کمک  ما  به   هامدل.  بود  خواهد  نشدنیدرک

  شانس   و  کنیم  بندیطبقه  بهتر  را  مسائل   کنند می  کمک   ما   به  ها مدل.  یابیم  دست   سیستم  تمامیت

یابد  صحیح  هایپاسخ  یافتن   ی هامدل  ۀپای  بر  ایحوزه  هر  در  دانش  اصلی  مبانی   ، اقعودر.  افزایش 

  کشف،  ندتوانمی  مدل  قالب  در  هاداده   زیرا  است؛  پراکنده  و  جزئی  یها یافته  نه  و  مناسب شدهشناسایی

  اما  دهد،   توضیح  کامل  طوربه   را  محیطی   هایپدیده  روابط  دتوانمین   سازیمدل.  شوند  تفسیر  و  تبیین

  تا  دارد  اندکیشدۀ  پذیرفته  یهاروشآزاد    دانشگاه.  کندمی  ترآسان  را  آن  اساسی  هایمکانیسم  درک

  کوشش  پژوهش  اینبسنجد. در    درستیبه   را  و پایداری خود در قبال تحوالت محیطی  انطباق   میزان

و    شوندمطالعه  التحصیالن علوم ورزشی دانشگاه آزاد  توسعه اشتغال فارغ  برشده است عوامل اثرگذار  

 .  ند شو ای هماهنگ تحلیلگونه به
 

 روش پژوهش

مبتنی  پژوهشروش   و  اکتشافی  ماهیت  با  کیفی  نوع  است.    براز  شده  انجام  تماتیک  رویکرد 

گیری با روش هدفمند  رو نمونه ازاین؛  موضوع پژوهش بودند   ازافرد آگاه  ،  کنندگان در پژوهش مشارکت
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کنندگان شناختی مشارکتی جمعیت هاویژگی  . نفر(  16)  انجام شدتا رسیدن به اشباع نظری    )قضاوتی(

 توصیف شده است. شمارۀ یکجدول  درپژوهش  
 

 کنندگان پژوهش شناختی مشارکتی جمعیتهاویژگی -1جدول 
Table 1- Demographic Characteristics of Research Participants 

 
 

پژوهش کتابخ،  ابزار  نظامانهامطالعه  مشخصات می  بود.  ساختارمند(  )نیمه  اکتشافی  مصاحبه  و  ند 

با بررسی مبانی و پیشینه از طریق مطالعه اسناد،    ها لفه ؤماستخراج    است:صورت  بهابزارهای پژوهش  

تکمیل و تطبیق عوامل    برای  هامصاحبهاز  .  دشها و مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی انجام  کتاب

ارچوب تحلیلی هبراساس چ  هامصاحبه استفاده شد. انجام  ای  کتابخانهشده در مطالعه  و روابط شناسایی

و مبنای   ندی قبلی تحلیل شدهامصاحبهشده از قبل صورت گرفت. قبل از انجام هر مصاحبه، طراحی 

کنترل ،  سنجی کیفی ذکرشدهی رواییاهروشروایی ابزار با استفاده از    رفتند. گمصاحبه جدید قرار  

   مطلوب ارزیابی شد.   شد و

 

 

 

 



 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                          378

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 مشخصات ابزارهای پژوهش -2جدول  
Table 2- Specifications of Research Tools 

 روش
Method 

 ای مطالعه کتابخانه
Library study 

 مصاحبه 
interview 

 ابزار 
Tools 

 لیست استخراج مفاهیم( رونوشت )چک
Transcript (Concept Extraction 

Checklist) 

بازپاسخ(    ۀارچوب پرسش )پرسشنام هچ  

Question Framework (Response 

Questionnaire) 
 شده نمونه مطالعه

Sample for 

Study 

 منابع اطالعاتی 

Information Resources 

 منابع انسانی 

Human Resources 

 روایی 
Validity 

معتبر به لحاظ علمی و های انتخاب نسخه

 حقوقی 

 روایی محتوایی رونوشت از دیدگاه متخصصان 
Selection of authentic Versions in 

Terms of Scientific and Legal 

Content Validity of the Transcript 

from the Point of View of Experts 

انتخاب افراد برحسب شایستگی علمی و  

 فنی

محتوایی پرسشنامه از دیدگاه  روایی 

 متخصصان 
Selection of People According 

to Scientific and Technical 

Competence, Content Validity 

of the Questionnaire from the 

Point of View of Experts 
 میزان توافق بین کدگذاران و مصححان 

The degree of agreement between coders and correctors 
 

نمونه نظریدر  می  گیری  پژوهشگر  هدفمند  تا  و  نوع هدفصورت  بهکوشد  چه  اینکه  برمبنای  دار 

. اساس انتخاب نمونه این بود که افراد و اطالعات منتخب ، افراد را بیابداست  الزماطالعات خاصی  

بُعد مدنظر قرار   ها یافتهگیری نظریه و تکرارپذیری  بتوانند به شکل کمک کنند. تکرارپذیری در دو 

 - 2کرارپذیری لغوی که در آن تولید نتایج مشابه با انتخاب موردهای مشابه هدف بود؛  ت  -1گرفت:  

هدف    ، های مخالفتکرارپذیری نظری که در آن تولید نتایج متضاد از طریق انتخاب موردهایی در قطب

که طوریبه  ، پژوهشدر مسیر    هاآنشوندگان و قراردادن  با ارائه بازخورد به مصاحبه  . در این پژوهش بود

هر    اجرایپس از  درضمن،  افزایش روایی درونی اقدام شد.    هتأثیر نگذارد، ب  هاآنی  بر نحوه پاسخگوی

  در زمینۀشونده نکاتی  مصاحبهکه  شد و درصورتیآمده تا آن مرحله ارائه میدستهمصاحبه، الگوی ب

شد تا مصاحبه خالی از  مصاحبه انجام می  اجرای. این کار پس از  کردمیبحث  دربارۀ آن  الگو داشت،  

طی سه مرحله  هاآن، تحلیل ها دادهزمان با گردآوری انجام شود. هم گیریجهتفرض و هرگونه پیش

