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دکتر ، 2*سیداحسان امیرحسینیدکتر ، 1فاطمه روشنی

 3مهرزاد حمیدی
ی هاتیقابل ییو شناسا یبررسین پژوهش ا هدف چکیده:

ژوهش برخاسته از پ. روش است یبدن تیآموختگان تربدانش یریپذاشتغال

 یهاحاصل از مصاحبه یها افتهی لیو تحل نییتب یبرا ادیداده بن هینظر

 ،یعلم أتیه یاعضا پژوهش نیمطالعه ا جامعه مورد .بود یاکتشاف

 نانیو کارافر یدکترارشد و  یو دانش آموختگان کارشناس انیدانشجو

 یریگنمونه یریروش نمونه گ . بودند صاحبنظر نهیزم نیکه در ا یورزش

 همیه نمصاحب قیها از طر افتهی یگردآور بود. ابزار یهدفمند و گلوله برف

در  نیضاممحتوا و احصاء م لیها از تحلافتهی لیبود. در تحل افتهیسازمان 

 اتیه ادببا استناد ب .دیاستفاده گرد یو انتخاب یمحور باز، یمراحل کدگذار

آموختگان دانش  یریپذاشتغال هایتیقابل یاکتشاف یهاافتهیپژوهش و 

 دهآم به عمل یاساس بررس  بربود.  یمحور دهیبه عنوان پد تربیت بدنی

 واملاز ع یامجموعه متاثر از است که  بخشیچند  ایسازه یریاشتغال پذ

اهبرد و ، شرایط علی، رهاتیو قابل خصوصیات ،گرمداخله طی، شراایزمینه

 ینا که دانش آموختگان به یصورت دری کنون یایاست و در دن پیامدهایی

 یبهساز .  بنابر اینشغل نخواهند شد افتنیموفّق به  نشوند، مجهز مهارت

 یهاشآموزی، نیکارآفر تیتقوی، کتب درس ینیبازبی دانشگاه، منابع انسان

و  یشغل یاهمهارت یهاتوانمندی ارتقــای، بازار کار ازیمتناسب با ن یتمهار

بــا  مرتبط یدادهایرو یفیو ک یکم یارتقــاو  دانش آموختگان یاحرفــه

لوم و ع یبدن تیدانش آموختگان ترب یریاشتغال پذتوانند در می اشتغال

 کمک کننده باشد. یورزش

داده  یهینطر ،یبدن تیترب آموختگان،دانش ،یریپذاشتغال: کلمات کلیدی

 .ادیبن

Fatemeh Rooshani, Dr. Seyed Ehsan 

Amirhosseini, Dr. Mehrzad Hamidi 
Abstract: This study aimed to investigate and identify 

the employability capabilities of the graduates of the 

Physical education. The research method was derived 

from grounded Theory for explaining and analyzing 

findings from exploratory interviews. The study 

population was the professors, students, masters and PhD 

graduates and sports entrepreneurs who were well-known 

in this field. The sampling method was a combination of 

purposeful sampling and snowball. The research tool 

included an open source interview. In the data analysis 

phase, the content analysis and counts of the themes were 

employed in open, axial and selective coding stages. 

Referring to the literature and exploration, employability 

of the graduates as a pivotal phenomenon. Results 
showed that employability is multi-faceted conception 

that has a set of context conditions, intervening 

conditions, features, and capabilities, causal conditions, 

strategies and consequences and in today's world, if 

graduates do not equip with the employability skills to 

find employment don’t success. Optimizing human 

resource, textbook reviews, strengthening 

entrepreneurship among students, skills training 
proportionate to the labor market needs, improving job 

and professional skills quantitative and qualitative 

improvement of employment-related events they can help 

the employment of physical education and sports science 

graduates. 
Keywords: employability, graduates, physical education, 

grounded theory. 
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 مقدمه

کار  بازار های سیاست اصلی در مفهوم یک عنوان به گذشته دهه در 1پذیریاشتغال

. دهدیمتشکیل  را اروپا در اشتغال راهبردی ستون چهار از و یکی است شده شناخته یالمللنیب

 را افراد که است گرفته شکل ویژه شغل در یک فعال سازگاری راهکار عنوان به مفهوم این

دانش  (.2012 بارانی، بیگی و علیسازد )یم توانمند شغلی های فرصت تشخیص و درشناسایی

 یمقابله با برخ استیس نیتواند در تدو یآموزش م النیاشتغال فارغ التحص جیدر مورد نتا یکاف

 دیهر دوره، با النیفارغ التحص ژهی، به وانیکمک کند. دانشجو یکاریمانند ب یاز مشکالت اجتماع

کشف  یمورد عالقه خود را کسب کنند و اعتماد به نفس الزم را برا نهیر زماحساس مهارت د

رقبا در محل کار  نیب یاندهیاگر رقابت فزا ژهیکنند، به و جادیا دیو اشتغال جد دیجد یهافرصت

است  یهابخش نیاز مهمتر یکیبخش ورزش به عنوان (. 2014، 2)بینگ بینگوجود داشته باشد

ها سوابق پژوهش یبرخوردار است. بررس یبخش آموزش عال النیرغ التحصفا یکاریاز نرخ بکه 

رشته در بالخص که مسأله اشتغال دانش آموختگان دهدیم نشان آموختگان دانش اشتغال درباره

 ینظام آموزش عال یرو شیپ یچالش ها نیتراز عمده یکیبه عنوان  رانیدر ا یبدن تیترب یها

  . (1392اران، )برومند و همگکشور مطرح است

برای  اشتغال ایجاد زمینۀ در فراوان قابلیت داشتن وجود با که دانشگاهی هایرشته از یکی

تربیت  رشتۀ روبه روست مشکل اشتغال  با متخصص نیروهای جذب و دانشگاه فارغ التحصیالن

 دانش بازدهی میزان اگر، اینرو از .(1393است)برومند و همکاران،  ورزشی و علوم بدنی

 و دروس محتوای، رشته این به وابسته مشاغل در آنها جذب و بدنی تربیت رشته آموختگان

 وری بهره و کارایی به توانمی، باشد داشته همخوانی کار بازار و جامعه نیاز با آنها های آموخته

 یرسم آمار گونه هیچ کشور در متاسفانه بود. امیدوار جامعه در ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته

تصمیم  و مدیران آن استناد به تا وجود ندارد ورزش و بدنی تربیت بخش شاغلین از مشخصی و

نتایج نمایند. این در حالی است که  تدوین نیز را خود کالن هایسیاست، کشور ارشد گیرندگان

، نرخ بیکاری دانش آموختگان 139۵ری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال یطرح آمارگ

درصد بوده است. با فرض  4/12درصد و میانگین نرخ بیکاری کشور حدود  20دود دانشگاهی ح

درصد  4/61به  139۵درصد در  1/۵۵این که نرخ مشارکت نیروی کار دارای آموزش عالی از 

، 1396)امینی ، واحد درصد افزایش یابد3/1برسد، یعنی بطور متوسط ساالنه حدود  1400در

 آموختگان دانش بیکاری نرخ مقایسه. (1397ها، ن دانشگاهطرح رصد اشتغال فارغ التحصیال

                                                 
1 Employability 
2 Bingbing 
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منتخب)عربستان، ترکیه،  کشورهای از برخی با ایران در کار نیروی کل بیکاری نرخ و دانشگاهی

ایران، آذربایجان، گرجستان، اندونزی، مالزی، تایلند، هنگ کنگ، مکزیک، روسیه انگلستان، 

 نرخ اوال دهد،نشان می 2016 سال تا 2009از سال  پن(سوئیس،سوئد، اسپانیا، استرالیا و ژا

 است، رقمی دو اسپانیا و گرجستان ایران، کشورهای در فقط دانشگاهی دانش آموختگان بیکاری

 کل بیکاری نرخ میانگین از کمتر کشورها اکثر در دانشگاهی آموختگان دانش بیکاری نرخ ثانیا

 آموختگان دانش بیکاری نرخ که این به توجه با .(2017، 1کار یسازمان جهاناست) کار نیروی

 به عالی آموزش دارای شاغالن سهم و است دیگر کشورهای از باالتر مراتببه ایران در دانشگاهی

 برای جامع ایبرنامه تدوین نیازمند دانشگاهی التحصیالنفارغ اشتغال برای ایجاد باالست، نسبت

 نیازمند و مشکل و کاری پیچیده که است انشگاهید آموختگان دانش پذیریارتقای اشتغال

  .(1396، است )امینی ذینفعان تمامی همکاری و تعامل

 داشتن به منوط کار بازار در آموزش عالی مراکز وها دانشگاهدانش آموختگان  جذب

)موال و شودیم کسب تحصیل دوران طول آنها در از بخشی که است ییهایژگیو و هاییتوانا

 متعددی مسائل و هاچالش با ایران نظام آموزش عالی که است حالی در این (.201۵، 2کاسبرگ

 موضوع نبودن هماهنگ، مؤسسات آموزشی تنوع و کثرتها، دانشگاه کمی گسترش جمله از

 کیفی افت، جامعه به نیازهای توجه بدون آموزشی یهارشته توسعه، کشور نیازهای باها پژوهش

است  مواجه دانش آموختگان بیکار عظیم خیل، نتیجه در و دانشجویان دتعدا افزایش، آموزش

 رقابت برای افراد آماده سازی در آموزش عالی مؤسسات وها دانشگاه (.1393)آقاپور و همکاران، 

و  3دارند )آریفن مهمی نقش اشتغال پذیری هایمهارت و دانش بر اقتصاد مبتنی در

تناسبی  کار بازار و نیازهای دانشگاهی درسی یبرنامه بین(. ولی با این وجود 201۵همکاران،

 در و شوندنمی تربیت مناسبی به طور آتی مشاغل برای آموختگان دانش بنابراین نداشته، وجود

  (.4،2010یفنرل و شوند)هنمانمواجه می با مشکل شغل پیدا کردن

( 2010) ۵یورک. رود یم کار به کار برای آمادگی مفهوم با اغلب پذیریاشتغال اصطالح

 اشتغال آوردن دست به برای کافی شرایط از ای مجموعه کار برای آمادگی اشتغال پذیری را 

 آوردن دست به برای که است ها مهارت از ای مجموعه اشتغال قابلیت که حالی در است، اولیه

 در جامع طور به است بهتر ، شود استفاده که اصطالحی هر از. نیست کافی اما است الزم شغل

 آماده هم و باشد اشتغال قابل هم باید خود شغل افزایش برای التحصیل فارغ یک که بگیریم نظر

                                                 
1 International Labour Organization(ILO ) 
2 Molla & Cuthbert 
3 Ariffin 
4 Hennemann & Liefner 
5 Yorke 
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 از ای مجموعه را آن اشتغال، مورد در موجود تصورات بیشتر (.2017و همکاران،  1ساچس) کار)

