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 مقدمه
می  ینیدر صحنه اشتغال و کارآفر شرویهای پ نهیزم افتنی ازمندیمارا ن شیاز پ شیامروزه ب تییجمع بیاقتصادی کشور و ترک تیوضع

علم و تربیت به دلیل تولید  هر چند دانشگاه .شناخته شده است نظام آموزش عالیدر تمرکز بر  یراستا ضرورت اصل نیکند و در ا

با اثرات مستقیم و غیر مستقیم خود، عامل مؤثری  دارد و کشور ، نقش مهمی به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه اقتصادیمتخصص

ترین بیکاری تقریبا مهم. التحصیالن دانشگاه استور مربوط به فارغاصلی بیکاری در کش معضل اما آیددر پیشرفت اقتصاد به شمار می

های مختلف از یک سو و گذاری بر صنعتکاهش بیکاری و افزایش اشتغال به میزان سرمایه. چالش دولت و دغدغه مردم در کشور است

رشته در آموزش عالی کاربردی و میان یک از علوم. (6901ی، عاشور) فرآیندهای کسب و کار و اشتغال از سوی دیگر بستگی دارد

در حوزه علوم ورزشی بیشترین تعداد دانشجو و فارغ التحصیل مربوط . بدنی و علوم ورزشی استهای تربیتها و گرایشمجموعه رشته

با بیشترین  هایی است کههمینطور براساس شواهد مختلف دانشگاه آزاد یکی دانشگاه (.6904رضوی، )به دانشگاه آزاد اسالمی است 

ترین دالیل توسعه علوم ورزشی در آموزش عالی کشور مهم. سازی شغلی روبرو استچالش و انتقاد در زمینه کیفیت آموزشی و آماده

از منابع  هم توانند یدر ورزش م یگذار هیبا سرما دولت و بخش خصوصی. استاقتصاد  توسعه ورزش به عنوان یک صنعت و رابطه آن با

-صنعت ورزش بالقوه به عنوان یکی از راه.  (6901و مندعلی زاده،  یاحسان)و هم زمینه اشتغالزای را فراهم سازند مند شوند  بهره اریبس

 عواملی با بازار در حوزه ورزش و اقتصادی شرایط .شودهای راهبردی جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کشور محسوب میحل

فارغ  موفقیت میزان و کارآفرینی انگیزه بر تخصصی خدمات و اقتصادی ساخت زیر فیزیکی، تسهیالت کار، نیروی مالی، منابع نظیر

 .(6904رضوی، ) است گذار ورزشی تاثیر التحصیالن علوم

هفته تر که در طول ساله و بیش 60تمام افراد  .مند باشد ضابطه دیبا یم یاساس یها کار کردن است که از جنبه ندیاشتغال مجموع فرا

. شوندمرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند . باشندشاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود اشتغاالن می

سند اشتغال وزارت )د شوزد و حقوق بگیران و تداوم کسب وکار برای خود اشتغاالن، به عنوان اشتغال محسوب میرسمی شغلی، برای م

 یها سکیر رفتنیو پذ یمبتکرانه ، با تمرکز به مشتر یا وهیانجام دادن کسب و کار به ش یاست برا یروشنیز  ینیکارآفر (.6901کار، 

 جیبا بس دیجد یفرصت ها یینو، خالق و شناسا یها دهیبا ا نیآن فرد کارآفر یاست که ط یمفهوم ای ندیفرآ ینیکارآفر .حساب شده

از  یکسری رشیامر توام با پذ نیا. (4060، 6امری)  ورزد یمبادرت م ابندهیو رشد  دیجد ینو، سازمانها یشرکت ها جادیمنابع به ا

 و اقتصادی صنعتی، توسعه در کارآفرین نقش. شود یخدمات به جامعه م ائهار ایمحصول  یخطرات هم است اما اغلب منجر به معرف

 طریق از و توسعه رشد آید که در دنیای امروز، وجود به این اعتقاد و درآید همگانی باور یک صورت به باید جامعه در اشتغال ایجاد

  .(4061 ،4مارتیز) پذیر است امکان خالقیت و نوآوری

 کار نیروی تقاضای و عرضه برای الزم  شرایط  ایجاد و کار بازار مناسبات برای مناسب شرایط نمودن فراهم توسعه، مهم ابعاد از یکی

 بنیان های عبارتی به و نمود تعریف را جامعه قبال در فرد نقش بتوان کار، متقاضیان آحاد به شغل عرضه با که نحوی به می باشد،

 امروز چه آن گرفته صورت های تالش علیرغم .(4060، 9راتن) نمود پی ریزی جامعه اقتصادی افراد فعال نقش مبنای بر را اجتماعی

میزان بیکاری در بین . است دانشگاهی التحصیالن فارغ و جوانان بین در به ویژه کشور، در توجه قابل بیکاری نرخ هستیم آن شاهد

(. 6901آمار وزارت کار، )ومی است هستند، بسیار بیشتر از میزان بیکاری عمدانش آموختگان دانشگاه ها که نیروی انسانی نخبه جامعه 

با در نظر گرفتن آنکه نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال های اخیر افزایش یافته 

یان کاهش نرخ بیکاری و فعالیت های کارآفرینی، است و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم م

تعاونی و امثالهم در سایه بخش خصوصی، ورزش کشور برای گذر از وضعیت موجود نیازمند بازنگری اساسی و توجه ای ویژه در زمینه 

منظور در طرح پیش رو به همین . (6904فرهمندمهر، ) اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد

موارد مذکور به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان این رشته تحصیلی مورد تاکید قرار می گیرد، تا از این طریق به 

 .(6904رضوی، ) بهره وری هرچه بیشتر این رشته در جامعه و به کارگیری نیروهای متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی کمک گردد
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های بندی مدل ریزی و صورت پژوهی است تا با اتکا به فنون برنامه ای از آینده ها اقدام به نوع ویژهاز تحلیل راهبردی سیستمهدف 

نقطه عزیمت چنین حرکتی ریشه در شناخت راهبردی . های ممکن، مرجح و مطلوب تبدیل نمود های محتمل را به آینده انسانی، آینده

انداز آینده را  س چشماز این رو ابتدا باید تصویر روشنی از وضع موجود در دست داشت و سپ. تژیک داردوضع موجود و موقعیت استرا

اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان  نگر، چنانچه بر اساس این دیدگاه و با اتکا به تفکر سیستمی و کل. (4064دیوید، ) ترسیم نمود

دانشگاه آزاد، آموزش عالی کشور، نظام  نظام همچون تری بزرگ هایدرون سیستم در مخرده سیست عنوان به بدنی دانشگاه آزادتربیت

. پذیردمی تأثیر بیرونی درونی و محیط عواملی از همزمان مختلف هایدر زمینهآن  عملکرد شده و گرفته نظر در و سایر ورزش کشور،

 ضعف، قوت، نقاط از برای مدیریت و توسعه، دانشگاه آزادبدنی کلیت اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان تربیتبه طور مشخص 

از یک طرف و اجرای راهبردهای اثربخش از طرف  تفسیر محیطی درونی و توانایی هاقابلیت شناخت .تهدیدها برخوردارند و هافرصت

محیطی دچار استحاله  پیچیدگیتحوالت و در مواجهه با  اشتغال دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد شود تا موجب می دیگر

های راهبردی تطابق قوت و ضعف درون  یکی از ابزار 6سواتروش . ها به تطابق برسد نشود و متناسب با رویدادها و تحوالت و پیچیدگی

بهترین این روش تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین راهبرد که . های برون سازمانی است ها و تهدید سازمانی با فرصت

ها و  ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت از این دیدگاه این الگو یک راهبرد است که قوت. دهد  ها را ایجاد نماید ارائه می تطابق بین آن

ها و تهدیدات در چارچوب کلی راهبردهای کاهش،  برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت. رساند تهدیدات را به حداقل ممکن می

  (.4064، دیوید)شود  رشد پیوند داده میثبات و 

جهت تبیین بهتر مساله پژوهش ضرورت دارد آخرین دستاوردهای پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور مورد 

 یو علوم ورزش یبدن  تیرشته ترب النیالتحص نشان داد اشتغال فارغ( 6900)در تحقیقات داخلی برومند و همکاران . بررسی قرار بگیرند

مواجه  زیمتعدد و عمده ن یخارج یهاددیبا تهد یداخل یهاد ندارد و با وجود ضعف یمناسب تیوضع یو خارج یاز نظر عوامل داخل

