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 چکیده

 رویکرد اب اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم و یبدن تیترب آموختگاندانش اشتغال راهبردي برنامه هدف از پژوهش حاضر، تدوین
، میدانی بود. هادادهیابی (پیمایشی) و از نظر روش گردآوري کارآفرینی بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردي، با توجه به هدف از نوع زمینه

نشگاه آزاد اسالمی علوم ورزشی داآموختگان دانشحوزه آموزش و اشتغال  نظرانصاحبجامعه آماري پژوهش شامل استادان، مدیران و 
صورت هدفمند از میان استادان، مدیران و کارشناسان علوم ورزشی انتخاب شدند. ابزار گردآوري نفر به 46بود و نمونه آماري به تعداد 

بزارها با استفاده از نظر ایی محتوایابی دلفی بود. روایی ي زمینههاکیتکني، مصاحبه، پرسشنامه و اکتابخانهها شامل مطالعه داده
ه مؤلف 61شد و  از روش سوات استفاده هاافتهبراي تحلیل ی شد. دییتأمتخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ارزیابی و 

ی، تیریو مد ياختارسدر شش منظر  هامؤلفهبودند. این و تهدیدها  هافرصت، هاضعف، هاقوتاز فرایند دلفی شامل  شدهییشناساراهبردي 
مربوط به  مؤلفهین ي شد و بیشتربندچارچوبي و رفتار يفرد، و بازار صنعت، و ارتباطات اطالعاتی، علم -یآموزش، و خدمات هاتیحما

ت، نزدیک موقعیت راهبردي در حوزه ثبا ) بود. ماتریس ارزیابی نشان داد کهمؤلفه 17) و بخش تهدیدها (مؤلفه 15ی (و علم یآموزشمنظر 
آموختگان دارد. شناسایی این موقعیت حاکی از آن است که با وجود مشکالت، سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی دانشقرار  به رشد

 علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی نیازمند رسیدن به پایداري نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد است.
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 مقدمه

و هم  ياقتصاد ههم جنب یانسان يرویمسائل مربوط به ن

و  هاياستگذاریدر س نیدارند. بنابرا يراقتصادیغ هجنب

 يریچشمگ تیاهماز  یانسان يروین ،کالن يهايزیربرنامه

 يرهایاز جمله متغ يکاری. در واقع اشتغال و ببرخوردار است

در  یمختلف زمان يهااند که در دورهیو اجتماع ياقتصاد

 يهاو از دغدغه اندودهجهان مورد توجه ب يتمام کشورها

 ).1( شوندیمحسوب م يو اقتصاددانان هر کشور استگذارانیس

حفظ و توسعه شغل از مباحث  د،یتول تیاشتغال و اهم

و  استگذارانیساست شده  سبباست که  راهبرديمهم و 

انطباق  يمهم برا يعنوان ابزاررا به ینیکارآفر ران،یمد

). امروزه 2بشناسند ( تیبه رسم دیجوامع با اقتصاد جد

هاي علمی براي استفاده از روش در پیدیریت کالن کشور م

اشتغال و  هآفرین در زمیننترل عوامل مشکلک و شناخت

ها براي شتاب دادن به حرکت ها به فرصتتبدیل چالش

سانی مناسب در این خصوص نیروي ان روازاینتوسعه است. 

شود که بر اساس به فردي اطالق می ،محوردر اقتصاد دانش

نیازهاي بازار آموزش دیده باشد. پس با توجه به اینکه نقش 

آموزش عالی در راهبرد توسعه مبتنی بر دانش، کلیدي و 

عنوان موتور تواند بهآموزش عالی میرو ازاین ،محوري است

مولد و مؤثر  اشتغال دایجا منظورکشور به همحرك در توسع

 .)3(کند  عمل انسانی براي تربیت نیروي

ي شغلی و انتصابات در جامعه، به هاتیموقعبخشی از 

. بنابراین باید به شودیممربوط  هادانشگاه آموختگاندانش

ي شغلی آنها حساس هایستگیشاچگونگی آموزش و کسب 

 عملی يهامهارت بر توسعه الزم است حاضر حال بود. در

 گونهنیا افزایش با تا شود، دیها تأکدانشگاه افراد در

 سایرین با موفق ياگونهبه کار بازار در بتوانند هامهارت

 ییهاییتواناچنین  از برخورداري بدونآنها  کنند. رقابت

 ).4یابند ( دست خود مطلوب شغل به نتوانند شاید

ي هايزیربرنامهدانشگاه براي حفظ پویایی خود نیازمند 

و کنترل  هاروشي و راهبردي، بهبود فرایندها و اتوسعه

مستمر کیفیت است. انجام و تحقق هریک از امور و 

ریزي دقیق، نیازمند فرایندهاي مذکور همراه با برنامه

میزان تأثیر  اطالعات واقعی، شفاف، مرتبط و روزآمد است.

آزاد بر  ي دولتی وهادانشگاهو نحوه اجراي آن در  هاآموزش

به تفکیک  آموختگاندانشی، خالقیت و نوآوري نیکارآفر

ه مسئلهاي مختلف تحصیلی متفاوت است. بررسی گروه

 مسائلاشتغال به میزان زیادي نیازمند بررسی جوانب و 

یی در این حوزه هاپژوهشمتنوع آموزشی در جوامع است. 

ي هارشتهالتحصیالن و نشان داده که بین اشتغال فارغ

حصیلی آنان ارتباط کاملی وجود ندارد. تعداد زیادي از ت

التحصیالن در مشاغل مربوط به رشته تحصیلی خود فارغ

 ).5( اندنشدهجذب 

سال گذشته، در کشور ما رشد کمی دانشجویان  یدر س

 .از افزایش چشمگیري برخوردار بوده است ،نظريي هارشته

ر کار سازگار با نیازهاي بازا ي آنانهایخروجکیفیت اما 

که این امر به بروز یکی از معضالت  ينبوده است به طور

التحصیالن دانشگاهی اساسی کشور با عنوان بیکاري فارغ

 انددادهها نشان منجر شده است. در این خصوص پژوهش

هاي الزم و از بیکاران دانشگاهی فاقد مهارتدرصد  70که 

کارجویی  هروحیفاقد  اند،تعدادي از آنها که داراي تخصص

 ).6(و کارآفرینی هستند 

ویژه براي جوانان و حتی هبیکاري ب هسئلم    

ی بدن تیتربدر رشته  خصوصبهها التحصیالن دانشگاهفارغ

از معضالت بسیار و علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی 

محدود بودن  شود و با توجه بهمهم کشور محسوب می

 يکارگماردولتی راهی جز به توانایی جذب آنان در مراکز

دانشگاه  .ندارد وجود آنان در بخش خصوصی و خوداشتغالی

ترین دانشگاه حضوري جهان، عنوان بزرگی بهاسالمآزاد 

نفر از این دانشگاه  000/400/2تاکنون بیش از 
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دانشجو در آن مشغول  000/150/1التحصیل شده و فارغ

ي هاپژوهشي اهافتهتحصیل هستند. لیکن با توجه به ی

آموخته، متعلق میدانی بخش چشمگیري از بیکاران دانش

 ).7به این دانشگاه است (

ها و مراکز آموزش عالی التحصیالن دانشگاهجذب فارغ

هایی و ویژگی هاییکشور در بازار کار منوط به داشتن توانا

در طول دوران تحصیل در  بایداست که بخشی از آنهــا 

بر این، برخی از عوامل بیــــرونی د. عالوهشودانشگاه ایجاد 

که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است 

دارند.  ییبسزا ریالتحصیالن تأثفارغ نیز بر اشتغــــال

هاي نظام آموزش عالی در تأمین نیازهاي ها و فرصتچالش

مهارتی نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار از دو بعد 

 ).4( گیردمـیر ل بیرونی و درونـی مورد توجه قراعوامــــ

 يهاتوسعه مهارتبر ها دانشگاهباید در حال حاضر 

ها مهارت گونهنیا شیتا با افزاکنند  دیافراد تأک یعمل

رقابت کنند.  نیریموفق با سا ياگونهبتوانند در بازار کار به

نتوانند به  دیشا ییهاییتوانا نیاز چن يآنها بدون برخوردار

به  يچراکه بازار کار امروز ،ابندیشغل مطلوب خود دست 

 ،مسلط نباشند يدارد که صرفاً به تئور ازین یالتحصیالنفارغ

 .رندیکار گرا در عمل چگونه به يآن تئور هبدانند کباید بلکه 

به  توانیآموختگان مشده دانششناخته يهایژگیاز و

انتخاب شغل،  يهایستگیشا ،يمورد یکانون يهایستگیشا

حفظ  يهایستگیبه شغل و شا یابیدست يهایستگیشا

 .)8کرد (شغل اشاره 

همچون  زیکشورها ن یآموزش منظا نییتع همسئل

در  دیبا ياقتصاد يهايزیربرنامه ریو سا يانتخاب نوع فناور

 طیو بر اساس شرا یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاسیقالب نظام س