 کدگذاری باز، محوری و انتخابی شروع شد.  
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ها و تشابهات بین این کدها را مداوم، تفاوت  ۀمقایس .شوندمی  بندیطبقه  هاآنپس از استخراج کدها،  

یند شکل گیرد. منابع و متون ند این فراتا نظریه در رو  شوندطبقات جدا یا ادغام می  و  کندمیآشکار  

تا زمانی ادامه    هادادهگردآوری  در این پژوهش،  .  شوندمی  روند تکمیل تئوری استفادهموجود نیز در  

پس از افزاید.  های او نمیای به دانسته کار چیز تازه  ژوهشگر اطمینان حاصل کند که ادامهیافت که پ 

ی  هادادهجدید به    نشدن دادهها حاکی از اضافهداده، تحلیل  هماهشش  دوره  درمصاحبه    16  جرایا

بنابراین با رسیدن   ؛ی آخر تکراری بودهامصاحبهی مستخرج از هادادهاز  زیادیدرصد  زیرا ؛ قبلی بود

کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و نظر چند    پایان داده شد.  ها مصاحبهبه    به حد اشباع نظری

ترسیم ارچوب مفهومی  هچصورت  بهشده  شناساییمدل پژوهش نیز براساس روابط  پژوهشگر انجام شد.  

سوم شد کدگذاری  و  )گزینشی(  دوم  کدگذاری  )باز(،  اول  کدگذاری  مرحله  سه  در  کدگذاری   .

های اصلی در مدل مفهومی  ، سپس ابعاد و درنهایت عاملهالفهؤمبه    ها مقوله)موضوعی( انجام شد تا  

 شوند. تبدیل 

 

 نتایج 
باز شناسایی عوامل   کدگذاری  و مدل مفهومی پژوهش است.  کدگذاری  پژوهش شامل فرایند  نتایج

اشتغال   رشته    التحصیالنفارغتوسعه  تکمیلی  آزاد   بدنیتربیت تحصیالت  دانشگاه  ورزشی  علوم  و 

کد    57  شناسایی  ،و اسناد   هامصاحبه تحلیل    جۀنتی  .دهدمینشان    را  اسالمی با رویکرد اکوسیستمی

است.  مقایسه  ها مصاحبهاجرای  از    آمده دستبهی  هاداده  باز  و  تفصیلی  تحلیل  از  ستمر م  هایپس 

کلی قرار گرفتند.    اتتری ارتقا یافتند و درنهایت در طبقهای معنایی، به سطوح انتزاعیبراساس تشابه

هریک از این طبقات توصیف   کردند،کنندگان در پژوهش ابراز  در این بخش براساس آنچه مشارکت

انطباق داده و هم  شدند  ادبیات موضوع  با  اصلی در    هامقولهخالصه طبقات،  ند.  شد  زمان  مفاهیم  و 

های اولیه براساس هددا  ،شودمینه که در این جدول مالحظه  گوه است. همانشددرج    دو  ۀشمارجدول  

شده گردآوری  مجموعه  یک  در  دریافت    اندسنخیت  مفهومی  برچسب  مفاهیم  اندکردهو  سپس   .

 که هریک از این  اندشدهیی تخصیص داده  هامقوله به    د،وجودآمده با توجه به پیامی که در خود دارنهب

ز یکدیگر  ا ،کنندحمایت می هاآناز  بار معنایی خاص خود را دارند و با توجه به مفاهیمی که هامقوله 

 . شوند میمتمایز 
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 کدهای اولیه و کدبندی متمرکز  -3جدول 
Table 3- Basic Codes and Centralized Coding 

 کد اولیه 
Initial Code 

 کد متمرکزشده 
Centralized Code 

 کد محوری 
Axial Code 

 شناخت از خود نداشتن   های خود با توانمندی  نبودنآشنا
  های فردیچالش

  اشتغال

 التحصیالن فارغ

Individual 

Challenges of 

Graduate 

Employment 

نفس در دانشجویان و  اعتمادبه نبود

 التحصیالن  فارغ
 نفس اعتمادبه نداشتن

 کمبود توانمندی دانشجویان  التحصیالن  فارغداشتن توانمندی  

  التحصیالنفارغمهارت عملی و علمی در 

 بدنیرشته تربیت
 التحصیالن  فارغنبود مهارت عملی و علمی در  

 گرایی کمال التحصیالن  فارغوجود مشکالت فرهنگی 

 انگیزه  نبود نبود انگیزه و احساس نیاز به شغل 

 مشاغل  نشدن بندیطبقه رشته برمبنای مشاغل تعریف نشده است 
های  چالش

  ساختاری و محیطی

 اشتغال 

Structural and 

Environmental 

Challenges of 

Employment 

 ها توانمند تربیت نیرو در دانشگاهنبود  ها نبود امکانات و نیرو در دانشگاه

 قوانین در جذب دانشجویان  نبود قوانین در جذب افراد الیق  نبود

تشخیص نیازسنجی متناسب در رشته  

 بدنی تربیت
 نیاز تشخیص نبود 

نبود سیستم راهنما و نظم سیستماتیک در 

 بدنیرشته تربیت
 مسیر  نشناختن 

 حمایت مالی  نبود نبود حمایت مالی و پشتیبانی 

 بدنی معرفی رشته تربیت بدنی به جامعه شناساندن رشته تربیت 

  سازیظرفیت

  اشتغالزایی 

   التحصیالنفارغ

 ورزشی 
Capacity 

Building for 

Employment 

of 

 Sports 

Graduates 

 ایجاد سامانه جامع اطالعاتی  ایجاد شبکه اطالعاتی و ارتباطاتی 

  برای التحصیالن  فارغکمک به دانشجویان و  

 گذاران ارتباط با سرمایه 

به   التحصیالن فارغدانشجویان و  برایمعرفی  

 گذاران سرمایه

حمایت دانشگاه از دانشجویان و  

 نخبه  التحصیالن  فارغ

نخبه به   التحصیالن فارغمعرفی دانشجویان و 

 های دولتی ارگان

تشویق به همکاری و کارگروهی در بین  

 التحصیالن  فارغ

شرایط و تشویق به همکاری و  کردن فراهم

 التحصیالن  فارغکارگروهی در بین 

توسط اساتید  التحصیالن  فارغآموزی مهارت

 و مشاوران شغلی 

اجرای الگوی منتورینگ و مربیگری در  

توسط اساتید  التحصیالن فارغمهارت آموزی  

 و مشاوران شغلی 
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 کدهای اولیه و کدبندی متمرکز -3جدول ادامة 
Table 3- Basic Codes and Centralized Coding 