در  (6906)و همکاران  فراهانی ابوالفضل. قرار دارد یتدافع تیدر موقع یعنی تیوضع نیدر بدتر گاه،یجا یابیارز سیاست که در ماتر

 در شرایط تحصیلی عامل داد نشان دانشگاههای بدنی تربیت ارشد کارشناس التحصیالن فارغ اشتغال بر اجتماعی عوامل اثر تحلیل

به بررسی ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی پرداخته و نشان دادند ( 4069)یاوری و همکاران . گرفت قرار اول اولویت

عالوه بر این، از نظر دانشجویان، برنامه درسی دوره کارشناسی هیچ . فرینانه دانشجویان وجود داردتفاوت معناداری بین ویژگی های کارآ

گزارش  کشور ورزش کارآفرینی در تحلیل راهبردی توسعه( 6909) تاجی. تأثیری بر بهبود توانایی های کارآفرینانه آنان نداشته است

. ای استفاده شودقرار دارد و باید از راهبردهای توسعه( ایخانه 0)و رشد ( ایخانه 6) soکرد که موقعیت ماتریس راهبردی در منطقه 

 یها برنامه تیعامل تقو یبدن تیارشد ترب یکارشناس النیبر اشتغال فارغ التحص یاثر عوامل آموزش نییتع (6909)ی و همکاران فراهان

در   (6906)نظری و همکاران  واقفی .در اولویت قرار داشتند امعهج یواقع یآموزش یازهایجذب دانشجو بر اساس ن ی،خوداشتغال

 که نشان دادند تهران شهر آزاد های در دانشگاه شغلی آیندة و شغل از تربیت بدنی دانشجویان شغلی پژوهشی تحت عنوان انتظارات

 آیندة شغل وسیلة به ها توانایی و ها قابلیت دادن نشان و عمل آزادی برای مناسب های زمینه آوردن فراهم بدنی تربیت دانشجویان

در  (6901)گودرزی و همکاران . دانند می مؤثر شغلی آیندة در را نظری های آموزش نقش آنها از کمی تعداد و دارند انتظار را خود

 به داد که نشان تحقیق های یافته، ورزشی مدیریت دانشجویان کارآفرینی ارتقاء در موثر رفتاری عوامل تحلیل پژوهشی تحت عنوان

 عیدانی .نقش دارند کشور مدیریت دانشجویان کارآفرینی ارتقا در مدیریتی و تخصصی،تجاری محیطی، رفتاری عوامل اولویت ترتیب

 که تهران نشان داد شهر دولتی های دانشگاه بدنی تربیت خروجی و ورودی دانشجویان شغلی کانونی های شایستگی در بررسی( 6901)

 حفظ در و اما ندارند قرار مطلوبی وضعبت در فردی پیشرفت و رهبری و اساسی ،   شغل به دستیابی ،   شغل انتخاب های شایستگی از نظر

ررسی ارزیابی شاخص های کارآفرینی در دانشکده ب( 6901) بنی اسدی. داشتند قرار مطلوبی وضعیت در موردی های شایستگی و شغل

بدنی در وضعیت  داد که هیچ کدام از شاخصهای کارآفرینی دردانشکدههای تربیت های پژوهش نشان هتهای تربیت بدنی کشور یاف

ری نسبت به سایر ت انداز و مأموریت از وضعیت مناسب از بین شاخص های مورد بررسی شاخص وجودچشم. مطلوب قرار ندارند

در تدوین نظام اشتغال ( 6904)رضوی  .مناسبی قرار داشتسازی در وضعیت نا المللی لیکه شاخص بینحاشاخص ها برخوردار بود، در 

در بررسی ( 6901) مرادی .فارغ التحصیالن تربیت بدنی گزارش کرد که راهبرد خصوصی سازی در این زمینه بسیار اثرگذار است

در  پذیری اشتغال ادراک که دهند می ول نشان راث مدل براساس بدنی تربیت رشته تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیری اشتغال

                                                 
 
 SWOT 
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 کارآفرینی در بررسی  تاثیر( 6901) عدلی .شناسی وضعیت بهتری دارد آسیب و بیومکانیک ندارد و در دوگرایش مطلوبی وضعیت

 اشتغال بر اجتماعی آفرینی کار تاثیر اثربخشی که نمود نور بیان پیام دانشگاه بدنی تربیت رشته التحصیالن فارغ اشتغالزایی بر اجتماعی

 .باشد می مثبت تاثیر دارای نور پیام دانشگاه بدنی تربیت ی رشته التحصیالن فارغ زایی

آنچه در  گزارش کرد که دانشجویان ازدانشجویان علوم ورزشی دانشگاه هال در بررسی نگرش ( 4001) 6اسلیپ تحقیقات خارجیدر 

در عین حال احساس می  امابه گسترش مهارت های کاری آنان طبق انتظار کمک کرده است  رضایت دارند زیرا دانشگاه آموخته اند

در پژوهشی  .شد فرصت اندکی برای رشد آگاهی های تجاری، کارآفرینی، مهارت های مالی و آگاهی از فرهنگ کاری وجود داشته است

با وجود : سرگرمی انجام داده اند چنین نتیجه گیری شد و ورزشصنعت با عنوان نقش کارآفرینی در ( 4009) 4که هرینسون و استون

پیشرفت های بسیار و مدرنیزه شدن فن آوری که باعث ایجاد بازارهای مصرف کننده گوناگونی در دو حوزه ورزش و سرگرمی گشته، 

 نانیرا وجود کارآفر ایاسترال شعوامل مهم توسعه ورز( 4000) 9کلت و راسل .محققان و دانشمندان توجه بسیار اندکی به آن داشته اند

به سوی نظریه جدید  : نی بر کارآفرینیتورزش مب"در تحقیقی تحت عنوان ( 4060) 4راتن. دانستند بخش خصوصی گذاری هیسرما و

 1نووا. عاتی و تئوری کارآفرینی سنتی استکند که نیاز به ادغام بیشتری بین دو رشته مطالاستدالل می "کارآفرینی و مدیریت ورزشی

مهارت های کارآفرینی در دانشجویان مدیریت ورزش، چارچوبی مفهومی در مورد ضرورت توسعه قابلیت های  بررسیدر ( 4061)

شور و تعصب باال، ایده ال گرایی و  که شامل مواردی مانند اهی مدیریت ورزشی ایجاد کرده استکارآفرینی در برنامه های دانشگ

تأکید بیشتر بر آموزش ( 4061)و همکاران  4ویلیام. ج، رابطه نمادین با رسانه ها استش بینی بودن نتایوفاداری به برند، غیرقابل پی

کارآفرینی و انعکاس آن دردانشگاه و ارتباط آن با ماهیت عملی آموزش ورزش در صنعت ورزش، باعث  افزایش  مهارتهای کاربردی 

 آموزش از هدف( 4061) 1مارتیز .فرصت بیشتر در یادگیری مهارتها پیدا می کننددراستفاده از دانشجویان بر اساس بازار کار شده و 

کارآفرینی ورزشی  و  می آماده اشتغالی خود یا کار نیروی برای موثر طور به را دانشجویان فردی های ویژگی ورزشی توسعه کارآفرینی

ونسا . ب در برنامه درسی آموزشی ورزشی فعلی می تواند وجود داشته باشدودر روند توسعه بازاریابی دانشجویان تاثیر گذار می باشد

های یافته رویکرد یادگیری کارآفرینی به سمت یک: آموزش ورزش در تحقیقی به عنوان دستورالعمل های آینده برای( 4069) 9راتن

با آموزش کار آفرینی به توسعه و بهبود فرصت های شغلی و (ورزش )مقاله نشان می دهد که آشنا کردن دانشجویان تربیت بدنی این 

 .گرددمهارت های اجتماعی می

در حالی در تحقیقات بین المللی روش تحلیل سوات را . های سنتی بوده استعمده تحقیقات پیشین در داخل کشور، مبتنی بر روش 

به طور کلی با عنایت به پیشرفت، توسعه و اقبال عمومی به . دهندهای تحلیلی آن را ارتقا میکنند و یا جنبهها ترکیب میسایر روشبا 

های مناسب در مجموعه علوم ورزشی دانشگاه آزاد، این سیستم مستلزم بدنی و  اشتغال در ورزش و وجود ظرفیتتحصیل در تربیت

دستیابی به این اهداف، نیازمند تدوین تحلیل . باشد موجود خود و ارائه راهبُرد اصولی و علمی می شناخت دقیق و صحیح وضع

