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Extended Abstract 

Summary 

The aim was to identify and model the effective factors on the development of employment of sports 

science graduates, and provide a conceptual framework. The research method was descriptive-

correlation. According to the findings, the model included three environmental and ecosystem levels, 

structural and systemic levels, and then functional and development levels. The fit indices of the model 

were at a favorable level. Thus the change in the relatively traditional and inefficient system of education 

in the Azad universities towards new, skill-oriented, and employable approaches requires changes in the 

generality of the educational system and more independence in the decision-making of educational 

programs in the Azad universities. 

Introduction 

The educational systems have employability, skill-oriented, and entrepreneurial orientation (1). The 

employability of students and graduates depends on the other factors in addition to the quality of 

education, which have different results based on the regional and ecosystem conditions (2). The sports 

education and employment system consist of various components and various relationships between 

them; therefore, management in such a system will be very complex. An Azad University has few 

acceptable methods to properly measure its adaptation to environmental changes. In this research work, 

an effort is made to study the factors influencing the employment development of the sports science 

graduates of the Azad Universities and analyze them in a coordinated way with an ecosystem 

perspective. 

Methodology and Approach 

The research method was descriptive-correlation. The statistical population included the sports science 

professors of the Azad Universities, the employed sports science graduates, the managers and professors 
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of the Azad Universities, and the experts in the field of employment in sports. The number of samples 

was estimated and selected based on the sufficient number for modeling in the PLS software, 10 to 20 

times the number of questions related to the variable with the most questions in the model (3). Therefore, 

168 people were estimated to be 12 times the number of variable questions with the highest number of 

questions (14 questions in employment development strategies). The research tool was a questionnaire 

extracted from the qualitative phase of the research work. For this purpose, the systematic library study 

and exploratory interview were used. In the qualitative part, sampling was done with a purposeful 

(judgmental) method until a theoretical saturation was reached (16 people). These people included the 

university professors, executive managers, entrepreneurs, and post-graduate graduates (business owners 

in sports) in the field of physical education. The questionnaire was set on a five-point Likert scale (from 

very low = 1 to very high = 5). The face and content validity of the questionnaire was given to six 

professors and six administrators and confirmed. The reliability or internal consistency of the 

questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (ɑ = 0.86). In inferential statistics, it was designed 

using the partial least squares method in three parts: the measurement model, the structural model, and 

the general model. The structural model section also contains all the structures mentioned in the main 

model of the research work, and the degree of correlation between the structures and the relationships 

between them is the focus and attention in this part. In the general model section, which includes both 

measurement and structural model sections, the fit check in a model is completed by verifying its fit. 

Result and Conclusion  

In the fitting of the model, the first investigated index was included, which was favorable. For the 

differential validity of the measurement model, the Fornell and Locker's criterion was used, which was 

favorable. It is a reliability analysis index that is equal to and above 7 0, and is listed as appropriate. The 

value of R2 was calculated to fit the endogenous (dependent) structures of the model, and had three 

levels: weak, medium and strong. The Q2 criterion specifies the predictive power of the model, and in 

the case of an endogenous construct, it specifies the weak, medium, and strong predictive power. The 

amount of all the fit indices for the model variables is in the desired range (Table 1). The results of the 

quantitative part showed that in the structural equation model of the research work, all fit indices were 

favorable. 

Table 1. Description of variables and their fitting index in model. 

Variables M SD AVE CR R2 Q2 SRMR 

Educational system approaches 3.94 1.13 0.52 0.82 Exogenous 0.37 

0.087 

Employment market trends 3.91 1.19 0.51 0.83 Exogenous 0.21 

Capabilities of sports science 3.99 1.25 0.53 0.87 Exogenous 0.33 

Management of employment challenges 3.96 1.04 0.61 0.89 0.66 0.28 

The capacities of the employment system 4.12 1.17 0.61 0.9 0.55 0.45 

Employment development strategies 4.04 1.03 0.5 0.87 0.48 0.19 

Probable and preferred consequences 3.27 1.29 0.55 0.91 0.5 0.2 

Based on the path analysis of the relationships between the main variables, it was determined that the 

approaches of the educational system had a positive and significant effect on the sports science 

capabilities of the Azad Universities, the management of graduate employment challenges, and the 

capacities of the employment system in sports. The market of employment trends had a positive and 

significant effect on the management of graduate employment challenges and the capacities of the 

employment system in sports. The sports science capabilities of the Azad Universities had a positive 

and significant effect on the capacities of the employment system in sports and the strategies for 

developing the employment of the graduates. The capacities of the employment system in sports had a 

positive and significant effect on the management of graduate employment challenges and graduate 
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employment development strategies. Management of graduate employment challenges had a positive 

and significant effect on the graduate employment development strategies. The graduate employment 

development strategies had a positive and significant effect on the possible and preferred outcomes. It 

is suggested that the components, themes, and framework presented in this research work should be 

used for the conceptual enrichment of documents and programs, comprehensiveness in decisions and 

actions, as well as process perspective in the evaluation and management of performance related to 

education and employment of graduates. From a systemic viewpoint, the approach of relationships 

between the variables is from the ecosystem-environmental factors (precedence and contextual role) to 

structural-systemic factors (process role), and finally, the functional-consequence factors (consequence 

role). From the multi-level viewpoint, the macro-micro factors and the individual-organizational-

institutional factors have been identified. A previous research work also confirms the generality of the 

research conceptual model. The generality of the model is aligned and compatible with the model-

oriented research in the fields of the country's sports entrepreneurship ecosystem. However, the 

difference between this research work and other previous research works is related to the application of 

the ecosystem approach in identifying and framing the influencing variables. In fact, the structures of 

the conceptual model of this research work are a combination of the main conceptual structures (sports 

sciences, free university, employment, labor market, etc.) with an internal and external perspective. 

Keywords: Job Creation in Sports, Student Employability, Entrepreneurial Ecosystem, Labor Market, 

Physical Education. 
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 چکیده

التحصیالن علوم ورزشی و ارائه آن به صورت ثر بر توسعه اشتغال فارغؤعوامل م سازیمدلهدف از این پژوهش شناسایی و  هدف:

 یک چارچوب مفهومی بود.

تحصیالت تکمیلی و التحصیالن همبستگی بود. جامعه آماری شامل اساتید، فارغـ  روش تحقیق از نوع توصیفی شناسی:روش

اسمارت  افزاردر نرم سازیمدل. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای بودنظران مرتبط با اشتغال در ورزش انتخاب صاحب

نفر(. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظامند  167گیری انتخاب شد )برآورد و با روش قضاوتی نمونهاس الپی

یید أهای برازش مدل )پایایی و روایی سازه( مورد بررسی و تزار از نظر متخصصان )روایی محتوایی( و شاخصبود. روایی اب

 قرارگرفت. 

ای صورت توالی شامل سه سطح محیطی و اکوسیستمی، ساختاری و سیستمی و سپس کارکردی و توسعههسطوح مدل ب ها:یافته

ای(، سطح )نقش پیشایندی و زمینه بازار آموزشی و روندهای یکردهایبود. سطح محیطی و اکوسیستمی شامل دو منظر رو

اشتغال )نقش فرآیندی( و سطح  هایورزش و چالش هایورزشی، ظرفیت علوم هایساختاری و سیستمی شامل سه منظر قابلیت

های عاملی و مدلبراساس نتایج تحلیل  و پیامدها )نقش پیامدی( است. اشتغال ای شامل راهبردهایکارکردی و توسعه

روابط بین متغیرهای  ،داری تبیین کننده بودند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان دادگیری، ابعاد متغیرهای مدل به طور معنیاندازه

 یید قرارگرفتند.أهای برازش نیز در سطح مطلوبی مورد تدار است. شاخصمدل معنی

. از این التحصیالن فرآیندی سیستماتیک و چندسطحی استال فارغاشتغتوان گفت که براساس مدل پژوهش می گیری:نتیجه

مهارت محور و اشتغال پذیر  ، های آزاد به سوی رویکردهای نوینسنتی و ناکارآمد آموزش در دانشگاه تغییر در سیستم نسبتاً رو