 عنوان به) خاص نظم و( ارتباطی ، سازمانی ، تیمی کار ، مثال عنوان به) همگانی ، ها مهارت

 ویژگی همچنین و( اجتماعی کارهای یا قانون ، مهندسی به مربوط دانش و ها مهارت ، مثال

 مربوط که( انضباط و نظم ، آوری تاب ، نفس به اعتماد ، مثال عنوان به)  دانند می شخصی های

ت مهار اشتغال پذیری های(. مهارت2017، 2است)زیگوارد صنعت نظر مورد و است اشتغال به

 اساسی مشاغل نو ظهور اشکال و کار بازار در مؤثر مشارکت برای آنها کسب که هستند هایی

؛ کار دادن انجام برای آمادگی مفهوم به یریپذاشتغال(. 2014و همکاران، 3)پانشود می تلقی

 نقش تا کندیم کمک فرد به کار شروع در بالفاصله که است ییهانگرش وها ، مهارتیعنی دانش

ها و عمدتا به عنوان مهارت پذیریاشتغال  (.4،201۵آسنتنیوکند ) ایفا بازار کار در ثریمؤ

شغل  نیتأم یبرا النیشود و فارغ التحص یم یکه توسط صنعت مهم تلق یشخص اتیخصوص

 یریپذاشتغال برخی از صاحبنظران (. ۵،2017)راو و زیگواردشود یآنها هستند، تصور م ازیمورد ن

 کار بازار از فرد ی واقعیهاتجربه با که دانندیم نوظهور و نسبی موضوعی را آن و دافرا هویت را

 طول در که یی راهامهارت بتواند باید فرد یریپذاشتغال در، (. لذا2013، 6هولمز) ردیگیم شکل

 به جذب کارفرما که کند فراهم را شرایطی و کار گیرد به عمل در، است آموخته تحصیل دوران

آمریکا و  مانند کشورها از بسیاری (. در7،2014ماینتن و فورسیسشود ) عالقه مند یروهان این

 ارتقای و حفظ، اشتغال ی ضروریهامهارت کسب برای فرصتی یریپذاشتغالکشورهای اروپایی 

 پذیری اشتغال رهیافت، (. بنابراین2014و همکاران،  8)سیرمسوک شودیم تلقی کار بهره وری

 فرایند در، است شده مطرح استعدادهای دانش آموختگان وها مهارت افزایش منظور به که

(. 2014آقاپور و همکاران، )خواهد داشت  ای کننده تعیین نقش آینده در آنها اشتغال

 ارتباطات برقراری طور مؤثر، به شامل کارکردن اشتغال پذیری را هایمهارت (201۵)9جکسون

 حل مسئله، از تکنولوژی، استفاده و داده ها تحلیل و تجزیه ،انتقادی مؤثر، خود آگاهی، تفکّر

حرفه  یتوسعه پاسخگویی، و پذیری اجتماعیمدیریتی، مسئولیّت خود عمل و ی ابتکارتوسعه

 گرایی عنوان کرد.

                                                 
1 Sachs, 
2 Zegwaard 
3 Pan 
4 Asonitou 
5 Rowe & Zegwaard 
6 Holmes, 
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 فارغ التحصیالن جهت بکارگیری در الزم هاییتقابل ایجاد و اشتغال برای سازیزمینه

 و ها استدانشگاه و عالی آموزش نظام اساسی و اصلی هایاز رسالت یکیکار  بازار در دانشگاهی

 به درسی هایبرنامه طراحی چگونگی امروزه، دنیای در دانشگاه اساسی هایچالش از یکی

 در فعالیّت و کار را برای آنان که نماید تجهیز هاییمهارت به را که فارغ التحصیالن است ایگونه

ی ارائه به سو یک از امر این ( و2014، 1جاسپر و هالر ایفنت) یدنما آماده رقابتی و متغیر دنیای

 مربوط دانشگاهی درسی یطریق برنامه از کار بازار نیاز مورد هاینگرش و هامهارت دانش،

 قابلیّت خالقیّت و نفس به اعتماد خودکارآمدی، هایقابلیّت به تقویت سو دیگر از و شودمی

 افزایش(. 2008 ،2تامیلسوناست ) تحصیل مرتبط جریان در وختگانآم دانش در نوآوری

 مدرک با بیکاران درصدی 17/8 حدود افزایش بیکار، آموختگاندانش سابقهبی رشد جمعیت،

 دانش شده کسب مهارت و دانش از کارفرمایان نارضایتی ،(1397 ایران آمار مرکز) دانشگاهی

 و تحریم جهانی، کار بازار در تغییر (.1398همکاران،  ملفه و اسدی شریفی) دانشگاهی آموختگان

 روزرسانی به و آکادمیک های آموزش بهسازی مسئله که شده موجب داخلی اقتصادی مشکالت

 برخوردار زیادی اهمیت از کار بازار و صنعت جامعه، دانشجو، نیاز رفع جهت در درسی های برنامه

پذیری، عوامل مداخله گر، تدوین راهبرد و   شتغالا های مؤلفه درست شناخت میان این در. شود

بررسی  .است مهم بسیار زندگی و اشتغال برای جوانان سازی آماده جهت در پیامدهای آن

 از تحقیقات دسته هر که است بیانگر این دانشگاهی فارغ التحصیالن اشتغال با مرتبط تحقیقات

 گرفته صورت بررسی .است اشاره کرده یالنفارغ التحص اشتغال و عناصر عوامل از مجموعه ای به

 10 کارفرمایان نشانگر انتظارات با دانشگاهآموختگان دانشهای مهارت شکاف تحلیل با ارتباط در

 شفاهی، ارتباط هایمهارت از؛ عبارتند و انددارا بوده را رتبه باالترین که است هاییمهارت مورد

 حلّ و تحلیل توانایی ارتباط نوشتاری، هایمهارت ن،مشتریا و همکاران و فردی های بینمهارت

 کار همکاری و ظرفیّت زمان، مدیریت هایمهارت جدید، هایی ایدهتوسعه و ارائه توانایی مسائل،

 قابلیّت و کاریفشار و استرس با مقابله کاری، توانایی محیط در دانش کارگیری به توانایی تیمی،

( مهمترین 1389همکاران ) و (. ایزدی2009، 3نایر و همکاران ساید) یدجد هاییادگیری مهارت

 افزایش کار، بازار نیازهای با هاآموزش دانشگاه تطابق از فارغ التحصبالن کارفرمایان انتظارات

ها می داند. این درحالی است که آموزش کیفی سطح و افزایش آموختگان مهارت دانش سطح

 ارتباطات، شامل که کارفرمایان نیاز اساسی مورد هایمهارت هاالتحصیالن دانشگاه فارغ

 افراد دارای با کار توانایی و اجتماعی عاطفی، اخالق هوش رهبری، حلّ مسئله، گیری،یمتصم

                                                 
1.Ifenthaler & Jasper 
2 Tomlinson 
3 Sid Nair 
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 که کلیدی تغییرات از یکی (.2009نایروهمکاران،  ساید) یرندگنمی متفاوت فرا یپیشینه

نیازهای  با متناسب که است این دهند قرار توجّه مورد همواره باید عالی آموزشی مؤسسات

 بازار الزامات و کنندمی تربیت که آنها آموختگانی دانش بین بهتر تناسب منظور به کارفرمایان

 جمهوری یساله بیست انداز چشم سند (.2012و همکاران،  1پیالی) یندنما ایجاد تغییر کار

 ایرانی فرد های بارزیژگیو عالی آموزش نظام باالدستی اسناد از یکی به عنوان ایران نیز اسالمی

معرفی  چنین را هستند آن بارز مصادیق دانشگاه فارغ التحصیالن و دانشجویان که 1404 افق در

 انضباط، کاری، وجدان از رضایتمند، برخوردار مؤمن، ایثارگر، پذیر،یّتمسئولفّعال،  :کندمی

 به ایرانی مفتخر و ایران شکوفایی اسالمی، نظام به سازگاری اجتماعی، متعهّد و تعاون یروحیّه

فارغ  نیاز مورد هایمهارت (2009همکاران ) و نایر (. ساید1392همکاران،  )باقری و بودن

 نرم هایمهارت: از اول عبارتند یدسته که دانندمی دسته سه شامل را التحصیالن مهندسی

اخالق،  فردی، بین و مذاکره سازماندهی، و مدیریت های ارتباطی،مهارت عمومی، دانش )شامل

 یدسته ایمنی(؛ و بودجه ریزی و مدیریت مالی دادن، گوش و رهبری هیجانی، هوش و همدلی

 ای، ظرفیّت هایرشته موضوع و مهندسی در تجربه اساسی، دانش سخت )شامل هایمهارت دوم

 مهارتهای و پروژه یتمدیر هایمهارت حلّ مسئله، هایمهارت مهندسی، طراحی مهندسی،

 اجتماعی، با موضوعات آشنایی شامل ) جهانی یهامهارت سوم یدسته و و توسعه( تحقیق

کار بین  بازارهای مهندسی، شدن جهانی فرهنگی، میان فرهنگی و بین مباحث جهانی، و سیاسی

 ربردهایکا و راه حل ها جهانی، و بازار کار و کسب اقتصاد کار، محیط هایضرورت و الملّلی

 تحقیقات پذیری دانش آموختگان،اشتغال هایها، صالحیت و شایستگیمهارت زمینه در جهانی(.