ر بیشتدر حال توسعه بنا شود. امروزه در  يحاکم بر کشورها

به  یتوجهبی لیدلدر حال توسعه به يکشورها

خاص  طیو متناسب با شرا ایپو یآموزش يهايزیربرنامه

 هتود یماندگآموزش نتوانسته مشکل فقر و عقب ها،آن

 يکارو کم يکاریب جهیاز مردم را حل کند و در نت یمیعظ

 نیکشورها بروز کرده و در ا نیدر ا ياکنندهنگران زانیبه م

و  یدانشگاه التیتحص يافراد دارا يکاریب انیم

در  يکاریب يهاصهیخص نیگروه از بارزتر نیا یسرخوردگ

که  دهدینشان م قیتحق نیا جینتا .شده است رهاکشو نیا

آنان  یلیتحص يهاالتحصیالن و رشتهاشتغال فارغ نیب

التحصیالن از فارغ يادیوجود ندارد. تعداد ز یارتباط کامل

 .)5اند (خود جذب نشده یلیتحص هدر مشاغل مربوط به رشت

نظام آموزش عالی  النیالتحصبیکاري خیل فارغ بحران

 کیکمبود نیروي انسانی متخصص مورد نیاز از  با وجود

بهینه از منابع و امکانات و عدم تعریف  هسو، و عدم استفا

 ،ینی در سند راهبردي نظام جامع ورزش کشوربخش کارآفر

از دیگر مشکالتی است که بازنگري در ساختار و نظام 

در زمینه اشتغال  .)9را ضروري ساخته است ( يزیربرنامه

 و کارآفرینی تحقیقاتی به شرح ذیل انجام گرفته است.

 عنوان با پژوهشی در) 1395( همکاران و گودرزي

 کارآفرینی ارتقاي در مؤثر رفتاري عوامل تحلیل«

 رفتاري عوامل که دریافتند »ورزشی مدیریت دانشجویان

 کارآفرینی ارتقاي در مدیریتی و تخصصی، تجاري محیطی،

 در تخصص و عوامل و دارد نقش کشور مدیریت دانشجویان

 يهامهارت کسب موجب دانشجویان آموزش دوران

 ).10( شودیم کشور ورزشی مدیریت حوزه در کارآفرینی

 يهاررسی ارزیابی شاخص) در ب1395( اسديبنی

داد که  نشان، تربیت بدنی کشور يهاکارآفرینی در دانشکده

 تربیت يهاکارآفرینی در دانشکده يهااز شاخص کدامچیه

 . )11( بدنی در وضعیت مطلوب قرار ندارند

) در تحقیقی با عنوان 1397و همکاران ( نیاحسینی

» هاچالش و هاروش ها،دانشگاه در کارآفرینی آموزش«

وکار و فرهنگ کارآفرینانه، آموزش کسبنشان دادند که 

گسترش مراکز تحقیق و توسعه کارآفرینی، برگزاري 
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راهکارهایی  ...هاي آموزش کارآفرینی دیجیتالی و کارگاه

 ).12( است جامعهدر براي ایجاد اشتغال و بهبود بحران بیکاري 

 در کارآفرینی آموزش از بیان کرد هدف) 2017مارتیز (

 است که دانشجویان را فردي يهایژگیو توسعه ورزش،

 ).13( کندیم آماده یخوداشتغال یا کار نیروي براي مؤثرطور به

) بیان کردند تأکید بیشتر بر 2019ویلیام و همکاران (

و ارتباط آن با  در دانشگاهآموزش کارآفرینی و انعکاس آن 

ماهیت عملی آموزش ورزش در صنعت ورزش، سبب 

از دانشجویان بر  در استفادهي کاربردي هامهارتافزایش 

شود و فرصت بیشتر در یادگیري اساس بازار کار می

 .)14( کنندیمپیدا  هامهارت

 

 ۀها در توسعدانشگاه هو بالقو یتوجه به نقش واقع با

 يانباشته شدن حجم باالبه و باتوجه کشور،  ياقتصاد

اطالعات و دانش در دانشگاه و رسوب دانش مزبور و 

 رویکرد سنتی در رییتغ تاهمی و لزوم آن، شدن استفادهبال

 ضروري است. ،يتجار يهاتیقابل بادانشگاه به دانشگاه 

 ،ايو منطقه یمل سطح و مهم دانشگاه در ریخطه فیوظ

 ژهیوبه نانیکارآفر تیو ترب ینیآموزش کارآفر توجه به

 یهروح تیتقو یی وزاحوزه، اشتغال نیآموختگان ادانش

انجام  است بنابراین هاآموختگان دانشگاهدر دانش تیخالق

نظر به يضرور نیدانشگاه کارآفر هنیدر زم یپژوهش

نفر در  8000از  شیب یآموختگ. با توجه به دانشرسدیم

از دانشگاه آزاد  یو علوم ورزش یبدن تیترب هسال در رشت

اشتغال  هات زیادي که در زمینتحقیق با وجودو  یاسالم

وضعیت  در زمینهگرفته انجام يهایبررس ،انجام شده

 یو علوم ورزش یبدن تیترب هآموختگان رشتاشتغال دانش

محدود  ینیکارآفر کردیبا رو ژهیوبه یدانشگاه آزاد اسالم

مدون با  یچارچوب هبا هدف ارائ قیگروه تحق رونی، ازااست

درصدد است راهبردي موجود و نگاه  تیوضع لیهدف تحل

و  یبدن تیآموختگان ترباشتغال دانش کیتا برنامه استراتژ

را  ینیکارآفر کردیبا رو یاسالم ددانشگاه آزا یعلوم ورزش

 هندیدر آ قیتحق نیا جیخداوند نتا ياریتا با  دکن نیتدو

و توسعه اشتغال در  يکاریبه کاهش نرخ ب دیبا ام کینزد

 .ردیحوزه قرار گ نیا رانیمد هحوزه ورزش مورد استفاد

 يپژوهش درك روشن و بهتر نیبا انجام ا رودیم انتظار

در  ینیکارآفر هبر توسع سازنهیاثرگذار و زم طیاز شرا

 نیا يبا اجرا یمدواریام نیدانشگاه فراهم شود. همچن

پژوهش  نیا هژیو يهادر قالب هدف زیرپژوهش به اهداف 

 النیالتحصانداز اشتغال فارغچشم نیاند از: تدوکه عبارت

با  یتربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالم هرشت

 ي،راهبرد برنامه کی هبا ارائ نیو همچنی نیکارآفر کردیرو

نظام  يهايزیرو برنامه هاياستگذاریس ياجرا يراه برا

با هدف توسعه  یدر دانشگاه آزاد اسالم یآموزش عال

به منابع  دسترسی هنیو زم ،ینیآفرو ثروت ینیکارآفر

 يهامهارت شناسایی بنابراین .دشوفراهم  شتریب يدرآمد

 در تواندیم تحصیل دوران در آنها توسعه و کارآفرینی

 اشتغال يهانهیزم و دانشجویان يهاییتوانا و دانش ارتقاي

 در مؤثر يهامهارت تحصیل. باشد مؤثر آموختگاندانش

 و يوربهره افزایش اشتغال، میزان به تواندیم کارآفرینی

 بیکاري میزان از و کند کمک دانشجویان تولید قابلیت

روزافزون  رشد طرفی از. بکاهد دانشگاهی التحصیالنفارغ

 يهاستمیس طریق از ورزشی علوم رشته در دانشجو پذیرش

 در... و غیرانتفاعی آزاد، نور، پیام دولتی، دانشگاهی مختلف

) دکتري و ارشد کارشناسی کارشناسی،( تحصیلی مقاطع

 مشخص قاًیدق اما. پردازدمی دانشجویان مدیریت به ساله هر

 رشته با مرتبط مشاغل در آنها از تعداد چه که نیست

 بررسی در. شوندیم فعالیت به مشغول شان،تحصیلی

 ورزش حوزه در متعددي مشاغل به دنیا در ورزشی مشاغل

 این از بسیاري کشور، ساختار و فضا لیدلبه که ،میخوریبرم

 افرادي دست در یا ندارد وجود یا کشور در مشاغل

 در کشور يهااستیس لیدلاند. بهگرفته قرار رمتخصصیغ
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 و دولت شدن کشور، کوچک هسالستیانداز بچشم طول