 کد اولیه 
Initial Code 

 متمرکزشده کد 
Centralized Code 

 کد محوری 
Axial Code 

  برای ایجاد واحدهای سازمانی تخصصی  

 تسهیل امور اجرایی 

-ایجاد واحدهای سازمانی تخصصی میان

تسهیل امور اجرایی   برایبخشی و فرابخشی 

 در دانشگاه آزادالتحصیالن فارغحمایت از  
  کارآمدسازی 

  نظام مدیریت 

 ورزش   اشتغال
Making the 

Management 

of Sports 

Employment 

System more 

Efficient 

ها در زمینه  سازی نهادهای و ارگانهماهنگ

 التحصیالن  فارغاشتغال 

سازی نهادهای محیطی در زمینه  هماهنگ

 التحصیالن  فارغمسیر اشتغال 

نامه بین دانشگاه آزاد و سایر  ایجاد تفاهم

اشتغال  کردن وارمه برای نهادهای مرتبط  

 علوم ورزشی التحصیالن فارغ

ایجاد تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد و سایر 

  التحصیالن فارغنهادهای مرتبط با اشتغال 

 علوم ورزشی 

های قانونی برای ها و شبکهنامهنیی تدوین آ

 التحصیالن  فارغحمایت از  

ها و پشتوانه حقوقی برای ین نامهین آتدوی

 التحصیالن  فارغحمایت از  

تدوین رویکردهای جدید دانشگاه آزاد در 

 موزی آآموزش و مهارت

رویکردهای دانشگاه آزاد در آموزش و مهارت  

 آموزی

رویکردهای  

آموزشی دانشگاه  

 آزاد

Educational 

Approaches of 

Azad 

University 

جدید یادگیری دانشگاه  های ایجاد روش

 آزاد

دانشگاه   شده توسط کید أهای یادگیری تروش

 آزاد

حمایت دانشگاه آزاد از دانشجویان و  

 التحصیالن  فارغ

های حمایتی دانشگاه آزاد برای  سیاست

 التحصیالن  فارغ

های  بدنی در دانشگاهتوسعه رشته تربیت 

 آزاد
 ها دانشگاهتوسعه کمی رشته علوم ورزشی در 

رویکردهای علوم  

 ورزشی کشور 

Approaches to 

Sports Science 

in the Country 

 های آموزشی  گیریجهت
های آموزشی در علوم ورزشی گیریجهت

 کشور 

های دانشجویان و  توسعه سطح مهارت

 التحصیالن  فارغ
   التحصیالن فارغسطح مهارت دانشجویان و 

پذیرش دانشجویان در دانشگاه و تعداد  

 نسبت به بازار کار   التحصیالن  فارغ

نسبت به ظرفیت بازار  التحصیالن  فارغتعداد 

 کار ورزش 

  و بازار روندهای رشد بازار کار و مشاغل ورزش کشور  توسعه بازار کار و مشاغل ورزش کشور 

 ورزش  صنعت
Market Trends 

and Sports 

Industry 

 وکارها در حوزه ورزش ایجاد توسعه کسب
وکارها در توسعه کمی کارآفرینی و کسب

 حوزه ورزش 

-ونق و تخصصرایجاد بستر برای مشاغل پر

 های پرتقاضا در ورزش 

های پرتقاضا در مشاغل پررونق و تخصص

 ورزش 
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 کدهای اولیه و کدبندی متمرکز -3جدول ادامة 
Table 3- Basic Codes and Centralized Coding 

 کد اولیه 
Initial Code 

 کد متمرکزشده 
Centralized Code 

 کد محوری 
Axial Code 

 مشاغل ورزشی بارۀ در تناسب آموزش 
های های ورزشی با مهارتتناسب آموزش

 مورد نیاز در مشاغل ورزشی 

سیستم آموزش  

فنی، مهارتی و  

 شغلی ورزش 

Sports 

Technical, 

Skill and 

Occupational 

Training 

System 

-توسعه مهارت دانشجویان با استفاده دوره 

 های آموزشی 
 های آموزشی برای دانشجویان برگزاری دوره

های با بازار  سرفصل مرتبط آموزشی مهارت

 کار 

های آموزشی مرتبط با حوزه توسعه مهارت

 ورزش 

های آموزشی علوم ورزشی در  تعداد گروه

 دانشگاه آزاد 

های آموزشی علوم ورزشی در  تفکیک گروه

 دانشگاه آزاد 

توانمندی دانشگاه  

آزاد در تحصیالت  

 تکمیلی ورزشی 
The Ability of 

Azad 

University in 

Post-Graduate 

sports 

Education 

افزایش کیفیت آموزش مقاطع تحصیالت 

 تکمیلی

کیفیت آموزش مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 ورزشی در دانشگاه آزادعلوم 

های نگری و  اقدامات حمایتی از گروهآینده

 آموزشی علوم ورزشی

گذاری دانشگاه آزاد برای  میزان سرمایه

 توسعه علوم ورزشی در بدنه خود 

های کاریابی فعال در  ایجاد مراکز و سامانه

 حوزه ورزش 

های کاریابی فعال در حوزه مراکز و سامانه

 ورزش 

محیطی  شبکه 

کاریابی و اشتغال  

 ورزش 

Environmental 

Network of 

Sports 

Employment 

and 

Employment 

ایجاد خدمات مشاوره کارآفرینی و  

 وکار در حوزه ورزش کسب

وکار در  خدمات مشاوره کارآفرینی و کسب

 حوزه ورزش 

بسترسازی مناسب برای تجارت و حضور  

 داران سرمایه
 ورزش کشور زنجیره تأمین در 

های  ارائه تسهیالت به افراد در قالب تیم

 کاری 

تسهیالت ملی حمایت از اشتغال و کارآفرینی 

 در حوزه ورزش  
  و کار  بازار روندهای

 کشور  اشتغال
Trends in the 

Country's 

Labor Market 

and 

Employment 

تغییرات موجود در عرضه و تقاضای نیروی 

 کار 

تغییرات موجود در عرضه و تقاضای  روندها و 

 نیروی کار 

وکار بین  تحوالت مربوط به فضای کسب

 المللی در حوزه ورزش 

تحوالت مربوط به مهاجرت بین استانی و 

 خارجی در حوزه ورزش 
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 کدهای اولیه و کدبندی متمرکز -3ادامة جدول 
Table 3- Basic Codes and Centralized Coding 