 1 جدول که در اندشده ارائه هاسال طول در متعددی به روش های کیفی، کمی، آمیخته،

 :کنیدمی مشاهده
 محققاناز منظر  یریپذاشتغال یهایژگیو و هامهارت  -1جدول 

 را مهارت آینده در کار تقاضای با ارتباط در تغال پذیری دانش آموختگاناش های مهارت

 آوری اطالعات می دانند فن و مسئله حل تیمی، ارتباطی، های
 (2020)2فاجریاتی

 فارغ عمومی های ویژگی از متشکل التحصیالن فارغ قابلیت ومهارتهای اشتغال پذیری

 ، یلیتکم تحصیالت های ویژگی و غالاشت به مربوط های مهارت جمله از ، التحصیالن

ی  در مورد رشته تحصیل پایه آوری فن و دانش ، دانش و مطلوب شخصی های ویژگی

 عنوان کردند

و  3مت کالفی

 (2020همکارن )

                                                 
1 Pillai 
2 Fajaryati 
3 Metcalfe 
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 ذیری فارغ|یکی از اصلی ترین موضوعات مرتبط با توسعه صالحیت ها و اشتغال 

یی واناتوط به تطابق )نادرست( بین التحصیالن که در این بررسی یافت می شود ، مرب

 توسعه یری وپذ اشتغال های فارغ التحصیالن دانشگاه و نیازهای کارفرمایان است. قابلیت

 کاریهم های شیوه و نوآوری قوی احساس به جهان سراسر در التحصیالن فارغ صالحیت

 .دارد بستگی عالی آموزش در

و  1آبال

 (2020همکاران)

 می تگانآموخ دانش کارگیری به مانع بزرگترین را مناسب ارتهایمه فقدان کارفرمایان

 و رهبری ، زمینه در . مهمترین مهارت های اشتغال پذیری دانش آموختگان تجربه.دانند

 میدانی می دانند دانش و اقتدار

و  2لیسا

 (2019همکران)

 ایه نامهرب سازی، مهارتهای اشتغال پذیری دانش آموختگان در کشور استرالیا را شبکه

 موثر می دانند کاری عادات و زمان مدیریت شغلی،
 (2018)3گیل

 جربهت ها،گیشایست ها، مهارت) انسانیآموختگان را سرمایهپذیری دانشمهارتهای اشتغال

 فتارهایر ،(ها دانشگاه بندی رتبه اجتماعی، طبقه ها، شبکه) اجتماعی سرمایه ،(کار

 متغیرهای) فردی هایویژگی ،(هامهارت( غلش ایجاد شغلی، مدیریت خود) فردی

 ی داند.م (تقاضا عوامل عرضه، عوامل) کار بازار ،(پذیریانعطاف سازگاری، شخصیتی،

 (2017) 4کالرک

 ، العاتاط یحساب ، فناور ،یارتباط یمهارت ها اشتغال پذیری  را شامل  ییمهارت ها

 اندیدم یه و کار گروهلمسئ حل ،یتوسعه فرد یزیمادام العمر/ برنامه ر یریادگی

و همکاارن  ۵سارت

(2017) 

 هی،آگا خود ،مؤثر ارتباطات برقراری مؤثر، طور به قابلیت های اشتغال پذیری را کارکردن

 و ابتکار توسعۀ ،مسئله حلّ تکنولوژی، از استفاده و هاداده تحلیل و تجزیه انتقادی، تفکّر

 می داند گرایی حرفه توسعۀ پاسخگویی، و عیاجتما پذیریمسئولیّت مدیریتی، خود عمل،

 (2014جاکسون)

 مهارت) فردی توسعه مهارت را ها دانشگاه آموختگان دانش پذیری اشتغال هایقابلیت

 ارتمه ،(فرد ای رشته و تخصصی اطالعات) آکادمیک های مهارت ،(مدیریتی خود های

 وهی،گر هایکار مهارت ی،ارتباط هایمهارت مسئله، حل های مهارت) کار و کسب های

 .اند دهکر شناسایی را( ریزیبرنامه و دهی سازمان مهارت عمل، و ابتکار های مهارت

 همکاران و شرفی

(1394) 

 .ددان می بیرونی و شخصی محیط فردی، بعد سه شامل را پذیری مولفه های اشتغال
 الحسینی سیدحسن

(1396 ) 

 اند داده ننشا و اند کرده شناسایی را کشاورزی هرشت دانشجویان موردنیاز های شایستگی

 بر زتمرک و کمکی و حمایتی های سیستم و ها مکانیسم ها، مهارت از ای مجموعه که

 .است نیاز دمور کار بازار در التحصیالن فارغ وضعیت بهبود برای کارورزی و خوداشتغالی

 ناگل و موحدی

(2012 ) 

                                                 
1 Abelha 
2 LISÁ 
3 Gill 
4 Clarke 
5 Artess 
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و  کار و سبک هایمهارت فردی، توسعۀ هایمهارت:  ملعا سه بردارندۀ در اشتغال قابلیّت

 .است آکادمیک  مهارتهای

 آقاپور و

 (1394همکاران)

 ویزگی اشتغال پذیری را:

 برای فراشناخت)یادگیری تصمیمگیری، مسئله، حلّ نوآوری، و خالقیّت: تفکّر شیوه

 (یادگیری

 تیمی کار و همکاری ارتباطات: کارکردن شیوۀ

 ارتباطات و اطالعات فناوری اطالعاتی سواد: کردن کار ابزارهای

 انداجتماعی می د و فردی پذیریمسئولیّت زندگی، و کار مهارت شهروندی،: زندگی

 (2012) بینکلی

 ویژگی یک عنوان به کافی انگیزه نداشتن چند هر که باورند این بر اشتغال هایبازدارنده

 و وهیگر کنترل به توجه ولی آیدمی شمار به افراد بیکاری در مهمی عامل فردی

 هایعامل افراد اجتماعی زمینه و موجود فرصتهای و ظرفیتها شناسایی دولت، سیاستهای

 ارندبگذ تأثیر اشتغال در آنان انگیزه افزایش بر توانندمی که یاند مهم

 و 1اسکیوینگتون

 (2014همکاران)

 تماعیاج مهارتهای شامل را شدن جهانی عصر در دانشجویان نیاز مورد هایمهارت

 مهارت) شناسیروش( مسئله حلّ و کارگروهی پذیری،انعطاف) فنی( ارتباطی مهارت)

 داندمی( پذیری مسئولیّت رفتاری و ایرایانه سواد

 و عبدالوهابی

 (1392) همکاران

 گانتآموخ دانش هایبازدارنده و هاچالش ترینمهم آموختگان دانش اشتغال هایبازدارنده

 ها، ه دانشگا درسی هایبرنامه نامناسب محتواهای و پایین کیفیت را؛ اشتغال یزمینه در

 نداشتن ار،ک بازار به ورود برای دانشجویان سازی آماده در دانشگاه مدرسان نبودن ماهر

 به ایهمشاور حمایتهای و خدمات کمبود تحصیل، دوران در کارآفرینی با کافی آشنایی

 داشتنن چون مهارتی و فردی هایچالش کافی، هایزیرساخت نبود گان،آموخت دانش

 نبود آموختگان، دانش و دانشجویان بین الزم هایمهارت و کار روحیه و نفس به اعتماد

 مرتبط هایانسازم بین هماهنگی و ارتباط یزمینه نبود کافی، مالی امکانات و اعتبارات

 هایچالش و اجتماعی فرهنگی هایچالش اری،اد مناسب قانون نبود کشاورزی، با

 کردند عنوان  کشور کشاورزی اقتصاد ساختاری

 (1396) موحدی

 عدم را نشگاهیدا التحصیالن فارغ نظر از اشتغال توسعه مانع ترینمهم خود، تحقیق در

 رشته تناسب وعدم اصل کامل اجرای عدم زیربنای، امور در دولت گذاری سرمایه

 .دانند می کار وبازار شگاهدان تحصیلی

 محمدی و پور ملک

(1392 ) 

                                                 
1 Skivington 
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 هایشتهر که در روسیه در روستایی تحصیلکرده جوانان مهاجرت های اصلیچالش

 برای والدین سوی از الزم هایحمایت تشویق و زمینه نبود اندخوانده درس کشاورزی

راه  بودن ترساده هب باور کشاورزی، کار برای کافی زمین کشاورزی، نداشتن کارهای

 جوانان اندگاریم راهکار برای سه آنان بنابراین. باشدمی شهرها در کار و کسب اندازی

 مراکز بین ارتباط کنند برقراریمی پیشنهاد در روستاها کشاورزی هایکرده رشتهتحصیل

 راه یبرا اعتبارات کافی به دسترسی کشاورزی، کار و کسب مراکز با آموزش کشاورزی

 رد زندگی شرایط بهبود و زمین کشاورزی، خرید و کشاورزی کارهای و کسب دازیان

 روستاها.

 و بدناریکوا

 همکارانش1 )2016(

 16 به پژوهش ادبیات با هایافته مقایسه با که کردند شناسایی پذیری اشتغال یمؤلفه 66

 میک،اکاد مهارت و دانش اصلی مقوله سه قالب در درنهایت و کرد پیدا کاهش مقوله

. شدند بندیدسته فردی هایویژگی و نگرش کار، محیط با مرتبط هایمهارت و دانش

 شد شناخته پذیری اشتغال هایمؤلفه رأس در تیمی کار و کارگروهی مؤلفه

شریفی و 

 (1398همکاارن)

 برنامه فردی، مدیریت مسأله، حل تیمی، کار مهارت های اشتغال پذیری را  ارتباطات،

 ندسازمانی می دان های مهارت طول زندگی، در یادگیری فناوری، طراحی، و ریزی

و   گاسمن دی

 (2013) 2چوی

 و )الح شرح( فردی مشخصات تنظیم یابد، مهارت ارتقا بایستیمی که مهارتی مهمترین

 دسته هس در قوت دانشگاه نقاط. بود جمعی مشارکت و گروه با کار توانایی آن، از پس

این،  رب افزون. شد بندیگروه پشتیبانی و تجهیزات، و امکانات انی،انس نیروی شامل

 کشاورزی دانشجویان پذیریاشتغال هایمهارت ارتقای راهکارهای محتوا، تحلیل براساس

 وایمحت: شامل فرعی مقوله هشت و خدمات، و ها،تعامل اصلی آموزش، مقوله سه در

 نی،سازما ارتباطات فردی، تباطاتار و یادگیری، دانش آموزش، بخشی کیفیت درسی،

 شد بندیدسته پشتیبانی و فرهنگی، مشاوره،

 (1397پورآتشی )

 

 و تحقیقات ها حوزه سایر در دانشگاهی التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت مورد در چه اگر

 التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت مورد در اما، گرفته صورت متعددی و مختلف هایپژوهش

 است. مسأله گرفته صورت اندکی تحقیقات ورزشی علوم و بدنی تربیت شتهر در دانشگاهی

 و از حساسیت اخیر هایسال در دانشگاهی بخصوص در بخش ورزش آموختگان دانش بیکاری

 و انسانی منابع از قابل توجهی بخش مساله سو از یک که چرا .است برخوردار بیشتری اهمیت

 نحو به اخیر های دهه طی دیگر سویی از و شودیم گروه این تربیت صرف کشور محدود مادی

 های انسانی سرمایه از آنان استفاده نحوه یرتأث تحت کشورها توسعه و میزان پیشرفت ای فزاینده

                                                 
1 Bednaříková 
2 De Guzman & Choi 
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 خود آموختگان، اساتید و کارآفرینان ورزشی دانش و دانشجویان راستا این در .است گرفته قرار

 اظهار خود های موردنیازمهارت و آموزش خصوص در ندتوانیم خوبی به که هستند اولین گروهی

 تربیت بدنی و آموزش نظام ناآگاهی و فوق موارد چون گذاری اثر نارسایی های کنند. وجود نظر

دیدگاه فارغ  از خصوصاً تربیت بدنی، هایرشته پذیری اشتغال از آن گرانینتدو و ریزان برنامه

 در نقش مؤثری که تربیت بدنی عالی آموزش نظام بالقوه هاییخروج عنوان به التحصیالن

 را پژوهش این ضرورت انجام دارند آن یهابرنامه اصالح و بهبود و عالی آموزش عملکرد ارزیابی

در خصوص ضرورت استفاده از روش داده بنیاد و استفاده آن در این تحقیق باید  .دهندیم نشان

مهم موضوع پژوهش بر اساس  میدهد تا مفاه یائه مار یسازوکار اد،یروش داده بنعنوان کرد که 

 شیشاپیها را پ هیکند که فرضیپژوهشگر وانمود نم اد،یداده بن هیشوند. در نظر ییها شناساداده

موجود  یها هینظر ایدر موضوع مورد نظر وجود ندارد  یاهیکه نظر یزمان در کرده است. نیتدو

 یطراح توان به یم ادیستند، با استفاده از روش داده بنمتشتت و مبهم ه میپراکنده بوده و مفاه

 یدارد، نسبت به الگوها «انیبن»ها روش، در داده نیپرداخت. از آنجا که ا یمفهوم یالگو

 رایآورد؛ زیرا فراهم م یبهتر یشوند، الگویموجود اقتباس م یهاهینظر عهکه از مجمو یمفهوم

فرایند) عوامل زمینه ساز، عوامل مداخله گر، شرایط و به بررسی کل  تناسب دارد تیبا موقع

در  تواندیم تنها نه پژوهش این نتایج به توجه بنابراین علی،، راهبرده و پیامدها( می پردازد. 