 کیاستراتژ گاهیلذا پژوهش حاضر در نظر دارد جا. شناسی و آگاهی از رخدادهای محیط داخلی و خارجی استراهبردی براساس آسیب

 .کند نیهای الزم را تدو مشخص کرده و استراتژی سواترا در مدل  بدنی دانشگاه آزاداشتغال دانش آموختگان تربیت

ابهام و سوال . است آموزش عالیمساله پژوهش مبتنی بر چند سوال، ابهام و نیاز اساسی در حلقه اتصال بین نظام ورزش، اقتصاد و 

 بدنی مربوط به دانشگاه آزاد است اماتربیتبا وجود اینکه بیشترین فارغ التحصیل دانشگاهی رشته شناختی و اساسی این است که چرا 

پژوهش این نیاز اساسی این . باشدهای بسیاری بیشتری نسبت به سایر دانشگاه مینیروی کار تربیت شده این دانشگاه دارای چالش

کسب . نیست وردارحداقل استانداردهای ملی هم برخاز  بدنی دانشگاه آزادمیزان اشتغال پذیری در دانشجویان تربیت است که چرا

اطالعات الزم جهت رفع ابهام، پاسخ به سوال و تأمین نیاز دانشی فوق الذکر نیازمند انجام مطالعات تخصصی است که پژوهش های 

 . قبلی کمتر اطالعات و شناختی مناسبی در این زمینه ارائه داده اند

                                                 
 . Sleap 

  .Harrison &  Sutton 

 .  Kellet & Russel 

6 .Ratten 

  Nova 

4 Williams 

  Maritz 

  Vanessa Ratten 
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هدف این پژوهش تحلیل راهبردی محیط داخلی و خارجی سیستم . ترسیم شده است چارچوب تحلیل مفهومی پژوهش فوقدر شکل 

-می( ضعف و تهدید)و چالشی ( قوت و فرصت)های راهبردی ظرفیتی بدنی دانشگاه آزاد براساس مولفهاشتغال فارغ التحصیالن تربیت

،  و ارتباطات اطالعاتی، و علم یآموزش، خدمات و ها تیحمای، تیریو مد یساختاردر این تحلیل منظرهای کلی سیستم شامل . باشد

 .گیرندمورد بررسی قرار می یو رفتار یفردو  و بازار صنعت

 
 چارچوب تحلیل مفهومی پژوهش. 6شکل 

 

 شناسی پژوهشروش
در این مطالعه، . باشد ها میدانی میی و از نظر روش جمع آوری دادهکاربردتحلیلی، از نظر هدف،  -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

شود که  به صورت یک موجودیت واحد و به مثابه یک سیستمی انگاشته می بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمیمجموعه تربیت

ای و درجه برخورداری از  بایست با تخصیص بهینه منابع موجود و شناخت محیط درونی و بیرونی خود، متناسب با جایگاه منطقه می

تحلیل راهبردی ، همزمان از مفاهیم، این در . یابد دست اشتغالزایی دانش آموخته گانها، به سطح قابل قبولی از توانمندیها و قابلیت

 . های تحلیل و موقعیت سنجی استراتژیک استفاده شد رویکردها و روش

. تعریف شدبدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد مجموعه تربیتنظر و آگاه به ساختار و رخدادهای حوزه جامعه آماری شامل افراد صاحب

مبنای تعیین تعداد نمونه . انتخاب گردید ...نفر به صورت هدفمند و در دسترس از مدیران، کارشناسان و  64نمونه آماری به تعداد 

به نمونه آماری جدول زیر مشخصات مربوط در . بود( نفر خبره 40تا  90بین )براساس تعداد قابل کفایت در روش تحلیل سوات 

 .توصیف شده است

 مشخصات نمونه آماری . 6جدول 
 مجموع زیربخش مشخصه

 پست یا تخصص

مسئوالن مراکز مرتبط با 

  اشتغال در ورزش
 بدنی دانشگاه آزاداساتید تربیت مدیران دانشگاه آزاد

64 

 46 69 64 (نفر)

 دکتری فوق لیسانس لیسانس تحصیالت
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1 60 96 

 جنسیت
  مرد زن

69 94  

 (سال)سن
 میانگین بیشترین کمترین

40 46 94/66 

 (سال)سابقه خدمت 
 میانگین بیشترین کمترین

9 90 19/61 

 

مطالعه منابع علمی، اسنادی و رسانه ای مرتبط : مطالعه کتابخانه ای. ای، مصاحبه و پرسشنامه بودابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه

های جستجوی اطالعات در اینترنت، سایر  ای و با استفاده از سیستم در این بخش با استفاده از منابع موجود کتابخانه. پژوهشبا موضوع 

مصاحبه به  .شوند های مربوطه تدوین می آوری خواهد شد و مبانی نظری طرح به همراه سوابق طرح منابع فارسی و انگلیسی جمع

ابزار اصلی . ای بودصورت اکتشافی نیمه هدایت شده با افراد خبره از جامعه آماری جهت تکمیل پرسشنامه برخاسته از مطالعه کتابخانه

ز بسیار ا)ارزشی لیکرت  1های راهبردی با مقیاس مولفه ای و مصاحبه حاویپژوهش رسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه کتابخانه

پایایی  .ارزیابی و تایید گردید( نفر 0)یی و صوری ابزار با استفاده از نظر متخصصان محتواروایی  یابیارز. بود(1= تا بسیار زیاد  6= کم 

محاسبه شد  00/0و  94/0، 91/0، 96/0آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب نقاط قوت، صعف، فرصت و تهدید به مقدار 

(SPSS44 .)ها در منظرهای نُه گانه استفاده بندی یافتهات جهت تحلیل راهبردی و کداگذاری مفهومی جهت چارچوباز روش سو

 .گردید

سنجی راهبردی بکار ماتریس سوات که برای موقعیت. است نقاط قوت، صعف، فرصت و تهدیدروش تحلیل سوات شامل چهار منظر 

 . شود شامل نمره دهی ماتریس عوامل داخلی و خارجی استبرده می
 عوامل داخلی و خارجی  دهی ماتریس نمره. 4جدول 

 (2EFE)ماتریس عوامل خارجیر (IFE1)ماتریس عوامل داخلی
  خاص نقاط قوت است 6و  9نمرات 
 خاص نقاط ضعف است 4و  6نمرات 

 ها استخاص فرصت 6و  9نمرات 

 .است داتیخاص تهد 4و  6نمرات 

 که خاص سازمان است ینقطه قوت: 6نمره 
  دارند یکه رقبا هم به آن دسترس یقوت نقطه: 9 نمره
 .که رقبا هم دچار آن هستند ینقطه ضعف: 4 نمره
 است سازمان که خاص ینقطه ضعف: 6 نمره

 .که خاص سازمان است یفرصت: 6 نمره

 .دارند یکه رقبا هم به آن دسترس یفرصت: 9 نمره

 کند یم دیکه رقبا را هم تهد دییتهد: 4 نمره

 . است سازمان که خاص دییتهد: 6 نمره

 .گیردصورت می( تعیین و تفکیک موقعیت بین رشد، ثبات یا کاهش)نوع نمره دهی با توجه به نوع ماتریس انتخابی * 

 

و سپس به  شودیم ستیل دهد،یقرار م دیسازمان را مورد تهد ایگردد و  که موجب فرصت می یابتدا عواملخارجی در ارزیابی عوامل 

 ینسب تیدهنده اهم نشان بیضر. باشندیم( مهم اریبس) 6تا ( تیاهمی ب)از صفر  هابیضر نیا. شودیداده م بیضر ایعوامل وزن  نیا

راهبردهای  یاثربخش زانیم انگریعدد ب نیا. شودیداده م 4و  6ها رتبه و به ضعف 6 و 9رتبه  هاقوتپس از آن به . باشد عامل می کی

به  ییتا نمره نها شودیهر عامل در رتبه مربوطه ضرب م بیضر. باشد سازمان در نشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبور می یکنون

 ریمتغ 6تا  6 نیهمواره بهای سازمان است که دهنده مجموع نمره نشان رها،یاز متغ کیهای متعلق به هرنمره نیمجموع ا. دیدست آ

بهتر واکنش نشان  شوندیو فرصت م دیکه موجب تهد یاست که سازمان در برابر عوامل یمعن نیبدعدد باالتر رود  نیهرچه ا. است

 نیهمچن د،ینمایم یابیو ارز نیسازمان را تدو ایفهیواحدهای وظ یاصل ضعف نقاط قوت و یعوامل داخل یابیارز سیماتر در .دهدیم