 ياندهیآ درآنچه  دولتی، يهابخش در استخدام کاهش

 دانشجویان شدن انباشته بود، خواهیم آن شاهد نزدیک

. است ورزشیو علوم  بدنی تبیتر جمله از مختلف يهارشته

 دانشجو پذیرش اندازه از بیش رشد شاهد اخیر يهاسال در

 جذب ندیدر فرا کهی. درحالمیابوده کشور يهادانشگاه در

 نرخ به. با توجه است نشده توجه جامعه نیازهاي به دانشجو

 مدیریت حوزه درها دانشگاه اثربخشی شده،اعالم بیکاري

آموختگان چراکه دانش است،تأمل  قابل انسانی، نیروي

 بلکه ،آورندینم فراهم کشور براي را فرصتیتنها نه بیکار

  .ندشویم محسوب تهدید و خطر ینوعبه خود

 به تا دارد قصد پژوهش این شد گفته آنچه به عنایت با

 مناسب راهبردي برنامه« که دهد پاسخ اساسی پرسش این

 ورزشی علوم و یبدن تیترب آموختگاندانش اشتغال براي

 .»است؟ کدام اسالمی آزاد دانشگاه

 
 ی پژوهششناسروش

ي کاربردي و به لحاظ هاپژوهشاین پژوهش در زمره 

یابی توصیفی تحلیلی (کیفی و روش پژوهش، از نوع زمینه

بر موضوع  دیتأککمی)، است. همچنین به لحاظ هدف با 

 صورتبهپژوهش، از نوع مطالعات راهبردي است که 

ها میدانی پیمایشی انجام گرفته است. نحوه گردآوري داده

است. راهبرد اجرایی تحقیق با توجه به رویکرد تلفیقی از 

است که بر این اساس مرحله  1نوع راهبرد اکتشافی متوالی

ي کیفی انجام گرفت و در مرحله دوم هادادهاول با تحلیل 

ی و از کم صورتبههاي تحقیق با گردآوري و تحلیل داده

طریق پرسشنامه، انجام گرفته است. رویکرد تلفیقی بدان 

ي رویکرد کمی بایستی در جهت هاافتهمعناست که ی

 ي رویکرد کیفی باشند. هاافتهحمایت از تفسیر ی
 

                                                           
1. sequential explanatory  strategy 

 ابزار پژوهش

ي، مصاحبه، دلفی اکتابخانهابزار پژوهش شامل مطالعه 

ابع علمی، ي: مطالعه مناکتابخانهو پرسشنامه بود. مطالعه 

ي مرتبط با موضوع پژوهش. در این بخش ارسانهاسنادي و 

اي و از طریق با استفاده از منابع موجود کتابخانه

وجوي اطالعات در اینترنت، سایر منابع هاي جستسیستم

همراه آوري و مبانی نظري طرح بهفارسی و انگلیسی جمع

صورت شوند. مصاحبه بههاي مربوطه تدوین میسوابق طرح

 11با افراد خبره از جامعه آماري ( شدهتیهدااکتشافی نیمه

منظور تکمیل پرسشنامه برخاسته از مطالعه نفر) به

ي پرسشنامه هامؤلفهي بود. چارچوب پژوهش و اکتابخانه

نفر از افراد خبره در جامعه  7در یک جلسه دلفی با حضور 

 ی شد.بررسآماري 

ساخته بر اساس ققابزار اصلی پژوهش پرسشنامه مح

ي، مصاحبه و تکنیک دلفی حاوي اکتابخانهمطالعه 

ارزشی لیکرت (از بسیار ي راهبردي با مقیاس پنجهامؤلفه

ي ) بود. روایی محتوایی و صور5تا بسیار زیاد =  1کم = 

 دییأتنفر) ارزیابی و  9ابزار با استفاده از نظر متخصصان (

نقاط  بیترتبهي کرونباخ شد. پایایی با استفاده از روش آلفا

 86/0، 87/0، 84/0، فرصت و تهدید به مقدار ضعفقوت، 

 محاسبه شد. 90/0و 

 ي تحلیلی و آماريهاروش

ي کدگذارمنظور تحلیل راهبردي و از روش سوات به

گانه هدر منظرهاي ن هاافتهي یبندچارچوبمفهومی براي 

ي پژوهش در جلسه دوم هااستفاده شد. در نهایت راهبرد

 ي شد.بندتیاولودلفی با حضور شش نفر بررسی و 

 هاداده لیوتحلهیتجزروش 

هاي آماري مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش

آمار توصیفی و استنباطی بود. از آمار توصیفی براي محاسبه 

هاي مرکزي و پراکندگی استفاده شد. در ادامه و از شاخص
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نظر متخصصان، معادالت ساختاري مبنی بر آنجا که مطابق 

که پژوهشگران یک مدل مفروض را در اختیار اینکه زمانی

دارند، روش آماري مورد استفاده در مرحله اول باید تحلیل 

عاملی تأییدي باشد، از روش تحلیل عاملی تأییدي مبتنی 

 دییتأبر مدل معادالت ساختاري براي بررسی و 

عبارت دیگر ها و بهي پرسشنامههاریمتغها و مقیاسخرده

 ها استفاده شد.روایی سازه (عاملی) پرسشنامه دییتأ

ي بندرتبهبندي و در بخش آمار استنباطی براي اولویت

نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدها از آزمون  نیترمهم

استفاده شد.  α ≥ 05/0ي دارامعني فریدمن در سطح ارتبه

ایران  النیالتحصفارغبراي تعیین موقعیت راهبردي اشتغال 

از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی و براي تدوین و 

از تحلیل سوات و مقایسات دو به دو براي  هااستخراج راهبرد

استفاده شد. در  WT, WO, ST, SOي هاتعیین راهبرد

از نهایی عوامل ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی، جمع امتی

داخلی روي محور افقی و جمع امتیاز عوامل خارجی روي 

. اگر جمع امتیاز نهایی عوامل ردیگیممحور عمودي قرار 

ه تهدید دهندنشانباشد،  5/2تا  1) بین EFEخارجی (

باشد، بیانگر فرصت است.  4تا  5/2خارجی و چنانچه بین 

) بین IFE اگر جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی ( نیهمچن

 4تا  5/2باشد، به مفهوم ضعف داخلی و اگر بین  5/2تا  1

 باشد، بیانگر قوت داخلی است.

 
 ي پژوهشهاافتهی

 13( هاقوته راهبردي شامل مؤلف 61در مجموع 

) و مؤلفه 16( هافرصت)، مؤلفه 15( هاضعف)، مؤلفه

ي دلفی با هاکیتکن) بودند که از طریق مؤلفه 17تهدیدها (

اجماع نظر خبرگان، در شش منظر: ساختاري و مدیریتی 

)، آموزشی و مؤلفه 10ها و خدمات ()، حمایتمؤلفه 11(

)، صنعت مؤلفه 7)، اطالعات و ارتباطات (مؤلفه 15علمی (

ي بندچارچوب) مؤلفه 9) و فردي و رفتاري (مؤلفه 9و بازار (

زشی و علمی مربوط به منظر آمو هامؤلفهشدند. بیشترین 

) بود. در واقع مؤلفه 17) و بخش تهدیدها (مؤلفه 15(

ها) از مجموع عنوان ظرفیت(به هافرصتو  هاقوتمجموع 

منظور ) کمتر بود. بههاچالشو تهدیدها (عنوان  هاضعف

ي ابتدا به منابع علمی و مبانی نظري بندچارچوبانجام 

رت با دو موجود در این زمینه مراجعه شد و سپس در مشو

  در موضوع، اصالح و تأیید شد. نظرصاحبتن از متخصصان 
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 به تفکیک منظرهاي تحلیل راهبردي شدهییشناساي هامؤلفه. 1جدول 

