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 چکیده

ال پایدار، رو، ایجاد اشتغسطوح مختلف است. از همیناي است که امروز در معرض توجه جدي دولت و مدیران کشور در کار و اشتغال، مقوله
ردها گردد. لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهباي است که تحول اساسی در شکل ایجاد اشتغال کشور را موجب میترین مولفهمهم

ت. رویکرد کیفی انجام شده اسآموختگان علوم ورزشی انجام گرفت. پژوهش حاضر در چارچوب و پیامدهاي ایجاد اشتغال پایدار دانش
-ا، مصاحبههآوري دادهگیري هدفمند و به شیوه گلوله برفی بود. براي جمعجامعۀ آماري، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. روش نمونه

قال و تایید عتبار، انتمصاحبه به اشباع نظري رسید. براي سنجش ا 16ها بعد از هاي عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شد. داده
ت اعتماد موضوعی براي قابلی ها اعمال شد. از روش توافق درونکنندگان ارائه و نقطه نظرهاي آنهاي پژوهش به مشارکتپذیري، یافته

و  لیوجوي شغمقوله فرعی شامل (جست 7مفهوم اصلی و  42هاي مربوط به راهبردها بیانگرگزارش شد. یافته 82/0استفاده گردید که 
توجه  عالی،پذیري آموزش سازي و کارآفرینی در صنعت ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیتمشاوره، بازطراحی کارآموزي، توسعۀ خصوصی

امل مقوله فرعی ش 4مفهوم اصلی و  20هاي مربوط به پیامدها بیانگر به بسترهاي جدید، تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش) و یافته
یز بودند. نوسعۀ اقتصادي، توسعۀ فرهنگی و اجتماعی و توسعۀ انسانی پایدار) بود که تا حدود زیادي منطبق بر راهبردها (توسعۀ فردي، ت

رزش کشور وریزان ارشد اجرایی حوزه گیران و برنامهرسان تصمیمتواند کمکهاي پژوهش، راهبردهاي اجرایی ارائه شده میبراساس یافته
  آموختگان علوم ورزشی کشور باشد.انان در زمینۀ ایجاد و توسعۀ  اشتغال پایدار دانشبه ویژه وزارت ورزش و جو
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 مقدمه

اي است که امروز در معرض توجه کار و اشتغال، مقوله

جدي دولت و مدیران کشور در سطوح مختلف است. از 

اي است که ترین مؤلفهرو، ایجاد اشتغال پایدار، مهمهمین

-تحول اساسی در شکل ایجاد اشتغال کشور را موجب می

شود گردد. در استرالیا، اشتغال پایدار به وضعیتی اطالق می

طور پیوسته به کاري اشتغال هفته به 13که فرد حداقل 

گیرند و ماه را مدنظر می 12داشته باشد؛ در انگلستان 

زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز این زمان را و

 استدر حالی  ). این10ماه در نظر گرفته است ( 12حداقل 

عنوان یک چالش عمومی در که، اشتغال پایدار امروزه به

سطح جهان مطرح است و کشور ایران نیز از این قاعده کلی 

ست، مستثنا نیست. آنچه بنیان ایجاد اشتغال پایدار ا

هاي موقتی اشتغال عمومی نیست؛ بلکه سیاست سیاست

آموختگان راستا، بیکاري دانشتغییر ساختاري است. در این 

ها از حساسیت و اهمیت بیشتري برخوردار است. دانشگاه

شده براي گذاري انجامدلیل سرمایهسو به این اهمیت از یک

ه ماندن تربیت نیروي انسانی ماهر در کشور و بدون استفاد

هاي اقتصادي و وارد ساختن خسارت به آن در فعالیت

اقتصاد ملی و از سوي دیگر، فراهم نبودن زمینه براي واگذار 

یابی هاي اجتماعی به افراد فرهیخته جهت دستکردن نقش

-). از طرفی، یکی از چالش20به اهداف توسعه کشور است (

موخته آهاي مهم جامعۀ امروز ما اشتغال جوانان دانش

شک رفع موانع موجود بر سر راه اشتغال دانشگاهی است. بی

-تواند شرایط مناسبآموختگان دانشگاهی میپایدار دانش

هاي جدید در کشور ایجاد گذاريتري را براي توسعۀ سرمایه

-). آمارهاي موجود در خصوص اشتغال دانش10نماید (

بودن  آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر نامناسب

بر  ). بنا24آموختگان دانشگاهی است (نرخ اشتغال دانش

، جمعیت بیکار 1399، در سال 1گزارش مرکز آمار ایران

                                                           
 )1399. مرکز آمار ایران (پاییز 1

درصد گزارش شده است.  2/40عالی  آموخته آموزشدانش

هاي ملی است که، بخش مهمی از سرمایهاین در حالی 

-رسد دانشنظر میشود و به عالی میصرف آموزش 

سرعت ها پس از فراغت از تحصیل باید بهدانشگاه آموختگان

جذب بازار کار شوند. در همین زمینه، پیگیري سرنوشت 

هاي اي از اولویتآموختگان در هر رشتهشغلی دانش

میان، یکی شود. در این پژوهشی در آن رشته محسوب می

هاي دانشگاهی که باوجود داشتن ظرفیت فراوان از رشته

آموختگان دانشگاهی و اشتغال براي دانش منظور ایجادبه

جذب نیروهاي متخصص، مشکل بیکاري و برخوردار نبودن 

اشتغال در آن وجود دارد،  ◌ٴ از دورنمایی روشن درزمینه

). تاکنون، آمار 7بدنی و علوم ورزشی است (رشته تربیت

آموختگان علوم ورزشی بیکار در دقیق و رسمی از دانش

اساس گزارش کارگروه اشتغال  اما بر کشور ارائه نشده است،

آموخته حوزة علوم هزار دانش 100در ورزش، بیش از 

است در حالی ). این 2ورزشی بیکار در کشور وجود دارد (

که، ورزش یکی از ابزارهاي تأثیرگذار در هدایت نیروهاي 

ترین اجتماعی جهت تحقق توسعۀ پایدار و یکی از اصلی

عنوان محور توسعۀ پایدار و عاملی بهابزار توجه به انسان 

شود. براي مقابله با پیامدهاي منفی شهرنشینی محسوب می

هاي مختلف ها و تجربیات کشوردر همین رابطه، بررسی

ترین هاي شغلی از مهممشخص کرده است که ایجاد فرصت

رود و شمار میاثرات مستقیم اقتصادي صنعت ورزش به

بعضی از کشورها به دنبال  همین موضوع باعث شده تا

هاي شغلی ایجادشده توسط صنعت برآورد تعداد فرصت

ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال در کشور خود باشند 

). از طرفی، صنعت ورزش یکی از صنایع مهم در عرصه 25(

هاي فراوانی به اقتصاد المللی است که امروزه کمکبین

ورزش سبب  جوامع گوناگون کرده است. رشد و گستردگی

عنوان یکی از صنایع مهم در شده است تا صنعت ورزش به
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 1طور مثال، سازمان ملل متحد). به31جهان شناخته شود (