 رندهیکه دربرگ یترین عوامل ابتدا مهم س،یماتر نیا هیبرای ته. دینمایارائه م ییهاواحدها راه نیا نیروابط ب یابیو ارز ییبرای شناسا

 هستند و ینسب بیضرا) شودیداده م بیضر 6عوامل از صفر تا  نیفهرست شده و سپس به ا باشندیم سازمان نقاط قوت و ضعف

 هر یینمره نها نییو برای تع شودینمره داده م 4و  6ها رتبه و به تهدید 6 و 9رتبه  هافرصتسپس به به (. شود 6 دیبا بیضرا مجموع

                                                 
 
 Enternal factor evaloins matrix 
 
 Extenoinal factor evaloins matrix 
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جمع  .شودمشخص می سازمان ییهر عامل، نمره نها ییهای نهاکردن نمره با جمع. شودیهر عامل در نمره آن ضرب م بیضر عامل،

 یو عوامل خارج یعوامل داخل یابیارز سهایینمرات حاصل از ماتر. باشد می 1/4ها  خواهد بود و میانگین آن 6تا  6های نهایی بین  نمره

 هیدارای سه ناح سیماتر نیا. مشخص شود سیهای ماتردر خانه سازمان تیتا موقع رندیگیقرار م یدر ابعاد عمودی و افق بیبه ترت

-یم رندیگیقرار م 6 ای 4، 6 های خانهدر  سازمانکه  یهنگام. شودیاستفاده م یها راهبردهای متفاوت از آن کیبرای هر عمده است که

با هدف حفظ و ثبات  ییراهبردها دیبا رد،یگیقرار م 1 ای 1، 9های در خانه سازمانکه  یزمان. گرفت شیراهبردهای رشد را در پ توان

 .خواهد گرفت شیراهبردهای کاهش را در پ رد،یگقرار  0 یا 9، 4های در خانه سازمانکه  یو در صورت ردیگ شیرا در پ

 

 های پژوهشیافته
بودند که در شش  ( مولفه 61) و تهدیدها( مولفه 64)ها فرصت ،(مولفه 61)ها ، ضعف(مولفه 69) هاهای راهبردی شامل قوتمولفه

،  (مولفه 1) و ارتباطات اطالعات، (مولفه 61)ی و علم یآموزش، (مولفه 60) و خدمات ها تیحما، (مولفه 66)ی تیریو مد یساختارمنظر؛ 

ها مربوط به بیشترین مولفه. (مولفه راهبردی 46مجموع )بندی شدند چارچوب (مولفه 0) یو رفتار یفردو ( مولفه 0) و بازار صنعت

از مجموع ( ها به عنوان ظرفیت)ها ها و فرصتدر واقع مجموع قوت. بود( مولفه 61)و بخش تهدیدها ( مولفه 61)ی و علم یآموزشمنظر 

بندی ابتدا به منابع علمی و مبانی نظری موجود در این زمینه جهت انجام چارچوب. کمتر بود( هاعنوان چالش)ها و تهدیدها  ضعف

 . مراجعه شد و سپس توسط دو تن از متخصصان اصالح و تأیید شد

 ی شناسایی شده به تفکیک منظرهای تحلیل راهبردیهامولفه. 9جدول 

ظر
من

 

 (T)تهدیدها  (W) هاضعف (O) هافرصت (S)ها قوت
فراوانی 

 مولفه

ی
یت

یر
مد

و 
ی 

ار
خت

سا
 

 هایگروه و هاوجوددانشکده. 6

در اکثر  ورزشی علوم آموزشی

 های آزاد کشوردانشگاه

وجود برخی تغییرات . 4

ساختاری و مدیریتی در جهت 

کاری و افزایش موازی کاهش

هم افزایی بین سازمانی متولی 

در حوزه اشتغال و کارآفرینی 

 دانشجویان علوم ورزشی

 

برخی تشکیالت  سیتأس. 6

تخصصی در حوزه ورزش 

های علمی، مانند انجمن)

کمیته اشتغال و کارآفرینی 

 ..(ورزشی  و 

های جدید توسعه سیاست. 4

 علم و فناوری در کشور 

های  یرات شیوهرشد تغی. 9

-دانشگاهنظارت و ارزشیابی 

های آزاد جهت تحریک 

اساتید و دانشجویان به 

 نوآوری و عملکرد مناسب

برای  راهبردی فقدان برنامه. 6

فارغ التحصیالن اشتغال  ةتوسع

 دانشگاه آزاد

سنتی امور آموزشی و  مدیریت. 4

 بدنه دانشگاه آزاد در پژوهشی

اساتید عدم برجسته بودن نقش . 9

بدنی و علوم دانشگاه آزاد در تربیت

 ورزشی آموزش عالی کشور

وجود بروکراسی ها و محدودیت های غیر . 6

ضروری و دست و پا گیر در قوانین و مقررات 

مربوط به راه اندازی کسب و کار در حوزه 

 ورزش 

فقدان نظام  طراحی مشاغل، شرح شغل و . 4

 شرایط احراز مشاغل ورزشی

وجود متولی مشخص در مدیریت  عدم. 9

های متعدد در و چالش کشور صنعت ورزش

گرفتن مجوز برای مشاغل ورزشی جدید 

  ..مانند روانشناسی ورزشی، طب ورزش، و 

66 

ت
مای

ح
 

ت
ما

خد
 و 

ها
 

حمایت مالی و فکری از . 9

برنامه ها و رویدادها با محوریت 

اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه 

 آزاد

امکانات  تجهیزات ووجود . 6

برای کسب مهارت و مناسب 

واحد های دانشگاه  درپرورش 

 مانند مراکز رشد آزاد

 

 

توسعه زیر ساخت های . 6

 یکیکسب و کار الکترون

برای ( یکیتجارت الکترون)

 ش در کشورورز حوزه

امکانات  وجود تجهیزات و. 1

برای کسب مهارت و مناسب 

ها مانند همه استان درپرورش 

 های علم و فناوریپارک

 

گذار کمبود منابع مالی و سرمایه. 6

کافی برای ورود دانشجویان صاحب 

ایده به فرآیند تجاری سازی در 

 دانشگاه آزاد

تأمین خدمات الزم برای عدم . 1

 یروو  دانشجویان فعال و مستعد

 قدرت و ثروت روابطبه آنان آوردن 

برای حمایت  کمبود منابع مالی. 4

از اشتغال و آمادگی دانشجویان و 

 دانشگاه آزاد النیفارغ التحص

عدم وجود قوانین و ساختارهای حمایت . 6

 تجاری در ورزش کشور

به  انگذار سرمایه تمایل مناسبفقدان . 1

ها و کسب و کارهای دانشجویی حوزه ایده

 ورزش

به  سپاری در ورزشو برون سازیخصوصی. 4

 شیوة نامناسب

 

60 
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ی
لم

 ع
 و

ی
ش

وز
آم

 

 مرتبط با هایارائه واحد. 1

به  ینیکارآفراشتغال و 

 یبدن تیترب انیدانشجو

 های دوره گسترش. 4

در رشته  تکمیلی تحصیالت

 علوم ورزشی

بودن بخش زیادی از  عملی. 1

و  ورزشی علوم رشتة دروس

ارتقای آمادگی کار در بازار 

 ورزش

 باالیتعدد و تنوع . 9

-رشته های آموزشی و فعالیت

به  ورزشی در دانشگاه آزاد های

سازی عنوان یک ظرفیت

 اشتغالزایی

 هایدوره برگزاریافزایش . 4

مرتبط با اشتغال و کسب و 

 در سراسر کشورکار در ورزش 

ارتقای جایگاه تربیت بدنی . 1

علوم ورزشی در نظام   و

 آموزش عالی

رشد فزاینده پژوهش در . 9

زمینه اشتغال و کارآفرینی 

 ورزشی در یک دهه اخیر

-در برنامه افزایش انعطاف. 0

سرفصل های  ریزی درسی و

بدنی آموزشی رشته تربیت

جهت تطبیق با نیازهای بازار 

 در چند سال اخیر کار ورزش

سازی مناسب عدم فرهنگ. 1

خالقیت، اشتغال، نوآوری 

های آموزشی وکارآفرینی در گروه

 بدنی دانشگاه آزادتربیت 

و فاقد کیفیت  صوری برگزاری. 9

هایی مانند اشتغال، درس

در ... کارورزی، و  کارآفرینی،

 مقاطع تحصیلی علوم ورزشی

 دانشگاه آزاد

بدون کنکور شدن رشته تربیت . 0

بدنی و حذف آزمون عملی در کنار 

کاهش ورود دانشجویان توانمند به 

 دانشگاه آزاد

بودن ورزش و امکان ای میان رشته. 1

های مختلف در ها و رشتههمکاری تخصص

 آن

کاربردی در حوزه  منابع آموزشی کمبود. 9

 ی در ورزشنیکارآفراشتغال و 

 پرورش و شناسایی عدم توجه به. 0

های ورزشی در ترم استعدادهای شغلی

های دانشگاه تحصیلی ابتدایی دانشجویان

  ایران

دانشگاه ها فقدان شرایط مناسب در . 60

جهت نوآوری و بکارگیری شیوه های نوین در 

 تدریس توسط مدرسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

ت
طا

با
رت

و ا
ت 
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اط
 

 ینرم افزارها افزایش. 0

مانند  یورزش یکاربرد

 یجسمان یآمادگ ،یابیاستعداد

و اماکن دسترسی  ...و

 دانشجویان و فارغ التحصیالن

 