ظر
من

 فراوانی )T( تهدیدها )W(ها ضعف )O(ها فرصت )S(ها قوت 
 مؤلفه

ري
ختا

سا
 و 

تی
ری

دی
م

 

 و هادانشکده وجود .1
 علوم آموزشی يهاگروه

بیشتر  در ورزشی
 کشور آزادي هادانشگاه

 تغییرات برخی وجود .2
 در مدیریتی و ساختاري

 کاهش جهت
 افزایش وکاري يمواز
 سازمانیبینیی افزاهم

 اشتغالحوزه  در متولی
 دانشجویان کارآفرینی و

 ورزشی علوم
 

 برخی تأسیس .1
 در تخصصی تشکیالت

 (مانند ورزشحوزه 
 علمی،ي هاانجمن
 و اشتغاله کمیت

 ..) و ورزشی کارآفرینی
 جدیدهاي سیاست .2

 فناوري و علمتوسعه 
 کشور در
 تغییرات رشد .3

 و نظارت هايشیوه
هاي دانشگاه ارزشیابی

 تحریک جهت آزاد
 دانشجویان واستادان 

 عملکرد و نوآوري به
 مناسب

 راهبرديبرنامه  فقدان .1
 اشتغال توسعۀي برا

 دانشگاه التحصیالنفارغ
 اسالمی آزاد

 امور سنتی مدیریت .2
ه بدن در پژوهشی و آموزشی
 اسالمی آزاد دانشگاه

 نقش بودن برجسته عدم .3
 آزاد دانشگاهاستادان 
 وبدنی  تربیت در اسالمی

 عالی آموزش ورزشی علوم
 کشور

 وها یبروکراس وجود .1
 ویرضروري غهاي یتمحدود
 مقررات و قوانین در گیروپادست

 در وکارکسبي اندازراه به مربوط
 ورزشحوزه 

 شرح مشاغل،ی طراح نظام فقدان .2
 ورزشی مشاغل احراز طیشرا و شغل

 مدیریت در مشخص متولینبود  .3
ي هاچالش و شورک ورزش صنعت
 مشاغل براي مجوز گرفتن در متعدد
 روانشناسی مانند جدید ورزشی
 ... و ورزش، طب ورزشی،

11 

ت
مای

ح
 و ها

ت
دما

خ
 

 فکري و مالی حمایت .3
 با رویدادها و هابرنامه از

 و اشتغال محوریت
 دانشگاه در کارآفرینی

 اسالمی آزاد
 و زاتیتجه وجود .4
 براي مناسب اناتکام

 پرورش و مهارت کسب
 دانشگاهي واحدها در

 مراکز مانند اسالمی آزاد
 رشد

 
 

توسعه  .4
هاي یرساختز

 الکترونیکی وکارکسب
 الکترونیکی) (تجارت

 در ورزشحوزه  براي
 کشور

 و زاتیتجه وجود .5
 براي مناسب اناتکام

 پرورش و مهارت کسب
 مانند هااستانه هم در

 و علمي هاپارك
 فناوري

 

 و مالی منابع کمبود .4
 براي کافیگذار سرمایه

 صاحب دانشجویان ورود
سازي تجاري یندافر به ایده
 اسالمی آزاد دانشگاه در
 الزم خدمات تأمین عدم .5

 و فعال دانشجویان براي
 آنان آوردن روي و مستعد

 ثروت و قدرت روابط به
 برايی مال منابع مبودک .6

 و اشتغال از حمایت
 و دانشجویان آمادگی

 دانشگاه التحصیالنفارغ
 اسالمی آزاد

 ساختارهاي و قوانیننبود  .4
 کشور ورزش در تجاري حمایت

 مناسب تمایل فقدان .5
 وها ایده بهگذاران سرمایه
حوزه  دانشجوییوکارهاي کسب
 ورزش

 درسپاري برون وسازي خصوصی .6
 نامناسبه ویش به ورزش

 

10 

شی
وز

آم
 و 

می
عل

 
 مرتبط واحدهايه ارائ .5
 به کارآفرینی و اشتغال با

 یبدن یتترب دانشجویان
 يهادوره گسترش .6

 در تکمیلی تحصیالت
 ورزشی علومه رشت

 بخش بودن عملی .7
 رشتۀ دروس از زیادي
 ارتقاي و ورزشی علوم

 بازار در کار آمادگی
 ورزش

زیاد  تنوع و تعدد .8
 و آموزشی هايفعالیت

 در ورزشی يهارشته
 اسالمی آزاد دانشگاه

 یک عنوانبه
سازي ظرفیت
 زاییاشتغال

 يبرگزار افزایش .6
 با مرتبط يهادوره

 در وکارکسب و اشتغال
 کشور سراسر در ورزش

 جایگاه ارتقاي .7
 علوم وبدنی  تربیت

 نظام در ورزشی
 عالی آموزش

ه فزایند رشد .8
ه زمین در پژوهش
 کارآفرینی و اشتغال
 دهه یک در ورزشی

 اخیر
 در انعطاف افزایش .9

 و درسییزي ربرنامه
 آموزشیي هاسرفصل

ی بدن یتتربه رشت
 با تطبیق جهت

 ورزش کار بازار نیازهاي
 اخیر سال چند در

سازي فرهنگ عدم .7
 اشتغال، خالقیت، مناسب

 درکارآفرینی  ي ونوآور
 تربیت آموزشیهاي گروه

 اسالمی آزاد دانشگاهبدنی 
 فاقد وي صوري برگزار .8

 مانندیی هادرس کیفیت
 کارآفرینی، اشتغال،

 مقاطع در ... و کارورزي،
 ورزشی علوم تحصیلی
 اسالمی آزاد دانشگاه

ه رشت شدن کنکور بدون .9
 آزمون حذف وبدنی  تربیت
 ورود کاهش کنار در عملی

 به توانمند دانشجویان
 اسالمی آزاد دانشگاه

 و ورزش بودناي رشتهمیان .7
 وها تخصص همکاري امکان
 آن در مختلفهاي رشته

 کاربرديی آموزش منابع کمبود .8
 در کارآفرینی و اشتغالحوزه  در

 ورزش
 پرورش و شناسایی بهی توجهبی .9

 در ورزشی شغلیي استعدادها
 ابتدایی تحصیلیي هاترم

 ایرانهاي دانشگاه دانشجویان
 در مناسب طیشرا فقدان .10

 وي نوآور جهتها دانشگاه
 در نوینهاي کارگیري شیوهبه

 نامدرس توسط تدریس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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 و 
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ي افزارهانرم افزایش .9
 مانند ورزشی کاربردي

 آمادگی استعدادیابی،
 اماکن و و... جسمانی
 و دانشجویان دسترسی

 التحصیالنفارغ
 

 برخی رشد .10
 دري ارسانه صفحات

 ورزشی کاریابی زمینه
ي هادورهی رساناطالع و

 ورزشی آموزشی
 سواد سطح افزایش .11

 وي ارسانه علمی،
ه جامع دري فناور

 گسترش و ورزش
 وي مجاز علمی فضاي

 به مربوط الکترونیکی
 ورزش

 کافی اطالعات فقدان .10
 وضعیت زمینه در

 و دانشجویان
 علوم التحصیالنفارغ

 آزاد دانشگاه ورزشی
 اسالمی

 نزدیک ارتباط فقدان .11
 ورزشی علومه مجموع بین

 صنعت با آزادي هادانشگاه
 کشور ورزش

 وی اطالعاتک بان وجود عدم .11
 و صنعته زمین در معتبري هارسانه

 مانند مواردي و ورزش اقتصاد
 وکارهاکسب مشاغل،

 دانشجویان واستادان  آشنایینا .12
 اکوسیستمي اجزا بای بدن یتترب

 و ملی اشتغال و کارآفرینی
 يامنطقه

7 

ت
نع

ص
 و 

زار
با

 

ي برگزار افزایش .10
 هاجشنواره وها یشگاهنما
 کااله عرض و معرفیي برا
 ورزشی خدمات و