) در گزارشی، ارزش جهانی صنعت ورزش را ساالنه 2020(

کند که میلیارد دالر برآورد کرده است و عنوان می 756

ز افراد ها، سهم زیادي اجوانان در مقایسه با سایر بخش

). 35اند (شاغل در حوزة ورزش را به خود اختصاص داده

) در گزارش خود، 2020( 2سایت یورواستاتهمچنین، وب

کشور عضو اتحادیه اروپا را در  27شاغالن حوزة ورزش در 

). 28زند (میلیون نفر تخمین می 3/1، بیش از 2019سال 

از شده، سهم صنعت ورزش از طرفی، طبق مطالعات انجام

درصد،  7/2درصد، استرالیا  5/2کنگ کل اشتغال در هنگ

درصد اعالم شده است  3/1درصد و نیوزلند  9/1اسکاتلند 

)، در پژوهشی با عنوان 1399). رضوي و همکاران (25(

-بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش

ورزشی، بدنی و علومآموختگان رشتۀ تحصیلی تربیت

-ضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانشدریافتند که، و

تر از حد طور معناداري در وضعیت پایینآموختگان به

است که، امید ناچیز به یافتن مطلوب قرار دارد، این درحالی

تواند به نارضایتی، شغل پس از اتمام دوره تحصیل می

هاي درخور احساس بیهودگی، پدیده فرار مغزها و مهاجرت

). بر 7کرده دانشگاهی منجر شود (تحصیل تأمل در جوانان

هاي ذهنی مسئوالن ها و درگیرياساس، یکی از دغدغهاین 

آموختگان شناخت راهبردهاي مؤثر بر اشتغال پایدار دانش

هاي مجلس راستا، مرکز پژوهشآموزش عالی است. در این 

آموختگان )، در گزارش خود نشان داد که دانش1393(

ضعف ساختاري نظام «دلیل ان، بهدانشگاهی در ایر

هاي اقتصادي، سطح بري پایین فعالیتاقتصادي، دانش

آوري و نوآوري، ضعف کارآفرینی مبتنی بر دانش، پایین فن

-هاي اشتغالکیفیت پایین آموزش عالی، ضعف مهارت

پذیري و کارآفرینی، عدم تطبیق عرضه و تقاضاي سرمایه 

، »اقتصاد و آموزش عالیهاي نامناسب در انسانی و سیاست

                                                           
1. United Nations  

). 13اشتغال و کارآفرینی اثربخشی در اقتصاد کشور ندارند (

آموختگان آموزش عالی تاکنون اشتغال دانش ◌ٴ درزمینه

هاي زیادي صورت گرفته است ازجمله، رستمی پژوهش

عدم تناسب محتواي آموزشی با نیازهاي بازار «)، 1395(

ضعف مشاوره شغلی هاي کارآموزي، کار، کیفیت پایین دوره

هاي را چالش» حمایت دولت از اشتغال و کارآفرینیو عدم

). 6ورزشی عنوان نمود ( آموختگان علوماشتغال دانش

دار بین کاربینی و )، به ارتباط معنا1396مرادي و دلشاد (

آموختگان دانشگاهی اشاره کردند کارآموزي با اشتغال دانش

)، بر ضرورت 1396هاي مجلس (). مرکز پژوهش12(

در راستاي ارتقا و » سازمان نظام تخصصی ورزش«تشکیل 

). 14ساماندهی اشتغال در ورزش کشور تأکید کرده است (

پذیري مسئولیت«هاي)، مؤلفه1398تجري و همکاران (

هاي دانشگاه، تأسیس اتحادیه صنفی، لزوم بازطراحی دوره

اي اورهکارورزي، توجه به بسترهاي جدید، ارائه خدمات مش

زایی عنوان راهبردهاي اشتغالرا به» و رفع موانع قانونی

). نگهداري 3آموختگان علوم تربیتی معرفی نمودند (دانش

ایجاد و توسعه اکوسیستم کارآفرینی «)، 1398و همکاران (

را راهبردي مهم در اشتغال و کارآفرینی معرفی » در ورزش

سازي صوصیخ«)، 1399). نیازي و همکاران (21کردند (

را » هاي متخصص در کارآفرینیدر ورزش و تشکیل تیم

عنوان راهبردهاي توسعۀ پایدار کارآفرینی ورزشی به

هاي )، مقوله1399). قربانی و صفري (23شناسایی نمودند (

اي و قانونی، توسعه ساختاري، دانشی، مالی، حمایت برنامه«

-نوان مهمعرا به» تعامالت و توسعه انگیزش و کارآفرینی

ترین راهبردهاي توسعۀ مشاغل ورزشی ایران معرفی نمودند 

هاي پرداخت یارانه«)، 1399فر و همکاران ().  مؤمنی11(

گذاران غیردولتی و ایجاد رقابت بین حمایتی به سرمایه

گذاران، کاهش بوروکراسی اداري جهت ورود بخش سرمایه

واگذاري هاي مناسب کارگیري روشخصوصی به ورزش و به

2.  Eurostat 
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گذاران، اعتماد به اماکن ورزشی، اعتمادسازي در سرمایه

بخش خصوصی بین مردم و مسئولین و ایجاد جذابیت 

کارهاي اصلی عنوان راهرا به» گذاري در حوزه ورزشسرمایه

سازي در اقتصاد مقاومتی ورزش معرفی نمودند خصوصی

-تطبیق رشته«)، 1399). نادریان جهرمی و پژوهان (17(

اي دانشگاهی با مشاغل متنوع ورزشی، جهت دادن به ه

هاي دانشجویی به موضوعات کارآفرینی ها و رسالهنامهپایان

آوري اطالعات در ورزش، ایجاد، دانش، توانش و نگرش و فن

مثبت به کارآفرینی، آموزش مبانی کارآفرینی، تجارت 

-آپالکترونیکی و فراوري تجارت در حوزه ورزش و استارت

آوري کشور در حوزه هاي فني ورزشی، ارتقاي زیرساختها

وکارهاي ورزشی، ورزش، حمایت اقتصادي دولت از کسب

اندازي منطقه صنعتی مختص تولیدات و تجهیزات راه

وکارها و مشاغل ورزشی، اندازي کسبورزشی، آموزش راه

هاي ایجاد و حمایت از توسعۀ مراکز تحقیق و توسعۀ شرکت

ر حوزه ورزش، همکاري علمی ورزشی با بنیان ددانش

کشورهاي پیشرفته در حوزه ورزش، ارتباط مؤثر صنعت، 

هاي خدمات و دانشگاه در حوزة ورزش، برگزاري کارگاه

اثربخش کارآفرینی در ورزش، نهادینه کردن فرهنگ 

-کارآفرینی در ورزش، تأکید بر سواد اطالعاتی، تکریم نظام

هاي بومی در کید بر نوآوريدار دانشجویان کارآفرین، تأ

کارآفرینی و داشتن اراده و پشتکار، مدیریت زمان، انگیزه 

-را به» ها و داشتن ابتکار عملفعالیت و شناسایی فرصت

آموختگان کارهاي ایجاد کارآفرینی و اشتغال دانشعنوان راه

). رضوي و همکاران 18ورزشی معرفی نمودند ( علوم

-ه اهمیت کارآفرینی و خصوصی)، در مطالعه خود ب1400(

عنوان قانون اساسی به 44سازي در ورزش با توجه به اصل 

). از 8کند (زایی تأکید میبهترین راهبرد توسعه اشتغال

)، دلیل اصلی بیکاري 2019( 1دیگر، موري هانترسوي 

عالی مالزي را عدم تطابق مدارك  آموختگان آموزشدانش

                                                           
1. Murray Hunter  

زار کار معرفی نمود و پیشنهاد ها با نیازهاي باتحصیلی آن

کند که باید در موضوع آموزش تجدیدنظر شده و به می

 2). راتن29اي متمایل شد (و حرفهسمت آموزش فنی 

هاي ورزشی با ماهیت )، بازطراحی سیاست2019(

کارآفرینی و اختصاص منابع مالی به توسعۀ صنعت ورزش 

رفی نمود ترین راهبرد توسعۀ مشاغل در ورزش معرا مهم

افزایش تنوع هایی مانند ). باوجود پتانسیل باال و مزیت33(

وري در آفنتوجه قابلمحصوالت و کاالهاي ورزشی، رشد 

ورزش، توجه روزافزون مردم به فعالیت بدنی و تمرین 

عنوان یک فعالیت سالم در اوقات فراغت، نقش جسمانی به

ها و بهبود بیماريپیشگیري از ، تندرستی ۀورزش در توسع

هاي ها و جاذبهوجود فرصتهمچنین، ها، روند درمان آن

-توجه برنامه، وکار و اشتغال در ورزشمختلف ایجاد کسب

الملل و ملی به خود گذاران را در سطح بینریزان و سیاست

است که، وضعیت  حالی این در .)19( معطوف نموده است

ورزشی مناسب  آموختگان علومحاکم بر اشتغال دانش

عالی انتقاد وارد است؛  نیست و از ابعاد گوناگونی بر آموزش

سو نسبی بودن کیفیت آموزش و گسترش کمی زیرا از یک