رشد برخی صفحات . 60

کاریابی ای در زمینه رسانه

-ورزشی و اطالع رسانی دوره

 های آموزشی ورزشی 

سواد  سطح شیزااف. 66

فناوری در ای و علمی، رسانه

 گسترشورزش و  جامعه

مجازی و فضای علمی 

  مربوط به ورزش یکیالکترون

فقدان اطالعات کافی در . 60

زمینه وضعیت دانشجویان و فارغ 

التحصیالن علوم ورزشی دانشگاه 

 آزاد

  نیب کیفقدان ارتباط نزد. 66

ی هادانشگاهمجموعه علوم ورزشی 

 ورزش کشور صنعت آزاد با

های و رسانه عدم وجود بانک اطالعاتی. 66

ورزش و  و اقتصاد صنعت نهیدر زم معتبر

 مانند مشاغل، کسب و کارها یموارد

-عدم آشنایی اساتید و دانشجویان تربیت. 64

و اشتغال  بدنی با اجزاء اکوسیستم کارآفرینی

 ایملی و منطقه

1 

زار
 با

ت و
نع

ص
 

-شگاهیبرگزاری نماافزایش . 60

و  یها برای معرفو جشنواره ها

  عرضه کاال و خدمات ورزشی

وجود تعداد زیادی از انواع . 66

اماکن، رویدادها و مراکز ورزشی 

 در بدنه دانشگاه آزاد

 فراوان یتهایظرف وجود. 64

و کسب  مشاغل رشیپذ یبرا

نو در جامعه  و کارهای ورزشی

 و صنعت

ارتقای جایگاه صنعت . 69

 ورزش در اقتصاد ملی

زیاد تقاضا  نسبتاً رشد. 66

برای محصوالت و خدمات 

  ورزشی در جامعه

نبود خدمات آموزشی و . 64

ای کارآفرینی در مشاوره ای حرفه

زمینه ورزش برای دانش 

 آموختگان

جامعه وجود نگرش منفی در . 69

نسبت به کیفیت عملکرد آموزشی 

در دانشگاه آزاد و توانمندی فارغ 

 التحصیالن آن

وجود مشکالت اقتصادی در زمینه راه . 69

اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه و عدم 

ریزی امکان تمرکز کافی برای برنامه

به ویژه در مورد جوانانی با )دانشجویان 

 (خانواده های کم درآمد

یی و به واردات محصوالت نها لیم غلبه. 66

به  لیدر مقابل م گیری از توان خارجیبهره

 داخلی در صنعت ورزش کشور دیتول

0 

ی
ار

فت
و ر

ی 
رد

ف
 

وجود نگرش مثبت و انگیزه . 64

دانشگاه آزاد  انیدانشجوباالی 

 به کار و اشتغال 

رشد پیگیری دانشجویان و . 69

دانش آموختگان علوم ورزشی 

مهارتهای کسب و به یادگیری 

کار و اشتغال و پیگیری آن تا 

در چند  دستیابی به اشتغال

 سال اخیر

برجسته بودن نقش . 61

بدنی در بسیاری اساتید تربیت

 های دانشگاه آزاداز بخش

تسلط بر افزایش سطح . 64

، ITهای نرم مانند مهارت

در  ..سازی وزبان التین، شبکه

بین جامعه دانشجویان و فارغ 

التحصیالن عاوم ورزشی در 

 چند سال اخیر

نداشتن برنامه تحصیلی شغلی . 66

دانشجویان رشته تربیت بدنی 

 دانشگاه آزاد

 یدانش و مهارتها کمبود. 61

در اساتید و  نانهیکارآفراشتغال و 

مدرسان رشته تربیت بدنی دانشگاه 

 آزاد

متخصصان، دانشجویان  مهاجرت شیافزا. 61

  خارج از کشورتوانمند و قهرمانان ورزشی به 

تمایل جوانان تحصیلکرده دانشگاهی به . 64

 مشاغل رسمی و دولتی

فرهنگ کاری تیمی برای ایده های نبود . 61

در بین دانشجویان و فارغ  کارآفرینی شغلی و

 التحصیالن کشور

 

0 

 46 61 61 64 69 فراوانی 

 

های راهبردی، ماتریس عوامل داخلی و خارجی به صورت جداول زیر تبیین موقعیت استراتژیک براساس مولفه جهت تشخیص و

 (.شناسی آورده شده بودتوضیحات این روش و مراحل محاسبه آن در بخش روش)محاسبه شد 
 

 (EFE)خارجی عوامل و ( IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی. 6جدول 

 (EFE)خارجی ماتریس ارزیابی عوامل  (IFE) یعوامل داخل یابیارز سیماتر
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فه
ول

م
 

وزن  میانگین

 (بیضر)

 ازیامت

 (رتبه)

 ازیامت)نمره 

 (یوزن

 

فه
ول

م
 

وزن  میانگین

 (بیضر)

 ازیامت

 (رتبه)

 ازیامت)نمره 

 (یوزن

ت
قو

 (S)ها 

S6 14/9 094/0  9 004/0 

ت
ص

فر
) ها

O) 

O6 66/9 091/0  6 669/0 

S4 19/9 094/0  9 001/0 O4 96/9 09/0  9 09/0 

S9 14/9 094/0  9 004/0 O9 10/9 099/0  9 099/0 

S6 19/9 094/0  9 006/0 O6 66/9 94/0  9 09/0 

S1 99/9 096/0  6 044/0 O1 04/9 064/0  6 649/0 

S4 94/9 091/0  9 601/0 O4 19/9 066/0  9 649/0 

S1 90/9 096/0  6 694/0 O1 14/9 064/0  9 644/0 

S9 16/9 096/0  9 604/0 O9 19/9 06/0  6 64/0 

S0 10/9 099/0  9 000/0 O0 16/9 06/0  9 64/0 

S60 49/9 099/0  9 009/0 O60 41/9 090/0  6 614/0 

S66 16/9 094/0  9 004/0 O66 44/9 090/0  9 661/0 

S64 44/9 099/0  6 694/0 O64 46/9 099/0  9 666/0 

S69 40/9 099/0  6 699/0 O69 10/9 099/0  9 669/0 

ف
ضع

) ها
W)- 

W6 16/9 096/0  6 096/0 O66 16/9 099/0  6 041/0 

W4 10/9 099/0  6 099/0 O61 14/9 096/0  6 044/0 

W9 14/9 096/0  4 049/0 O64 61/9 094/0  9 094/0 

W6 40/9 099/0  4 044/0 

ها 
ید

هد
ت

(
T) 

T6 44/9 090/0  6 090/0 

W1 49/9 099/0  4 041/0 T4 16/9 06/0  4 09/0 

W4 19/9 094/0  6 094/0 T9 40/9 099/0  6 000/0 

W1 19/9 094/0  4 046/0 T6 96/9 091/0  6 091/0 

W9 60/9 096/0  4 044/0 T1 49/9 099/0  6 000/0 

W0 64/6 06/0  6 06/0 T4 40/9 090/0  4 019/0 

W60 66/6 06/0  6 01/0 T1 04/6 066/0  6 066/0 

W66 96/9 091/0  6 091/0 T9 96/9 066/0  6 066/0 

W64 19/9 096/0  4 040/0 T0 90/9 069/0  4 094/0 

W69 14/9 096/0  4 049/0 T60 94/9 066/0  4 094/0 

W66 46/9 099/0  4 044/0 T66 16/9 06/0  6 09/0 

W61 44/9 099/0  4 041/0 T64 14/9 066/0  4 094/0 

T69 10/9 06/0 649/4 مجموع  4 09/0 

 T66 49/9 06/0  4 01/0 

T61 10/9 06/0  4 09/0 

T64 16/9 090/0  4 019/0 

T61 46/9 090/0  4 010/0 

 960/4 مجموع

 