 زیادي تعداد وجود .11
 رویدادها اماکن، انواع از
ه بدن در ورزشی مراکز و

 اسالمی آزاد دانشگاه

هاي یتظرف وجود .12
 پذیرش براي فراوان

 و مشاغل
 ورزشیي وکارهاکسب

 صنعت و جامعه در نو
 جایگاه ارتقاي .13

 در ورزش صنعت
 ملی اقتصاد

 زیاد نسبتاً رشد .14
 محصوالت براي تقاضا

 در ورزشی خدمات و
 جامعه

 آموزشی خدمات نبود .12
اي اي حرفهمشاوره و

 ورزشه زمین در کارآفرینی
 آموختگاندانش براي
 در منفی نگرش وجود .13

 کیفیت به نسبت جامعه
 در آموزشی عملکرد
 و اسالمی آزاد دانشگاه

 التحصیالنفارغ توانمندي
 آن

 در اقتصادي مشکالت وجود .13
ي وکارهاکسبي اندازراهه زمین

 تمرکز امکان عدم و کارآفرینانه
 دانشجویانیزي ربرنامه براي کافی

 با جوانانی مورد در ویژه (به
 )درآمدکمي هاخانواده

 محصوالت واردات به میله غلب .14
 خارجی توان ازیري گبهره و نهایی

 در داخلی تولید به میل مقابل در
 کشور ورزش صنعت

9 

دي
فر

 و 
ري

فتا
ر

 

 مثبت نگرش وجود .12
 بااليه انگیز و

 آزاد دانشگاه دانشجویان
 اشتغال و کار هب اسالمی

 پیگیري رشد .13
 و دانشجویان

 علوم آموختگاندانش
 یادگیري به ورزشی
 و وکارکسبي هامهارت
 تا آن پیگیري و اشتغال

 در اشتغال به دستیابی
 اخیر سال چند

 بودن برجسته .15
 یتترباستادان  نقش

 از بسیاري دری بدن
 آزاد دانشگاهي هابخش

 اسالمی
 سطح افزایش .16

هاي مهارت بر تسلط
 زبان ،IT مانند نرم

 و..سازي شبکه التین،
ه جامع بین در

 و دانشجویان
علوم  التحصیالنفارغ

 سال چند در ورزشی
 اخیر

برنامه  نداشتن .14
 دانشجویان شغلی تحصیلی

 دانشگاهبدنی  ه تربیترشت
 اسالمی آزاد
 و دانش کمبود .15

 و اشتغالهاي مهارت
 واستادان  در کارآفرینانه

بدنی  ه تربیترشت مدرسان
 اسالمی آزاد دانشگاه

 متخصصان، مهاجرت افزایش .15
 قهرمانان و توانمند دانشجویان

 کشور از خارج به ورزشی
ه تحصیلکرد جوانان تمایل .16

 و رسمی مشاغل به دانشگاهی
 دولتی

 براي تیمی کاري فرهنگ نبود .17
 بین در کارآفرینی و شغلیهاي یدها

 کشور التحصیالنفارغ و دانشجویان
 

9 

 61 17 15 16 13 فراوانی

راهبردي  موقعیت تبیین و تشخیصمنظور به

 و داخلی عوامل ماتریس راهبردي،ي هامؤلفه براساس

 (توضیحات شد محاسبه زیر جداول صورتبه خارجی

ی شناسروش بخش در آنه محاسب مراحل و روش این

  بود). شده آورده
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 )EFE) و عوامل خارجی (IFE. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (2جدول 

 
 داخلی عوامل (امتیاز)ه نمر مجموع 2 جدول اساس بر

 عوامل (امتیاز)ه نمر مجموع و 325/2 ارزیابی ماتریس در

 منظوربه .است 952/2 نیز ارزیابی ماتریس در خارجی

 ارزیابیي هاسیماتر از حاصل نمرات ماتریس، این تشکیل

 وي عمود ابعاد در بیترتبه خارجی عوامل و داخلی عوامل

 ماتریسي هاخانه در سازمان موقعیت تا رندیگیم قرار افقی

 )EFE( خارجی عوامل ارزیابی ماتریس )IFE( داخلی عوامل ارزیابی ماتریس
 

فه
مؤل

 

 وزن میانگین
 (ضریب)

 امتیاز
 (رتبه)

 نمره
 (امتیاز
 وزنی)

 

فه
مؤل

 

 وزن میانگین
 (ضریب)

 امتیاز
 (رتبه)

 نمره
 (امتیاز
 وزنی)

ت
قو

 )S(ها 

1S 52/3 032/0 3 096/0 

ت
رص

ف
(ها 

O( 

1O 44/3 037/0 4 148/0 
2S 58/3 032/0 3 095/0 2O 34/3 03/0 3 03/0 
3S 52/3 032/0 3 096/0 3O 50/3 038/0 3 038/0 
4S 53/3 032/0 3 094/0 4O 41/3 32/0 3 03/0 
5S 38/3 031/0 4 062/0 5O 92/3 042/0 4 168/0 
6S 82/3 035/0 3 105/0 6O 78/3 041/0 3 123/0 
7S 80/3 034/0 4 136/0 7O 76/3 042/0 3 126/0 
8S 74/3 034/0 3 102/0 8O 73/3 04/0 4 16/0 
9S 70/3 033/0 3 099/0 9O 74/3 04/0 3 12/0 

10S 68/3 033/0 3 098/0 10O 67/3 039/0 4 156/0 
11S 71/3 032/0 3 096/0 11O 66/3 039/0 3 117/0 
12S 66/3 033/0 4 132/0 12O 64/3 038/0 3 114/0 
13S 60/3 033/0 4 133/0 13O 59/3 038/0 3 113/0 

ف
ضع

(ها 
W(- 

1W 74/3 034/0 1 034/0 14O 54/3 033/0 4 067/0 
2W 70/3 033/0 1 033/0 15O 76/3 034/0 4 066/0 
3W 72/3 034/0 2 068/0 16O 47/3 032/0 3 032/0 
4W 60/3 033/0 2 066/0 

ها
ید

هد
ت

 )
T( 

1T 66/3 039/0 1 039/0 
5W 68/3 033/0 2 067/0 2T 74/3 04/0 2 08/0 
6W 58/3 032/0 1 032/0 3T 60/3 033/0 1 099/0 
7W 58/3 032/0 2 064/0 4T 84/3 035/0 1 035/0 
8W 40/3 031/0 2 062/0 5T 68/3 033/0 1 099/0 
9W 46/4 04/0 1 04/0 6T 60/3 039/0 2 078/0 

10W 44/4 04/0 1 05/0 7T 06/4 044/0 1 044/0 
11W 84/3 035/0 1 035/0 8T 84/3 041/0 1 041/0 
12W 78/3 034/0 2 069/0 9T 80/3 043/0 2 086/0 
13W 72/3 034/0 2 068/0 10T 82/3 041/0 2 082/0 
14W 64/3 033/0 2 066/0 11T 74/3 04/0 1 08/0 
15W 66/3 033/0 2 065/0 12T 76/3 041/0 2 082/0 

 13T 70/3 04/0 2 08/0 163/2 مجموع
 14T 68/3 04/0 2 07/0 

15T 70/3 04/0 2 08/0 
16T 51/3 039/0 2 078/0 
17T 64/3 039/0 2 079/0 

 840/2 مجموع
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 موقعیت مختصات 1 شکل به توجه با شود. مشخص

 قرار رشد به نزدیک ثبات منظر )5(ه خان در راهبردي

 و حفظ هدف با راهبردهایی باید که معنیبدین ،ردیگیم

 گیرد. پیش در را رشد به متمایل ثبات

 
 (مدل دیوید) گانهنه. ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردي 1شکل 

راهبردهاي  شدهییشناسادر نهایت بر اساس موقعیت 

 استاندارد قرار داده شد. چارچوبزیر، شناسایی و در 

    
    

    
ظر

من
 

 استراتژي
 رشد) رویکرد با بخش(ثبات

 يسازادهیپ راهکارهاي

ري
ختا

سا
 و 

تی
ری

دی
م

 

 و اشتغاله پراکند هايفعالیتي  مندسازنظام
 ورزشی علوم آموختگاندانش و دانشجویان کارآفرینی

 اجرایی سیستم مدسازياکار و اسالمی آزاد دانشگاه
 آن

 ورزشی علوم دانشجویان شغلیي تقاضا تیهدا وی دهجهت -
 شده تیریمدي هاتیاولو سمت به اسالمی آزاد دانشگاه