تر بر مالحظات سیاسی متکی است و از سوي که بیشآن، 

ها نتایج هاي آموزشی دانشگاهدیگر، زیاد بودن هزینه

ه نداشته است و همرا اشتغال به ◌ٴ بخشی را درزمینهرضایت

جامعه را در محدوده مشکالت اقتصادي و اجتماعی جدید 

ترین معضل آن، بیکاري قرار داده است که امروزه مهم

آموختگان طور اعم و دانشآموختگان آموزش عالی بهدانش

طور اخص است که پیدایش چنین تضادي ورزشی به علوم

آموزشی  در بطن جامعه از شیوة تجانس نداشتن راهبردهاي

با نیازهاي جامعه، بازار کار و صنعت رقم خورده است. از 

هاي مقطعی میسر طرفی، ایجاد اشتغال پایدار با طرح

کارهاي مؤثر در ایجاد نیست. لذا، بررسی راهبردها و راه

2. Ratten 
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-نظر میاشتغال پایدار در جامعه کنونی امري ضروري به

اساسی  رسد. دسترسی به اشتغال پایدار، یکی از نیازهاي

کشور بوده و فراهم نمودن بستر مناسب جهت دسترسی به 

شود. از ها محسوب میآن، یکی از وظایف اساسی دولت

هاي مختلف، تأمین اشتغال پایدار و درخور شأن دیدگاه

-ریزان و سیاستها، یکی از رویکردهاي اساسی برنامهانسان

یابی به اهداف عدالت اجتماعی است گذاران براي دست

رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا به این ). ازاین10(

سؤال پاسخ داده شود، که راهبردها و اقدامات مؤثر ایجاد 

ورزشی ایران آموختگان علوم اشتغال پایدار براي دانش

اند و پیامدهاي آن چیست؟ لذا، با توجه به اهمیت کدم

ا و صنعت ورزش در ایجاد اشتغال پایدار، نیاز است راهبرده

 آموختگان علوماقدامات مؤثر ایجاد اشتغال پایدار دانش

ورزشی ایران از طریق صنعت ورزش و پیامدهاي آن در 

اي بومی و ملی  زمینهاي کیفی و در پسچارچوب مطالعه

هاي شناسایی شوند. در این راستا، محقق امیدوار است یافته

، گذارياین پژوهش بتواند ابزار مناسبی براي سیاست

هاي متولی هاي مناسب سازمانگیريریزي و تصمیمبرنامه

ویژه وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران امر به

 ورزشی فراهم نماید. آموختگان علومدر حوزه اشتغال دانش

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي و به روش کیفی 

یا مبنایی است. جامعه آماري  1ايو از نوع نظریه زمینه

نظران آشنا با ان و صاحبگذاراستیسان، متخصصپژوهش، 

موضوع اشتغال در ورزش که شامل اساتید علوم ورزشی، 

مدیران ارشد اجرایی حوزه ورزش مانند مدیران عالی در 

وزارت ورزش و جوانان، کارگروه اشتغال در ورزش و سازمان 

ارشد اجرایی حوزه اشتغال  ورزش شهرداري تهران و مدیران

مانند کمیسیون راهبردي مجلس شوراي اسالمی کشور 
                                                           

1.  Grounded Theory 

) که مورد مصاحبه کیفی قرار گرفتند. روش 2بودند (جدول 

گیري هدفمند و به گیري در این تحقیق، روش نمونهنمونه

شیوه گلوله برفی است و تا مرحله اشباع نظري مفاهیم، 

زعم تشخیص و د بهیعنی تا حدي که بینش و بصیرتی جدی

 16بندي محقق حاصل نیاید، پیش رفت (مصاحبه با دسته

-سازمانمهین ی عمیق وفیک يهامصاحبه قیابزار تحقنفر). 

 چیه یو اعتبارسنج شیآزما قیروش تحق نیدر ابود.  افتهی

 ،یفیو پژوهشگران ک شودنمی نییتع شیاز پ ياهیفرض

 يریبر تکرارپذ یها مبتنداده ریو نقش تفس تیمسئول

 هادهیشن ها،دهید ریمقوالت و تفس شتریو بسامد ب يامقوله

روایی در پژوهش کیفی،  .رندیگیعهده مر ها را بو خوانده

دارد تا  تأکیدها (روایی درونی) بیشتر بر روي صحت داده

 اگر  رود.کار میمعنایی که در مطالعات کمی به

قرار  دییمورد تأ هاي پژوهش راشوندگان یافتهمصاحبه

توان نسبت به روایی پژوهش بیشتر مطمئن دهند، می

شوندگان در این پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه گردید.

که بر نحوه طوريها در مسیر پژوهش بهو قرار دادن آن

منظور افزایش روایی درونی نگذارد، به ریها تأثگویی آنپاسخ

 اطالعاتاقدام شد. ضمناً پس از انجام هر مصاحبه، 

-مصاحبه کهدرصورتیو  شدتا آن مرحله ارائه  آمدهدستبه

. گرفتقرار  موردبحثداشت،  هاآنشونده نکاتی را نسبت به 

تا مصاحبه خالی  شدانجام  نیز این کار پس از انجام مصاحبه

در همچنین،  گیري انجام شود.هتو ج فرضپیشاز هرگونه 

ها از مصاحبه يکدگذار ییایپا یجهت بررس، پژوهش حاضر

از  که بدین منظور استفاده شد یدرون موضوع ییایروش پا

 یفیانجام کار ک باسابقه یورزش تیریمد يدکتر کی

 د،پژوهش شرکت کن درخواست شد تا با عنوان همکار

در فاصله یک  سه مصاحبه را ،سپس محقق به کمک همکار

دهد که تعداد کل کدها یم. نتایج نشان کردند يکدگذار ماه

 36مورد و تعداد توافق برابر  87در این سه مصاحبه برابر با 
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(تعداد کل توافقات ضربدر  با استفاده از فرمول است. سپس،

درصد توافق درون  بر تعداد کل کدها ضربدر صد)،دو تقسیم

 82کل  ییایپا باتوجه به اینکه،گردید. محاسبه  یموضوع

 درصد 60از  شیب ییایپاو این میزان  محاسبه گردیددرصد 

است  دییتأ مورد هاياعتماد کدگذار تیقابللذا، است، 

 .)1(جدول 

 کدگذار. نتایج پایایی بین دو 1جدول 
 پایایی تعداد توافق تعداد کل کدها شماره مصاحبه

3 35 15 85/0  
5 22 9 81/0  
13 30 12  80/0  

82/0   36 87 مجموع  

 تحقیق  هايیافته
-هاي جمعیت شناختی مصاحبهیژگیو، 2در جدول 

 شوندگان ارائه شده است.

 

هاي جمعیت شناختیاساس ویژگی شوندگان برفراوانی مصاحبه . توزیع2جدول   
 درصد فراوانی فراوانی ویژگی جمعیت شناختی متغیر

 جنسیت
 %75 12 مرد
 %25 4 زن

 %100 16 دکتري تحصیالت

 تخصص

 %62 10 اعضاي هیأت علمی علوم ورزشی
 %19 3 مدیران ارشد اجرایی حوزه ورزش کشور

 %19 3 اشتغال کشورمدیران ارشد اجرایی 
 

ها تحلیل در مرحله کدگذاري باز ابتدا متن مصاحبه

صورت خط ها بهمحتواي عرفی شدند؛ یعنی متن مصاحبه

وتحلیل شدند. مفاهیم نامربوط و نامناسب به خط تجزیه

حذف، جمالت و مفاهیم کلیدي استخراج و مفاهیم مشابه 

درهم ادغام گردید. سپس، در مرحله کدگذاري محوري 

شده مفاهیم مشابهی که در مرحله کدگذاري باز شناسایی 

اساس تقارب و مشابهت  بندي شدند و بربودند، دسته

م، زیرطبقات شکل گرفتند؛ درنهایت، زیرطبقات مفاهی

وجود  اساس مدل نظریه، طبقات اصلی را به شده برتشکیل

مفهوم اصلی شناسایی شدند  62آوردند. درمجموع تعداد 

، 3مقوله فرعی در قالب جدول  11مقوله اصلی و  2که در 

 بندي شدند.دسته

 

 بنیاد آمده از نظریه دادهدستگیري مفاهیم و مقوالت به. نحوة شکل3جدول 
مقوالت فرعی              مقوالت اصلی مفاهیم اصلی                                                   

 راهبردها 
 

 جستجوي شغلی و مشاوره

 هاي علوم ورزشی سازي هسته مشاوره و هدایت شغلی در دانشکدهفعال     
 آموختگان علوم ورزشیهاي شغلی بالقوه و بالفعل به دانشمعرفی فرصت     
 وکارهاي ورزشیآموختگان در کسبایجاد مراکز مشاوره و توانمندسازي دانش     
 ورزش صنعت درایجاد مراکز تخصصی کاریابی      
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 بازطراحی کارآموزي

 