در های آموزشی های برنامهگیریتصمیمو استقالل بیشتر در  ریزی دراز مدت و تغییر در کلیات سیستم آموزشینیازمند برنامه

 استدانشگاه آزاد 

  .بدنیبازار کار، تربیتاکوسیستم کارآفرینی، پذیری دانشجویان، اشتغالزایی ورزش، اشتغال :های کلیدیواژه

  علی محمد صفانیا :نویسنده مسئول

 E - mail: a.msafania@gmail.com 09120894667تلفن: 
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 مقدمه

در صحنه اشتغال و  شرویهای پنهیزم افتنی ازمندیرا نکشور  شیاز پ شیب ،تییجمع بیاقتصادی و ترک تیوضعدر ایران، 

به دلیل  هر چند دانشگاه .شناخته شده است نظام آموزش عالیدر تمرکز بر  ،یراستا ضرورت اصل نیکند و در اکارآفرینی می

با اثرات مستقیم و غیر  دارد و کشور عنوان یک جزء کلیدی در توسعه اقتصادی، نقش مهمی به علم و تربیت متخصصتولید 

التحصیالن اصلی بیکاری در کشور مربوط به فارغ معضل ، اماآیدمستقیم خود، عامل مؤثری در پیشرفت اقتصاد به شمار می

بیکاری و افزایش اشتغال به میزان  ترین چالش دولت و دغدغه مردم در کشور است. کاهشدانشگاه است. بیکاری تقریباً مهم

نگاهی به شواهد و اشتغال از سوی دیگر بستگی دارد. کار  و های مختلف از یک سو و فرآیندهای کسبگذاری بر صنعتسرمایه

و  دهد که در حال حاضر از دیدگاه اکثریت متولیانای در ارتباط با نظام آموزش عالی کشور نشان میپژوهشی، سازمانی و رسانه

التحصیالن در وضعیت ها برای عمده دانشجویان و فارغسازی برای ورود به بازار کار در دانشگاهذینفعان، کیفیت آموزش و آماده

ها که نیروی انسانی نخبه جامعه هستند، بسیار بیشتر از . میزان بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاه(1) نامطلوبی قرار دارد

توجهی نیز در این زمینه وجود دارد. های قابلهای مختلف تفاوتها و دانشگاه. البته بین رشته(2) میزان بیکاری عمومی است

سازی کیفیت آموزشی و آماده ازهای دولتی نسبت به غیردولتی اهدانشگ ها،ی صنعتی نسبت به سایر دانشگاههابرای مثال دانشگاه

التحصیالن عالوه بر پذیری دانشجویان و فارغالتحصیالن برخوردارند. با این وجود اشتغالشغلی بیشتری در دانشجویان و فارغ

ای و اکوسیستمی برآیندهای متفاوتی ها به عوامل مختلف دیگری وابسته است که براساس شرایط منطقهکیفیت آموزشی دانشگاه

های اخیر بدنی و علوم ورزشی در سالبا در نظر گرفتن آنکه نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در رشته تربیت .(3)ند دار

های ی و فعالیتیافته است و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم میان کاهش نرخ بیکارافزایش

های مشابه در سایه بخش خصوصی، ورزش کشور برای گذر از وضعیت موجود نیازمند بازنگری کارآفرینی، تعاونی و سایر بخش

  .(4)است بدنی و علوم ورزشی اساسی و توجه ویژه در زمینه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی رشته تربیت

های یکی از چالش ،در همین ارتباط باید گفت ؛است ها زمینه سازی در بازار کارهای نظام آموزش عالی و دانشگاهیکی از رسالت

های شغلی تجهیز التحصیالن را به مهارتفارغ ای کهبه گونه است های درسیدنیا چگونگی طراحی برنامه اساسی دانشگاه در

پاسخگویی منظور اصالح نظام آموزش عالی برای به . (5) نماید تا آنان را برای کار و فعالیت در بازار متغیر و رقابتی آماده نماید

ده از ستفااجدید نظیر ی هاهشیواز عالی زش مون آست تصمیمگیرندگازم االوکار،   کسببخش ی هازنیاو جامعه رات نتظاابه 

، استفاده ت داردتحقیقازش و موو آیس رتد، ییاجرهای ادر زمینهعالی که تأثیر عمیقی زش موآمینه بخشی در زکیفیتهای منظا

محوری و کارآفرینی ل، مهارتشتغااهیافت قابلیت توان ربخشی آموزشی را مییتکیفهای های نظاماز رهیافتی ـیک. (6) کنند

ع مطبوهای نمازسار و کازار بای هارفشارغ از ست که فاانشجویانی دا تـتربی فدـهل تغاـشات ـت قابلیـهیافدر رنست. گرایی دا

ند ر را دارکازار بار در نایی کااشته باشند که تورا داس حسااین آموختگی ان دانشمادر زکه ی به نحو، نمند باشنداتوادی فرد، اخو

های دانشگاهی که در . یکی از رشته(7)د ـببرنه بهررت صوبه بهترین د شته خوو رتخصص از یا مکانی ن مازهر سادر نند اتومیو 

بدنی و علوم دارد تربیتزایی ای ظرفیت باالیی برای اشتغالرشتهتوجهی داشته و به دلیل ماهیت میاندو دهه اخیر رشد قابل

اقتصاد  ر آموزش عالی کشور توسعه ورزش به عنوان یک صنعت و رابطه آن باترین دالیل توسعه علوم ورزشی دمهم ورزشی است.

مینه اشتغال زایی را و هم زمند شوند بهره اریاز منابع بس هم توانندیدر ورزش م یگذارهیبا سرما است. دولت و بخش خصوصی

های دانشگاهی بدنی به دلیل ماهیت ورزش، متفاوت از سایر رشتهجو اقتصادی و فرهنگ شغلی در رشته تربیت. (8) فراهم سازند

های ورزشی عملی دارای شرایط خاصی است. این مسئله باعث شده است تا است و به دلیل تنوع در موضوعات نظری و رشته

 ورزشی بسیار پیچیده و متفاوت باشد. پذیری و آمادگی شغلی نیز در علوممسئله اشتغال
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التحصیالن علوم ورزشی تمرکز این پژوهش بر نقطه تالقی بین دیدگاه صنعت و دانشگاه در ارتباط با اشتغال دانشجویان و فارغ

وی کار قرار دارد. ادعاهای دانشگاه در تربیت نیروی کار بازار ورزش و در مقابل انتظارات صنعت و بازار ورزش از کیفیت نیر

ترین پاسخ و بازخورد به التحصیالن مهمپذیری دانشجویان و فارغالتحصیل دانشگاه سبب شده است تا میزان قابلیت اشتغالفارغ

پذیری در هر رشته دانشگاهی نیاز به تعریف تخصصی زیرا اشتغال ؛(9) ادعای دانشگاه و انتظارات صنعت ورزش و بازار کار باشد

توان به قضاوت و ادراک مناسبی در ارتباط ها نمیپذیری و تجربیات سایر رشتههای معتبر دارد و با بحث اشتغالو ارائه شاخص

 های تخصصی پرداخت.ها و گرایشپذیری در یک مجموعه رشتهاشتغالبا 

اکوسیستم برای اشتغال و کارآفرینی، بر دو مسئلة  رویکرد اکوسیستمی است.یکی از مسائل مهم توسعه اشتغال در کشور توجه به 

ها باید ید تمرکز دارد به عالوه، دولتاصلی امیدبخشی بیشتر به نیروی کار برای ورود به بازار و ایجاد رشد در کسب و کارهای جد

در حقیقت در اکوسیستم . (3) محیط حمایتی را فراهم کنند تا مشاغل و کسب و کارها شروع شوند، رونق یابند و ماندگار بمانند

گیرند، ها با یکدیگر مورد توجه قرار میگونگی تعامل آنهای ضروری در توسعه کارآفرینی و چاشتغال و کارآفرینی تمام سیستم