 اولیه کد 
Initial Code 

 کد متمرکزشده 
Centralized Code 

 کد محوری 
Axial Code 

 شدن محتوای آموزشی کاربردی
شدن محتوای آموزشی تحصیالت  کاربردی

های علوم ورزشی دانشگاه تکمیلی در گروه
 آزاد

محوری علوم  اشتغال
 ورزشی دانشگاه آزاد 
Employment-
Oriented Sport 

Sciences of 
Azad 

University 

 ها ها و رسالهبودن پایان نامهکاربردی
های  ها و رسالهنامهکید بر انجام پایانأت

کاربردی توسط دانشجویان تحصیالت  
 تکمیلی

های تخصصی و مدیریتی  آموزش مهارت
 های ورزشی مجموعه

 ها ها و تخصصتوجه به حرفه

ریزی مسیر تحصیل تا شغل برای  برنامه 
 دانشجویان 

به  التحصیالن فارغمشاوره و تشویق  
  هدایت ریزی مسیر تحصیل تا شغل برنامه

  در  التحصیالنفارغ
 تحصیلی مسیر

 شغلی 
Guiding 

Graduates in 
the Career 

Path 

 نویسی و تقویت رزومه آموزش رزومه
التحصبالن در زمینه غآموزش و مشاوره به فار

 نویسی و تقویت رزومه رزومه

 التحصیالن  فارغآموزش حوزه شغلی به 
گرایی و انتخاب  های تخصصآموزش روش

 التحصیالن  فارغحوزه شغلی به 

ها در  کمک به شناخت استعدادها و پتانسیل
 التحصیالن  فارغدانشجویان و  

های کمک به شناخت استعدادها و پتانسیل
فنی و مهارتی در دانشجویان و  

 التحصیالن  فارغ
های تخصصی ورزشی در  ارتقای مهارت

 التحصیالن  فارغ
های تخصصی ورزشی در  ارتقای مهارت

 التحصیالن  فارغ
  ارتقای

پذیری  اشتغال
  التحصیالنفارغ

 ورزشی 
Promoting the 
Promoting the 
Employability 

of Sports 
Graduates 

کیفیت   برای توجه به محتوای آموزشی  
پذیری برحسب مقطع و گرایش  اشتغال

 تحصیلی

پذیری برحسب  توجه به کیفیت اشتغال
 مقطع و گرایش تحصیلی 

 مهارت برای کارآفرینی در ورزش  قایارت
به کارآفرینی در التحصیالن  فارغرشد تمایل 

 ورزش 

فارغ  فراگیرشدن خدمات مشاوره شغلی به  
 الن ماهر یالتحص

فراگیرشدن خدمات مشاوره شغلی به  
 ن ماهر یال التحصفارغ

و  پایداری سیستم
اشتغال    توسعه

 التحصیالن فارغ
System 

Stability and 
Graduate 

Employment 
Development 

بخشی بین تعداد و تخصص  تناسب
  التحصیالنفارغ

بخشی بین تعداد و تخصص  تناسب
 با نیازهای بازار کار ورزش التحصیالن  فارغ

  التحصیالنفارغآموزی مستمر در مهارت
آموزی مستمر در  شدن فرهنگ مهارتنهادینه

  التحصیالنفارغ
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از فرایند تحلیل نظری انتخابی است.    ،بنیادداده  ۀآخرین مرحله  انتخابی عبارت کدگذاری  کدگذاری 

یید اعتبار  أ ها، تبندیمند آن با دیگر دستهکردن نظامبندی اصلی، مرتبطیند انتخاب دسته ااز فراست  

برای   در  .دارندنیاز    بیشتره اصالح و توسعه  ب  هایی کهبندیاین روابط و تکمیل دسته  پژوهش  این 

و فهم براساس    شده   نمایش داده ای  شدههای تفکیکالیه  ، ها آنبودن  پذیر  نمایش کدهای نظری  و 

  .شده است ها در کنار هم، مدل نهایی پژوهش ارائهقرارگرفتن الیه

 

 )گزینشی(  ریکدگذاری نظ  -4جدول 
Table 4- Theoretical Coding (Selective) 