 براي سازمانیبین و سازمانیبرون کار تقسیم الگوي تدوین -
 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم دانشجویان ییزااشتغال

 موازي وي ارهیجز مشابه هايفعالیت از جلوگیري منظوربه
 خدمات و دیتولي برا واسط مؤسساتتوسعه  و سیتأس -

 ياربردک قاتیتحق ازی صنعتمهین ورزشی
 و دانشجویان کارآفرینی و اشتغال انجمن تشکیل -

 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم آموختگاندانش
 مبادله طریق ازي سازتیظرف و شناسی ظرفیت -

 براي تالش و مرتبطي هاسازمان با همکاريي هانامهتفاهم
 آنهاساختن  عملیاتی

 مشورتی دائمیي هاونیسیکم و فکري هااتاق تشکیل -

    
    

  
ظر

من
 راهبرد 

 رشد) رویکرد با بخش(ثبات
 يسازادهیپ راهکارهاي
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ت
مای

ح
 و 

ت
دما

خ
 

 زشیآمو امکانات و منابع بهی بخشتنوع و پایدارسازي
 رینیآفکار ویی زااشتغالي هاتیفعال تأمینی و

 ورزشی علوم آموختگاندانش

 یکارآفرین و اشتغاله زمین در فعال افراد به پاداش اختصاص -
 زادآ دانشگاه ورزشی علوم آموختگاندانش و دانشجویان

 اسالمی
 و دانشجویانی قاتیتحقي هاتیفعالي سازيتجار به کمک -

 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم آموختگاندانش
 با مرتبطي هاتیفعال نهیدرزمي اعتبار وی مالي هاتیحما -

 آموختگاندانشي هایتعاون و کارآفرینی ،یخوداشتغال
 )یخوداشتغالي هاوام (اعطاي

 هاشرکت به  اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی فضاهاي واگذاري -
 آن زشیور علوم التحصیالنفارغ از متشکلي هایتعاون و

 از مختلفي هامیت توسط شرکت ایجاد به تشویق -
 هاشرکت ینا به دادن اولویت و ورزشی علوم التحصیالنفارغ

 در محیطیي هاتیظرف از استفاده جهت سازوکارهایی ایجاد -
 هابرنامه منابع تأمین جهت جامعه

می
عل

 و 
شی

وز
آم

 

 
ي هاروش کیفی ارتقاي وي محوردانش فرهنگ ترویج

 علوم دانشجویان براي کارآفرینی و اشتغال آموزش
 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی

 دانشجویان واستادان  عملکرد ارزیابیي ارهایمع دري بازنگر -
حوزه  به هاآن شیگرا شیافزا هدف با تکمیلی تحصیالت

 اجرایی و صنعتی
 و کارآفرینی هايبرنامه از بیرونی و درونی حمایت جلب -

 این کارکردهاي و هاارزش توجیه طریق از ورزشی اشتغال
 هابرنامه

ی درسي هابرنامه نیتدو در ورزشی نانیکارآفر مشارکت -
 ینیکارآفر

 رویدادهاي و هابرنامه ندمنظام و هدفمند مستمر، برگزاري -
 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی کارآفرینی و اشتغال

 دروسي محتوا وی آموزشي هابرنامه در مداومي بازنگر -
ي هابرنامه تناسب و تیفکی شیافزا هدف بای دانشگاه
 کار بازار با آموزشی

 ورزشی علوم آموختگاندانش و دانشجویانه جشنوار برگزاري -
 اسالمی آزاد دانشگاه متخصص و کارآفرین

 و کار بازار نیاز مورد و کاربردي ،یعملي هاآموزشتوسعه  -
 ياربردک ریغ دروس حذف

 مراکز و هادانشگاه نیبك مشتر جلسات و نارهایسمي برگزار -
 يکار

یی زااشتغال در علمی راهبردهاي و اهداف رویکردها، تعیین -
 این هاياولویت تعیین و ورزشی علوم آموختگاندانش براي

 پایبند آن به باید کارکنان و مدیران ،استادان که درس،
 .باشند
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ت
عا

طال
ا

 و 
ت

طا
تبا

ار
 

 طریق از ارتباطات و اطالعات فناوري کاربردتوسعه 
 کمی ارتقاي و دانش مدیریت سیستمي سازادهیپ

 آموزشیي هايفناور

 ورزش اطالعات و دانش مدیریت فراگیر و جامع نظام تدوین -
 اسالمی آزاد دانشگاه

ي هاتیفعاله نیزم در قوي و رسمیی رساناطالع نظام برقراري -
 آموختگاندانش و دانشجویان کارآفرینی و اشتغال با مرتبط

 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی علوم
 ورزش بازار خدمات و اطالعات فراگیر و هوشمنده شبک ایجاد -
 و کار جویندگان جامع اطالعات بانک و کاریابیه سامان ایجاد -

 کشور ورزش در کاري نیرو متقاضی کارفرمایان
ي سازکپارچهی و کیفیتي ارتقا ساماندهی، ،يسازتیظرف -

 ورزش کار بازار اطالعات و آمار نظام

ت
نع

ص
 و 

زار
با

 

 مختلف مراکز با ارتباطی و تعاملیه شبک یک ایجاد
 علوم آموختگاندانش کارآفرینی و اشتغال با مرتبط
 موانع کاهشمنظور به اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی

 اسالمی آزاد دانشگاه به ورزشی متخصصان تردد افزایش -
 کارآفرینی و اشتغال منتورهاي و مشاوران توان از استفاده

 آزاد دانشگاه ورزشی علوم دانشجویان کارورزي سازماندهی -
 ورزش در کاذب و پراکندهي هااشتغال در اسالمی

 و خوداشتغالیي هافرصت جدید، مشاغل آموزش بر تمرکز -
 دانشجویان براي محلی وکارکسب

 و ایده صاحب دانشجویان به متیقارزان تسهیالت ارائه -
 ورزشی خانگی اشتغال یا خوداشتغالیي هاطرح

  خردي وکارهاکسب وی خوداشتغال خصوصی، مشاغلتوسعه  -
 ورزش در

دي
فر

 و 
ري

فتا
ر

 

 ورزشی کارآفرینی و اشتغال منتورینگ الگوي اجراي
 فعال هايگروه دیتأک با اسالمی آزاد دانشگاه در

 دانشجویی

 آزاد دانشگاه ورزشی علوم التحصیالنفارغ توانمندسازي -
 تجربی -نظريي هابرنامه طریق از اسالمی

 علوم دانشجویان براي استعداد مدیریت سیستم اجراي -
 اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی

ي ریکارگبه و مدارس در ورزشی فرهنگی شناسبیآس -
 بازاریابی و نوآوري بر دیتأک باي سازفرهنگ مناسبي هاروش

 جلبمنظور به سازيفرهنگ و تبلیغاتی ابزارهاي از استفاده -
 هابرنامه از مختلف نهادهاي و هاخانواده حمایت

 بین در جمعی یادگیري و خودآموزيي سازفرهنگ -
 آزاد دانشگاه ورزشی علوم التحصیالنفارغ و دانشجویان

 اسالمی

 گیريبحث و نتیجه

و  ياقتصاد يرهایاز جمله متغ يکاریاشتغال و ب

در تمام  یمختلف زمان يهااند که در دورهیاجتماع

 يهاو از دغدغه هستندجهان مورد توجه  يکشورها

 شوندیمحسوب م يو اقتصاددانان هر کشور استگذارانیس

آموختگان علوم ورزشی نیز با وجود قرار اشتغال دانش). 1(

داشتن در مصدر توجه هنوز از خألهاي دانشی و ابهامات 

رو در پژوهش حاضر سعی برد. ازایناجرایی زیادي رنج می

شد تا با تجمیع دانش مکتوب و شفاهی موجود، چارچوبی 

آفرینی براي براي تحلیل سیستم اشتغال مبتنی بر کار

عنوان بدنی دانشگاه آزاد اسالمی به التحصیالن تربیتفارغ

بدنی در قیاس با  بیشترین جمعیت دانشجوي تربیت

نور و فرهنگیان ارائه شود. در این  هاي دولتی، پیامدانشگاه

پژوهش از روش تحلیل راهبردي مبتنی بر چارچوب تحلیل 

نوآوري را اکوسیستمی استفاده شد. پژوهش حاضر دو 

ها بر اساس مدنظر قرار داد: اول: تعیین چارچوب مؤلفه

هاي عملکردي و دوم: استفاده از ماتریس ارزیابی حوزه

 موقعیت راهبردي.
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مؤلفه راهبردي شامل نقاط قوت،  61در همین زمینه 