. سازمان (4) دهد لیرا تشک یموفق اشتغال ستمیاکوسبتواند عناصر وجود ندارد که  نیاز ا بیترک کیتنها باید توجه داشت  البته

الی، تحقیق های تنظیمی، شرایط بازار، دسترسی به منابع مهمکاری و توسعه اقتصادی، اکوسیستم کارآفرینی را شامل چارچوب

شواهد علمی مختلفی از تجارب توسعه اشتغال و . (3) های کارآفرینانه معرفی کرده استو توسعه و فناوری، فرهنگ و قابلیت

التحصیالن در ورزش رغها برای اشتغال فاتوان از آنکارآفرینی مبتنی بر یک رویکرد اکوسیستمی در جهان وجود دارد که می

( نشان 2011برومند )توان در چند حوزه موضوعی بررسی کرد. در همین راستا تحقیقات مرتبط پیشین را می گرفت. کشور بهره

های راهبردی در سیستم اشتغال ورزش بدنی و علوم ورزشی جزو ضعفالتحصیالن رشته تربیتآمادگی شغلی پایین فارغ ،داد

 دارش کارشناس التحصیالنفارغ اشتغال بیشترین تاثیر را بر اجتماعی عوامل ،اند( نشان داده2015و همکاران ) فراهانی (10) است

ی اصلی محیط مل شش حیطه(، اکوسیستم کارآفرینی و اشتغال ورزشی ایران را شا2017فرهمندمهر ). (4) بدنی دارندتربیت

 های کارآفرینیتأمین مالی و زیرساخت ؛تجهیزات و خدمات ورزشی ؛اماکن ؛رهبری کارآفرینانه ؛های انسانیسرمایه ؛کارآفرینانه

بدنی از ( نشان دادند که اکوسیستم اشتغال فارغ التحصیالن تربیت2019همچنین برومند و همکاران ) ؛(11) کرده است گزارش

تحصیلی به صورت الها در فرآیند دانشجویی تا فارغنقش مندی و کارآمدی مناسبی برخوردار نیست و ابتدا باید به تغییرنظام

مدیریتی، اقتصادی نقش  مختلف حقوقی،( نیز نشان داد که عوامل 2019) و همکاران نگهداری. (12) محوری توجه داشت

های ( گزارش کرد که فرصت اندکی برای رشد آگاهی2005) 1. اسلیپ(3) دارندکارآفرینی ورزش محوری در پویایی اکوسیستم 

. (13) وجود داشته است 2های مالی و آگاهی از فرهنگ کاری در دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه هالتجاری، کارآفرینی، مهارت

بخش گذاری سرمایه و نانیکارآفرن التحصیالفارغرا وجود  ایاسترالش ورزصنعت مهم توسعه ( عوامل 2009) 3کلت و راسل

هایی مانند ( برای ارزیابی جایگاه ورزش در اقتصاد نوین آمریکای شمالی شاخص2018) 4ژنگ و ماسون .(14) دانستند خصوصی

( برای توسعه 2021) 5راتن. (15) دپذیری بازار و اشتغال نیروی کار دانشی را مورد بررسی قرار داظرفیت اکوسیستمی، رقابت

 داندها، فرهنگ و ذینفعان را دارای اولویت میها، سیاستاوری، زیرساختهای دانش، فنکارآفرینی ورزشی شاخص اکوسیستم

 و هایی مانند رشد کسب( در ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ورزش کره جنوبی شاخص2019و همکاران ) 6نام .(16)

                                                 
1. Sleap 

2. University of Hall 

3  . Kellet and Russel 

4. Zheng and Mason 

5. Ratten 

6. Nam 
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 ( ریسک2020) 1اوزدینک. (17) به ورزشکاران و استعدادهای ورزشی را مورد تأیید قرار دادندپذیری جهانی، خدمات کارها، رقابت

 اندها گزارش کردهترین عوامل اشتغال آنعلوم ورزشی را مهم التحصیالن فارغ بازار کار در به دانشگاه انتقال و اجتماعی پذیری

بیماری کووید  از شیوع بعد ورزش در دانشگاهی التحصیالن فارغ ( نشان دادند که انتظار اشتغال2021و همکاران ) 2ساتو .(18)

 .(19) گیری داشته استافزایش چشم 19

فراهانی و  اند.تحلیل ساختاری و متغیرهای سیستمی را برای بررسی این موضوعات در پیش گرفتهحقیقات دیگری نیز رویکرد ت

التحصیالن ( اثر عوامل آموزشی به ویژه تقویت خوداشتغالی، جذب دانشجو بر اساس نیاز را بر اشتغال فارغ2014همکاران )

 که نشان دادند (2015نظری و همکاران ) واقفی .(4) اندبیشترین تاثیر گزارش کردهبدنی دارای کارشناسی ارشد تربیت

گودرزی و . (20) دانندهای کاربردی و عملی در تحصیل میوابسته به جنبه ورزشی اشتغال خود را عمدتاً التحصیالن علوم فارغ

 کارآفرینی ارتقا در مدیریتی و یتجار تخصصی، محیطی، رفتاری عوامل اولویت ترتیب به دادند که نشان (2016همکاران )

انداز های کارآفرینی )چشمکدام از شاخصکه هیچ ( بیان داشت2016) سدیبنی ا .(21) ورزشی نقش دارند مدیریت دانشجویان

( 2017رضوی ) .(22) بدنی در وضعیت مطلوب قرار ندارندهای تربیتدانشکده در( سایر عوامل وسازی  المللیبین ،و مأموریت

 .(23) سازی در این زمینه بسیار اثرگذار استخصوصیبدنی گزارش کرد که راهبرد التحصیالن تربیتدر تدوین نظام اشتغال فارغ

 دارای نور پیام دانشگاه بدنیتربیت التحصیالنفارغ زاییاشتغال بر اجتماعی کارآفرینی تأثیر ( گزارش کرده است که2018) عدلی

های دانشگاهی ای و ادغام بیشتر بین رشتهرشتهی را نیازمند تعامل میانکارآفرینی ورزش( 2017راتن ) .(24)است  مثبت تأثیر

( نشان دادند که آموزش اشتغال و کارآفرینی و ارتباط دانشگاه و صنعت 2017و همکاران ) 3ز. ویلیام(25) داندمرتبط با آن می

هایی مانند رویدادهای ورزشی و ( شاخص2020و همکاران ) 4ترا. (6) های کاربردی در دانشجویانمهارت افزایش ورزش، باعث

( 2021) 5لو .(26) اندبرزیل ارزیابی نموده در ورزش کارآفرینی ورزشی را در سیستم نوآوری صنعت ورزش دارای بیشترین اولویت

دانشگاه گزارش  و صنعت همکاری و و عملی تجربی متاثر از یادگیری در صنعت ورزش را بیشتر دانشجویان اشتغال افزایش

 . (27) اندکرده

شغلی ( انتظارات 2013فراهانی و همکاران )اند. ای استفاده کردهکارکردی و متغیرهای توسعهها نیز از رویکرد برخی پژوهش

های علوم ورزشی دارای ها و گروههای موجود در دانشکدهها، مدیریت و آموزشدانش آموختگان علوم ورزشی را نسبت به سیاست

شغلی دانشجویان  ( نقش عوامل آمادگی شغلی در موفقیت انتخاب آینده2016) فرمحسنی . (4) همسویی پایینی گزارش کرده اند

 تحصیالت دانشجویان پذیری اشتغال ادراک که دهدمی ( نشان2018) مرادی. (28) توجه گزارش کرده استبدنی را قابلتربیت

تفاوت معناداری بین  ،( نشان دادند2013. یاوری و همکاران )(29) ندارد مطلوبی قرار بدنی در وضعیتتربیت رشته تکمیلی

های شغلی ( در بررسی مهارت2015) 6در مطالعات خارجی؛ نووا .(30)بدنی وجود داردهای کارآفرینانه دانشجویان تربیتویژگی

گرایی و وفاداری به برند، لآهورزش، چارچوبی مفهومی شامل مواردی مانند شور و تعصب باال، ایددر دانشجویان مدیریت 