 کد نظری 
Theoretical Code 

 کد محوری 
Axial Code  نشانگر در کدگذاری 

Markers in Coding   سطح 
Level 

 منظر
Landscape 

 ابعاد
Dimensions 

 محیطی و 
 اکوسیستمی

Environmental 
and Ecosystem 

رویکردهای سیستم  
 آموزشی 

Educational 
System 

Approaches 

 ,P1, P4, P6, P7, P13 رویکردهای آموزشی دانشگاه آزاد 
P15, P16 

 P2, P3, P7, P11, P12 رویکردهای علوم ورزشی کشور

 بازار اشتغالروندهای 
Employment 

Market Trends 

 ,P5, P6, P7, P8, P9 ورزش  صنعت  و  بازار روندهای
P10, P12, P14 

 ,P1, P5, P6, P8, P10 کشور  اشتغال و کار بازار روندهای
P12, P13, P15, P16 

 ساختاری و 
 سیستمی 

Structural and 
Systemic 

های علوم قابلیت
 ورزشی دانشگاه آزاد 
Sports Science 
Capabilities of 

Azad 
University 

توانمندی دانشگاه آزاد در تحصیالت  
 تکمیلی ورزشی 

P1, P8, P9, P11, P13, 
P15, P16 

محوری علوم ورزشی دانشگاه  اشتغال 
 آزاد 

P10, P12, P13, P15, 
P16 

های سیستم  ظرفیت
 اشتغال در ورزش

The Capacities 
of the 

Employment 
System in 

Sports 

سیستم آموزش فنی، مهارتی و شغلی  
 ورزش

P2, P3, P6, P10, P12, 
P16 

 شبکه محیطی کاریابی و اشتغال ورزش

P3, P12, P15 P16, 

های اشتغال چالش 
 التحصیالن فارغ 

Graduates' 
Employment 
Challenges 

 اشتغال های فردیچالش 
 التحصیالن فارغ 

P11, P12, P10 P12, 
P13, 

 ,P1, P3, P5, P8, P10 اشتغال های ساختاری و محیطیچالش 
P16 
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 کدگذاری نظری )گزینشی(  -4جدول ادامة 
Table 4- Theoretical Coding (Selective) 

 کد نظری 
Theoretical 

Code 

 کد محوری 
Axial Code 

 نشانگر در کدگذاری 
Markers in Coding  

 کد نظری 
Theoretical Code 

 کارکردی
 ایو توسعه

Functional and 
Developmental 

راهبردهای توسعه 
اشتغال 

 التحصیالن فارغ 
Strategies for 

the 
Development 
of graduate 

Employment 

   اشتغال نظام مدیریت کارآمدسازی
 ورزش

P2, P6, P10, P15, P3, 
P4, P7, P8,  

 اشتغالزایی سازیظرفیت
 ورزشی   التحصیالن فارغ 

P10, P12, P16, P8, 
P9 

  مسیر در  التحصیالنفارغ  هدایت
 شغلی  تحصیلی 

P4, P3, P5, P6, P7, 
P9, P11 

پیامدهای محتمل و  
 مرجح

Probable and 
Preferred 

Consequences 

  التحصیالنپذیری فارغ اشتغال  ارتقای
 ورزشی 

P13, P8, P9, P11, 
P14, P15 

اشتغال  و توسعه پایداری سیستم
 التحصیالن فارغ 

P4, P5, P6, P13, P15, 
P16 

 ها مصاحبه شد.با آنافرادی است که    ۀهنددشان( ن personبه معنی )  pجدول نشانگر این   * در

 

لفه بود. سطوح مدل شامل  ؤم  57بٌعد و    15منظر،    7سطح،    سهارچوب و مدل مفهومی شامل  هچ

توسعه  و  کارکردی  سیستمی،  و  ساختاری  اکوسیستمی،  و  محیطیمحیطی  سطح  است.  و    ای 

رویکردهای منظرهای  شامل  روندهای  سیستم  اکوسیستمی  و  سطح است  اشتغال  بازار  آموزشی   .

  سیستم  های ظرفیت،  آزاد  دانشگاه   ورزشی  علوم  هایقابلیتشامل منظرهای    سیستمی  و  ساختاری

شامل    ایتوسعه   و  کارکردیسطح  است.    نالتحصیالفارغ  اشتغال  یهاچالشو    ورزش  در  اشتغال

 . است مرجح و محتمل  پیامدهایو  نالتحصیالفارغ اشتغال توسعه راهبردهایمنظرهای 

رویکردهای آموزشی دانشگاه آزاد و رویکردهای علوم   آموزشی شامل ابعادمنظر رویکردهای سیستم  

 ورزش و روندهای  صنعت  و  بازار  روندهای  منظر روندهای بازار اشتغال شامل ابعاد  .استورزشی کشور  

است.  اشتغال  و  کار  بازار قابلیت  کشور  ابعاد منظر  شامل  آزاد  دانشگاه  ورزشی  علوم  توانمندی   های 

اشتغال ورزشی  تکمیلی  تحصیالت  در  آزاد  بود.دانشگاه  آزاد  دانشگاه  ورزشی  علوم  منظر   محوری 

ابعاد ظرفیت اشتغال در ورزش شامل  سیستم آموزش فنی، مهارتی و شغلی ورزش و    های سیستم 

  ن شامل ابعاد التحصیالفارغی اشتغال  هاچالشمنظر    ش است.شبکه محیطی کاریابی و اشتغال ورز

فردی  هاچالش و  التحصیالفارغ  اشتغالی  محیطیهاچالشن  و  ساختاری  منظر  بود.    اشتغال  ی 
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اشتغال   توسعه  ابعاد التحصیالفارغراهبردهای  شامل  ورزش،   اشتغال   نظام  مدیریت  کارآمدسازی  ن 

شغلی   تحصیلی  مسیر  در  نالتحصیالفارغ  ورزشی و هدایت  نالتحصیالفارغ  زاییاشتغال  سازیظرفیت

ارتقای  است. ابعاد  و    ورزشی  نالتحصیالفارغ  پذیریاشتغال  منظر پیامدهای محتمل و مرجح شامل 

 ن بود.التحصیال فارغاشتغال  و توسعه پایداری سیستم

توالی صورت  به،  شده در شکلی ترسیمهافلشبا  کلی ارتباط بین سطوح و منظرها مطابق    گیریجهت 

به سپس  و  سیستمی  و  ساختاری  سطح  به  اکوسیستمی  و  محیطی  و  سطح  کارکردی  سطح  سوی 

 ای است.توسعه 
 

 
تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی با  التحصیالنفارغمدل توسعه اشتغال  -1شکل 

 رویکرد اکوسیستمی 

Figure 1- Employment Development Model of Postgraduate Sports Science 

Graduates of Islamic Azad University with Ecosystem Approach 
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 گیریبحث و نتیجه 

لفه بود. سطوح مدل شامل  ؤم  57بٌعد و    15منظر،  هفت  سطح،  سه  ارچوب و مدل مفهومی شامل  هچ

کلی ارتباط    گیریجهت ای است.  محیطی و اکوسیستمی، ساختاری و سیستمی، کارکردی و توسعه

مطابق   منظرها  و  سطوح  ترسیمهافلشبا  بین  شکل  ی  در  و   صورت  بهشده  محیطی  سطح  توالی 