 قالب یک در بلکه نماید، کمک کشور گران توسعه و ریزانبرنامه از بسیاری به آینده هایپژوهش

 آمادگی در موفقیت خود میزان سنجش منظور به ت بدنیتربی هایدانشکده برای کلی تصویر

 را آنها و قرار گیرد استفاده مورد تربیت بدنی هایرشته پذیری اشتغال میزان و دانشجویان شان

. نماید ترغیب و تربیت بدنی تشویق دانشجویان پذیریاشتغال ارتقای راهبردهای اصالح منظور به

 یرپذیاشتغال هایشناسایی قابلیت هدف با حاضر هشپژو مطالعاتی و علمی پیشینۀ ذکر با

 تدوین شده است. ادیداده بن کردی: با روبدنی تتربی آموختگان دانش

 روش پژوهش 

نظریۀ داده  بر مبتنی رویکرد از استفاده با و است کیفی هایپژوهش جزء حاضر پژوهش

 دانش و دانشجویان، نیعلمی تربیت بد هیأت اعضای شامل پژوهش جامعه. شد انجام  1بنیاد

 میان از که بودند ورزش کارافرینان و های تربیت بدنیدکتری رشته و ارشد کارشناسی آموختگان

. شد انتخاب 3و تکنیک نمونه گیری گلوله برفی 2نمونه گیری هدفمند روش با نفر 30 تعداد آنها

 اما، ندارد وجود نمونه حجم نتعیی برای خاصی قاعده بنیاد داده پردازی نظریه رویکرد در اینکه با

                                                 
1 Grounded Theory  
2 Purposive  
3 Snow ball 
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 شود می پیشنهاد واحد 20 تا 12 ناهمگون های گروه برای و 8 تا 6 همگون های گروه برای

. بودند نفر 30 پژوهش کنندگان مشارکت(. 1397، همکاران و خدابنده از نقل به؛ 1388، هومن)

. شدند آوری عجم نیمه ساختار یافته مصاحبه روش با حاضر پژوهش های داده و اطالعات

 اخالقی مالحضات همچنین. گردید استخراج مختلف متون و اسناد، نظری ادبیات دل از مصاحبه

 پژوهشگر امضای با ای نامه، مصاحبه همراه به خصوص این در. شد رعایت پژوهش اجرای در

 نکردن انتشار و کنندگان مشارکت مشخصات و مصاحبه مفاد نگهداری در اخالقی تعهد بر مبنی

 هدف و اهمیت، شخصی اطالعات ماندن محرمانه، رازداری اصل آنان به همچنین. شد انجام آن

 نامه رضایت و بیان، دهند انصراف پژوهش ادامه از توانند می بخواهند زمان هر اینکه و پژوهش

 در شرکت جهت کنندگان مشارکت موافقیت از پس. شد امضا آنان توسط پژوهش در شرکت

 آن پذیری دانش آموختگانهای اشتغالشاخص و برداشت، تلقی محوریت با مصاحبه پژوهش

 . شد برگزار

تربیت  حوزه استادان مشورت با مدل یافتن برای ها مصاحبه شده ثبت متن تحلیل طی

 کرسول ارائه شده معیارهای اساس بر همچنین .شد بازنگری مجزا صورت به بار چندین بدنی

 (. نخست1،2000و میلر گرفت)کرسول انجام مهم اقدام دو ژوهشپ روایی از اطمینان حصول برای

 نخست مرحله گزارش، نهایی شوندگان مصاحبه از نفر دو آن در که بود اعضا توسط تطبیق

 و باز کدگذاریدر  آنها پیشنهاد و کردند بازبینی را آمده دست به های مقوله و تحلیل فرایند

 دو و تربیت بدنی حوزه در استاد دو آن که در بود رهمکا دوم فرایند بررسی .شد اعمال محوری

 آنها درتدوین نظر و بررسی کردند را و محوری باز کدگذاری کار آفرینی، پارادایم حوزه در استاد

 به پذیرفت صورت مختلف هاییدگاهد از بررسی راه از پژوهش پذیریاعتبار .رفت کار به مدل

 انجام متفاوت یهاگروه از صاحبنظر افراد با و مختلف هایمکان و ها زمان در بررسی که نحوی

 ها داده گردآوری در سوگیری گونه هر از پرهیز منظور به مختلف مکان و زمان به توجه. گرفت

 و کارفرمایان، تربیت بدنی آموختگان دانش شامل مختلف هایگروه از افراد گرفتن نظر در و بود

 برای. پذیرفت صورت بیشتر اعتبار با های داده به نرسید منظور به نیز دانشگاه استادان و

 شده توصیه که آنچنان؛ شد اقدام حسابرسی مسیرنمای تهیه به پژوهش اطمینان قابلیت افزایش

 با نظر تبادل از امکان حد تا شد تالش پژوهش تاییدپذیری تقویت برای(. 138۵، حریری) است

 استفاده ها داده تحلیل فرایند در( داشتند یفیک پژوهش انجام تجربه که پژوهشگرانی) همتایان

 پرهیز مصاحبه متون محتوای تحلیل در شخصی یهاارزش و هاقضاوت دادن دخالت از و شده

 .شود

                                                 
1 Creswell & Miller 
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 سه ی برمبتن اطالعات استفاده تحلیل مورد روش و تحقیق ماهیت به بنا تحقیق این در 

 روش از استفاده باها مصاحبه زیپیاده سا از پس بود متمرکز و محوری ،باز کدگذاری روش

 خصوصیّات ینب مفهومی ارتباط برقراری و بندی مقوله ،مفهوم پردازی یوهیش به و محتوا تحلیل

-داده باز کدگذاری یمرحله در بدین منظور شد مشخص مقوالت و مفاهیم، باز کدهای مشترک

 ذاریکدگ اولیه فاهیمم استخراج جهت سطر به سطر صورت به ها از مصاحبه آمده بدست های

 و فاهیمم، محوری کدگذاری یعنی دوم یمرحله در، باز کدگذاری عملیّات انجام از بعد شدند

 دراند شده عمده طبقه بندی های مقوله قالب در معنایی نظر از مشابه و باز مشترک کدهای

 مقوالت یهیکلّ بین ارتباط و شده انتخاب هسته یمقوله باید گزینشی کدگذاری یا آخر یمرحله

 براساسها داده از برخاسته الگوی سپس. گیرد قرار بررسی مورد هسته یمقوله محور عمده حول

 هایی شتبرگ و رفت و مطالعه بار چندین از بعد حاضر پژوهش در. شود ترسیم داستان سیر خط

 اصلی یلهومق یک که کردیم، مشاهده گرفت صورت کدها و ها مقوله، مفاهیم، هاداده میان که

 یا مرکزی یمقوله که مقوله این که سازدیم نمایان را خود ها مصاحبه وها داده در همه از بیش

 داده یهیظرن مبانی براساس نهایتاً. آموختگان استپذیری دانشاشتغال تحقیق محوری یدهیپد

 ارائه پیامدهای و اراهبرده و مداخله گر(،) یانجی، میانهی، زمعلّی شرایط، محوری پدیده بنیاد

 شد. 

 یافته ها

 دانش پذیریاشتغال الزم برای هایقابلیت یعنی پژوهش اصلی پاسخگویی سوال برای

نیمه  مصاحبۀ طریق از کیفی هایداده شد بیان روش پژوهش در که همانگونه ؛آموختگان

عضای هیئت نفر، ا 19 کارشناسی ارشد و دکتری که آموختگان )دانش نفر 30 با یافتهساختار

 تحلیل و تجزیه بنیاد نظریۀ داده اساس بر و نفر کار آفرین ورزش( گردآوری 2نفر و  9علمی 

 ،باز کدگذاری روش سه براساس کدگذاری، بنیاد داده در نظریۀ هاداده تحلیل محور. شدند

 به و محتوا تحلیل روش از با استفاده مصاحبه ها پیاده سازی از پس است گزینشی و محوری

، باز کدهای خصوصیّات مشترک بین مفهومی ارتباط برقراری و مقوله بندی ،مفهوم پردازی شیوۀ

از  آمده بدست هایداده باز کدگذاری مرحلۀ در بدین منظور شد مشخص مقوالت و مفاهیم

 انجام از بعد شدند کدگذاری مفاهیم اولیه استخراج جهت سطر به سطر صورت به هامصاحبه

 و باز مشترک کدهای و مفاهیم، محوری کدگذاری یعنی دوم در مرحلۀ، باز یکدگذار عملیّات

 کدگذاری یا آخر مرحلۀ در شدهاند بندیعمده طبقه مقوله های قالب در معنایی نظر از مشابه

 هسته مقولۀ محور عمده حول مقوالت کلّیۀ بین ارتباط و شده انتخاب هسته باید مقولۀ گزینشی

. ترسیم شود داستان سیر خط براساس دادهها از برخاسته سپس الگوی. گیرد قرار بررسی مورد
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، مفاهیم، هاداده میان که هاییو برگشت رفت و مطالعه بار چندین از بعد حاضر پژوهش در

 و هاداده در از همه بیش اصلی مقولۀ یک که کردیم مشاهده ،گرفت کدها صورت و هامقوله

 تحقیق محوری پدیدۀ یا مرکزی مقولۀ که این مقوله که سازدمی نمایان را خود هامصاحبه

، علّی شرایط، محوری بنیاد پدیده داده نظریۀ مبانی براساس نهایتاً. است قابلیتهای اشتغالپذیری