دهد که آشنا ( نشان می2018یافته های راتن ).  (31) ها ارائه داده استبینی بودن نتایج، رابطه نمادین با رسانهپیشغیرقابل

های اجتماعی های شغلی و مهارتآموزش کارآفرینی می تواند به توسعه و بهبود فرصت ( بابدنی )ورزشکردن دانشجویان تربیت

 هایدانشگاه التحصیالن فارغ برای کار بازار انداز تقاضای چشم و ( وضعیت فعلی2020و همکاران ) 7ذاکرایا .(32)شود منجر

                                                 
1. Ozdinç 

2. Sato 

3. Williams 

4  . Terra 

5  . Lu 

6  . Nova 

7. Zakrevskaya 
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 نتایج و التحصیالن فارغ یادگیری تجارب بین ( روابط2021و همکاران ) 1براون .(33) ورزشی را بسیار فزاینده گزارش کردند

 .(34) اندنهادی هشدار دهنده ارزیابی کرده عملکرد هایشاخص اشتغال آنها را جزو

نیازهای روزافزون بازار کار سبب شده است که همه  ،دهدینشان م مرور مبانی و تحقیقات مذکور در زمینه موضوع پژوهش

های انطباق با محیط جدید شوند. تطبیق با شرایط محیطی به اطالعات و روشهای آموزشی وادار به واکنش، تغییر و نظام

اند و به ارائه علل، نیاز دارد. تحقیقات داخلی و خارجی در یک دهه اخیر تمرکز باالیی در این زمینه داشته و بومی تخصصی

از  یاریبس اند.های آموزشی پرداختهحیطگرایی در ممحوری و کارآفرینیها و راهکارهای مختلف برای اشتغالمفاهیم، روش

های آموزشی متمرکز بوده و تاکنون رویکردهای نوین مانند سیستمی و اکوسیستم اشتغال در ورزش نیز بر جنبهدرحوزه  قاتیتحق

 ،اندهتر به بررسی متغیرها پرداختبه طور تخصصی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات خارجی هر چند بیشتر و کامل

گیری کلی شامل ویژگی اشتغال، تحقیقات دیگر نیز دارای چند جهت های قابل اکتفایی در این زمینه ارائه نشده است.اما مدل

ها و مسائل مختلف در همین راستا چالشهای فردی، ساختاری و محیطی بودند. کارآفرینی گرایی و ارتباط آمادگی شغلی با مؤلفه

های مرتبط، مدیریت، توانند از طریق پژوهشهای آزاد وجود دارد که میفارغ التحصیالن علوم ورزشی دانشگاهدر ارتباط با اشتغال 

های موجود در این زمینه باید استفاده کرد به دلیل کمبود اطالعات ها و چارچوبتعدیل و رفع شوند. اما اینکه چگونه از روش

نماید. ی وجود دارد که ضرورت توجه محققان به این مقوله را بیشتر تاکید میتخصصی و تحقیقات در این زمینه، ابهامات زیاد

های مختلف در رشته تربیت بدنی و گستردگی واحدهای مختلف در سراسر کشور دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به تعداد گرایش

ختلف به صورت ویژه توانمندی اشتغال در م ایهکه با توجه به تحصیل در گرایش ای از دانش آموختگان را داردجامعه گسترده

در این پژوهش به دلیل خالء این نوع تحقیقات در اشتغال حوزه ورزش  سازیمدلحوزه های متعدد را دارند . انتخاب رویکرد 

کنش  حال در که است شده تشکیل هااجزای مختلف و روابط گوناگون بین آن اشتغال ورزش از آموزش و ام. از آنجا که نظاست

آزاد  دانشگاه .بود خواهد درک غیرقابل و پیچیده بسیار سیستمی مدیریت در چنین ،روهستند، از این یکدیگر با و واکنش

 پژوهش بسنجد. در این درستی به را و پایداری خود در قبال تحوالت محیطی انطباق میزان تا دارد اندکی قبول قابل هایروش

ای گونهتوسعه اشتغال فارغ التحصیالن علوم ورزشی دانشگاه آزاد مورد مطالعه قرار گیرد و بهعوامل اثرگذار در  ،شده است کوشش

شوند. به طور مشخص سوال اساسی پژوهش این است که اشتغال فارغ التحصیالن علوم  هماهنگ با نگاه اکوسیستمی تحلیل

وابط بین این عوامل و برآیند آن چگونه قابل پیش بینی ر چه عواملی قرار دارند؟ های آزاد اسالمی تحت تاثیرورزشی دانشگاه

 تواند مفید واقع شود؟است؟ و برای مدیریت آن، چه الگوی تحلیلی و فکری می

 شناسیروش

شامل اساتید علوم ورزشی دانشگاه آزاد )دارای تخصص و سوابق جامعه آماری همبستگی بود. ـ  روش تحقیق از نوع توصیفی

التحصیالن تحصیالت تکمیلی علوم ورزشی اشتغال یافته )مدیران و اساتید( تبط با موضوع پژوهش(، فارغآموزشی و پژوهشی مر

نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت آزمون مدل به نظر و کارگزار در زمینه اشتغال در ورزش بود. دانشگاه آزاد و افراد صاحب

 در نرم افزار سازیمدلتعداد نمونه براساس تعداد قابل کفایت جهت . روش هدفمند و در دسترس انتخاب و نظرخواهی گردید

برآورد و انتخاب  (35)در مدل سؤالمربوط به متغیر دارای بیشترین  سؤاالتبرابر تعداد  20تا  10به تعداد  2اسالاسمارت پی

نفر  168( توسعه اشتغال یراهبردهادر  سؤال 14) سؤالمتغیر دارای بیشترین تعداد  سؤاالتبرابر  12به تعداد  ،روشد. از این

                                                 
1. Brown 

2. Smart PLS 
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دریافتی  پرسشنامه 175پرسشنامه توزیع شد که از بین  190های مناسب، ورد شد. جهت اطمینان از دریافت تعداد پاسخبرآ

  پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده شده بودند وارد فرایند تحلیل گردید. 167

ای پرسشنامه( بود. بدین منظور از مطالعه کتابخانهابزار پژوهش، پرسشنامه مستخرج از فاز کیفی تحقیق )تبدیل چارچوب کیفی به 

ها با بررسی مبانی نظری و مطالعه اسناد و مقاالت مند و مصاحبه اکتشافی )نیمه ساختارمند( استفاده شد. استخراج مؤلفهنظام

ستفاده شد. دربخش ها جهت تکمیل و تطبیق عوامل و روابط شناسایی شده در مطالعه کتابخانه ای اصورت گرفت و از مصاحبه

این رو  کیفی پژوهش که با روش اکتشافی انجام شده بود مشارکت کنندگان شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند. از

نفر( این افراد شامل اساتید دانشگاه، مدیران  16گیری با روش هدفمند )قضاوتی( تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد )نمونه

 در ورزش( رشته تربیت بدنی بودند. کار فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی )صاحبان کسب و اجرایی، کارآفرینان و

( تنظیم شده بود. جهت بررسی روایی صوری و 5تا بسیار زیاد =  1ز بسیار کم = )اارزشی لیکرت  پنجپرسشنامه در مقیاس 

گرفت. بعد از تایید روایی، ابتدا ابزار در یک مطالعه  نفر از مدیران قرار ششنفر از اساتید و  ششپرسشنامه در اختیار  محتوایی

افزار سپس از طریق روش آلفای کرونباخ، پایایی یا ثبات درونی آن با استفاده از نرم ،نفر از جامعه آماری توزیع شد 30راهنما بین 

آوری شدند و ضریب آلفای ها در مرحله اصلی جمع. سپس پرسشنامه(ɑ=86/0) محاسبه و تایید شد ،20اس نسخه اسپیاس

ها ها و متغیرهای مرتبط به آنمحاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که اکثر سازه 89/0کرونباخ این مرحله )نهایی( نیز 

ها با استفاده سپس پایایی و روایی سازه به صورت مراحل گزارش شده در قسمت یافتهدارای ثبات درونی بسیار مناسبی هستند. 