 اصالح نظام کارآموزي دانشجویان علوم ورزشی  بر اساس استانداردها     
 اختصاص اعتبار ویژه براي کارآموزي و ارتقا مهارت دانشجویان علوم ورزشی     
 واقعی اشتغال هاي کارآموزي دانشجویان علوم ورزشی در عرصهتقویت دوره    
 موزي دانشجویان علوم ورزشیدر امر کارآ مؤثرتشویق اساتید  براي مشارکت    

سازيتوسعه خصوصی  
و کارآفرینی در صنعت  

 ورزش

 گذاري در صنعت ورزشتأمین بستر مناسب جذب سرمایه    
 برنامه ششم توسعه اساس برسازي در ورزش اجراي دقیق خصوصی    
 گري دولت در ورزش توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدي    
 توسعه نظام کارآفرینی در ورزش    
معرفی اکوسیستم کارآفرینی و اشتغال در ورزش به دانشجویان و دانش    

 آموختگان 
 آموختگان علوم ورزشیاي در ورزش با اولویت دانشاعطاي مجوز مشاغل حرفه   

 
 آموزشپذیري مسئولیت
هاو دانشگاه عالی  

 

 اي دانشجویان علوم ورزشیو حرفههاي فردي، شغلی، فنی توسعه مهارت  
 گذار در صنعت ورزشهاي آموزشی ارتباط با سرمایهتوسعه دوره  
 وکار ورزشیاندازي کسبهاي آموزشی راهتوسعه دوره  
 آموختگان علوم ورزشیمند اشتغال دانشپیمایش مستمر و نظام  

 ورزشیاي جهت آموزش دانشجویان علوم وحرفههمکاري با سازمان فنی
 دانشجویان علوم ورزشی ورزي مهارتهاي اشتغال جهت تشکیل هسته

 ها به نسل سوم (کارآفرین) و چهارم (ارتباط با جامعه و صنعت)هدایت دانشگاه

 راهبردها 

 رفع موانع قانونی

 آموختگان علوم ورزشیاعطاي مجوز کلینیک ورزشی به دانش
 بنیان در صنعت ورزشهاي تعاونی و دانشرفع موانع توسعه شرکت

 گذاري بخش خصوصی در ورزشایجاد ضمانت مالی براي سرمایه
 جلوگیري از انحصارگرایی در مشاغل ورزشی

 زایی در ورزشرفع موانع قانونی دسترسی به تسهیالت بانکی اشتغال
 آموختگان علوم ورزشیتصویب قوانین حمایتی از اشتغال دانش

 سازي صنعت ورزشصادي) خصوصیرفع موانع (اجرایی، سیاسی و اقت

 
 توجه به بسترهاي جدید

 

 زاییها از اشتغالایجاد انجمن خیرین ورزشی و جلب حمایت آن
 هاي علوم ورزشییابی در دانشکدهاندازي مراکز نوآوري و ایدهراه

 هاي گردشگري ورزشیایجاد آژانس
 هاي خدمات ورزشی در نظام تعاون کشورشرکت تأسیس
 در صنعت ورزش آوريفن وهاي علم پاركایجاد 

 شناسایی و معرفی مشاغل سبز در ورزش
 وکارهاي پلتفرمی در ورزش به دانشجویان علوم ورزشیمعرفی کسب

سازمان نظام  تأسیس
 تخصصی  ورزش

 

 اي صنعت ورزشهاي محیطی و بازار کار محلی و منطقهرصد مستمر ظرفیت
 حرف ورزشیتنظیم امور مربوط به مشاغل و 

 اي در ورزشهاي شغلی و حرفهاحراز صالحیت
 ها و خدمات ورزشینظارت بر اجراي صحیح پروژه

 ارائه خدمات فنی و تخصصی ورزشی به جامعه
آموختگان علوم هاي کارورزي و شغلی براي دانشجویان و دانشایجاد فرصت

 ورزشی
 واگذاري امور تخصصی در ورزش به متخصصان علوم ورزشی

 توسعه فردي پیامدها

 آموختگان علوم ورزشیزایی و رفع معضل بیکاري  براي دانشاشتغال
 آموختگان علوم ورزشی به مشاغل غیرمرتبطعدم گرایش دانش

 احساس مفید بودن و عدم پشیمانی از تحصیل در رشته علوم ورزشی
 آموختگان علوم ورزشیایجاد امنیت شغلی براي دانش

 آموختگان علوم ورزشیدانشوري افزایش بهره
 پذیريزایی و اشتغالآموختگان علوم ورزشی به اشتغالتوانمندسازي دانش
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 توسعه اقتصادي

 هاي ملی در حوزه آموزش و ورزشجلوگیري از هدر رفتن سرمایه
 جلوگیري از مهاجرت نخبگان علوم ورزشی

 سازي در صنعت ورزشگذاري و خصوصیرشد و رونق سرمایه
 )GDPسهم صنعت ورزش در تولید ناخالص ملی ( افزایش
 یابی به ثبات و پایداري اشتغال در صنعت ورزشدست

 توسعه فرهنگی و اجتماعی

 اعتماد و باور جامعه به فواید و کاربردي بودن رشته علوم ورزشی
 محوري در جامعهسبک زندگی فعال و ارتقا سالمت

 زاییاشتغالهاي صنعت ورزش در آگاهی جامعه از پتانسیل و ظرفیت
 افزایش سواد حرکتی و ورزشی در جامعه
 کاهش بزهکاري و هنجارشکنی در جامعه

 توسعه انسانی پایدار

 آموختگان علوم ورزشیایجاد اشتغال پایدار و متوازن براي دانش
 آموختگان علوم ورزشیهاي انسانی در دانشتوسعه ارزش

 آموختگان علوم ورزشیانسانی در دانشهاي توسعه صفات و قابلیت
 آموختگان علوم ورزشیتوسعه اطالعات و دانایی در دانش

 

هایی هستند راهبردها، رفتارها، اعمال، تعامالت و کنش

ها توسط که در طرز عمل عادي و چگونگی مدیریت موقعیت

رود و کار می ها بهافراد در مواجهه با مسائل و براي حل آن

)، در 3گیرد (ها پدیده خاصی شکل میبا صورت گرفتن آن

عنوان راهبردها و مفهوم اصلی به 42این راستا، تعداد 

مقوله فرعی  7اقدامات الزم شناسایی گردید که در قالب 

وجوي شغلی و مشاوره، بازطراحی کارآموزي، توسعۀ جست«

ع موانع سازي و کارآفرینی در صنعت ورزش، رفخصوصی

ها، توجه به عالی و دانشگاه پذیري آموزشقانونی، مسئولیت

» بسترهاي جدید و تأسیس سازمان نظام تخصصی ورزش

). از طرفی، پیامدها در تحقیق 3قرار داده شده است (جدول 

ها و نتایج اجراي راهبردها براي حاضر شامل برخی از مقوله

 ورزشی ایران در آموختگان علومایجاد اشتغال پایدار دانش

مشاهده ، قابل3که در جدول  گونهنظر گرفته شدند. همان

عنوان پیامدهاي ایجاد مفهوم اصلی به 20است، تعداد 

آموختگان علوم ورزشی ایران اشتغال پایدار براي دانش

توسعۀ «مقوله فرعی  4شناسایی شده است که در قالب 

عی و فردي، توسعۀ اقتصادي، توسعۀ فرهنگی و اجتما

 بندي شدند. دسته» توسعۀ انسانی پایدار

 

  گیريبحث و نتیجه

ورزشی در آموختگان علوم نبود بازار کار براي دانش

هاي علمی و طرف و ضعفعالی ازیکنظام آموزش 

هاي ورزشی در تکنولوژیک در صنعت ورزش و سازمان

دیگر، سبب شده است تا توسعۀ علمی و کشور از سوي 

آموختگان در طور اعم و اشتغال دانشورزش بهاقتصادي 

اي مهم و راهبردي تلقی شود. صورت اخص، مسئلهورزش به

رو، بازنگري در سیستم آموزش، هدایت و اشتغال ازاین

ورزشی و تحلیل محیط اشتغال در آموختگان علوم دانش

هاي پژوهش، اساس یافته ). بر8ورزش کشور ضرورت دارد (

آموختگان بر ایجاد اشتغال پایدار دانش راهبردهاي مؤثر

وجوي شغلی و جست«ورزشی ایران عبارت است از:  علوم

سازي و مشاوره، بازطراحی کارآموزي، توسعه خصوصی

-کارآفرینی در صنعت ورزش، رفع موانع قانونی، مسئولیت

ها، توجه به بسترهاي جدید عالی و دانشگاهپذیري آموزش 
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که پژوهشگر با » تخصصی ورزشو تأسیس سازمان نظام 