 شد ارائه پیامدهای و و راهبردها، گر(میانجی)مداخله، ایزمینه
 دهندگانپاسخسیمای جمعیت شناختی   -2جدول 

 دانشگاه یتجنس سن تحصیالت سمت ردیف دانشگاه یتجنس سن تتحصیال سمت ردیف

P1 
هیئت 

 علمی
 مرد 4۵ دکتری 

 سراسری
P16 

هیئت 

 علمی
 مرد 39 دکتری

 آزاد

P2 
هیئت  

 علمی
 مرد 46 دکتری

 آزاد
P17 زن 29 دکتری  دانشجو 

 آزاد

P3 
هیئت  

 علمی
 زن 42 دکتری

 سراسری
P18 مرد 29 دکتری دانشجو 

 آزاد

P4 
سال 

 رآخ
 مرد 27 ارشد

 آزاد
P19 

سال 

 آخر
 زن 24 ارشد

 سراسری

P5 مرد 26 ارشد دانشجو 
 سراسری

P20 
سال 

 آخر
 زن 26 ارشد

 سراسری

P6 
سال 

 آخر
 مرد 27 ارشد

 سراسری
P21 

سال 

 آخر
 زن 26 ارشد

 آزاد

P7 
سال 

 آخر
 زن 26 ارشد

 آزاد
P22 

سال 

 آخر
 زن 2۵ ارشد

 سراسری

P8 
هیئت 

 علمی
 مرد 34 دکتری

 سریسرا
P23 

کار 

 آفرین 
 مرد 34 ارشد

 سراسری

P9 
سال 

 آخر
 مرد 28 ارشد

 پیام نور
P24 

کار 

 آفرین 
 مرد 38 ارشد

 سراسری

P10 مرد 30 دکتری دانشجو 
 سراسری

P25 
هیئت 

 علمی
 مرد 32 ارشد

 سراسری

P11 
سال 

 آخر
 زن 29 ارشد

 سراسری
P26 

سال 

 آخر
 زن 28 ارشد

 پیام نور

P12 
سال 

 آخر
 دمر 29 ارشد

 پیام نور
P27 

سال 

 آخر
 زن 26 ارشد

 آزاد
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 دانشگاه یتجنس سن تحصیالت سمت ردیف دانشگاه یتجنس سن تتحصیال سمت ردیف

P13 زن 30 دکتری دانشجو 
 سراسری

P28 
سال 

 آخر
 مرد 27 ارشد

 پیام نور

P14 
سال 

 آخر
 مرد 24 ارشد

 آزاد
P29 

هیئت 

 علمی
 مرد 3۵ دکتری

 آزاد

P15 
هیئت 

 علمی
 مرد 33 دکتری

 سراسری
P30 

هیئت 

 علمی
 زن 39 دکتری

 آزاد

 

حله ر مرد: یمحور یکدگذار جیمصاحبه ها با نتا یساز ادهیز پباز: پس ا یکدگذار جینتا

 ا به طورا هباز، کده یمحتوا در آغاز با کدگذار لیداده استفاده از روش تحل ،یمحور یکدگذار

دند. در شخص مش میبار مطالعه و در قالب کلمه ها و مفاه نیشده و با چند سهیبا هم مقا یدائم

ه طر بسها  ادداشتی یبه مقوله ها دنیتا رس میدها و مفاهک انیرفت و برگشت م رحلهم نیا

 سهیامق نیکه حاصل ا ی. طورافتیکار ادامه  نیآنها مشترک ا یاصل یسطر مرور شده، جمله ها

ه ب دنیسرثبت ها و رفت و برگشت ها،  ییدار به صورت کدها یو معن یاجزاء اصل استخراج، و

 کیا در آنه به دست دادن یدیکل مینکته ها و مفاه پژوهش نیشدند. در ا رارهمسان و ق میمفاه

 ویان،نشج، داآمده از مصاحبه با دانش آموختگان یفرع یطبقه با مجموعه با عنوان مقوله ها

کته نکرد.  دایپ ادامه یاصل یبه مقوله ها دنیروند تا رس نیبود. ا نیهمچن اساتید و کار آفرینان

مده از آست و نکات به د میمرحله مفاه نیحبه با در ابه دست آمده از مصا یدیکل میها و مفاه

مقوله  7و  یعمقوله فر 18در  نانیو کار آفر دیاسات ان،یمصاحبه با هر دانش آموختگان، دانشجو

 (. 2شدند استخراج و مشخص شدند )جدول  یطبقه بند یمحور بای اصل
 ربیت بدنیوختگان تی دانش آمریپذ مربوط به اشتغال یها و مقوله یمحور دهیپد -3جدول

 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی

های مهارت

 آموزشی

 محتوای دروس

به  تاکید بر دروس عملی، توجه تناسب داشتن محتوی دروس با بازارکار،

ر دیادگیری دانش به ای کسب مدرک، توجه کافی به آموزش های کاربردی 

 دانشگاه.

 مهارت مدرسان دانشگاه

 یکاف مهارت -جدید مطالب از استفاده و استادان شدان کردن به روز

 -ریستد نوین هایروش از استفاده زمینه فراهم کردن-در دانشگاه مدرسان

 شدن کیفی گرای-اجرایی هایبخش و بین دانشگاه مشترک تحقیقات انجام

 شخصی استادان. و بلندمدت هایهدف به توجه ها،دانشگاه

و  مهارت های تخصصی

ر خصوص آکادمیک د

 آشنایی با زبان های روز دنیا، آشنایی با تکنولوژی مهارت تحقیق و توسعه، 

مرتبط با رشته  کاربردی روز، توانایی تجزیه و تحلیل، آشنایی با نرم افزارها
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 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی

 تربیت بدنی، توانایی یادگیری مستمر. تربیت بدنی رشته

مهارتهای 

 شخصی توسعه

 مهارت خود مدیریتی

ن مثبت، داشت ذهنی نگرش داشتن فردی، کار اخالقی،داشتن چشم انداز  

، باال تفکر انتقادی، وجدان کاری، داشتن اهداف بلند مدت، انعطاف پذیری

 ی،دارتوانایی سازگاری با محیط متغیر، داشتن ابتکار، خوش بنی، خویشتن

 وریبهره هایمهارت یتوسعه پذیری، مسئولیت و تعهدات به بندیپای

 ،مدیریت استرستغییر،  پذیرش برای داشتن تمایل زمان، مدیریت شخصی،

، یانگیختگ خود، اهداف خود تنظیمی، روانی، خودآگاهی و جسمانی سالمت

 ائهار و دریافت توانایی و مؤثر و شجاعانه ارتباطات، کردن صحبت مثبت

 ه ریزی.دیگران، توانایی برنام هیجانات دقیق تشخیص در بازخورد، توانایی

 مانند ردیمهارت ف

 روحیه و نفس به اعتماد

 کار

و  دنیبتربیت  رشته به عالقه ورزش، داشتن بخش به ورود برای کافی انگیزه

 های ییتوانا به کردن اعتماد دانشگاه، به ورود خاطر به رشته این انتخاب

نش دا بین در گروهی و تعاونی کار روحیه باال بودن بلندپروازی، خود،

 آموختگان تربیت بدنی.

عوامل مهارتی 

دانش  و دانشجویان

 آموختگان

 استفاده ورزشی، کارهای و کسب مورد در اطالعات بودن دسترس در

 هایمهارت داشتن تحصیل، دوران در آمده وجود به از فرصتهای دانشجویان

 نینقوا با آشنایی دانش آموختگان، مهارت باالی دانش آموختگان، عمومی

 اشتغال. زمینه در موجود

وامل ع

پشتیبانی و 

 مشاوره ای

 هایو حمایت خدمات

 دولتی

تربیت  ندانش آموختگا از دولت کافیحمایت ای،مشاوره وجود خدمات

 مؤثر. هایتشکل و هاوجود تعاونی بدنی،

 عوامل اداری و مدیریتی

 الزم گیدانش آموختگان، هماهن افزاییمهارت برای مناسب کارووجود ساز 

 وقع نهاده ها،گرفتن به م قرار اختیار ذیربط، در هایاداره و هابین سازمان

 و آموزش منظا بین هماهنگی نوآورانه، و خالق هایدیدگاه به مدیران توجه

 با مرتبط دولتی هایسازمان و دانشگاه بین قوی ارتباطات زمینه اجرائی،

 ورزش.

عوامل زیر 

 ساختی

عوامل زیر  نیاز به

 ساختی

بخش  هایظرفیت از دهاستفا های تربیت بدنی،دانشکدهدر  وجود امکانات 

راکز م احداث مانند ورزشی کارهای و کسب هایهزینه بودن زیاد خصوصی،

 هایدانشکده همزمان با توسعه کیفی توسعه کمّی -ورزشی و تندرستی

 تربیت.

عوامل مالی و 

 اعتباری
 مالی امکانات و اعتبارات

 برای ضامن و یقهوجود وث های ورزشی،لیتفعا مالی کافی برای وجود منابع

 شی.ورز های فعالیت کاهش خطرپذیری نیازبه نقدینگی، اعتبارات، دریافت
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 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی

 کالن ساختار اقتصاد

گذر ورزش از سنتی به  کشور، اقتصادی ساختار ورود بخش خصوصی به

ها،  واسطه ورزش، حذف در بخش سرمایه بازگشت اطمینان از صنعتی،

 محلی. و منطقه ای یقاتتحق زمینه وجود

عوامل 

فرهنگی 

 اجتماعی

 عوامل فرهنگی

 اعتماد شتندا -اشتغالی به جای کار دولتی  خود و کارآفرینی به زیاد عالقه

 پذیرش کارهای آموختگان تربیت بدنی،دانش و کارشناساندانش جامعه به

بدنی در جامعه، تغییر دید جامعه نسبت به کارهای تربیت منزلت و شان

 ورزش و فعالیت های بدنی

 اجتماعی عوامل 

انش دهای  توانایی با جامعه بخش مولد، آشنا بودن در اشتغال بودن جذاب

ها با توانایی دانش آشنا بودن مربیان و مدیران فدراسیون آموختگان،

 در گاندانش آموخت از مورد بی هایتوقع نداشتن آموختگان تربیت بدنی،

 جامعه. سطح

 مهارت کسب

 و کار

 حلّ مسئله مهارت های

 مهارت و منطق از ها، استفادهمسئله تشخیص و جستجو در فعاالنه برخورد

، راهکارها خلق و اطالعات، جستجو تحلیل و آوری جمع در قضاوت

له، مسئ مواجهه برای شیوه بهترین مختلف، انتخاب راهکارهای یمقایسه

 مالحظات حلّ، مسائل حلّ برای مالی مدیریت

 فرایندها یابیارز، حلّها راه پایش و اجرا، پیچیده مسائل با ارتباط در تریانمش

 مسئله، ای، توانایی شناساییمرحله صورت به مسائل کردن حل نتایج، و

 نتایج. توانایی ارزیابی اطالعات، توانایی سازماندهی

 مهارتهای ارتباطی

توانایی  ریافت پیام،ذهنی، توانایی د آمادگی پیام، داشتن توانایی انتقال 

نایی ، تواباال پیام، توانایی بر قراری همدلی و همدردی، توانایی شنوایی آنالیز

 و ن افرادبی اعتماد ایجاد، احترام، گفتاری مهارت نوشتاری، توانایی مهارت

 توانایی ارتباط ،کنندگان و مصرف مشتریان نیازهای مشتریان، درک

 و اتارتباط ایجاد(، صورت حاالت و مچش، هادست حرکت، صدا) غیرکالمی

، دمیکآکا زبان، ایده ها پیشنهاد، اطالعات اشتراک، شبکه ها از استفاده

 در جلسات، مهارت مدیریت، داده ها یا اطالعات منطقی سازی خالصه

 .جوان ارتباط، توانایی برند سازی شخصی، ارتباط با اساتید برقراری

 کار تیمی مهارتهای

 در منطقی های گروه، پذیرش ریسک در متقابل فهم و دتوانایی تعه 

 محترمانه در گروه، تعلق و صادقانه، آزاد تعامالت، دفاع از مواضع، ارتباطات

، مشاوره، مربیگری ،مناسب نحو به رهبری دان خاطر اعضا به یکدیگر، نشان

و  مشارکت ،همکاری، سازنده بازخورد دریافت و ارائه، دیگران در انگیزه ایجاد

 راهبری تیم، ارزیابی مستمر، خالقیت و نوآوری در گروه، نتایج از استفاده
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 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی

 ،گروه و فرد بین متقابل پاسخگویی تیمی، داشتن کار اصول در مشارکتی

 جنس و سنین، افراد با کردن کار ،نقش ها و هنجارها توایایی شناسایی

 ها وقوت ییشناسا، تیم اعضاء هایقوت شناسایی نقطه، مؤثر نحو به مختلف

 خود. هایضعف

 عمل ابتکار و مهارتهای

 ای، سوادرسانه وادس فناوری، سواد فناورانه،، های غیردرسیفعالیت انجام

تعیین  ،ICDL هایآموزشی، مهارت و علمی خالقیت و اطالعاتی، نوآوری

روش  از ای مجموعه از استفاده، عمل به هاایده تبدیل، ایده ها تجاری اعتبار

محصول،  یا خدمت یک یا فروش بازاریابی، کار و کسب ارتباطی های

ی محیط، توانای های چالش به مثبت های کاری، پاسخ مسئولیت پذیرفتن

ا، ه اندیشه آزمودن به تشویق و توانایی ترغیب کنجکاوی، و تصویرسازی

 خالقیت. از استفاده توانایی

 مهارت سازماندهی و

 برنامه ریزی

یی وین چشم انداز، تعریف استانداردهای کاری، شناساتدوین اهداف، تد

 برنامه ریزی، ریسک شاخص های کلیدی برای ارزیابی عملکرد، مدیریت

تند مس و گزارش نویسی توانایی ،تمرکز و انرژی، زمان مدیریت، اقتضائی

 ه، صریحدانشگا تجهیزات و نویسی، استفاده از مکانات رزومه سازی، توانایی

 انجام مانز مورد در گیریتصمیم، شود انجام باید که کاری به راجع بودن

 عیارهایم دائمی، طراحی طوربه اوضاع از آگاهی و گرفتن کنترل تحت، آن

 یتنتایج، مدیر و پیشرفت ها گزارش، مستمر بهبود در مشارکت، ارزیابی

 وظایف. مدیریت افراد،.

 

 جادیبر محور آن ا هامقوله و میاست که مفاه یرخداد ایحادثه  ده،یا .یمحور دهیپد

آن  کردن اداره ایکنترل  یسلسله کنشها برا کیاست که  یاصل اتّفاق ایحادثه  یبه عبارت شوندیم

 یمحور دهیپژوهش پد نی. در ا( 2008 تراوس،سا کوربن و)شودیوجود دارد و به آن مربوط م

ی، توسعه شخص یهاارتمهی، آموزش یهامهارت) شاملی اصل ۀمقول 7بود که  یریپذ اشتغال

 یفرهنگ عواملی، و اعتبار یمال عواملی، ساخت ریز عواملی، و مشاوره ا یبانیپشت عوامل

، مدرسان دانشگاه مهارت، دروس یمحتوامقوله فرعی) 18( و کسب و کار مهارتی و  اجتماع

 مهارتی، تیریخود مد مهارتی بدن تیدر خصوص رشته ترب کیو آکادم یتخصص یها مهارت

و  خدمات، و دانش آموختگان انیدانشجو یمهارت عوامل، کار هیمانند اعتماد به نفس و روح یدفر

ی، و امکانات مال اعتباراتی، ساخت ریبه عوامل ز ازینی، تیریو مد یادار عواملی، دولت یهاتیحما

 یهامهارت، حلّ مسئله یهامهارتی، عوامل اجتماعی، فرهنگ عوامل، اقتصاد کالن ساختار
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ی(  زیو برنامه ر یسازمانده مهارتو  ابتکار و عمل یهامهارتی، میکار ت یهامهارتی، تباطار

به  داده بنیاد  هینظر یمبان هیبر پا ،یمحور یمقوله ها در مرحله کدگذار ییپس از شناسابود. 

تربیت  دانش آموختگان پذیری هسته )اشتغال با یمحور دهیمقوله ها با پد نیارتباط ب یبرقرار

 ،یا نهیزم طیشرا ،یعل طیها با شرا مقوله انیم رابطه کار الزم است نیا ی( پرداخته شد. برابدنی

که اشتراوس و کوربن  یحاصل به گونه ا یامدهایراهبردها و پ ،یمداخله گر با واسطه ا طیشرا

 (1شود )شکل  می( مشخص کرده اند، ترس1998)

 
 

 داده بنیادنظریهها درکدگذاری داده نحوه  -1شکل 

 گان تربیت بدنیی دانش آموختریپذ مربوط به اشتغال شرایط علی -4جدول

کدگذاری 

 انتخابی

کد گذاری 

 محوری
 کد گذاری باز

 شرایط علی

 نبود زمینه

و  خدمات

 حمایت های

 دولتی

 

-استارتاپ عدم حمایت از ها،کمبود حمایت مالی از ایده کمبود استخدام،

 یا نهاد حمایتی های ورزشی، مشکالت بودجه ای کشور، نبود سازمان

درکشور یا وزارت ورزش و جوانان، مشکالت و کالن کشوری  رسمی

 رراتهمچون تحریم، ضعف سازمان ها نظارتی، به روز نبودن قوانین و مق

 بکس در زمینه دانش آموختگان به های مشاور حمایت های نبود کشوری،

تشکیل تعاونی ها و تشکل های دانشجویان و دانش کارها، عدم  و

 بخش دولتی و خصویی جهت آموختگان، ضعف قوانین در ملزم ساختن

ند رو ن،یدر قوان یرابطه مدار علمی دانشگاه، تحقیقات بهره گیری از نتایج

 یو ضامن برا قهیاست. نداشتن وث ریدست و پا گ یمجوز قانون افتیدر

 .اعتبارات افتیدر
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کدگذاری 

 انتخابی

کد گذاری 

 محوری
 کد گذاری باز

رتباط عدم ا

 با هادانشکده

 یهاسازمان

 بیرونی

ه، صنعت، بسته بودن محیط دانشگا و دانشگاه بین مناسب ارتباطی ضعف

ل بروکراسی اداری، عدم تبادل دانش بین دانشگاه و صنعت، عدم تمای

شدن نجام انکارفرمایان از یافته های علمی دانشجویان، اساتید و دانشگاه، 

 استفاده از نهینبود زم  ،ییاجرا یو بخشها دانشگاه نیمشترک ب قاتیتحق

 ی.بدن تیجذب دانش آموختگان تربدر  یبخش خصوص یها تیظرف

 بازار یهایژگیو

 کار

 ایان،فرم تغییر نیازهای مردم، تغییر فضای کسب و کار، تغییر نیازهای کار

 نیک،استفاده از فناوری های جدید، بهرمندی از کسب و کار های الکترو

 رشته یو انتخاب کار فرمایان بر اساس دانشگاه محل تحصیل، توسعه تاکید

نتایج  هبازارکار، بی اعتمادی کار فرمایان ب نیازهای به توجّه بدون ها

 دانشگاه ها.

ضعف مراکز 

 دانشگاهی

 ولمی عکمبود اساتید، کمبود امکانات فیزیکی دانشگاها، کمبود امکانات 

ز اها، عدم استفاده ت علمی در دانشگاهتخصصی در دانشگاه، کمبود مقاال

 ایفرصته و موقعیتها تعقیب بجای موجود شرایط حفظ فناوری های نوین،

ز ضعف در چاپ کتب کاربردی مطابق با نیاز رو جدید در دانشگاه ها،

یت کیف پایین بودن جامعه، کاربردی نبودن پایان نامه های ارشد و دکتری،

ول های کارآموزی در طبهتر نبود دورهآموزش، کمبود و یا به عبارت 

لمی ع،نبود المپیاد آموزش تیفیبه ک یتوجه نکردن کافدروران تحصیلی، 

 محور دانشگاه ها در یو ماد یانسان هیبن ضعفد در ز مینه کار آفرینی،

 ی.عمل یجنبه ها

ضعف مدیریتی 

در وزارت علوم و 

 تحقیقات

 رشد، ندانشجویا جذب برای زاربا نیاز با مطابق استاندارد های نرم نبود

 یک بودن، دانشجویان پذیرش ظرفیت افزایش، هادانشگاه رویهبی کمی

 سنجش جهت تحصیل اتمام زمان کارشناسی دانشجویان برای جامع آزمون

 دانشجویان. صالحیت

 تناسب عدم

  یهارشته

 دانشگاه تحصیلی

 کار بازار و

قدیمی بودن، محتوی  نی،به روز نبودن رشته های تحصیلی تربیت بد

نیازهای جامعه، نا آشنایی  همگام نساختن سر فصل دروس با دروس،

-اشتغال مهارت یتوسعه به توجّهی دانشجویان با نیازهای کار فرمایان، کم

 پذیری.