های چولگی و کشیدگی برای توزیع دادهدر آمار استنباطی ابتدا بر اساس آزمون  اس تایید گردید.النرم افزار اسمارت پیاز 

با استفاده از ها و مدل دادهتحلیل  و تجزیهادامه  . درمقدار چولگی و کشیدگی تمام متغییرهای پژوهش بررسی شد پژوهش،

دسته  های مدل در دویرمتغ انجام شد.و مدل کلی  2، مدل ساختاری1گیریل اندازهسه بخش مد در حداقل مربعات جزئیروش 

گیری اند. بخش مدل اندازهبرده شده کار شوند که متغیر پنهان نیز در سطوح مختلف بهمی بندییمهای پنهان و آشکار تقسمتغیر

تحلیل قرار  و االت و ابعاد در این بخش مورد تجزیهها( هر بعد همراه با آن بعد است و روابط میان سؤشامل سؤاالت )شاخص

ها و روابط مطرح در مدل اصلی پژوهش است و میزان همبستگی سازه یهاگیرد. بخش مدل ساختاری نیز حاوی تمامی سازهمی

یری و گشود. در بخش مدل کلی که شامل هر دو بخش مدل اندازهها در این قسمت مورد تمرکز و توجه واقع میمیان آن

 د.شوید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل میأیساختاری است با ت

 هایافته

سال و میانگین  13/44برابر با  هادرصد( بود. میانگین سنی نمونه 51/45مرد ) 76درصد( و  49/54زن ) 91نمونه آماری شامل 

های یافته. نفر کارشناسی ارشد بود 44دکتری و  نفر 123سال بود. تحصیالت افراد نمونه شامل  82/16سابقه شغلی برابر با 

یار مرکزی )میانگین( و همچنین مع؛ (1)بخش کمی شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش توصیفی مطابق جدول

 ییزااشتغال یسازتیظرفعامل  که ی قرار گرفته استبررس مورد پرسشنامهیرهای متغدگی )انحراف معیار( برای معیار پراکن

 .است( 62/3ی کمترین میانگین )ریپذاشتغال یارتقا و است( 38/4دارای بیشترین میانگین ) لیالتحصفارغ

روابط متغیرهای مدل است. در بخش برازش مدل، اولین  های برازش و ضرایبشامل دو بخش مربوط به شاخص سازیمدلنتایج 

مساوی و )مطلوب مقدار ارزیابی شد و شده  معیار متوسط واریانس استخراجبود که روایی همگرا مورد بررسی شامل  شاخص

 زانینشان داد که ماستفاده شد و  3نل و الکررفو اریاز مع ،یریگمدل اندازه یواگرا ییروا ی. جهت بررسداشت (5/0باالتر از 

                                                 
1. Measurement Model 

3. Structural Model  

3. Fornell and Locker 
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شاخص  یک باشد. پایایی ترکیبی  می در مدل  گرید یهاآن سازه و سازه نیب یاشتراک انسیاز وار شتریهر سازه ب یبرا ماتریس

برازش  یبرا  2Rمقدار . شده است مناسب ذکر 7/0میزان مساوی و باالی  ( است کهآلفای کرونباخ)قوی تر از  تحلیل پایایی

 اری( است. مع67/0) ی( و قو33/0(، متوسط )19/0) یفسه سطح ضعو دارای  گرددی)وابسته( مدل محاسبه م یازدرون یهاسازه
2Q به ترتیب) یمتوسط و قو ف،یضع ینیبشیزا قدرت پسازه درون کیو در مورد  سازدیمدل را مشخص م ینیبشیقدرت پ 

های برازش برای متغیرهای مدل در دامنه مطلوبی (، میزان شاخص1مطابق جدول ) .دنمایی( را مشخص م35/0 و 15/0، 02/0

 برازش هایشاخص همه پژوهش ساختاری معادالت مدل در که داد نشان کمی بخش نتایج زیر (1) جدول براساس .قرار دارد

که مقدار آن استفاده شد  SRMRگیری و ساختاری( از معیار برازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازهبرای  هستند مطلوب

 کمتر باشد.  1/0باید از 

  ها در مدلتوصیف متغیرها و شاخص برازش آن .1جدول 
Table 1. Description of the variables and their fitting index in the model 

 M SD AVE CR 2R متغیرها
2Q SRMR 

 37/0 زا برون 82/0 52/0 13/1 94/3 یآموزش ستمیسیکردهایرو

087/0 

 21/0 زا برون 83/0 51/0 19/1 91/3 اشتغال  یروندها بازار

 33/0 زا برون 87/0 53/0 25/1 99/3 یعلوم ورزش یهاتیقابل

 28/0 66/0 89/0 61/0 04/1 96/3 اشتغال یهاچالش تیریمد

 45/0 55/0 90/0 61/0 17/1 12/4 اشتغال ستمیس یهاتیظرف

 19/0 48/0 87/0 50/0 03/1 04/4 اشتغال توسعه یراهبردها

 20/0 50/0 91/0 55/0 29/1 72/3 محتمل و مرجح یامدهایپ

 است. 1و شکل  2داری رابطه بین متغیرهای مدل نیز مطابق جدول نتایج میزان اثر و معنی

 افزار نرم محیط در پژوهش مدل آزمون نتایج  .2 جدول

Table 2. Test results of the research model in the software environment 

 متغیر <--متغیر  بخش
ضریب 

 مسیر
 نتیجه ارزش تی

تحلیل عاملی ابعاد 

های متغیرها )مدل

 گیری(اندازه

 تایید شد 95/105 91/0 دانشگاه آزاد یآموزش یکردهایرو <-- یآموزش ستمیس یکردهایرو

 تایید شد 18/112 93/0 کشور یعلوم ورزش یکردهایرو <-- یآموزش ستمیس یکردهایرو

 تایید شد 35/63 89/0 بازار و صنعت ورزش یروندها <--اشتغال  یبازار روندها

 تایید شد 47/40 84/0 بازار کار و اشتغال کشور یروندها <--اشتغال  یبازار روندها

 تایید شد 63/68 88/0 یورزش یلیتکم التیدانشگاه آزاد در تحص یتوانمند <--دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابل

 تایید شد 34/69 90/0 در دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یمحوراشتغال <--دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابل

 تایید شد 00/199 94/0 اشتغال یطیو مح یساختار یهاچالش <--النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد

 تایید شد 37/57 88/0 النیالتحصاشتغال فارغ یفرد یهاچالش <--النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد

 تایید شد 57/52 83/0 ورزش یو شغل یمهارت ،یآموزش فن ستمیس <--اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرف

 تایید شد 15/63 88/0 و اشتغال ورزش یابیکار یطیشبکه مح <--اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرف

 تایید شد 54/33 81/0 یورزش  النیالتحصفارغ ییاشتغالزا یسازتیظرف <--النیالتحصفارغاشتغال  توسعه  یراهبردها

 تایید شد 44/43 82/0 یشغل یلیتحص ریدر مس النیالتحصفارغ تیهدا <--النیالتحصفارغاشتغال  توسعه  یراهبردها

 تایید شد 28/56 86/0 نظام اشتغال  ورزش تیریمد یکارآمدساز <--النیالتحصفارغاشتغال  توسعه  یراهبردها

 تایید شد 96/173 94/0 و توسعه اشتغال ستمیس یداریپا <--محتمل و مرجح  یامدهایپ
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 متغیر <--متغیر  بخش
ضریب 

 مسیر
 نتیجه ارزش تی

 تایید شد 79/202 95/0 یورزش النیالتحصفارغ یریپذاشتغال یارتقا <--محتمل و مرجح  یامدهایپ

بخش تحلیل مسیر 

 بین متغیرها )مدل

 ساختاری(

 تایید شد 42/26 72/0 دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابل <-- یآموزش ستمیس یکردهایرو

 تایید شد 47/9 47/0 النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد <-- یآموزش ستمیس یکردهایرو

 تایید شد 78/4 22/0 اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرف <-- یآموزش ستمیس یکردهایرو