 ای است. سوی سطح کارکردی و توسعه و سپس به   است  ساختاری و سیستمی  اکوسیستمی به سطح

چ اشتغال    یرویکرد  ،ارچوبهاین  موضوع  به  چندسطحی  و  سیستمی  علوم التحصیالفارغجامع،  ن 

نظر   ورزشی دانشگاه آزاد دارد. از دیدگاه جامعیت، انواع متغیرها و عوامل دارای نقش و اثر مشهود در 

محیطی )نقش پیشایندی و  -لفه از عوامل اکوسیستمیؤ. از منظر سیستمی، رویکرد ماندشدهگرفته  

کارکردی   -عوامل پیامدی   ،هایتن سیستمی )نقش فرایندی( و در-سوی عوامل ساختاری ای( به زمینه 

.  شدند نهادی شناسایی    -سازمانی   -خرد و عوامل فردی-عوامل کالنهمچنین    )نقش پیامدی( است.  

پژوهش    هایپژوهش مفهومی  مدل  جزئیات  یا  کلیات  نیز  کردهپیشین  تأیید  با    .اند را  مدل  کلیات 

  و همکاران  اکوسیستم کارآفرینی ورزش کشور مانند نگهداری  یهازمینهمحور در  مدل  هایپژوهش

و  2019)  )( همکاران  و  ارائه ستهمسو  (2019فرهمندمهر  مدل  و  توانمیشده  .  جامعیت  نظر  از  د 

اشتغال  منظا بر  اثرگذار  متغیرهای  خأل  ،نالتحصیالفارغمندسازی  و  موجود  دانش  تکمیل  های به 

 . کندپیشین کمک   هایپژوهش

اشتغال   بازار  آموزشی و روندهای  سیستم  و اکوسیستمی شامل منظرهای رویکردهای  سطح محیطی

رویکردهای آموزشی دانشگاه آزاد و رویکردهای    . منظر رویکردهای سیستم آموزشی شامل ابعاد است

ابعادمنظر    .استعلوم ورزشی کشور   ورزش و   صنعت  و  بازار  روندهای  روندهای بازار اشتغال شامل 

دو محیط کلی آموزشی و بازار و  شوندگان  مصاحبه  ،درواقع  کشور است.  اشتغال  و  کار   بازار  روندهای 

مصاحبه شوندگان    بیشتر  .کردند معرفی    التحصیالنفارغبرای    زاییاشتغالبستر اصلی    عنوانهرا بصنعت  

ضرورت توجه به رویکردهای  ید داشتند.  أکت«  ارتباط اثربخش و چندجانبه بین دانشگاه و صنعت»بر  

آموزشی دانشگاه آزاد و رویکردهای علوم ورزشی کشور  تفکیک دو بخش سیستمبه ،سیستم آموزشی

 ی دولتی با دانشگاه آزاد بیان کرد )واقفیهادانشگاهتوجه بین    درخورهای  دلیل تفاوتبه  توانمیرا  

  تفکیک دو بخشدر همین راستا اهمیت شناخت روندهای بازار اشتغال به (. 2015نظری و همکاران، 

توجه بین صنعت ورزش با سایر   درخورهای  دلیل تفاوتبه،  کشور  اشتغال کلی  و  کار  ورزش و بازار  بازار

  در مقایسه باتوجه به وضعیت و وجهه دانشگاه آزاد »شوندگان نیز بر ست. چند نفر از مصاحبههاحوزه 

در    کید داشتند. أ ت   «سایر مشاغل در مقایسه باحوزه ورزش    در هااز یک طرف و تفاوت  هادانشگاهسایر  
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کید شده است که بیانگر نقش پویای  أ ی محیطی موجود تهاناها بر روندها و جریدوی این محیط هر  

پیشین که عوامل  نتایج این پژوهش تاحدودی با نتایج مطالعات  .  (2019)نام و همکاران،    محیط است

  ،2017عیدانی،  ،  2013همسویی داشت )فراهانی و همکاران،    ،را بررسی کرده بودند  هازمینه محیطی و  

راستا  (2018راتن،   همین  در  که    توانمی.  کارآفرینی هاچالشرفع  برای  گفت  و  اشتغال  ی 

یافته و جدی در نظام آموزشی و  سیستمی، سازمان  یباید رویکرد  ،بدنی تربیت رشته    التحصیالنفارغ

. جریان  به کار برده شودبسترسازی مناسب توسط متولیان برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در ورزش  

د. ارتباط  ناست که دانشگاه با صنعت ارتباط مطلوب برقرار ک  نیازمند اینو کارآفرینی    زاییاشتغالملی  

در طول تاریخ   ،محور و پایدارفرایند توسعه دانش  برصنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری آن  

های متعددی نیز درباره ابعاد  گذاران قرار گرفته و بحث خصوص سیاستنظران بهعموم صاحب  دنظرم

است ارتباط مطرح شده  راهبرد کشورهای مختلف    .این  بر  این  با مروری دقیق   توان می،  زمینهدر 

  ها آن دیدگاه غالب را نگرشی آمیخته با اثربخشی فوری به ارتباط این دو نهاد از منظر نحوه فعالیت  

شتاب یا  مقطعی  راهکارهای  ارائه  به  که  نهاد  زدهدانست  دو  و صنعت  دانشگاه  است.  منجر شده  ای 

رسیدن به    محیطی ارتباط بین این دو  . الزمه برقراراندی کلیدی جامعه در دنیای دانایی محور کنون

گذاران ارشد رسد که سیاستبنابراین بسیار مهم به نظر می  ؛درک صحیح و سودمند از یکدیگر است

نظام آموزش عالی را با این    توانمیتحوالت و تغییرات محیطی را درک و روشن کنند که چگونه  

 ، تطبیق داد.شودمیهای شغلی انجام شرایط محیطی که در آن فعالیت

ساختاری قابلیت  سطح  منظرهای  شامل  سیستمی  ظرفیت  دانشگاه  ورزشی  علوم  هایو    های آزاد، 

ورزشی های علوم  ن است. منظر قابلیتالتحصیالفارغ  اشتغال  یهاچالشورزش و    در  اشتغال  سیستم

ابعاد محوری علوم توانمندی دانشگاه آزاد در تحصیالت تکمیلی ورزشی اشتغال  دانشگاه آزاد شامل 

سیستم آموزش   های سیستم اشتغال در ورزش شامل ابعادمنظر ظرفیت  .استورزشی دانشگاه آزاد  

اشتغال ی  هاچالشمنظر    فنی، مهارتی و شغلی ورزش و شبکه محیطی کاریابی و اشتغال ورزش است.