 و مهارت دانش،

 به مربوط درک

 تحصیلی رشته

 یان،ضعف بنیه علمی دانشجو نبود درک درست دانشجویان از تربیت بدنی،

مقاومت دانشجویان در برابر تغییر، کمبود اعتماد به نفس در دانشجویان، 

نداشتن روحیه کار آفرینی، نبود خالقیت در دانشجویان، کمبود سواد 
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کدگذاری 

 انتخابی

کد گذاری 

 محوری
 کد گذاری باز

 هایآموخته سطح بودن پایین و های عمومیمهارت اطالعاتی، نداشتن

 های ارتباطی دانشجویان، تاکید دانشجویان بر کسبعملی، ضعف مهارت

 نمره و مدرگ گرایی.

 

 شودیمورد مطالعه م ۀدیپد شیدایاست که سبب پ یطیمجموعه شرا .یعلّ طیشرا

 طیشرا ت کهچهار مقوله اس انگریها بمصاحبه یمحتوا لیتحل جینتا (2008کوربن و اشتراوس، )

 نهیمز نبود شامل طیشرا نیا کندیم نییتب مورد مطالعه را ۀدیبه عنوان پد یریپذاشتغال یعلّ

، بازار کار یهایژگیوی، رونیب یهاها با سازمانارتباط دانشکده عدمی، دولت یهاتیخدمات و حما

 یهاتناسب رشته عدم، قاتیدر وزارت علوم و تحق یتیریمد ضعفی، مراکز دانشگاه ضعف

 .دی می باشلیمهارت و درک مربوط به رشته تحص دانش،ر و دانشگاه و بازار کا یلیتحص
 یی دانش آموختگان تربیت بدنریپذ مربوط به اشتغال رایط میانجیش -5جدول

کد گذاری 

 انتخابی
 کد گذاری باز کد گذاری محوری

 شرایط میانجی
 محیطی شرایط

 کالن

-هرههای خارجی، بارتباط دانشکده های تربیت بدنی با دانشگاه

گیری از دانش کشورهای پیشرو، رشد فرهنگ خود اشتغالی و 

-انشر بین جامعه، تغییر دیدگاه  دانشجویان و دکار آفرینی د

های گیری از تکنولوژیآموختگان نسبت به دانشگاه، بهره

های سیاسی همچون نمایندگان مجلس، دولت از نوین،حمایت

 نی،های تربیت بدکارآفرینی، ارتباط مستقیم و مستمر دانشکده

 دم،دانشجویان و اساتید با ذی نفعان ،مشتریان و بطورکلی مر

 یی وهای دولتی به بحث کار آفرینی ، اشتغال زاافزایش بودجه

 ب، وهای برتر، حمایت ناشران کتحمایت مادی و معنوی از ایده

باط های خالق دانش آموختگان، ارتنشریات از چاپ و نشر ایده

ی ارفههای تربیت بدنی با باشگاه ها ورزشی آماتور و حدانشکده

ر ره گیری از  دانش و تجربیات کاکشور و خارج از کشور، به

ش افرینان برتر و صاحبان کسب و کارهای التکرونیک در اموز

ی دانشجویان، هماهنگی بین نهادهای آموزشی و وزارتخانه ها

پزشکی، وزارت  فرهنگ و ارشاد و همچون وزارت کار، علوم

 وزارت ورزش، سازمان تامین اجتماعی.
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کد گذاری 

 انتخابی
 کد گذاری باز کد گذاری محوری

 فردی هایویژگی

 مهارتی و

 و ویاندانشج

 آموختگان دانش

 ناییتوا به اعتماد ورزش، بخش به ورود برای کافی وجود انگیزه

 بین در گروهی و تعاونی کار روحیه بلند پروازی، خود، های

 و کسب مورد اطالعات در به دسترسی دانش آموختگان،

 از دانشجویان و دانش آموختگان استفاده ورزشی، کارهای

 تخصصی مهارت دوران تحصیل،، در آمده به وجود هایفرصت

 های ارتباطی، ویزگی های شخصیتی،دانش آموختگان، مهارت

 اطالعاتی. هایمهارت ،مستمر یادگیری، خودکارآمدی

 فردی هایمهارت

 و علمی اساتید

 به افزایی مهارت بر تاکید تدریس، نوین هایروش از استفاده

 دی،کاربر قیقاتتح انجام کارآفرینی، آموزش افزایی، دانش جای

تدریس سرفصل های دروس  کاربردی، و عملی مطالب بر تاکید

 ورهدمرتبط با نیاز به روز، بهره گیری از کار آموزی در طول 

، مالی، ارتباطی، عاطفی گانه)سواد 6تحصیلی، توسعه سواد 

رزیابی های اای(، استفاده از شیوه  رایانه و تربیتی، ای رسانه

 ای تخصصی و عمومی.هنوین،توسعه مهارت

 و دانشگاه ارتباط

 و دولتی هایبخش

 دولتی غیر

 از استفاده ذیربط، هایاداره و هاسازمان بین الزم هماهنگی

 بخش از ظرفیتهای استفاده خصوصی، بخش هایظرفیت

تعاون، انجام تحقیقات مشترک بین دانشگاه و بخش های 

 اجرایی.

 

و  هددیدر آن رخ م (مقوله) دهیاست که پد یدهاگستر یساختار ۀنیزم ی.انجیم طیشرا

 یانجیم طیپژوهش شرا نیآن مؤثر است. در ا یامدهایپ ایواکنش نشان دادن به آن،  یبر چگونگ

 یهارتو م یفرد های یژگیو، کالن یطیمح طیشرا شامل یانجیم طیمقوله به عنوان شرا چهار

 های خشبدانشگاه و  ارتباط، دیاسات یو علم یفرد های مهارت، و دانش آموختگان انیدانشجو

 .ی می باشددولت ریو غ یدولت
 ی دانش آموختگان تربیت بدنیریپذ مربوط به اشتغال شرایط زمینه ای -6جدول

کد گذاری 

 انتخابی
 کد گذاری باز کد گذاری محوری

 شرایط زمینه
 هایمهارت توسعه

 عمومی

 هایمهارت های وانمندیت موجود، ارتقای قوانین با آشنا ساختن دانشجویان

حرفه،  و کار با مرتبط نگرشی های جنبه پرورش دانشجویان، ای حرفه و شغلی

توانمندی  دانشجویان و  دانش   ای حرفه اخالق و کار تقویت اخالق
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کد گذاری 

 انتخابی
 کد گذاری باز کد گذاری محوری

 تفکر هایمهارت، یادگیری هایمهارت، مسئله حل های آموختگان با مهارت

 شفاهی ارتباطات، زمان مدیریت های مهارت، تفکرتحلیلی هایمهارت، انتقادی

 میان و اجتماعی -سیاسی فهم، بخشی خوداثر هایمهارت، نوشتاری و

 کار و همکار های مهارت، تحلیل و بررسی هایمهارت، شخصی ابتکار، فرهنگی

 خالقیت. توانای و جمعی

-برنامه رویه تغییر

درسی و رشته  های

 ها تربیت بدنی

هش های دروس دانشگاه، کارسی، تغییر سرفصلهای دروز آمدسازی برنامه

 لفص سر دروس تئوری و افزایش دروس عملی مرتبط با کار افرینی، تلفیق

 و البمط بر کارآفرینی، تاکید بیشتر مبانی با تربیت بدنی هایرشته دروس

 زایشاف کاربردی، بدنیتربیت های رشته گسترش عملیاتی، و کاربردی آموزش

 غیر هایرشته درسی برنامه در پایه فناوری و رتیمها های آموزش سهم

 رد مهارتی آموزش هایدوره برگزاری ، سازماندهی(اختیاری دروس مهارتی

 با یاختیار دروس اجرای و طراحی موجود. های ظرفیت افزایی هم و دانشگاه

 آموزش. عملی جنبه بر تأکید با افزایی دانش مهارت رویکرد

 هادانشکده ارتباط

 با بدنییتترب

 بیرونی هایسازمان

تی، های تربیت بدنی و سازمان ها خصوصی و دولنامه بین دانشکدهتفاهم

ه با م نامها و کمیته ملی المپیک، تفاهتفاهمنامه با وزارت ورزش، فدارسیون

 شرکت های دانش بنیان،

 بستر ایجاد

 و کارآفرینی

 عملی هایمهارت

یت های تربافزاری در دانشکدهی و سختهای نرام افزارتوسعه زیر ساخت

نوین  های بدنی، حمایت از ایده های کار افرینی، تقویت و استفاده از فناوری

اموزشیف تقویت فعالیت های گروهی، فراهم کردن جو خود اشتغالی در 

غالی د اشتها و کارگاهای آموزشی، تامین نیازهای خودانشگاه، برگزاری همایش

 در دانشجویی شغلی مشاوره دفتر یا کارآفرینی رکزم دانشجویان،ایجاد

 صاصهای تربیت بدنی،  اختدانشکده در رشد مراکز اندازیدانشگاه، راه

 شدن لتبدی برای افراد آموختگان، انگیزش دانش برای زاییاشتغال تسهیالت

 کوچک، سازگاری آزمایشی هایطرح از موفقیت، حمایت سردمداران به

 ایده، احبص افراد از کارآفرینی، قدردانی با دیران دانشگاهم فلسفه و هاارزش

 با طمرتب رویدادهای کیفی و کمی ارتقای کار، محیط آشنایی دانشجویان با

 وختگانآم دانش میان سازیشبکه ، هادانشگاه در مرتبط مهارتهای و اشتغال

 شغلی موفقیت در تیمی کار دانشجویان، تقویت ارزش و دانشگاه موفق

 سرمایه ایجاد

 اجتماعی

تقویت تبادل اطالعات، توسعه مشارکت اجتماعی دانشجویان، رشد ارتباطات 

های اجتماعی، رشد اجتماعیف ایجاد شبکه های اجتماعی، افزایش ارزش
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کد گذاری 

 انتخابی
 کد گذاری باز کد گذاری محوری

 دانشجویان،ارتقای فرهنگ کار و آموختگان دانش بین در ارزشمندی احساس

عوامل قانونی 

 وحقوقی

ری در ازنگظام بانکی، قوانین نظام اداری و مالیاتی(، بحمایت های قانونی )ن

 شکدهجذب دانشجویان، بازنگری در سرفصل کتب درسی، تغییر در ساختار دان

 های تربیت  بدنی،تغییر در جذب اساتید دانشگاه.