ها به این شده در مصاحبهتجمیع بسیاري از راهبردهاي ارائه

و  مشاوره«میان، ). در این 3موارد رسیده است (جدول 

عنوان نخستین راهبرد، تأثیرات ، به»وجوي شغلیجست

خوبی طراحی و اجرا مثبتی بر اشتغال افراد دارد و اگر به

دهند. مدت افزایش میل را در کوتاهشوند احتمال یافتن شغ

آموختگان دانشگاهی، عبارتی، با توجه به رشد تعداد دانشبه

وکارها بر سمت کسب تر شدن مشاغل و حرکت بهتخصصی

-هاي دانشآوري، توسعۀ مراکز رشد و شرکتهاي فنپایه

وري صنایع کشور، ایجاد مراکز بنیان و لزوم توسعه و بهره

-ریابی تخصصی جهت افزایش اشتغالهدایت شغلی و کا

آموختگان امري ضروري است. همچنین، پذیري دانش

شرایط متغیر و پیچیده بازار کار و کمبود اطالعات مستند، 

ها در این حوزه فعال شده و نماید که دانشگاهایجاب می

طور هاي الزم را به دانشجویان ارائه نمایند. بهراهنمایی

در » دفتر کاریابی«آمریکا با تعریف  1تیآيمثال، دانشگاه ام

ساختار تشکیالتی خود توانسته است با هدایت صحیح 

کارگماري شایسته ایشان در آموختگان خود و با بهدانش

 ها و جایگاه

طور هاي مختلف جامعه تأثیرات بسیاري را بهبخش

یافته در جامعه هدف بجاي گذارد دهی شده و سامانسازمان

ین زمینه، مطالعات صورت گرفته در خصوص ). در ا10(

وجوي شغلی و نظارت شامل (مشاوره هاي جستسیاست

هاي هاي شغلی، دفاتر کاریابی، تکنیکشغلی، انجمن

وجوي شغلی، نظارت و ارزیابی)، نشان از تأثیرات جست

دهد. درصدي بر اشتغال بیکاران می 72مثبت و معنادار 

دهد که و سوئد نشان می اي در دانماركهمچنین، مطالعه

که از خدمات مشاوره و جستجوي شغلی  نرخ اشتغال افرادي

درصد بیش از گروه کنترلی است که  30اند،استفاده کرده

بر این، مقوله  ). عالوه1این خدمات را دریافت نکرده بودند (

                                                           
1. MIT 

نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. » بازطراحی کارآموزي«

ریزي براي توسعۀ منابع انسانی امهضرورت برنبا توجه به

اي کشور و توانمندسازي هاي توسعهموردنیاز طرح

هاي اقتصادي پس دانشجویان براي ورود به عرصه فعالیت

هاي کارآموزي بسیار از فراغت از تحصیل، ساماندهی دوره

هاي کارآموزي حائز اهمیت است. لذا، ساماندهی دوره

هاي کارآموزي با گزاري دورهها، برباهدف بهبود کیفی دوره

هاي هاي اجرایی، تدوین بستههمکاري صنایع و دستگاه

تشویقی براي استادان راهنما براي مشارکت مؤثر و سازنده 

در امر کارآموزي و همچنین اصالح و بررسی نظام کارآموزي 

المللی جدید بسیار حائز اهمیت اساس استانداردهاي بین بر

ز راهبردهاي مهم جهت تحقق ). یکی دیگر ا24است (

توسعه «آموختگان علوم ورزشی، مقولۀ اشتغال پایدار دانش

 است. در» سازي و کارآفرینی در صنعت ورزشخصوصی

بسیاري از اقتصاددانان به  1980همین زمینه، در دهه 

هاي اقتصادي گري دولت در فعالیتضرورت کاهش تصدي

 براي حضور فعال بخش خصوصی به 

بهبود  1990زي روي آوردند و از اواخر دهه ساخصوصی

گذاران اقتصادي وکار موضوع اصلی سیاستفضاي کسب

هاي خصوصی در ارائه طورکلی، سازمان). به5بوده است (

-خدمات استخدام عمومی، اغلب کارآمدتر و مؤثرتر از بخش

تواند کنند. زیرا بخش خصوصی میهاي دولتی عمل می

تر و هدفمند بازار کار ارائه وچکهاي کخدمات را به بخش

). در 1دهد تا بهتر بتوانند به کارفرمایان بالقوه دست یابند (

)، در مطالعه خود به 1400راستا، رضوي و همکاران (این 

سازي در ورزش با توجه به اهمیت کارآفرینی و خصوصی

عنوان بهترین راهبرد توسعه قانون اساسی به 44اصل 

). از طرفی، امروزه کارآفرینی 8کردند ( زایی تأکیداشتغال

ها و جوامع شناخته عنوان موتور رشد و توسعه سازمانبه

شده است و براي داشتن ساختار اقتصادي قدرتمند و مرفه 
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-امري حیاتی قلمداد شده است. همچنین، کارآفرینی راه

ویژه در یابی به توسعۀ اقتصادي بهکاري براي دست

بر این، امروزه کارآفرینی  ت. عالوهکشورهاي جهان سوم اس

نقش مهمی در رشد اقتصادي و اشتغال در سطح اجتماعی 

حدي است که  ). اهمیت بحث کارآفرینی، به4کند (ایفا می

ترین عوامل تحول و را از مهم دانشمندان مدیریت، آن

آورند. شمار میهاي سازمانی در عصر حاضر بهنوآوري

افرادش برخوردار از تفکر و هنر رو، هر محیطی که ازاین

کارآفرینی باشند، اقتصادي پویا و متنوع خواهند داشت. 

بنابراین، کارآفرینی در ورزش گامی ضروري در توفیق و 

-طور مثال، کارآفرینی در ورزش میتعالی ورزش است. به

هاي ورزشی، تواند با در نظر گرفتن محیط رقابتی در برنامه

ت اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی ها، ساختوسعه باشگاه

در جهت کمک به سالمت جامعه و پایداري و استمرار 

وکارهاي ورزشی نقش مهمی داشته باشد. همچنین، کسب

حل ارائه تواند براي آن راهمسئله دیگري که کارآفرینی می

-دهد، معضل بیکاري است. باتوجه به اینکه، اشتغال دانش

ضالت و مشکالت اصلی آموختگان دانشگاهی یکی از مع

عنوان عالی است، بنابراین کارآفرینی بهکشور و آموزش 

تواند به افزایش میزان اشتغال، موتور محرك اقتصاد می

وري و قابلیت مولد بودن دانشجویان کمک کند و از بهره

 ). در23آموختگان دانشگاهی بکاهد (میزان بیکاري دانش

کند که ورزش بیان می )،2018( 1همین رابطه، موندالیزاده

کند و مشارکت در ورزش و نقش مهمی در جامعه ایفا می

تفریح به بهبود سالمت، کاهش سطح جرم و جنایت، ایجاد 

شود؛ بنابراین، با اشتغال و تشویق رفتار مثبت منجر می

هاي ورزشی کارآفرینانه توجه به محبوب بودن آن، سیاست

گذاران، از سیاست و نوآورانه ابزاري مهم براي بسیاري

). لذا، ایجاد 32شوند (ها و سایر نهادها تلقی میشرکت

                                                           
1. Mondalizadeh 
2.World Bank (2020). Comparing Business 
Regulation in 190 Economies 

برنامه مؤثر براي کارآفرینی در ورزش موجب ایجاد خطوط 

ویژه وکار و راهبردهاي اشتغال براي جامعه بهکلی کسب

که، ). ازآنجایی5آموختگان علوم ورزشی خواهد شد (دانش

زایی در هاي اشتغالصنعت ورزش کشور در ارزیابی ظرفیت

جایگاه مناسبی قرار دارد لذا، ایجاد و توسعه اکوسیستم 

کارآفرینی در بخش ورزش کشور، راهبردي مهم و اساسی 

-براي تحقق اهدافی چون اشتغال و کارآفرینی محسوب می

). با توجه به آنچه بیان شد، شرط الزم در یک 21شود (

موختگان، آنظام اقتصادي براي اشتغال اثربخش دانش

کارآفرینی مبتنی بر دانش است. این درحالی است که 

کارآفرینی مبتنی بر دانش وضعیت مناسبی در ایران ندارد. 