گیري اصلی ها و تهدیدها مشخص شد. نتیجهضعف، فرصت

هاي لی مؤلفهطور کها این است که بهاز این یافته

دهنده برایند ادراك متخصصان شده نشانشناسایی

ها، حاکی از شده هستند و فراوانی و نوع مؤلفهنظرخواهی

مصادیق واقعی در اشتغال و کارآفرینی دانش براي مثال 

ویژه ها و بهها مربوط به بخش چالشاینکه عمده مؤلفه

ت محیطی دهنده مشکالدهنده و بازتابتهدیدها بوده، نشان

در نظام آموزش عالی، صنعت ورزش و نظام اشتغال است 

ترین دلیل آن نیز شرایط بحران اقتصادي در کشور که مهم

است. در این پژوهش موقعیت راهبردي در میانه مدل و در 

معنا که باید منظر ثبات نزدیک به رشد قرار داشت، بدین

در  راهبردهایی با هدف حفظ و ثبات متمایل به رشد را

و در  wt) منطقه 1390پیش گیرد. در پژوهش برومند (

گزارش شده بود. این  SO) منطقه 1393پژوهش تاجی (

موقعیت شناسایی نشان از آن دارد که با وجود مشکالت 

آموختگان علوم مختلف در اشتغال و کارآفرینی دانش

صورت کلی، روند فعلی آن ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، به

گیري کلی آن متمایل به نسبی رسیده و جهت به پایداري

 رشد و توسعه است.

هاي راهبردي بر اساس شش منظر ساختاري و مؤلفه

ها و خدمات، آموزشی و علمی، اطالعات مدیریتی، حمایت

و ارتباطات، صنعت و بازار و فردي و رفتاري نیز 

توان گفت که صورت کلی میبندي شدند. بهچارچوب

شده از یک طرف با همدیگر در ارتباط یهاي شناسایچالش

علی و معلولی هستند و از طرف دیگر مجموع آنها بیانگر 

هاي اکوسیستم محیطی اشتغال و کارآفرینی است. ضعف

رو بررسی نظریه اکوسیستم کارآفرینی در ورزش ازاین

کننده کارآفرینی ها و عوامل تعیینها، فرصت)، چالش15(

توان به ویژه ورزش پرورشی را میو اشتغال در ورزش و به

هاي علی معلولی از یک اکوسیستم در نظر صورت حلقه

افتد. هاي کارآفرینانه در بستر آن اتفاق میگرفت که فعالیت

هاي مذکور ضمن توجه بنابراین در اقدام براي رفع چالش

به اولویت اهمیت آنها باید به روابط بین آنها و سایر اجزاي 

 ش پرورشی توجه کرد.اکوسیستم ورز

هاي پژوهش، مربوط به با توجه به اینکه بیشتر مؤلفه

حوزه علمی و آموزشی است، نتایج نشان داد ماهیت اصلی 

اشتغال و کارآفرینی یک مقوله علمی و آموزشی است. در 

واقع انتظار اصلی جامعه و بازار از دانشگاه کارکردها و 

تعیین اثر عوامل ). 15(سازي شغلی است پیامدهاي آماده

 یتتربالتحصیالن کارشناسی ارشد آموزشی بر اشتغال فارغ

هاي خوداشتغالی، جذب دانشجو ی عامل تقویت برنامهبدن

بر اساس نیازهاي آموزشی واقعی جامعه در اولویت قرار 

).  نتایج نشان داد که دانشجویان تربیت بدنی 16داشتند (

زادي عمل و بروز هاي مناسب براي آینهزمانتظار دارند 

شان فراهم شود و وسیله شغل آیندهها بهییتواناها و یتقابل

ي نظري را در آینده هاآموزشتعداد کمی از آنها نقش 

رو در منظر علمی و آموزشی ازاین دانند.یمشغلی مؤثر 

ي و ارتقاي کیفی محوردانشترویج فرهنگ راهبرد 

ي آموزش اشتغال و کارآفرینی براي دانشجویان هاروش

 ی پیشنهاد شد.اسالمعلوم ورزشی دانشگاه آزاد 

توان یمدر تفسیر نتایج منظر ساختاري و مدیریتی 

بسترسازي اشتغال و کارآفرینی حیطه مشترك گفت که 

هاي آموزشی و حمایتی مختلف است. بسیاري از سازمان

هاي است به ظرف فعالیتمثاسیستم اشتغال و کارآفرینی به

که تمام فرایندها در آن جریان دارد و بر رفتار متقاضیان 

) در 1395بنی اسدي (گذارد. وکار اثر میاشتغال و کسب

 یتتربي هادانشکدهي کارآفرینی هاشاخصبررسی ارزیابی 

ي هاشاخصکدام از یچهی کشور، نشان داد که بدن

ی در وضعیت مطلوب بدن یتتربهاي کارآفرینی در دانشکده

ي مورد بررسی، وجود هاشاخصقرار ندارند. از بین 

و شاخص  ترمناسبو مأموریت از وضعیت  اندازچشم
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ها نشان یافتهسازي در وضعیت نامناسبی قرار داشت. جهانی

داد که یک سازمان با امکانات گسترده و توانمندي فراوان، 

دار براي زایی پایتواند موجب اشتغالتنهایی نمیبه

آموختگان شود، زیرا اشتغال یک محصول اجتماعی و دانش

). 11بخشی و خروجی کل جامعه است (یک فراورده بین

هاي فعلی تک بنابراین یکی از دالیل عمده ناکارایی برنامه

اي عمل کردن و نداشتن اطالعات نهادي بودن، جزیره

و الزم نگر در این حوزه است مند کلیراهبردي و نقشه نظام

). 9است تحقیقات تخصصی در این حوزه انجام گیرد (

هاي پراکنده اشتغال مندسازي فعالیترو راهبرد نظامینازا

علوم ورزشی  آموختگاندانشو کارآفرینی دانشجویان و 

دانشگاه آزاد اسالمی و کارامدسازي سیستم اجرایی آن 

 پیشنهاد شد.

توان یمیز در تفسیر نتایج از منظر حمایت و خدمات ن

ها و خدمات موجود در اکوسیستم یتحما احتماالًگفت که 

یان مناسب به دانشجو طوربهکارآفرینی ورزش کشور هنوز 

بر این معرفی نشده است. عالوه آموختگاندانشو 

ئه حمایت و خدمات ین و اراتأمهاي زیادي هم در یتمحدود

ل ) در تحلیل اشتغا1392فراهانی و همکاران (وجود دارد. 

ي هادانشگاهی بدن یتترب التحصیالن کارشناس ارشدفارغ

نشان دادند که عامل شرایط و امکانات تحصیلی بسیار 

ی به بخشتنوعرو راهبرد پایدارسازي و ینازا. اندکنندهیینتع

یی زااشتغالهاي یتفعالمنابع و امکانات آموزشی و تأمینی 

ورت در علوم ورزشی یک ضر آموختگاندانشکارآفرینی و 

 ).15این منظر است (

هاي منظر اطالعات و ارتباطات منظور تفسیر یافتهبه

مقدمه و پایه مدیریت کارامد، داشتن  ابتدا باید گفت که

اطالعات مناسب است و دستیابی به اطالعات مورد نیاز از 

ابراین وجود نظام پذیر است، بنطریق دانش و فناوري امکان

اطالعاتی و ارتباطی کارامد براي مدیریت اشتغال 

                                                           
1. Jones  

) در 1395عیدانی (آموختگان اهمیت فراوانی دارد. دانش

هاي کانونی شغلی دانشجویان ورودي و بررسی شایستگی

هاي دولتی شهر تهران نشان ی دانشگاهبدن یتتربخروجی 

به  ، دستیابیشغلهاي انتخاب داد که از نظر شایستگی

یت وضع، اساسی و رهبري و پیشرفت فردي در شغل

) در بررسی 1397مرادي (. مطلوبی قرار ندارند

 یتتربپذیري دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته اشتغال

دلیل آگاهی محیطی دهند که دانشجویان بهی نشان میبدن

پایین ادراك اشتغال پذیري در وضعیت مطلوبی ندارد. 