عوامل خارجی در ماتریس ( امتیاز)و  مجموع نمره  941/4عوامل داخلی در ماتریس ارزیابی ( امتیاز)براساس جدول فوق مجموع نمره 

 بیبه ترت یو عوامل خارج یعوامل داخل یابیارز سهایینمرات حاصل از ماتر س،یماتر نیا لیمنظور تشک به .باشدمی 014/4ارزیابی نیز 

مختصات موقعیت  6به شکل  با توجه .مشخص شود سیهای ماتردر خانه سازمان تیتا موقع رندیگیقرار م یدر ابعاد عمودی و افق

را رشد متمایل به حفظ و ثبات با هدف  ییراهبردها دیبا بدین معنی که رد،یگیقرار م رشدنزدیک به ثبات منظر ( 1) در خانهراهبردی 

 .ردیگ شیدر پ
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 (مدل دیوید)ماتریس ارزیابی موقعیت استراتژیک نه گانه . 6شکل

 .بندی شدراهبردهای  زیر شناسایی و چارچوبدر نهایت براساس موقعیت شناسایی شده 

ظر
من

 

 استراتژی 

 (بخش با رویکرد رشد ثبات)
 سازیراهکارهای پیاده

ی
یت

یر
مد

 و 
ی

ار
خت

سا
 

های  نظامندسازی  فعالیت

اشتغال و کارآفرینی پراکنده 

دانشجویان و دانش آموختگان 

ورزشی دانشگاه آزاد و  علوم

 کارآمدسازی سیستم اجرایی آن

 شده مدیریتهای  به سمت اولویت ورزشی دانشگاه آزاد شغلی دانشجویان علومدهی و هدایت تقاضای  جهت -

منظور  به ورزشی دانشگاه آزاد تدوین الگوی تقسیم کارملی و بین سازمانی برای اشتغالزایی دانشجویان علوم -

 ای و موازیهای مشابه جزیره جلوگیری از فعالیت

 نیمه صنعتی از تحقیقات کاربردی و خدمات ورزشی واسط برای تولید موسساتتأسیس و توسعه  -

 ورزشی دانشگاه آزاد دانشجویان و دانش آموختگان علومتشکیل انجمن اشتغال و کارآفرینی  -

 یبرا مرتبط و تالش یبا سازمانها یهمکار یهامبادله تفاهمنامه قیاز طر یتسازیو ظرف یشناس تیظرف -

 نمودن آنها یاتیعمل

  یمشورت یدائم یونهایسیفکر و کم یاتاقها لیتشک -

ت
ما

خد
 و 

ت
مای

ح
 

تنوع بخشی به پایدارسازی و 

منابع و امکانات آموزشی و 

های اشتغالزایی و تأمینی فعالیت

کارآ،رینی دانش آموختگان علوم 

 ورزشی

ورزشی  علوماختصاص پاداش به افراد فعال در زمینه اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان  -

 دانشگاه آزاد

 ورزشی دانشگاه آزاد  سازی فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان و دانش آموختگان علومکمک به تجاری -

حمایتهای مالی و اعتباری درزمینه فعالیتهای مرتبط باخوداشتغالی، کارآفرینی و تعاونیهای دانش آموختگان  -

 (اعطای وام های خود اشتغالی)

ورزشی دانشگاه آزاد  به شرکت ها و تعاونی های متشکل از فارغ التحصیالن علوم  واگذاری فضاهای های -

 ورزشی آن

-های مختلف از فارغ التحصیالن علوم ورزشی و اولویت دادن به این شرکتتشویق به ایجاد شرکت توسط تیم -

 ها

 هابرنامههای محیطی در جامعه جهت تأمین منابع ایجاد سازوکارهایی جهت استفاده از ظرفیت -

ی
زش

مو
و آ

ی 
لم

ع
 

 

محوری و ترویج فرهنگ دانش

های آموزش ارتقای کیفی روش

اشتغال و کارآفرینی برای 

دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه 

 آزاد 

ها به آن گرایشبا هدف افزایش  ارزیابی عملکرد اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلیبازنگری در معیارهای  -

 حوزه صنعتی و اجرایی

ها و کارکردهای های کارآفرینی و اشتغال ورزشی از طریق توجیه ارزش جلب حمایت درونی و بیرونی از برنامه -

 ها این برنامه

 مشارکت کارافرینان ورزشی در تدوین برنامه های درسی کارآفرینی -

 آزاد ی اشتغال و کارآفرینی ورزشی دانشگاهها و رویدادها برگزاری مستمر، هدفمند و نظامند برنامه -

ت و تناسب برنامه دانشگاهی با هدف افزایش کیفی های آموزشی و محتوای دروس بازنگری مداوم در برنامه -

 های آموزشی با بازار کار

 دانشگاه آزادکارآفرین و متخصص  ورزشی دانشجویان و دانش آموختگان علومبرگزاری جشنواره  -

 روحذف دروس غیر کاربردیتوسعه آموزش های عملی، کاربردی و مورد نیاز بازار کا -

 برگزاری سمینارها وجلسات مشترک بین دانشگاهها و مراکزکاری -

و تعیین  اشتغالزایی برای دانش آموختگان علوم ورزشیتعیین رویکردها، اهداف و راهبردهای علمی در  -

 .باید به آن پایبند باشند اساتید، مدیران و کارکنانهای این درس، که  اولویت
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کاربرد فناوری اطالعات و توسعه 

ارتباطات از طریق پیاده سازی 

و ارتقای  سیستم مدیریت دانش

 های آموزشیکمی فناوری

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

کارآفرینی دانشجویان و های مرتبط با اشتغال و برقراری نظام اطالع رسانی رسمی و قوی درزمینه فعالیت -

 ورزشی دانشگاه آزاد دانش آموختگان علوم

 ایجاد شبکه هوشمند و فراگیر اطالعات و خدمات بازار ورزش  -

 ایجاد سامانه کاریابی و بانک اطالعات جامع جویندگان کار و کارفرمایان متقاضی نیروی کار در ورزش کشور -

 سازی نظام آمار و اطالعات بازار کار ورزش  ظرفیت سازی، ساماندهی، ارتقای کیفیت و یکپارچه -

زار
 با

ت و
نع

ص
 

ایجاد یک شبکه تعاملی و 

ارتباطی با مراکز مختلف مرتبط 

با اشتغال و کارآفرینی دانش 

آموختگان علوم ورزشی دانشگاه 

 آزاد جهت کاهش موانع

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

 های پراکنده و کاذب در ورزشسازماندهی کارورزی دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد در اشتغال -

 های خوداشتغالی و کسب و کار محلی برای دانشجویان تمرکز بر آموزش مشاغل جدید، فرصت -

 های خوداشتغالی یا اشتغال خانگی ورزشیو طرحارائه تسهیالت ارزان قیمت به دانشجویان صاحب ایده  -

 توسعه مشاغل خصوصی، خود اشتغالی و کسب و کارهای خرد  در ورزش -

ی
ار

فت
و ر

ی 
رد

ف
 

اجرای الگوی منتورینگ اشتغال 

و کارآفرینی ورزشی در دانشگاه 

های فعال  آزاد با تاکید گروه

 دانشجویی

 تجربی -های نظریآزاد از طریق برنامه فارغ التحصیالن علوم ورزشی دانشگاه یتوانمندساز -

 دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزادبرای  اجرای سیستم مدیریت استعداد -

های مناسب فرهنگسازی با تاکید بر نوآوری و شناسی فرهنگ ورزشی در مدارس و بکارگیری روشآسیب -

 بازاریابی 

 هاها و نهادهای مختلف از برنامهحمایت خانوادهسازی جهت جلب  استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و فرهنگ -

 فرهنگسازی خودآموزی و یادگیری جمعی در بین دانشجویان و فارغ التحصیالن علوم ورزشی دانشگاه آزاد -

 

 گیریبحث و نتیجه
وجود دارای خالءهای دانشی و ابهامات اجرایی زیادی هنوز اما  مورد بحث بودنعالرغم  یورزش علوم اشتغال دانش آموختگانبحث 

رای ب یموجود چارچوب( مطالعه منابع و مصاحبه با افراد)مکتوب و شفاهی پژوهش حاضر سعی شد تا با تجمیع دانش از این رو در . دارد