-وکار در آن به ایران، یکی از کشورهایی است که کسب

)، 2020( 2بندي بانک جهانیشود. رتبهسهولت انجام نمی

-وکار در کشورهاي جهان نشان میاز سهولت انجام کسب

را کسب کرده  127کشور، رتبه  190دهد که ایران در میان 

که نسبت به سال گذشته، یک پله صعود داشته است. بر 

وکار تنها نسبت به اساس، ایران به لحاظ سهولت کسباین 

). علت این مسئله 16کشور جهان وضعیت بهتري دارد ( 63

 وکارنیز به عدم کارایی بازارهاي مالی و محیط کالن کسب

 ). در خصوص مقوله 13گردد (برمی

، باید عنوان »هاعالی و دانشگاه پذیري آموزشمسئولیت«

 ها و مراکز آموزشآموختگان دانشگاهکرد که، جذب دانش

-ها و ویژگیعالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانایی

ها باید در طول تحصیل در هایی است که بخشی از آن

رسد نبود تناسب بین نظر می د؛ که بهدانشگاه ایجاد شو

ها و با مهارت هاي درسی دانشگاهیفرآیندها و برنامه

ترین عامل موفق نبودن هاي موردنیاز بازار کار، مهمتوانایی

).  از طرفی، 12آموختگان در کاریابی و اشتغال است (دانش

هاي نظام یابیم که بسیاري از خروجیبا نگاهی گذرا درمی
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هاي اساسی موردنظر بازار کار هستند ، فاقد قابلیتآموزشی

و این مسئله، سبب ایجاد وضعیت نامطلوب و ناموفق بودن 

قبول و درنتیجه دست آوردن بازده قابل نظام آموزشی در به

). 16آموختگان شده است (نرخ باالي بیکاري دانش

منزله تشکیل عالی که بهگذاري در آموزش بنابراین، سرمایه

-وري منابع تولید و کارایی بنگاهرمایۀ انسانی است، بهرهس

دهد؛ که درنهایت به رشد هاي اقتصادي را افزایش می

شود و چنانچه این رشد پایدار در سطح اقتصادي منجر می

هاي شغلی جدید، منزله خلق فرصتکالن پایدار باشد، به

وکار است. هاي مبادله و درنتیجه بهبود کسبکاهش هزینه

-ها را در استفاده از فناز طرفی، آموزش افراد توانایی آن

وري دهد و سبب افزایش بهرههاي نوین افزایش میآوري

شود. بدین لحاظ، وکار مینیروي کار، تولید و فضاي کسب

هاي صرفاً دانشگاه فقط مکانی براي یادگیري یکسري آموزه

ها فقط نظري نیست و همچنین مکانی نیست که در آن

هاي تحقیقاتی در جهت اهداف اقتصادي صنایع انجام پروژه

بر آنکه، تمام اهداف یادشده را همچنان پیش  شود و عالوه

هایی را که ایجادکننده تواند تربیت افراد و بنگاهبرد میمی

کار و کارآفرین هستند بر عهده بگیرد. با توجه به آنچه بیان 

نند در همه تواعالی می شد بدون شک، مراکز آموزش

وکار از منظر تدوین قوانین، تربیت نیروي مراحل کسب

هاي مبادله انسانی، انتقال دانش فنی و تعدیل هزینه

عالی نقش اي آموزش ). در هر جامعه9تأثیرگذار باشند (

عالی در  ترین وظیفه نظام آموزشکانونی دارد. لذا، مهم

 ي و جامعه توسعه توانایی یادگیري، خالقیت، نوآور

آموختگان است که الزمه این کار پذیري تمام دانشاشتغال

 اي، و حرفه محوري، فنی هاي مهارتواردکردن برنامه

هاي هاي کارآفرینی در برنامهپذیري و آموزشاشتغال

میان، مطالعات نشان ). در این 13آموزشی و درسی است (

ربیت دهد که در بعضی از کشورهاي پیشرفته، تعلیم و تمی

اي با نیازهاي جامعه هماهنگ شده است گونهدانشگاهی به

-تنها نیازهاي بازار کار را ازنظر تخصصی برطرف میکه نه

آموختگان نیز کند، بلکه از بیکاري و هدر رفتن توان دانش

آورد. همچنین، در کشورهاي آلمان، عمل میجلوگیري به

پس از فراغت ژاپن، سوئد، امریکا و انگلستان براي اشتغال 

-از تحصیل دانشجویان در طول دوره دانشگاهی کاریابی می

به این نتیجه  1955شود. این کشورها تقریباً از سال 

رسیدند که وجود همسویی هرچه بیشتر بین تحصیل و بازار 

آموختگان ضروري کار براي افزایش توان و جذب دانش

ن آموختگادانش است. لذا، پیشرفت کشور بدون اشتغال

-دانشگاهی عملی نیست و تداوم توسعه کمی صرف دانشگاه

هاي مربوطه ها بدون تجدیدنظر الزم و درونی در برنامه

). یکی دیگر از راهبردهاي مؤثر پیشنهادشده 9امکان ندارد (

» رفع موانع قانونی«ایجاد اشتغال پایدار، راهبرد  ◌ٴ درزمینه

دنبال ایجاد  است. در این زمینه باید عنوان نمود که اگر به

تغییرات مثبت در حوزه اشتغال پایدار در صنعت ورزش 

هاي گیران حوزهگذاران و تصمیمباشیم، نیاز است تا سیاست

ورزش و اشتغال کشور به این مقوله مهم (رفع موانع قانونی) 

توجه نمایند، تا بتوانند بسترهاي اشتغال را براي فراگیران 

اشتغال و ایجاد یک شغل هاي محیا کنند. متأسفانه چالش

آموختگان علوم ورزشی بسیار ویژه براي دانشدر جامعه به

اندازي یک طور مثال، تأسیس و راهرسد. بهنظر میجدي به

وکار ورزشی مانند یک باشگاه خصوصی ورزشی، کسب

نیازمند پشت سر گذاشتن بوروکراسی شدید اداري بوده و 

 کند. ازرو میروبه هاي فراوانیفرد متقاضی را با چالش

طرفی، یکی دیگر از راهبردهاي مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار 

توجه به «آموختگان علوم ورزشی، راهبرد براي دانش

مثال،  طوراست. به» بسترهاي جدید در حوزه ورزش

ها در ایجاد اشتغال و رشد دلیل نقش آن ها بهآپاستارت

نوان بازیگران عاي بهاقتصادي در سطوح ملی و منطقه

). 30شوند (نظر گرفته می کلیدي توسعه اقتصادي در

همچنین امروزه نظام تعاون، اهرم مناسبی براي توسعه 
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وري تواند در بهرهآید که میشمار میاقتصادي و اجتماعی به