 ی ساختاری و محیطیهاچالشن و  التحصیالفارغ  اشتغالی فردی  هاچالش  ن شامل ابعادالتحصیالفارغ

دلیل  به  احتماالً   ،های علوم ورزشی در دانشگاه آزادشوندگان به قابلیتتوجه ویژه مصاحبه  .است  اشتغال

توجه به   ،برایندر کشور وجود دارد. عالوه  هادانشگاهکیفیت آموزشی این    دربارۀانتقادهایی است که  

های سیستم اشتغال ورزش در راستای تناسب بین رشد پذیریش دانشجویان علوم ورزشی در ظرفیت

طور مشخص به  توانمیرا    هاچالشآموزش عالی با نیازهای بازار کار ورزش برجسته شده است. اهمیت  

دانست.   مربوط  اقتصادی کشور  بحران  نتایج نتایج  به  با  تاحدودی  پژوهش  اسدی  بنی  مطالعات  این 
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(2016( مرادی  وطن2018(،  و  فراهانی  نصیرزاده،  و  تفسیر    . دارد  یوانخهم(  2018)دوست  (  در 

بود    توانمیساختارها و سازوکارهای مناسب ن  نبوددر صورت  گفت که    توانمی  ترکاربردی امیدوار 

ی خود  هامهارت، در بازار کار به یافتن کار متناسب با  شوندمی  التحصیلفارغدانشجویانی که در آینده  

وجود داشته باشد،    بدنیتربیت آموختگان رشته  دانش  دربارۀ  که اطالعات کافییدرصورت  اشند. ب  موفق

)برومند و همکاران،    برای اشتغال در این رشته فراهم کرد  را  های مدونیریزیبرنامه  توانمیساالنه  

کاری در استخدام نیروهای کار جلوگیری کرد. توجه  از موازی   توانمی. براساس همین اطالعات  (2019

نگرانی  متغیرهای محیطیبه   زیادی در کاهش  درتا حد  مؤثر    التحصیالنفارغبیکاری وسیع  بارۀ  ها 

نظام    نبودنبرخوردار   ،دانشگاهی   التحصیالنفارغ  نداشتنیکاری و اشتغالترین دالیل باست. از عمده

  ؛استآموختگان دانشگاهی  آموزش عالی از سیستم فراگیر توسعه فرهنگ کارآفرینی در میان دانش

زمین  اینکتهبنابراین   در  نباید  رشته  التحصیال فارغاشتغال    ۀکه  شود  بدنی تربیتن  غفلت  آن  ،  از 

در    شغلیی  هامهارت ی تحصیلی مختلف به  هادوره در    التحصیالنفارغسازی سیستمی اشتغال  ظرفیت

این احتمال را داد که    توانمی،  افزایش یابد  اشتغالی  هامهارتاست. هر اندازه این    بدنی تربیت رشته  

 گیرد. و در جهت مطلوب قرار می شودمیآینده شغلی دانشجویان تأمین 

  ن و پیامدهای التحصیالفارغ  اشتغال  توسعه  ای شامل منظرهای راهبردهای توسعه  سطح کارکردی و 

اشتغال    .استمرجح    و  محتمل توسعه  راهبردهای  ابعادالتحصیالفارغمنظر  شامل   کارآمدسازی  ن 

ظرفیت  اشتغال  نظام  مدیریت هدایت   نالتحصیال فارغ  زاییاشتغال   سازیورزش،  و   ورزشی 

  منظر پیامدهای محتمل و مرجح شامل ابعاد ارتقای   شغلی است.  تحصیلی   مسیر  در  نالتحصیالفارغ

پایداری سیستم  ورزشی  نالتحصیالفارغ  پذیریاشتغال در    .استن  التحصیالفارغاشتغال    و توسعه  و 

پژوهش   مدل  از  این سطح  یک    توانمیتبیین  مدیریت  پیرامون  اصلی  قضاوت  و  ارزیابی  که  گفت 

  گیرد. ژنگدرواقع در سطح کارکردی و توسعه صورت می  ،سیستم مانند آموزش و اشتغال در ورزش

بینی و هدایت صنعت ورزش را ضروری  نقش ارزیابی مستمر اکوسیستمی برای پیش(  2018)  ماسون  و

  ، این سطح از وضعیت بهتری برخوردار باشندهرچند عوامل  گفت    توانمی. در همین راستا  داند می

  ر ب  . چند نفر از مصاحبه شوندگان نیزشودمیتر ارزیابی  نیز مطلوب  جریان برخاسته از دو سطح قبلی

«  ها و فرایندهای آنآموزشی و شغلی ورزش با ورودیها و پیامدهای نظام  توجه به تناسب خروجی »

داشتند.أ ت مرتبط  کید  ایجاد    نهادهای دولتی  و  کارآفرینی ورزش  و  ایجاد شبکه محیطی کاریابی  با 

. در همین  (2019فرهمندمهر و همکاران، ) د نثر در این زمینه بردارؤد گامی منتوانمیشبکه ارتباطی 

 سیس دفتر اقتصاد ورزش و کمیته اشتغال و کارآفرینیأ با توجه به توزارت ورزش  رسد  به نظر می  راستا
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  با هدف تشویق کارآفرینی ورزشی باشد  هابرنامهدر بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی  

 عنوان به  ها و فدراسیون   هادانشگاهیی مانند  هاناسازم . در این زمینه  شوندگان()نظر دو تن از مصاحبه

د  توانمی،  التحصیالن علوم ورزشیغاشتغال فارکننده برای پیشبرد  کننده و تسهیلایجادکننده، کمک