ان بیشترین جمعیت دانشجوی بدنی دانشگاه آزاد به عنوتحلیل سیستم اشتغال مبتنی بر کارآفرینی برای فارغ التحصیالن تربیت

از این رو از روش تحلیل راهبردی مبتنی بر . ارائه دهدرا نور، غیرانتفاعی و فرهنگیان های دولتی، پیامبدنی نسبت به دانشگاهتربیت

براساس ها بندی مولفهیکی چارچوب: در این پژوهش دو نوآوری مدنظر قرار گفته است .چارچوب تحلیل اکوسیستمی استفاده گردید

 .های عملکردی و دیگر در نوع ماتریس ارزیابی موقعیت استراتژیکحوزه

در  .بود( مولفه 61)بخش تهدیدها ها مربوط به بیشترین مولفهها و تهدیدها بودند که ، فرصتها، ضعفهاشامل قوتمولفه راهبردی  46

-گیری اصلی از این یافتهنتیجه. های بیشتری را شناسایی و بررسی کرده بودندمولفه( 6909) و تاجی( 6900)تحقیقات پیشین برومند 

های شناسایی شده نشان دهنده برآیند ادارک متخصصان نظرخواهی شده هستند و فراوانی و نوع ها این است که به طور کلی مولفه

ها و به ویژه ها  مربوط به بخش چالشعمده مولفه کهبرای مثال اینها، حاکی از مصادیق واقعی در اشتغال و کارآفرینی دانش مولفه

ترین مهم نشان دهنده و بازتاب دهنده مشکالت محیطی در نظام آموزش عالی، صنعت ورزش، نظام اشتغال است کهتهدیدها بوده 

  .استاقتصادی کشور  بحران شرایط نیز دلیل آن

با هدف حفظ و ثبات  ییراهبردها دیبا بدین معنی که ،گرفتقرار  وسط در منظر ثبات نزدیک به رشد در خانهموقعیت راهبردی 

این . گزارش شده بود soمنطقه ( 6909) و در پژوهش تاجی wtمنطقه ( 6900)برومند  در تحقیق .ردیگ شیرا در پمتمایل به رشد 

اما وختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اشتغال و کارآفرینی دانش آمموقعیت شناسایی نشان از این دارد که عالرغم مشکالت مختلف در 

 .گیری کلی آن متمایل به رشد و توسعه استبه صورت کلی روند فعلی آن به پایداری نسبی رسیده و جهت

و  صنعت،  و ارتباطات اطالعاتی، و علم یآموزش، و خدمات ها تیحمای، تیریو مد یساختارهای راهبردی بر  اساس شش منظر؛ مولفه

های شناسایی شده از یک طرف با همدیگر توان گفت که چالشبه صورت کلی می.  .بندی شدندی  نیز چارچوبو رفتار یفردو  بازار

از این رو . های اکوسیستم محیطی اشتغال و کارآفرینی استها بیانگر ضعفدر ارتباط علی معلولی هستند و از طرف دیگر مجموع آن

ها و عوامل تعیین کننده کارآفرینی و اشتغال در ها، فرصتچالش( 6904فرهمندمهر، )زش بررسی نظریه اکوسیستم کارآفرینی در ور

های کارآفرینانه های علی معلولی از یک اکوسیستم در نظر گرفت که فعالیتتوان به صورت حلقهورزش و به ویژه ورزش پرورشی را می

ها باید به روابط بین های مذکور ضمن توجه به اولویت اهمیت آنفع چالشبنابراین در اقدام برای ر. افتدو شغلی در بستر آن اتفاق می

 ها و سایر اجزای اکوسیستم ورزش پرورشی توجه نمودآن
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های مربوط به حوزه علمی و آموزشی است نشان اینکه بیشتر مولفه .بود( مولفه 61)ی و علم یآموزشها مربوط به منظر بیشترین مولفه 

در واقع . یک طرف ماهیت اصلی اشتغال و کارآفرینی یک مقوله علمی و آموزشی است بنابراین بسیار اهمیت دارداز این دارد که از 

اثر عوامل  نییتع (6909)ی و همکاران فراهان .باشدسازی شغلی میانتظار اصلی جامعه و بازار از دانشگاه کارکردها و پیامدهای آماده

 یازهایجذب دانشجو بر اساس ن ی،خوداشتغال یها برنامه تیعامل تقو یبدن تیارشد ترب یرشناسکا النیبر اشتغال فارغ التحص یآموزش

 فراهم بدنی تربیت دانشجویان که در نشان دادند  (6906)نظری و همکاران  واقفی .در اولویت قرار داشتند جامعه یواقع یآموزش

 کمی تعداد و دارند انتظار را خود آیندة شغل وسیلة به ها توانایی و ها قابلیت دادن نشان و عمل آزادی برای مناسب های زمینه آوردن

دهد که آشنا کردن  ینشان م یقیدر تحق( 4069)ونسا راتن   .دانند می مؤثر شغلی آیندة در را نظری های آموزش نقش آنها از

( 4061)  زیمارت .گردد یم یاجتماع یو مهارت ها یشغل یبه توسعه و بهبود فرصت ها ینیبا آموزش کار آفر یبدن تیترب انیدانشجو

و   یآماده م یخود اشتغال ایکار  یروین یرا به طور موثر برا انیدانشجو یفرد یها یژگیتوسعه و یورزش ینیهدف از آموزش کارآفر

گذار  ریتاث انیدانشجو یابیتواند وجود داشته باشدودر روند توسعه بازار یم یفعل یورزش یآموزش یبرنامه درس درب  یورزش ینیکارآفر

های آموزش اشتغال و کارآفرینی محوری و ارتقای کیفی روشترویج فرهنگ دانشاز این رو در منظر علمی و آموزشی راهبرد . باشد یم

 .پیشنهاد شد برای دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد

های مشترک بسیاری از سازمان بسترسازی اشتغال و کارآفرینی حیطهتوان گفت که میمنظر ساختاری و مدیریتی تفسیر نتایج در 

 بر و دارد جریان آن در فرایندها تمام است که های فعالیت ظرف مثابه به سیستم اشتغال و کارآفرینی . آموزشی و حمایتی مختلف است

ررسی ارزیابی شاخص های کارآفرینی در دانشکده های تربیت ب( 6901) بنی اسدی. گذارد می اثر متقاضیان اشتغال و کسب وکار رفتار

از بین شاخص . بدنی در وضعیت مطلوب قرار ندارند داد که هیچ کدام از شاخصهای کارآفرینی دردانشکدههای تربیت بدنی کشور نشان

سازی در وضعیت نامناسبی قرار  المللی شاخص بین و رت انداز و مأموریت از وضعیت مناسب چشم های مورد بررسی شاخص وجود

اشتغالزایی  موجب تواندنمی تنهایی به فراوان توانمندى و گسترده امکانات با سازمان یک که است داده نشان موجود تجربیات. داشت

برومند، )است  جامعه کل خروجى و بخشى بین فرآورده یک و اجتماعى محصول یک اشتغال زیرا شود؛ پایدار برای دانش آموختگان

 و اطالعات راهبردی نداشتن و کردن عمل ای جزیره بودن، نهادى تک فعلی های برنامه ناکارایی عمده دالیل از یکى بنابراین. (6900

نظامندسازی  راهبرد از این رو  .در این حوزه انجام شود است و الزم است تحقیقات تخصصی حوزه این در نگر کلی مند نظام نقشه

 ورزشی دانشگاه آزاد و کارآمدسازی سیستم اجرایی آن اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان علومهای پراکنده  فعالیت

 پیشنهادی شد

 ها و خدمات موجود در اکوسیستم کارآفرینی ورزش کشورتوان گفت که این احتماال حمایتمی منظر حمایت و خدماتتفسیر نتایج در 

های زیادی هم در تامین و ارائه حمایت عالوه براین محدودیت. هنوز به طور مناسب به دانشجویان و دانش آموختگان معرفی نشده است

 دانشگاههای بدنی تربیت ارشد کارشناس التحصیالن فارغ اشتغال در تحلیل( 6904)و همکاران  فراهانی ابوالفضل. و خدمات وجود دارد

تنوع بخشی به منابع و پایدارسازی و راهبرد  از این رو. و امکانات تحصیلی بسیار تعیین کننده هستند عامل شرایط دادند که نشان

 .یک ضرورت در این منظر است ینی دانش آموختگان علوم ورزشیفرهای اشتغالزایی و کارآامکانات آموزشی و تأمینی فعالیت