بهینه از شرایط زندگی کار و تولید و ارتقاي سطح درآمد و 

مین زمینه، تجربه وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. در ه

ها یافته حکایت از آن دارد که تعاونیکشورهاي توسعه

اند وسیله تجمع هایی هستند که موفق شدهبهترین سازمان

). 22نیروهاي پراکنده و متفرق و جدا از هم را فراهم سازند (

هاي اندك تواند با سرمایهبر این، بخش تعاون می عالوه

امکانات و توسعه مدیرت  آموختگان، تجمیع منابع ودانش

هاي اقتصادي و ها، سهم بسزایی در توسعه فعالیتتعاونی

 هاي شغلی افزایش فرصت

طور مثال، ). به16آموختگان دانشگاهی داشته باشد (دانش

هاي خدمات توان به تأسیس شرکتدر این زمینه می

رابطه، ورزشی در چارچوب نظام تعاون اشاره کرد. در همین 

ضرورت ایجاد و توسعه  )، به1398دزاده و همکاران (آبانوش

وکارهاي تعاونی هاي مشاوره و توانمندسازي کسبکلینیک

). یکی دیگر از راهبردهاي 22نیز تأکید کردند (

تأسیس سازمان نظام تخصصی «پیشنهادشده، مقوله 

مثابه یک مطالبه و راستا، ورزش بهاست. در این » ورزش

یک فرآیند چندوجهی مطرح است  عنوانحق عمومی، به

-صورت حجمی و چندبعدي از حیث سیاستکه باید به

گذاري و اجرایی (حاکمیت و مردم) انجام پذیرفته و توسعه 

سو با سالمتی و رفاه عموم یابد. این مقوله ارزشمند از یک

تواند موجبات غرور دیگر میمردم در ارتباط است و از سوي 

عنوان یک حرفه و ز این رهگذر بهملی را فراهم آورد و ا

شغل تخصصی با اقشار مختلف جامعه در ارتباط است. با 

-این اوصاف، خأل تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش، به

مثابه یک عنوان یک مقوله اثرگذار فرهنگی و اجتماعی و به

سو حرفه و تخصص با دامنه فعالیتی گسترده که از یک

کی به تجربه است، در راستاي علمی بوده و از سوي دیگر مت

زایی و کارآفرینی، ارائه مطلوب خدمات ورزشی به اشتغال

جامعه، هدایت، نظارت و رسیدگی به امور مربوطه و 

هاي ورزشی کامالً مشهود است. سازي محیطدرنهایت سالم

سازمان نظام «نهاد مدنی مردم -لذا، تشکیل نهاد حقوقی

اي مستقل که رفهبا هویت تخصصی و ح» تخصصی ورزش

هاي ورزشی در سطوح بتواند در امور به اجراي فعالیت

عنوان بازوي اجرایی قوه مجریه کشور عمل کند مختلف به

ها و مراکز و همچنین جهت تکمیل فعالیت دانشگاه

دیگر، هاي ورزشی از سوي سو و فدراسیونآکادمیک از یک

رزشی، و در راستاي ارتقا و ساماندهی اشتغال و حرف و

پایش وضعیت منابع انسانی و مادي ورزش و باهدف 

هاي ساماندهی نظام صدور مجوز و نظارت بر نحوه فعالیت

گرایی در هاي ورزشی، تخصصسازي محیطورزشی، سالم

سازي بدنه گري دولت، کوچکحوزه ورزش، کاهش تصدي

جویی در سازي سیستم اداري ورزش و صرفهدولت، چابک

). نتایج این 14ی الزم و ضروري است (هاي عمومهزینه

و )، مرادي 1395بخش از پژوهش با مطالعات ، رستمی (

) با تأکید بر 1398) و تجري و همکاران (1396دلشاد (

هاي دانشگاهی، با اهمیت جایگاه کارآموزي در رشته

)، رستمی 1393هاي مجلس (مطالعات مرکز پژوهش

گهداري و همکاران )، ن1398)، قربانی و فراهانی (1395(

)، قربانی و صفري 1399)، نیازي و همکاران (1398(

)، نادریان جهرمی و 1399فر و همکاران ()، مؤمنی1399(

) و راتن 1400)، رضوي و همکاران (1399پژوهان (

سازي و ) با تأکید بر اهمیت جایگاه  خصوصی2019(

هاي کارآفرینی در صنعت ورزش، با مطالعات مرکز پژوهش

)، نادریان 1398و همکاران ()، تجري 1393لس (مج

)، با تأکید 2019) و موري هانتر (1399جهرمی و پژوهان (

ها، با مطالعات عالی و دانشگاهپذیري آموزش بر مسئولیت

)، با تأکید بر اهمیت رفع موانع 1398تجري و همکاران (

) و 1398آبادزاده و همکاران (قانونی، با مطالعات نوش

) با تأکید بر اهمیت 1399ان جهرمی و پژوهان (نادری

مشاوره و هدایت شغلی و همچنین اهمیت توجه به 
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بسترهاي جدید اشتغال در صنعت ورزش مانند نقش نظام 

هاي ورزشی در ایجاد اشتغال پایدار براي آپتعاون و استارت

-آموختگان علوم ورزشی، و با مطالعات مرکز پژوهشدانش

با تأکید بر تأسیس سازمان نظام ) 1396هاي مجلس (

، 21-23، 29، 33تخصصی ورزش همخوان و همسواست (

شده و توجه به مباحث ارائه ). با3، 6، 8، 14-11، 17، 18

در صورت توجه به همه راهبردها و اقدامات مؤثر ذکرشده 

-توان امید داشت که ایجاد اشتغال پایدار براي دانشمی

داراي پیامدهاي مثبتی مانند آموختگان علوم ورزشی ایران 

توسعۀ فردي (بهبود وضعیت اشتغال پایدار، ایجاد امنیت 

-وري دانششغلی، احساس مفید بودن و افزایش بهره

آموختگان علوم ورزشی)، توسعۀ اقتصادي (جلوگیري از 

هاي ملی و مهاجرت نخبگان علوم هدر رفتن سرمایه

واد حرکتی ورزشی)، توسعۀ فرهنگی و اجتماعی (افزایش س

و ورزشی، سبک زندگی فعال و کاهش بزهکاري و 

هنجارشکنی در جامعه) و توسعۀ انسانی پایدار (توسعۀ 

هاي انسانی و توسعۀ اطالعات و ها، ارزشصفات، قابلیت

آموختگان علوم ورزشی) خواهد بود (جدول دانایی در دانش

اي است که با ). امروزه مهاجرت نخبگان ورزشی مسئله3

اجتماعی موضوع و پرداختن  -ه به اثرگذاري فرهنگیتوج

اي و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت هاي رسانهجریان

ویژه آنکه این موضوع ابزاري بیگانه داراي اهمیت است؛ به

است که در جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران و باألخص 

نفس جوانان و نوجوانان این تضعیف روحیه امید و اعتمادبه

المللی اساس آمار سازمان بین رود. برکار میرزمین به س

هاي )، مهاجران با مهارت باال و تخصصIOMمهاجرت (

 ویژه 

-درصد) مهاجران دنیا را تشکیل می 35ترین درصد (بیش

سوي این سازمان در سال  . طبق آخرین آماري که از1دهند

                                                           
 
1. https://www.iom.int/asia-and-pacific 

 از 69درخصوص ایران منتشر شد، ایران داراي رتبه  2015

 4/3کشور دیگر بود و در مهاجرت داراي نرخ  188میان 

درصد است. همچنین، نرخ خالص مهاجرت ایران از سال 

. در این میان، 2است 4/0داراي رشد منفی  2020تا  2015

توان در در حوزه ورزش علل مهاجرت نخبگان ورزشی را می

دو دسته کلی، عوامل مدیریتی (مانند وضعیت اقتصادي 

توجهی مسئوالن به مسائل معیشتی ورزشکاران، کشور، بی

اي و رفاه اجتماعی ورزشکاران، فقدان نظام جامع بیمه

کیفیت و کمیت حداقلی امکانات و ...) و عوامل سیاسی 

(مانند تالش منافقین و معاندین جمهوري اسالمی ایران 

). در 15بندي کرد (براي مهاجرت ورزشکاران ایرانی) دسته

)، در پژوهش خود به 1399ضوي و همکاران (راستا، راین 

 تر از حد مطلوب امید به اشتغال وضعیت پایین«

تواند منجر به که می» آموختگان علوم ورزشیدانش

نارضایتی، احساس بیهودگی، پدیده فرار مغزها و مهاجرت 

). همچنین، 7نخبگان علوم ورزشی شود، نیز اشاره نمودند (

کاهش بیکاري، «مفاهیم  )، از1399قربانی و صفري (

هاي بهداشتی و درمانی، ثبات و پایداري کاهش هزینه

مشاغل ورزشی، کمک به توسعه پایدار، گرایش بیشتر مردم 

به ورزش، ترویج فرهنگ و سبک زندگی فعال، افزایش سواد 

جسمانی و ورزشی در جامعه، کاهش جرائم و رفتار پرخطر 

یی در جامعه و افزایش در جامعه، افزایش رفاه عمومی و پویا

عنوان پیامدهاي ایجاد و به» تندرستی و نشاط در جامعه

). از 11توسعه کمی و کیفی اشتغال در ورزش نام بردند (

افزایش اشتغال جوانان، «)، 1399طرفی، نیازي و همکاران (

پیامدهاي اقتصادي، سالمتی و نشاط مردم، کاهش 

عنوان را به» ادبزهکاري در جامعه و افزایش طول عمر افر

پیامدهاي توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی شناسایی نمودند 

بهبود «)، 1398). همچنین، تجري و همکاران (23(

2. https://www.iom.int/countries/iran-islamic-
republic 
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وري، زایی پایدار، افزایش بهرهوضعیت اشتغال، اشتغال