 رد شد 64/1 11/0 النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد <--اشتغال یبازار روندها

 تایید شد 09/16 64/0 اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرف <-- اشتغال یبازار روندها

 تایید شد 36/3 19/0 النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد <--دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابل

 تایید شد 25/5 29/0 النیالتحصفارغاشتغال  توسعه یراهبردها <--دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابل

 تایید شد 53/8 38/0 النیالتحصفارغاشتغال  توسعه یراهبردها <-- النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد

 تایید شد 08/2 12/0 النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد <--های سیستم اشتغال در ورزشظرفیت

 تایید شد 86/4 26/0 النیالتحصفارغاشتغال  توسعه یراهبردها <--های سیستم اشتغال در ورزشظرفیت

 تایید شد 43/37 79/0 محتمل و مرجح یامدهایپ <-- النیالتحصفارغاشتغال  توسعه یراهبردها

 

 

 
 

 افزارآزمون مدل مفهومی پژوهش در محیط نرم .1شکل 

Figure 1. Testing the research conceptual model in the software environment 
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 یکردهایروعد بُ دوهر  ،شود که در بخش تحلیل عاملی ابعاد مربوط به متغیرهای اصلیمشخص می 1و شکل  2براساس جدول 

 یکردهایروتبیین  دارای نقش معناداری در( به ترتیب 91/0آموزشی دانشگاه آزاد ) یکردهایرو( و 93/0) کشور یعلوم ورزش

بازار کار و  یروندها( و 89/0) بازار و صنعت ورزش یروندها بُعد دو، هر اشتغال یبازار روندهای بودند. در بخش آموزش ستمیس

علوم  یمحوراشتغال بُعد دوبودند. هر  اشتغال یبازار روندهاتبیین  دارای نقش معناداری در( به ترتیب 84/0) اشتغال کشور

دارای نقش معناداری ( به ترتیب 88/0ی )ورزش یلیتکم التیدانشگاه آزاد در تحص یتوانمند( و 90/0) در دانشگاه آزاد یورزش

 یمحوراشتغال( و 94/0) اشتغال یطیو مح یساختار یهاچالش عدبُ دوبودند. هر  دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابلتبیین  در

 آزاد النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمدتبیین  دارای نقش معناداری در( به ترتیب 90/0) در دانشگاه آزاد یعلوم ورزش

( به ترتیب 83/0) ورزش یو شغل یمهارت ،یآموزش فن ستمیس( و 88/0) و اشتغال ورزش یابیکار یطیشبکه مح بُعد دوبودند. هر 

نظام اشتغال   تیریمد یکارآمدساز بُعد سهبودند. هر  اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفتبیین  دارای نقش معناداری در

ی ورزش  النیالتحصفارغ ییاشتغالزا یسازتیظرف( و 82/0ی )شغل یلیتحص ریدر مس النیالتحصفارغ تیهدا(، 86/0) ورزش

 یریپذاشتغال یارتقابودند.  النیالتحصفارغاشتغال  توسعه یراهبردهاتبیین  دارای نقش معناداری در( به ترتیب 81/0)

 یراهبردهاتبیین  دارای نقش معناداری در( به ترتیب 94/0) و توسعه اشتغال ستمیس یداریپا( و 95/0ی )ورزش النیالتحصفارغ

 د. بودن النیالتحصفارغاشتغال  توسعه

 یهاتیقابلبر  72/0با ضریب  یآموزش ستمیس یکردهایرو مشخص شد که روابط بین متغیرهای اصلیساس تحلیل مسیر راب

 ستمیس یهاتیظرفبر  22/0و با ضریب  النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمدبر  47/0با ضریب  ،دانشگاه آزاد یعلوم ورزش

اشتغال  یهاچالش تیریمدبر  11/0با ضریب  اشتغال یبازار روندهاداشت. اثر مثبت و معنی داری  ،اشتغال در ورزش

علوم  یهاتیقابلداشت. اثر مثبت و معنی داری  ،اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفبر  64/0با ضریب  و النیالتحصفارغ

توسعه اشتغال  یراهبردهابر  29/0و با ضریب  اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفبر  19/0با ضریب  دانشگاه آزاد یورزش

 یهاچالش تیریمدبر  12/0با ضریب  اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفداشت. اثر مثبت و معنی داری  ،النیالتحصفارغ

 تیریمد داشت.ی داری اثر مثبت و معن ،النیالتحصتوسعه اشتغال فارغ یراهبردهابر  26/0و با ضریب  النیالتحصاشتغال فارغ

داشت.  النیالتحصتوسعه اشتغال فارغ یراهبردهااثر مثبت و معنی داری بر  38/0با ضریب  النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش

 (.2داشت )شکل  محتمل و مرجح یامدهایپاثر مثبت و معنی داری بر  79/0با ضریب  النیالتحصتوسعه اشتغال فارغ یراهبردها
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 ساختاری و نهایی پژوهش )مستخرج از داده های کیفی و کمی پژوهش(مدل  .2شکل 

Figure 2. Structural and final research model (extracted from qualitative and quantitative research data) 

 گیریبحث و نتیجه

سطوح مدل شامل محیطی و بود.  التحصیالن علوم ورزشیطراحی مدل تحلیل اکوسیستم اشتغال فارغهدف این تحقیق 

 و اکوسیستمی شامل منظرهای رویکردهای ای است. سطح محیطیاکوسیستمی، ساختاری و سیستمی، کارکردی و توسعه

 دانشگاه ورزشی علوم هایو سیستمی شامل منظرهای قابلیت . سطح ساختاریاستاشتغال  بازار آموزشی و روندهای سیستم

ای شامل منظرهای توسعه التحصیالن است. سطح کارکردی وفارغ اشتغال یهاورزش و چالش در غالاشت سیستم هایآزاد، ظرفیت

 باشد.مرجح می و محتمل التحصیالن و پیامدهایفارغ اشتغال توسعه راهبردهای

 تبیین در معناداری نقش دارای ترتیب به ،آموزشی دانشگاه آزاد رویکردهای و کشور ورزشی علوم رویکردهای ابعاد ،براساس نتایج

 نقش دارای ترتیب به کشور اشتغال و کار بازار روندهای و ورزش صنعت و بازار ابعاد روندهای. بودند آموزشی سیستم رویکردهای

اشتغال مربوط به سطح  بازار آموزشی و روندهای سیستم منظرهای رویکردهای .بودند اشتغال روندهای بازار تبیین در معناداری

ای را بررسی کرده نتایج این پژوهش تا حدودی با نتایج مطالعات پیشین که عوامل محیطی و زمینه. استو اکوسیستمی  محیطی

 ( بستر همکاری2021لو )ی صنعت ورزش و ( محیط نوآوری و کارآفرین2020اما ترا و همکاران ) ؛(36, 32) بودند همسویی داشت

که با اولویت این تحقیق همسویی کمی دارد  (26) اندگزارش کرده دانشگاه را عوامل با بیشترین تاثیر در این زمینه و صنعت

توان دیدگاه غالب را با مروری دقیق بر راهبرد کشورهای مختلف در این خصوص، می)احتماال به دلیل تفاوت شرایط محیطی(. 

نهاد از منظر نحوه فعالیت آنها دانست که به ارائه راهکارهای مقطعی منجر نگرشی آمیخته با اثربخشی فوری به ارتباط این دو 
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 محیطشده است. دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی جامعه در دنیای دانایی محور کنونی است. الزمه برقراری ارتباط بین این دو 

رسد که سیاستگذاران ارشد تحوالت و تغییرات بنابراین، بسیار مهم به نظر می ؛رسیدن به درک صحیح و سودمند از یکدیگر است

های شغلی انجام توان نظام آموزش عالی را با این شرایط محیطی که در آن فعالیتمحیطی را درک و روشن کنند که چگونه می

حصیالن توسط در واقع دو محیط کلی آموزشی و بازار و صنعت به عنوان بستر اصلی اشتغالزایی برای فارغ الت شود، تطبیق داد.می

تاکید  "ارتباط اثربخش و چندجانبه بین دانشگاه و صنعت"مصاحبه شوندگان معرفی شده است. بیشتر مصاحبه شوندگان بر 

آموزشی دانشگاه آزاد و رویکردهای علوم  ضرورت توجه به رویکردهای سیستم آموزشی به تفکیک دو بخش سیستمداشتند. 