هاي فناورمحورانه در محور و جنبههاي دانشوجود سیستم

هاي آموزشی نقش برگزاري رویدادها و کالس

رو ینازا. اي در کیفیت و اثربخشی عملکرد داردکنندهتعیین

راهبرد توسعه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از طریق 

سازي سیستم مدیریت دانش و ارتقاي کمی یادهپ

 ).1هاي آموزشی پیشنهاد شد (يفناور

توان یمتوان گفت که یمدر بررسی منظر صنعت و بازار 

هدف اصلی طراحی و بازطراحی ساختار  که آنجا ازگفت 

معه ي به تغییرات و نیازهاي جاهاپاسخبازار و صنعت در 

مصرف است تا در رفع انواع مشکالت مختلف در نهایت 

منه اقدامات کالن مدیریتی نقش اصلی را ایفا کند. نوع، دا

ان تغییر در اثربخش بودن و کارکردهاي آن بسیار و زم

) در مطالعه 1392یرگذار است. برومند و همکاران (تأث

ی بدن یتتربرشته  آموختگاندانشدیدگاه دانشجویان و 

نده نسبت به بازار کار چندان پیشبر آنهانشان دادند نگرش 

) در تدوین نظام اشتغال 1396رضوي (نیست. 

اهبرد ی گزارش کرد که ربدن یتتربالتحصیالن فارغ

 ) 17سازي در این زمینه بسیار اثرگذار است. (یخصوص

) تأکید بیشتر بر ارتباط 2017و همکاران ( 1جونز

با صنعت ورزش، را عامل  هادانشگاهی بدن یتتربدانشجویان 

ي کاربردي براي بازار کار معرفی کردند. هامهارتافزایش 
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اصول اساسی در اشتغال و معمول با اینکه یکی از طور به

سازي و ارتباطات است، کارآفرینی مباحث مربوط به شبکه

هاي رسد عمده این آمار و شواهد مربوط به جنبهنظر میبه

رو راهبرد ینازا گرایی و توسل به استفاده ابزاري است.رابطه

ایجاد یک شبکه تعاملی و ارتباطی با مراکز مختلف مرتبط 

دانشگاه علوم ورزشی  آموختگاندانشینی با اشتغال و کارآفر

 .)18منظورکاهش موانع پیشنهاد شد (ی بهاسالمآزاد 

در خصوص تحلیل منظر فردي و رفتاري این پژوهش 

با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور توان گفت که یم

هاي فرهنگی آموزشی، کار ماندن بسیاري از برنامهو نیمه

دنبال ارتقاي ورتر از قبل بهآموختگان باید خودمحدانش

) در پژوهشی با 1395گودرزي و همکاران (خود باشند. 

تحلیل عوامل رفتاري مؤثر در ارتقاي کارآفرینی «عنوان 

یب ترتبهنشان دادند که » دانشجویان مدیریت ورزشی

اولویت عوامل رفتاري محیطی، تخصصی، تجاري و مدیریتی 

در ارتقاي کارآفرینی دانشجویان مدیریت کشور نقش دارند. 

معمول تغییرات رفتاري با هدف رشد و طور بر این بهعالوه

تواند گیرد، چون رفتار نه میارتقاي فردي انجام می

صورت نامحدود رشد کند و نه  شکل اصلی خود را به

ریزي تحصیلی ماکان حفظ کند. سبک زندگی و برنامهک

مبتنی بر اشتغال و کارآفرینی براي دانشجویان متقاضی را 

رو ینازا صورت  متغیر محوري در نظر گرفت.توان بهمی

راهبرد اجراي الگوي منتورینگ اشتغال و کارآفرینی ورزشی 

ی هاي فعال دانشجویید گروهتأکی با اسالمدر دانشگاه آزاد 

 ).19( پیشنهاد شد

توان هاي پژوهش میشده و یافتهبر اساس مبانی بحث

به تحلیلی جامع در خصوص ساختار اشتغال و کارآفرینی 

آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت. دانش

شده اشتغال و با توجه به موقعیت راهبردي شناسایی

اه آزاد آموختگان علوم ورزشی دانشگکارآفرینی دانش

اسالمی در منطقه ثبات نزدیک به رشد دارد و مدیریت 

بدنی و ورزش دانشگاه آزاد اسالمی باید با رویکرد  تربیت

کارانه به مدیریت شرایط موجود و بهبود محافظه

هاي عملکردي بپردازد. اینکه اشتغال چالشی فراگیر شاخص

خوبی تواند بهشده میدر جامعه است، ساختار راهبردي ارائه

ظرفیت ابعاد مختلف آن را نشان دهد. در پژوهش حاضر 

هاي اساسی در اشتغال و کارآفرینی سعی شد مؤلفه

آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی را تحلیل دانش

توان پایه نتایج پژوهش حاضر می نگري کند. برو آینده

آموختگان علوم ورزشی فرایند اشتغال و کارآفرینی دانش

وتحلیل کرد و به چارچوب نشگاه آزاد اسالمی را تجزیهدا

 جدیدي مبتنی بر اصول علمی دست یافت. 

هاي اساسی نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی با چالش

مواجه است. وابستگی مستقیم بسیاري از ابعاد سیستم به 

بیرون از خود موجب ضعف پیوندهاي پسین این بخش شده 

هاي آن مانند یف ماندن خروجیکه کمترین تأثیر آن ضع

التحصیالن است. از طرف دیگر مرور مطالعات و شواهد فارغ

هاي مشیها، خطدهد که فقدان سیاستمختلف نشان می

ها، ناکافی بودن منابع راهبردي، ناهماهنگی بین بخش

مادي، کمبود منابع انسانی و نظارت ناکافی، از جمله 

التحصیالن کارآفرینی فارغ هاي اشتغال وترین نارساییمهم

ریزي راهبردي این امکان تحلیل و برنامه ..شوندمحسوب می

کند تا با ایجاد پیوندهاي پسین و پیشین، بر را ایجاد می

 ارتقاي سیستم مذکور تمرکز شود.

 راهبردي نقشه مذکور، مراحل بر اساس نهایت در 

 ورزشی علوم التحصیالنفارغ کارآفرینی و اشتغال سیستم

 گفت توانمی آن بر اساس که شد ترسیم آزاد دانشگاه

 علوم التحصیالنفارغ اشتغال سیستم راهبردي مدیریت

 مثبت عوامل از متأثر کارآفرینی رویکرد با ورزشی

 هاضعف: هاچالش( منفی و) هافرصت و هاقوت: هاظرفیت(

 منظرهاي در سیستم بیرونی و درونی محیط در) تهدیدها و

 آموزشی، و علمی خدمات، و حمایت مدیریتی، و ساختاري
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 است رفتاري و فردي و بازار و صنعت ارتباطات، و اطالعات

 عوامل اثرپذیري و اثرگذاري برایند حاصل سیستم عملکرد و

 .بود خواهد هاراهبرد اعمال شرایط در
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Abstract 
The purpose of this study was to develop a strategic employment plan for graduates of 
physical education and sports sciences of Islamic Azad University with an 
entrepreneurial approach. The present study is of applied type and according to the 
purpose, it was of contextual type. In terms of data collection method, this research was 
of field type. The statistical population of the study included professors, managers and 
experts in the field of education and employment of sports science graduates of Islamic 
Azad University and a statistical sample of 46 people were purposefully selected from 
professors, managers and sports science experts. Data collection tools included library 
study, interviews, questionnaires and Delphi survey techniques. The content validity of 
the tools was evaluated and confirmed using experts' opinions and its reliability was 
evaluated using Cronbach's alpha method. Swat method was used to analyze the 
findings and 61 strategic components identified from the Delphi process included 
strengths, weaknesses, opportunities and threats. These components were framed in six 
structural and managerial perspectives, support and services, educational-scientific, 
information and communication, industry and market, individual and behavioral, and 
the most components related to the educational and scientific perspective (15 
components) and threats (17 components). The evaluation matrix showed that the 
strategic position in the field of stability is close to growth. Recognition of this situation 
indicates that despite the problems, the employment system based on entrepreneurship 
of sports science graduates of the Islamic Azad University needs to achieve relative 
stability and be on the path of growth. 
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