ها، اجتناب از تبعات منفی اقتصادي، مدیریت هزینه

عنوان را به» اجتماعی و فرهنگی، و افزایش منافع فردي

تربیتی، معرفی  آموختگان علومزایی دانشاشتغال پیامدهاي

)، نیز در 1399هاي مجلس (). مرکز پژوهش3نمودند (

واکاوي مسئله مهاجرت ورزشکاران و "پژوهشی با عنوان 

کارهاي ، یکی از راهبردها و راه"کارهاي اثربخشارائه راه

ایجاد «مؤثر در حل مسئله مهاجرت نخبگان ورزشی را 

هاي  الزم مالی، مادي و معنوي جهت اشتغال و حمایت

گذاري نخبگان ورزشی در تأمین مسکن، ازدواج و سرمایه

دیگر، ). از سوي 15معرفی نمودند (» حوزه ورزش کشور

)، در نتایج پژوهش خود؛ 2019( 1کاتانئو، ملیجتی و پالري

هاي شغلی و علمی بهتر و معضل بیکاري جستجوي فرصت

آموختگان دانشگاهی ا از عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت دانشر

 2). همچنین بردتمن و همکاران27اند (ایتالیایی برشمرده

)، نشان دادند 2018( 3) و سیکیریسکی و همکاران2019(

که عوامل اقتصادي مانند درآمد سرانه واقعی و بیکاري بر 

است که، در حالی ). این 26، 34فرار مغزها اثرگذار است (

یابی به توسعه انسانی امروزه هدف نهایی هر کشوري دست

العمر، پایدار است؛ و این هدف بدون توسعه یادگیري مادام

-عالی فراگیر، اشتغال پایدار و کارآفرینی مؤثر دانشآموزش 

عالی در نظام اقتصادي، تحقق نخواهد  آموختگان آموزش

آموختگان علوم ). لذا، در توسعه اشتغال دانش13یافت (

ها در یک فرایند از ورزشی، ابتدا باید به تغییر نقش

صورت آموختگی، جویاي کار و شاغل بهدانشجویی به دانش

کارکردي  -محوري توجه کرد؛ سپس باید ارتباط ساختاري

ها (از دانشگاه هاي مربوط به هریک از این نقشبین محیط

ه بیان شد باید ). با توجه به آنچ8تا صنعت) تقویت گردد (

افزود که امروزه، مسئله تنها پیدا کردن یک شغل مناسب 

                                                           
1 . Cattaneo, Malighetti, & Paleari 
2 . Bredtmann et al  

ترین مسئله حفظ آن شغل است. درواقع، نیست، بلکه مهم

ي دانش اگر فرد، یادگیرنده نباشد شغلی که در جامعه

امسال پیدا کرده است را ممکن است در سال آینده از دست 

آرمان تمام کارکنان  رو، امروزه اشتغال پایدار بهبدهد. ازاین

-تبدیل شده است. از طرفی، مسائل اشتغال پایدار دانش

تنیده و عالی در ایران چندجانبه، درهمآموختگان آموزش 

حل موضعی و ساده ندارد و تنها رو، راهپیچیده است. ازاین

). 13ها را حل کرد (توان آننگر میبا نگاه یکپارچه و جامع

ذکر است که، متأسفانه موضوع قابلکلی، این بندي در جمع

-دلیل عدم وجود بازخوردهاي مناسب از نیازهاي فعالیت به

هاي هاي تحصیلی و برنامهها به محتواي رشتهها و شغل

طور خودکار حاصل آموزشی در دانشگاه، این هماهنگی به

-هاي دانششود که موجب عدم تطبیق بین مهارتنمی

هاي موردنیاز جامعه، بازار رتآموختگان علوم ورزشی با مها

کار و صنعت ورزش و درنتیجه افزایش بیکاري در بین این 

رو، بازنگري در سیستم آموزش، افراد خواهد شد. ازاین

آموختگان علوم ورزشی و تحلیل هدایت و اشتغال دانش

). در این 8محیط اشتغال در ورزش کشور ضرورت دارد (

وجه به افزایش تعداد شود که با تراستا، پیشنهاد می

آموختگان علوم ورزشی، توجه بیشتري دانشجویان و دانش

پذیري زایی و اشتغالهاي اشتغالبه کیفیت مهارت

دانشجویان این رشته و ارتباطشان با تقاضاي نیروي کار در 

محیط کار واقعی از طریق افزایش کیفیت کارآموزي و 

و همچنین  المللیاساس استانداردهاي بین کارورزي بر

توجه بیشتر به مسئله مشاوره و هدایت شغلی دانشجویان و 

اندازي دفاتر و آموختگان علوم ورزشی از طریق راهدانش

مراکز تخصصی مشاوره و کاریابی در صنعت ورزش در 

-ها و جامعه شود. ازطرفی، هماهنگی بین سیاستدانشگاه

لم و ها ازجمله اشتغال، ععالی و سایر حوزه هاي آموزش

3 . Siekierski et al  
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آوري و اقتصاد از اهمیت زیادي برخوردار بوده که هدف فن

هاي اشتغال، توسعه صنعت مذکور در گروي اصالح سیاست

هاي مالی و تجاري حوزه ورزش، هدفمند نمودن سیاست

بر و تشویق هاي تخصصورزش به سمت توسعه فعالیت

آموختگان علوم کارفرمایان به استفاده بیشتر از دانش

ست. همچنین توجه به بسترهاي جدید اشتغال در ورزشی ا

حوزه ورزش مانند تدوین برنامه راهبردي براي نهادینه 

آموختگی و کردن فرهنگ کارآفرینی قبل و بعد از دانش

یافته از کارآفرینان حمایت تشکیالتی، تسهیالتی و سازمان

-هاي دانشهاي ورزشی و شرکتآپاندازي استارتو راه

هاي ت ورزش و همچنین تأسیس شرکتبنیان در صنع

-خدمات ورزشی در قالب نظام تعاون کشور و جذب سرمایه

سازي در حوزه گذاري داخلی و خارجی و  توسعه خصوصی

حل کاهش بار مالی، افزایش کارایی، عنوان راهورزش به

هاي ورزشی و استفاده کارآمد از امکانات و گسترش فعالیت

هاي ذیل به درنهایت، پیشنهادمنابع موجود، ضروري است. 

ویژه وزارت ورزش و گذاران حوزه ورزش کشور بهسیاست

 شود:جوانان ارائه می

 

هاي تشکیل گروه یا واحدي متخصص در سازمان •

 ورزشی جهت نظارت بر بخش خصوصی در حوزه ورزش. 

آموختگان علوم ورزشی اولویت قرار دادن دانش •

 ن ورزشی کشور.هاي اماکها و مناقصههدر مزاید

تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش جهت  •

 رسیدگی تخصصی و فنی به امورات حوزه ورزش. 

گرایی در مدیریت ورزش کشور و حذف ايحرفه •

 نگاه سیاسی و امنیتی از صنعت ورزش.

تشکیل کارگروهی ویژه جهت بررسی نیازها و زیر  •

 در حوزه 44ساختارها در راستاي اجرا و تحقق اهداف اصل 

گذاري داخلی و ورزش و تأمین بستر مناسب جذب سرمایه

 خارجی در صنعت ورزش توسط وزارت ورزش و جوانان.

ایجاد انجمن خیرین ورزشی تحت نظارت وزارت  •

زایی در ها از اشتغالورزش و جوانان و جلب حمایت آن

 ورزش.

اندازي دفاتر گردشگري ورزشی تحت نظارت راه •

آموختگان اولویت اشتغال دانشوزارت ورزش و جوانان با 

 علوم ورزشی.
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Abstract 
Sustainable employment means the stability and continuity of job opportunities and 
supporting  people in order to stay and progress in a defined job. Therefore, the present 
study was conducted with the aim of identifying strategies and consequences of creating 
sustainable employment for sports science graduates. The present study is conducted 
within the framework of a qualitative approach. The statistical population of experts 
was aware of the research topic. The sampling method was theoretical. deep and semi-
structured interviews were conducted with experts to collect data.Data reached 
theoretical saturation after 16 interviews. To assess validity, transferability and validity, 
the research findings were presented to the participants and their points of view were 
applied. The intra-subject agreement method was used for reliability which was 
reported to be 0.82. Findings related to the strategies represent 42 main concepts and 7 
sub-categories including (job search and consulting, internship redesign, privatization 
and entrepreneurship in the sports industry, removal of legal barriers, responsibility of 
higher education, attention to new departments, establishment of a specialized sports 
organization) and The findings related to the Consequences identified 20 main concepts 
and 4 sub-categories including (individual development, economic development, 
cultural and social development and sustainable human development) which were 
largely in line with the strategies. Based on the research findings, the proposed 
executive strategies can be helpful to decision makers and senior executive planners in 
the field of sports in the field of creating and developing sustainable employment for 
sports science graduates. 
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