در همین راستا  . (20) های دولتی با دانشگاه آزاد بیان کردهای قابل توجه بین دانشگاهتتوان به دلیل تفاوورزشی کشور را می

های یل تفاوتکشور نیز به دل اشتغال کلی و کار ورزش و بازار بازار اهمیت شناخت روندهای بازار اشتغال به تفکیک دو بخش

توجه به وضعیت و وجهه دانشگاه آزاد "ها است. چند نفر از مصاحبه شوندگان نیز بر قابل توجه بین صنعت ورزش با سایر حوزه

ها تاکید داشتند. در هر دوی این محیط "در حوزه ورزش نسبت به سایر مشاغل هاها از یک طرف و تفاوتنسبت به سایر دانشگاه

توان گفت در همین راستا می. (17) های محیطی موجود تاکید شده است که بیانگر نقش پویای محیط استجریانبر روندها و 

بدنی باید یک رویکرد سیستمی، سازمان یافته و جدی های اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیالن رشته تربیترفع چالشبرای که 

جریان ملی ل و کارآفرینی در ورزش صورت گیرد. شتغادر نظام آموزشی و بسترسازی مناسب توسط متولیان برای توسعه ا

د. ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ناست که دانشگاه با صنعت ارتباط مطلوبی برقرار کن اشتغالزایی و کارآفرینی نیازمند این

-ان به خصوص سیاستنظرمیزان تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه دانش محور و پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم صاحب

  .های متعددی نیز در باره ابعاد این ارتباط مطرح شده استگذاران قرار گرفته و بحث

دارای نقش ی به ترتیب ورزش یلیتکم التیدانشگاه آزاد در تحص یتوانمندو  در دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یمحوراشتغال ابعاد

 یمحوراشتغالو  اشتغال یطیو مح یساختار یهاچالشبودند. ابعاد  دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابلتبیین  معناداری در

 آزاددانشگاه  النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمدتبیین  دارای نقش معناداری دربه ترتیب  در دانشگاه آزاد یعلوم ورزش

دارای نقش به ترتیب  ورزش یو شغل یمهارت ،ینآموزش ف ستمیسو  و اشتغال ورزش یابیکار یطیشبکه محعد، بودند. هر دو بُ

 هایآزاد، ظرفیت دانشگاه ورزشی علوم هایمنظرهای قابلیتبودند.  اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفتبیین  معناداری در

نتایج این پژوهش و سیستمی هستند.  التحصیالن مربوط به سطح ساختاریفارغ اشتغال هایورزش و چالش در اشتغال سیستم

 به دانشگاه ( بستر انتقال از2020اوزدینک ).  (29, 22) ( همخوان است2018مرادی )و ( 2016تا حدودی با نتایج بنی اسدی )

توان گفت که در این رابطه تر میدر تفسیر کاربردی . (18) استبازار کار را دارای تاثیر قابل توجه در این زمینه گزارش کرده 

توان امیدوار بود دانشجویانی که در آینده در صورت وجود نداشتن ساختارها و ساز و کارهای مناسب نمیباید اذعان داشت که 

در صورتی که اطالعات کافی از فارغ  های خود باشند.شوند، در بازار کار موفق به یافتن کار متناسب با مهارتالتحصیل میفارغ

های مدونی برای اشتغال در این ریزیتوان برنامهبدنی وجود داشته باشد، ساالنه میالتحصیالن و دانش آموختگان رشته تربیت

امر توان از موازی کاری در استخدام نیروهای کار جلوگیری کرد. توجه به بر اساس همین اطالعات می . (12) رشته را فراهم کرد

ترین دالیل بیکاری دهمؤثر است. از عم التحصیالنها در مورد بیکاری وسیع فارغتا حد زیادی در کاهش نگرانی متغیرهای محیطی

عدم برخورداری نظام آموزش عالی از یک سیستم فراگیر توسعه فرهنگ کارآفرینی  ،و عدم اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی

بدنی مورد التحصیالن رشته تربیتای که نباید در زمینه اشتغال فارغبنابراین نکته ؛استدر میان دانش آموختگان دانشگاهی 

در رشته  شغلیهای های تحصیلی مختلف به مهارتدر دوره سازی سیستمی اشتغال فارغ التحصیالنظرفیتغفلت قرار گیرد، 

توان این احتمال را داد که آینده شغلی دانشجویان تأمین شده افزایش یابد می اشتغالهای بدنی است. هر اندازه این مهارتتربیت

های علوم ورزشی در دانشگاه آزاد احتماال به دلیل توجه ویژه مصاحبه شوندگان به قابلیتگیرد. میو در جهت مطلوب قرار 
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های سیستم ها در کشور وجود دارد. عالوه براین توجه به ظرفیتانتقادهایی است که نسبت به کیفیت آموزشی این دانشگاه

علوم ورزشی در آموزش عالی با نیازهای بازار کار ورزش اشتغال ورزش نیز در راستای تناسب بین رشد پذیرش دانشجویان 

 ها را نیز می توان به طور مشخص به بحران اقتصادی کشور مربوط دانست. برجسته شده است. اهمیت چالش

 ییاشتغالزا یسازتیظرفی و شغل یلیتحص ریدر مس النیالتحصفارغ تیهدا، نظام اشتغال ورزش تیریمد یکارآمدسازابعاد 

 یارتقابودند.  النیالتحصفارغاشتغال  توسعه یراهبردهاتبیین  دارای نقش معناداری دری به ترتیب ورزش النیالتحصفارغ

 یراهبردهاتبیین  دارای نقش معناداری دربه ترتیب  و توسعه اشتغال ستمیس یداریپای و ورزش النیالتحصفارغ یریپذاشتغال

مربوط مرجح  و محتمل التحصیالن و پیامدهایفارغ اشتغال توسعه منظرهای راهبردهای. بودند النیالتحصفارغاشتغال  توسعه

(، نگهداری 2013این نتایج تا حدودی با نتایج تحقیقات داخلی مانند فراهانی و همکاران ) .باشندای میتوسعه به سطح کارکردی و

( در مطالعه 2020ران )مشابه این تحلیل را ذاکرایا و همکا. (10, 4, 3) ( همخوان است2019( و برومند )2019)و همکاران 

 (33)اندتجارب( مورد تایید قرار داده و ( در بررسی عملکردی )یادگیری2021براون و همکاران ) انداز( و چشم راهبردی )وضعیت و

بینی و هدایت صنعت ورزش را ضروری ارزیابی عوامل مذکور به طور مستمر در اکوسیستمی برای پیش( 2018)  ماسون و ژنگ.

جریان است. متخصصان و کارشناسان عالوه بر  جریان توسعه صنعت ورزش کشورای که باید به آن توجه کرد نکته .(15)داندمی

 بدنی، فقدانموثر بر اشتغال فارغ التحصیالن رشته تربیت دهندهتوسعهترین عامل به عنوان مهم توسعه صنعت ورزش کشور

کننده بدنی به سمت کارآفرین شدن فارغ التحصیالن را نیز عاملی تعیینآموزشی تربیت هایها در تغییر برنامهاستقالل دانشگاه

با بازنگری در دروس تئوری و عملی، هماهنگی اساتید در جهت ایجاد  دانشگاه آزادهای سای دانشکدهؤدانند. بدیهی است رمی

ها تر صورت پذیرد، ایجاد امکانات سخت افزاری جدید و مدرن مانند آزمایشگاهبا دیدی کاربردی رویکردهای جدید در تدریس که

توانند به بهبود شرایط علمی و عملی دانشجویان کمک کرده و این امر به طور قطع تاثیر خود را در های کاربردی میو کارگاه

توان گفت که ارزیابی و قضاوت اصلی سطح از مدل پژوهش میدر تبیین این آینده شغلی دانشجویان و جامعه خواهد داشت. 