مقدمه و پایه مدیریت کارآمد، داشتن اطالعات مناسب است و  ابتدا باید عنوان کرد کهمنظر اطالعات و ارتباطات های جهت تفسیر یافته

دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق دانش و فناوری امکان پذیر است بنابرین وجود نظام اطالعاتی و ارتباطی کارآمد برای مدیریت 

 خروجی و ورودی دانشجویان شغلی کانونی های شایستگی در بررسی( 6901) عیدانی. نی دارداشتغال دانش آموختگان اهمیت فراوا

 و رهبری و اساسی ،   شغل به دستیابی ،   شغل انتخاب های شایستگی از نظر که تهران نشان داد شهر دولتی های دانشگاه بدنی تربیت

 تربیت رشته تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیری بررسی اشتغال در( 6901) مرادی. ندارند قرار مطلوبی وضعبت در فردی پیشرفت

های وجود سیستم .ندارد مطلوبی در وضعیت پذیری اشتغال دانشجویان به دلیل آگاهی محیطی پایین ادراک که دهند می نشان بدنی

ای در کیفیت و اثربخشی عملکرد دههای آموزشی نقش تعیین کننهای فناور محورانه در برگزاری رویدادها و کالسمحور و جنبه دانش

-کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و ارتقای کمی فناوریتوسعه از این رو راهبرد  . دارد

 پیشنهاد شد های آموزشی

بازطراحی ساختار بازار و صنعت در توان گفت از آنجا که هدف اصلی طراحی و می توان گفت کهمیمنظر صنعت و بازار بررسی در 

های به تغییرات و نیازهای جامعه مصرف است تا در رفع انواع مشکالت مختلف در نهایت اقدامات کالن مدیریتی نقش اصلی را پاسخ

در ( 6904)همکاران برومند و  رضا محمد. نوع، دامنه و زمان تغییر در اثربخش بودن و کارکردهای آن بسیار تأثیر گذار است. ایفا کند
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. ها نسبت به بازار کار چندان پیشبرنده نیستبدنی نشان داد نگرش آن تربیت رشته آموختگان دانش و دانشجویان دیدگاه مطالعه

در تدوین نظام اشتغال فارغ التحصیالن تربیت بدنی گزارش کرد که راهبرد خصوصی سازی در این زمینه بسیار اثرگذار ( 6904)رضوی 

 یمهارتها شیافزا  را عاملبا صنعت ورزش،  هابدنی دانشگاهدانشجویان تربیتبر ارتباط  شتریب دیتأک( 4061)و همکاران   امیلیو. است

سازی معموالً عالرغم اینکه یکی از اصول اساسی در اشتغال و کارآفرینی مباحث مربوط به شبکه. کندمعرفی می بازار کار برای یکاربرد

شود گرایی و توسل به استفاده ابزاری قلمداد میهای رابطهرسد عمده این آمار و شواهد مربوطه به جنبهما به نظر میو ارتباطات است ا

از این رو راهبرد ایجاد یک شبکه تعاملی و ارتباطی با مراکز مختلف مرتبط با اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان علوم  اشاره دارد

 پیشنهاد شد ورزشی دانشگاه آزاد جهت کاهش موانع

کار موندن نیمه اقتصاد کشور وبا توجه به وضعیت بحرانی  توان گفت کهاین پژوهش میمنظر فردی و رفتاری ارتباط با تحلیل در 

( 4069)یاوری و همکاران  .دانش آموختگان باید خودمحورتر از قبل به دنبال ارتقای خود باشند ،های فرهنگی آموزشیبسیاری از برنامه

و  گودرزی مهدی. در بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی تربیت بدنی هیچ تأثیری بر بهبود توانایی های کارآفرینانه آنان نداشته است

 به داد که نشان ورزشی مدیریت دانشجویان کارآفرینی ارتقاء در موثر رفتاری عوامل تحلیل در پژوهشی تحت عنوان (6901)همکاران 

عالوه براین  .نقش دارند کشور مدیریت دانشجویان کارآفرینی ارتقا در مدیریتی و تخصصی،تجاری محیطی، رفتاری عوامل اولویت ترتیب

تواند شکل  یمرشد کند و نه  نامحدود صورت بهتواند  یمنه  گیرد، چون رفتار یمانجام  رشد و ارتقاء فردی باهدف فتاریمعموالً تغییرات ر

-ریزی تحصیلی مبتنی بر اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان متقاضی در را میسبک زندگی و برنامه. اصلی خود را کماکان حفظ کند

از این رو راهبرد اجرای الگوی منتورینگ اشتغال و کارآفرینی ورزشی در دانشگاه آزاد با  .در نظر گرفتتوان به صورت یه متغیر محوری 

  .های فعال دانشجویی پیشنهاد شد تاکید گروه

 توان به تحلیلی جامع در ارتباط با ساختار اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان علومهای پژوهش میبراساس مبانی بحث شده و یافته

موقعیت استراتژیک شناسایی شده اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان علوم ورزشی دانشگاه  به توجه با. ورزشی دانشگاه آزاد پرداخت

کارانه به مدیریت بدنی و ورزش دانشگاه آزاد بایستی با یک رویکرد محافظهآزاد در منطقه ثبات نزدیک به رشد دارد و مدیریت تربیت

-می شده ارائه ساختار استراتژیک اشتغال چالشی فراگیر در جامعه است؛ اینکه. های عملکردی بپردازدهبود شاخصشرایط موجود و ب

در اشتغال و کارآفرینی دانش  اساسی هایسعی شد مولفه حاضر در پژوهش. دهد نشان را آن مختلف ابعاد ظرفیت خوبی به تواند

اشتغال و کارآفرینی دانش  فرایند توان حاضرمی پژوهش برپایه. نگری کندآینده آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد را تحلیل و

 .است اصول علمی بر مبتنی که دست یافت جدیدی چارچوب به و کرد تحلیل و تجزیه آموختگان علوم ورزشی دانشگاه آزاد را

های ذاتی این  و بی ارتباط بودن آن با ویژگیهای اساسی از جمله بی جهت بودن روند توسعه سیستم آموزشی دانشگاه آزاد با چالش

از سوی دیگر وابستگی مستقیم بسیاری از ابعاد سیستم به بیرون از خود موجب ضعف پیوندهای پسین این بخش شده . باشد نهاد می

هد مختلف نشان از طرفی دیگر مرور مطالعات و شوا. های آن مانند فارغ التحصیالن استکه کمترین تأثیر آن ضعیف ماندن خروجی

انسانی و  کمبود منابع ،، ناکافی بودن منابع مادیهابخشهای راهبردی ، عدم هماهنگی بین  مشی خط ها،فقدان سیاستدهد که می

 ریزی راهبردیتحلیل و برنامه.شوند محسوب میاشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیالن های  ترین نارسایی عدم نظارت کافی از جمله مهم

 .تمرکز شود ارتقای سیستم مذکورایجاد پیوندهای پسین و پیشین ، بر  باکند تا  این امکان را ایجاد می
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Strategic Analysis of Entrepreneurship-based employment system of Graduates 

Sport Sciences in Azad University and provide appropriate strategies 

 

Bahram Salehnia 1-Ali Mohammad Safania 2, Mohammad Reza Boroumand 3 *, Reza 

Nikbakhsh 4 

  

Abstract 
The aim of this research was Strategic Analysis the Entrepreneurship-based employment 

system of Graduates Sport Sciences in Azad University and provide appropriate 

strategies. The research method was descriptive-analytical. The statistical population 

consisted of experts and knowledgeable about the employment of sport science graduates 

of Azad University. The statistical population consisted of professors, managers and 

experts in the field of education and employment of Azad University graduates of sport 

sciences. The sample of the study was 64 people. Research tools included library study, 

interview, questionnaire and Delphi. Content validity of the instruments was evaluated by 

experts and its reliability was assessed by Cronbach's alpha method. Swat method was 

used to analyze the findings. The 4  strategic components identified included strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats.  These components were categorized into six 

perspectives - structural and managerial, support and services, educational and scientific, 

information and communication, industry and market and individual and behavioral. 

Most components were related to educational and scientific perspectives (   

components) and threats (   components). The evaluation matrix showed that the 

strategic position was in the area of stability (close to growth). This identification 

situation indicates that despite the various problems, the entrepreneurship system based 

on entrepreneurship of Azad University graduates requires relative stability and growth 

path. 

 

Keywords: Strategic Management, Sports Jobs, Sports Business, Physical Education 

Graduates, Azad University. 
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