گرایی  تخصص  از طریق ترویج   ی غیردولتیهادانشگاه  صحیح در نظام آموزشی   گذاریسرمایهبا توجه به  

 . (2018  )مرادی،  به این امر کمک کند  و ایجاد شبکه ارتباطی  التحصیالنفارغریزی فردی  و برنامه

توانایی  نبود از  ایجادشبکهشناخت  و  خود  یادگیرنده  های  جامعه   عنوان به   التحصیالنفارغسازی 

عوامل  هالفه ؤم اصلیبازدارنده ی  نقشی  یا    را  ،  اشتغال  رشته   التحصیالنفارغاشتغال  فقدان  در 

نتایج   . دنکنمیایفا    بدنی تربیت با  تاحدودی  نتایج  همکارانهای  پژوهش  این  و  (،  2013)  فراهانی 

 ای نکته،  دهنده توسعه عوامل  در راستای  ( همخوان است.  2019( و برومند )2019)  و همکاران  نگهداری

بر  است. متخصصان و کارشناسان عالوه  جریان توسعه صنعت ورزش کشور،  که باید به آن توجه کرد

کشور ورزش  صنعت  توسعه  اشتغال ؤم  دهندهتوسعه عامل    ترینمهم   عنوانبه   جریان  بر  ثر 

آموزشی    یهابرنامهدر تغییر  را    ها دانشگاه  نداشتناستقالل همچنین  ،  بدنیتربیت رشته    التحصیالنفارغ

سای  ؤ. بدیهی است ردانندمیکننده عاملی تعیین ،التحصیالنفارغشدن فرینآسمت کاربه بدنی تربیت

با بازنگری در دروس تئوری و عملی، هماهنگی اساتید در ایجاد رویکردهای    دانشگاه آزادی  هادانشکده

افزاری جدید و مدرن  صورت پذیرد، ایجاد امکانات سخت  ترکاربردیجدید در تدریس که با دیدی  

ند به بهبود شرایط علمی و عملی دانشجویان کمک  توانمی  ،های کاربردیها و کارگاهمانند آزمایشگاه

 .  گذاشتخواهد   ثیرأ ت آینده شغلی دانشجویان و جامعه  برور قطع طامر بهو این  کنند

ن علوم ورزشی با  التحصیالفارغگفت که اشتغال    توانمیبراساس مدل مفهومی پژوهش    ،کلی صورت به

ی  هاویژگیرویکرد اکوسیستمی، فرایندی سیستماتیک و چندسطحی است که در هر سطح و مرحله 

به خود   داردمختص  اثر می  را  عوامل همبسته خود  از  و ازاین؛  پذیردو  متولیان  تا  دارد  رو ضرورت 

سیستم   در  بگیرند. تغییرمسئوالن ارتباط بین عوامل در درون هر سطح و با سایر سطوح را درنظر  

در    نسبتاً آموزش  ناکارآمد  و  به  ی هادانشگاهسنتی  مهارتآزاد  نوین،  رویکردهای  و  سوی  محور 

سیستم    در  تغییر  نیازمند   پذیراشتغال آزادکلیات  دانشگاه  در  د  بای می  تغییر  این.  است  آموزشی 

با    و   قدم بهمقد برای    زاییاشتغالالتحصیالن و  غفار   پذیریاشتغالتوسعه    . باشد  تفکر  و  درایتهمراه 

  . مندی برسدمبتواند به نظا  کشد تامیطول    و چند سال   است  مدتدراز  ایبرنامهوجود    نیازمند   ها آن 

پیشنهاد  به مشخص  چهالفهؤم  شود میطور  و  مضامین  ارائهه،  پژوهش  ارچوب  این  در   برای شده 
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نگری در تصمیمات و اقدامات و همچنین فرایندنگری در ، جامعهابرنامهسازی مفهومی اسناد و  غنی

 به کار برده شود.   نالتحصیال فارغآموزش و اشتغال ارزیابی و مدیریت عملکرد مربوط به 

ی دیگر  هاروشکه سعی شد از طربق    داشت  هابرخی محدودیتها  پژوهشاین پژوهش مانند سایر  

شود:   صاحب  نکردنهمکاری  - 1کنترل  افراد  بازاربرخی  دانشگاهی،  برجسته  و  سازمانی    ینظر  و 

کمبود اطالعات محیطی مستند از   - 2  ،( تعدیل این محدودیت  برای  )استفاده از منابع علمی تکمیلی

  - 3  و  ( تعدیل این محدودیت  برای  رویدادی  اکوسیستم کارآفرینی ورزش )استفاده از مصادیق و شواهد 

تفاوت  گیریجهتبودن،  ای سلیقه  و  مختلف  انتقادی  افراد  دیدگاه  اشتغال    دربارۀهای  ابعاد 

الن علوم ورزشی دانشگاه آزاد )استفاده از حداقل دو نفر در هر تخصص مرتبط با موضوع  یالتحصفارغ

   . تعدیل این محدودیت( برای

استفاده از مدل پژوهش    - 1:  اند ازها عبارتپیشنهادشده  های مطرحبراساس نتایج پژوهش و محدودیت

ارزیابی تصمیم  برای  تحلیل،  برنامه  گیریو  مدیریت  و  در  ورزشی هاگروهریزی  علوم  آموزشی  ی 

تجمیع اطالعات و مستندسازی تجربیات   - 2  ؛ی همکار و مرتبط بیرونی هاناسازم ی آزاد و  هادانشگاه

ی  هاروشسایر  ه از  استفاد  - 3  ؛ارچوب مدل پیشنهادیهمدیریت اشتغال در ورزش کشور براساس چ

نیمه  هایپژوهشمانند    پژوهش  و  راهبردی  اشتغال تطبیقی،  اکوسیستم  بررسی  برای  تجربی 

بخشی ازمانی و میانساستفاده از مدل پژوهش برای تقسیم کار بین  -4  ؛دانشگاه آزاد  التحصیالنفارغ

 علوم ورزشی. التحصیالنفارغبرای  زاییاشتغال در زمینه 
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