گیرد. در همین پیرامون مدیریت یک سیستم مانند آموزش و اشتغال در ورزش در واقع در سطح کارکردی و توسعه صورت می

نیز  قبلی جریان برخاسته از دو سطح؛ این سطح از وضعیت بهتری برخوردار باشندهر چند که عوامل  ،توان گفتراستا می

ها و پیامدهای نظام آموزشی و شغلی به توجه به تناسب خروجی"شود. چند تن از مصاحبه شوندگان نیز تر ارزیابی میمطلوب

نهادهای دولتی مرتبط با ایجاد شبکه محیطی کاریابی و کارآفرینی ورزش و  تاکید داشتند. "ها و فرایندهای آنورزش با ورودی

وزارت ورزش با توجه به رسد به نظر میدر همین راستا . (11) توانند گامی موثر در این زمینه بردارندایجاد شبکه ارتباطی می

ها با هدف در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه اشتغال و کارآفرینیتاسیس دفتر اقتصاد ورزش و کمیته 

به  هاها و فدراسیونهایی مانند دانشگاهسازمان. در این زمینه )نظر دو تن از مصاحبه شوندگان( تشویق کارآفرینی ورزشی باشد

تواند با توجه به ، میفارع التحصیالن علوم ورزشی اشتغالعنوان ایجاد کننده، کمک کننده و تسهیل کننده برای پیشبرد 

ریزی فردی فارغ التحصیالن گرایی و برنامهتخصصاز طریق ترویج  های غیردولتیدانشگاه گذاری صحیح در نظام آموزشیسرمایه

سازی جامعه یادگیرنده های خود و ایجادشبکهعدم وجود شناخت از توانایی. (29) به این امر کمک کند و ایجاد شبکه ارتباطی

بدنی التحصیالن رشته تربیت ، نقشی اصلی در اشتغال یا عدم اشتغال فارغبازدارندههای عوامل مولفه فارغ التحصیالن به عنوان

 کند. ایفا می

 یهاتیقابلبر  ی اثرمثبت و معنی داریآموزش ستمیس یکردهایرو ،مشخص شد روابط بین متغیرهای اصلیساس تحلیل مسیر راب

اشتغال  ستمیس یهاتیظرفاثر مثبت و معنی داری بر  النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمدو  ،دانشگاه آزاد یعلوم ورزش

 ستمیس یهاتیظرفو بر  النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمداثر معنی داری بر  اشتغال یبازار روندهاداشت.  در ورزش

توسعه  یراهبردهاو  اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفبر  دانشگاه آزاد یعلوم ورزش یهاتیقابلداشت.  اشتغال در ورزش
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 النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمدبر  اشتغال در ورزش ستمیس یهاتیظرفداری داشت. اثر معنی النیالتحصاشتغال فارغ

اثر  النیالتحصاشتغال فارغ یهاچالش تیریمد اثر مثبت و معنی داری داشت. النیالتحصتوسعه اشتغال فارغ یراهبردهاو 

اثر معنی داری بر  النیالتحصتوسعه اشتغال فارغ یراهبردهات. داش النیالتحصتوسعه اشتغال فارغ یراهبردهاداری بر معنی

سطوح مدل شامل این زنجیره تحلیل بین متغیرهای مذکور منطبق بر جریان کلی و  توالی  داشت. محتمل و مرجح یامدهایپ

منظرهای مطابق گیری کلی ارتباط بین سطوح و ای است. جهتمحیطی و اکوسیستمی، ساختاری و سیستمی، کارکردی و توسعه

های ترسیم شده در شکل به صورت توالی سطح محیطی و اکوسیستمی به سطح ساختاری و سیستمی و سپس به سوی فلش

و نام و همکاران (  2020ذاکرایا و همکاران )این نتایج با برخی مطالعات پیشین همسویی دارد.  ای است.سطح کارکردی و توسعه

 از شیوع عدبُ ( این عوامل را در2021و همکاران ) 1ساتو .(33, 17) اندرویکرد کاربردی تایید کرده این روابط را از عمدتاً( 2019)

تحلیل اصلی را در نهایت بر محور فرد و ( 2018) اتنر .(19) انددارای شدت و جهت  متفاوتی ارزیابی کرده 19بیماری کووید 

التحصیالن علوم ورزشی با توان گفت که اشتغال فارغبه صورت کلی براساس مدل ساختاری پژوهش می .(32) داندآموزش می

 های مختص به خودرویکرد اکوسیستمی، فرایندی سیستماتیک و چندسطحی است که در هر سطح و مرحله دارای ویژگی

پذیرند. از این رو ضرورت دارد تا متولیان و مسئوالن ارتباط بین عوامل در درون هر باشد و از عوامل همبسته خود اثر میمی

سوی رویکردهای  آزاد به هایسنتی و ناکارآمد آموزش در دانشگاه سیستم نسبتا در سطح و با سایر سطوح را درنظر بگیرند. تغییر

 به قدم بایست می تغییر این. است کلیات سیستم آموزشی در دانشگاه آزاد در تغییر نیازمند پذیراشتغالمحور و نوین، مهارت

و  مدت استیک برنامه دراز  ها نیازمندالتحصیالن و اشتغالزایی برای آنپذیری فارعتوسعه اشتغال .باشد تفکر و درایت با و قدم

های اصلی نظام آموزش عالی شامل اساتید، توجه به اهمیت مؤلفه .برسدبتواند به نظام مندی  کشد تامیطول  چند سال

های آموزش، محتوای آموزش اشتغال محور و سازماندهی اهداف است که با ترسیم و ایجاد یک مسیر تحصیلی دانشجویان، روش

کارکردی  و ارتباط ساختاریشود، سپس شغلی مناسب با هدف قابلیت اشتغال میان فارغ التحصیالن تربیت بدنی میسر می _

 ها )از دانشگاه تا صنعت( تقویت گردد.های مربوط به هریک از این نقشبین محیط

سازی مفهومی اسناد و ها، مضامین و چارچوب ارائه شده در این پژوهش جهت غنیشود که مولفهبه طور مشخص پیشنهاد می

فرایندنگری در ارزیابی و مدیریت عملکرد مربوط به آموزش و اشتغال  نگری در تصمیمات و اقدامات و همچنینها، جامعبرنامه

محیطی )نقش  -التحصیالن مورد استفاده قرار بگیرد. از منظر سیستمی، رویکرد روابط بین متغیرها از عوامل اکوسیستمیفارغ

کارکردی )نقش پیامدی(  -پیامدیسیستمی )نقش فرایندی( و در نهایت عوامل  -ای( به سوی عوامل ساختاریپیشایندی و زمینه

اند. تحقیقات پیشین نیز نهادی شناسایی شده -سازمانی -خرد و عوامل فردی-است. از منظر چند سطحی بودن نیز عوامل کالن

های اکوسیستم کارآفرینی ورزش محور در زمینهکلیات مدل با تحقیقات مدل  تایید کننده کلیات مدل مفهومی پژوهش هستند.

اما تفاوت بین این پژوهش و . همسویی و انطباق دارد (11, 3) (2017( و فرهمندمهر )2019) و همکاران نند نگهداریکشور ما

بندی متغیرهای اثرگذار است. در واقع کارگیری رویکرد اکوسیستمی در شناسایی و چارچوبهب سایر تحقیقات قبلی مربوط به

( با غیرههای مفهومی اصلی )علوم ورزشی، دانشگاه آزاد، اشتغال، بازار کار و های مدل مفهومی این پژوهش ترکیبی از سازهسازه

 دیدگاه درون و برون سیستمی هستند.

 

 

                                                 
1. Sato 



 281 2شماره  /9سال  /1401مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالپژوهش حاضر از مقادر 

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج هیچالمطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . ستناددهی رعایت شده استداری نیز در تحلیل متون و اامانت

 حامی مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردهای تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،های پژوهش حاضرتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع

 .هار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع نداردبنابر اظ

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری کنیمزم میالبر خود 
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