 

،  یبه عبارت دارد. قرار در آن دهیاست که پد یاژهیو طیشرا ۀنشان دهند. ایشرایط زمینه

 اسخ بهه و پکنترل، ادار یکه در آن کنش متقابل برا است دهیمرتبط با پد عیوقا ایث محل حواد

ر این (. شرایط زمینه ای شناسایی شده د 2008تراوس، سکوربن و ا)ردیپذیصورت م دهیپد

 تیو رشته ها ترب یدرس های¬برنامه هیرو رییتغی، های عمومتوسعه مهارتمولفه  ۵تحقیق شامل

 یهاتو مهار ینیستر کارآفرب جادیای، رونیب یهابا سازمان یبدنتیها تربنشکدهدا ارتباطی، بدن

 .ی می باشدوحقوق یقانون عواملی و اجتماع هیسرما جادیای، عمل
 گان تربیت بدنیی دانش آموختریپذ مربوط به اشتغال راهبردهای -7جدول

کد گذاری 

 انتخابی
 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی 

 دراهبر

بازبینی  در 

در کتب 

 درسی

روزآمدسازی منابع 

 درسی

ه استفاده از منابع روز دنیا، تالیف کتب جدید، ترجم

 کتاب های  معتبر دنیا،کاهش تمرکز گرایی در برنامه

 بر درسی های برنامه ساختن متکی درسی، استفاد،

 ها. دانشگاه آموختگان دانش ای حرفه های شایستگی

 چه هر انطباق 

 های برنامه ربیشت

 نیازهای به درسی

 جامع

های کار ها در دانشگاه، آموزش مهارتتغییر سرفصل 

 یدرون ارتباط های عملی،برقراریآفرینی، تقویت مهارت

 تغییر قبل، مقاطع و عالی آموزشی درسی برنامه میان

 سهم یادگیری، افزایش به تدریس از آموزش رویکرد

خذ ا درسی، برنامه در پایه فناوری و مهارتی هایآموزش

 و مستمر التحصیالن، بهبود پیشنهادات فارغ و نظرات

 دانشگاه. برنامه فوق های فعالیت و ها آموزش مناسب

بهسازی 

منابع  

 بر انسانی

 جنبه محور

 عملی های

  نوسازی تقویت و 

 مادی و انسانی بنیه

  تربیت ها دانشکده

گری در جذب اعضای هیئت علمی جوان و توانمند، بازن

شیوه جذب هیئت علمی، بازنگری درجذب دانشجویان، 

، ها توانمندکردن منابع انسانی از طریق آزمایشگاه

 های فعالیت سایر و میدانی عملیات، بازدیدها، ها کارکاه

ای  حرفه صالحیت دانشجویان، تدوین نظام توانمندساز
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کد گذاری 

 انتخابی
 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی 

 اساتید و دانشجویان.

 تقویت

کارآفرینی در 

میان 

 دانشجویان

آموزش بنیه کار 

 افرینی

 و رشته هر با متناسب ای فرابرنامه هایآموزش اجرای

-مهارت هایدوره توسعه و ساماندهی کار، بازار نیاز

افزایی، آموزش مبانی کارفرینی، آموزش و توسعه 

 عملگرایی، ریسک پذیری، طلبی،چالش )خالقیت،

استقالل طلبی، آموزش مهارت های عملی  و تقویت 

 دروس گذراندن ودکارامدی( در دانشجویان،باور خ

 حضور و دعوت ابتکاری، های طرح انجام کارآفرینی،

 فرایندهای نمودن آسان ها، دانشگاه در آفرینان کار

 و صنعتی آفرینی کار مراکز و هادانشگاه میان ارتباطی

 کتب تدوین برای تالش دانشگاه، از بیرون اقتصادی

 انشجویان.د خاص کارآفرینی آموزش درسی

 تقویت

 های آموزش

 مهارتی

 با متناسب

  کار بازار نیاز

 آموزش های مهارتی

 و هادانشگاه میان ارتباطی فرایندهای نمودن آسان

، هدانشگا از بیرون اقتصادی و صنعتی آفرینی کار مراکز

 قهعال دانشجویان به آفرینی کار الزم های مشاوره ارائه

 کارآفرینی آموزش سیدر کتب تدوین برای تالش، مند

 دوره های برگزاری دانشجویان، سازماندهی خاص

 هایظرفیت افزاییهم و دانشگاه در مهارتی آموزش

 رویکرد با اختیاری دروس اجــرای و طراحی موجود،

 افزایی. دانش /مهارت

 ارتقــای

 توانمندی

 مهارت های

 و شغلی های

ای  حرفــه

دانش 

 آموختگان

 های دوره تقویت

 و ها  حرفه، ارتیمه

 مشاغل

التحصیالن،  فارغ با مستقیم و مستمر ارتباط برقراری

 در کاریابی و شغلی مشاور ساختارهای سازی فعال

 موجود تجارب مستندسازی و شناسایی ها،دانشگاه

 هایها، آموزشدانشگاه موفق تجارب تدوین ها،دانشگاه

 های رشته درسی برنامه در پایه فناوری و مهارتی

سازی اختراعات و نوآوری های غیرمهارتی، تجاری

 بسته دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید، تدوین

 برای راهنما استادان و صنایع برای تشویقی های
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کد گذاری 

 انتخابی
 کدگذاری باز مقوله فرعی مقوله اصلی 

 کارآموزی. امر در سازنده و موثر مشارکت

 ارتقــای

 کیفی و کمی

 رویدادهای

 بــا مرتبط

 اشتغال

برگزاری  رویدادها 

 علمی

دانشجویان،  برای آفرینی کار آموزش های دوره اجرای

 های ویژگی با دختر دانشجویان ویژه به دانشجویان

 حضور و آفرینان، دعوت کار شخصیتی و شناختی روان

 و سمینارها قالب در ها دانشگاه در آفرینان کار

 عینی و عملی آشنایی منظور به مختلف میزگردهای

 ،آنها صیتیشخ و ای حرفه رازهای و رمز با دانشجویان

 افزایی آشنایی با دانش و آموزشی هایدوره برگزاری

فناوری های نوین در حوزه تربیت بدنی،  برگزاری 

کارگاه ها و همایش ها ملی و بین مللی درحیطه کسب 

با  ارتبــاط و کارهای الکترونیک، ایجاد دفاتــر

 هر در فدراسیون ها و هیئت های ورزشی،باشگاه ها

 دور برگزاری و کارآفرینی های دوره دانشکده، توسعه

 ورزشی. هایآپ استارت های

 

 دهیپد یبرا ییهستند که راه حل ها یکنش ها، اقدامات هدفمند ایراهبردها  راهبردها:

ها و  فتهایه ب. با توجه شوندیم یجیو نتا امدهایپ جادیسازند و منجر به ا یمورد نظر فراهم م

انش راهبرد برای اشتغال پذیری د 6دهای تحقیق شامل راهبر حاصل از پژوهش، یهاداده

 ابع من یبهساز ،یدر در کتب درس  ینیبازبآموختگان شناسایی شدند این راهبردها شامل 

 یاهزش آمو تیتقو ان،یدانشجو انیدر م ینیکارآفر تیتقو ،یعمل یبر محور جنبه ها یانسان

 دانش یارفــهو ح یشغل یهامهارت یمندی ها، ارتقــای توانبازار کار  ازیمتناسب با ن یمهارت

 .می باشد مرتبط بــا اشتغال یدادهایرو یفیو ک یکم یو ارتقــا آموختگان



یدیمهرزاد حم ،ینیرحسیام داحسانیس ،یفاطمه روشن  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      316

 

 

 
 

 داده بنیاد هینظر هیپا برهای کیفی برآمده از دادهمدل  -2شکل 

 

 

 

 

 



...یبدن تیدانش آموختگان ترب یرپذی اشتغال های تیقابل ییشناسا  

 317 

 بحث و نتیجه گیری

 یرویر ند یگذار هیاست و سرما ها جامعه و توسعه یعامل دگرگون نیمهمتر یانسان یروین

 رشد عیسرو ت یور بهره شیافزای اساس یها نهیاز زم یکیکار  یروین تیفیک یارتقا و یانسان

 دنیبتربیت جامعه، بخش  مهمی هااز بخش یکی (.1393،یوسفیو  پوری احمد) است یاقتصاد

 یها وعاز موض ی تربیت بدنیها شتهبه اشتغال دانش آموختگان ر توجه ان،یم نیاست و در ا

 تیهر تربما خودی کار یهانهیزم یها برارشته نیا انیدانشجو شود تالش دیاست که با یمهم

و  کسب هب ازیخود ن یکار در رشته تخصص یشدن برا آمادهی برا تربیت بدنی انیشوند. دانشجو

کردند  انیبنیز  (201۵الو کاسبرت ). مودارند هایتوانمند ها واز مهارت یااز مجموعه یمندبهره

 از یه بخشکاست  ییهاتیمنوط به داشتن قابل بازارکار ها درکه جذب دانش آموختگان دانشگاه

 دیبا یهدانشگا یهاتیو فعال یآموزش یهابرنامه ه،یپا نی. براشودیکسب م لیآنها در دوران تحص

خشد و ارتقا ب کند و جادیا انیدانشجو در را یریپذاشتغال یهاشود که مهارت یطراح یاگونه به

 یط را یندیافر تربیت بدنی یعال آموزش یهاها و مؤسسهالزم است تا دانشگاه گر،ید به عبارت

وفق م یت شغلرقاب ندیفرا شوند و در زیشان متمارده آنها از افراد هم آموختگان کند که دانش

 با یدنب تیآموختگان تربدانش یرپذیالاشتغ های.در این تحقیق به شناسایی قابلیتباشند

 پرداخته شد. ادیداده بن کردیرو

 عدم، یدولت یها تیخدمات و حما نهینبود زم، بود که آناز  یحاک قیتحق نیا جینتا 

 عفضی، مراکز دانشگاه ضعف، بازار کار یهایژگیوی، رونیب یهاها با سازمانارتباط دانشکده

انش، دزار کار دانشگاه و بای، لیتحص یهاتناسب رشته عدم، قاتیدر وزارت علوم و تحق یتیریمد

 تیربدانش آموختگان ت یریاشغال پذ یعل طیاز شرای لیمهارت و درک مربوط به رشته تحص

 بود. یبدن

 .شودیم مطالعه مورد یدهیپد پیدایش سبب که است شرایطی مجموعه علّی شرایط

ی دانش آموختگان ریپذاشغالاره شده علت نیاز به مورد اش 7 یتمامگفت که  توانیم نیبنابرا

 مصاحبه برخی نمونه عنوان به. دولت ی توسطامشاوره و پشتیبانی خدمات زمینه شده است. نبود

 همچنین دانش آموختگان های به مشاور حمایتهایارائه  در دولت که بودند باور این شوندگان بر

 محکمی منسجم و سازوکارهای ورزش با مرتبط تیدول نهای بین سازما قوی ارتباطات برقراری

 چالش دچار آنها کردن اجرایی بعد در زمینه دراین ییهابرنامه وجود صورت در دستکم یا ندارد

 یهایتعاون و توسعه تشکلها و تشکیل از حمایت زمینه این در اصلی راهکارهای کی از. است

 و هالستن، (1392) همکاران و وحدیم یهاپژوهش نتایج .است دانش آموختگی و دانشجویی

 و کسب در زمینه آموختگاندانش به یامشاوره یهاتیحما نبود بر ( مبنی2017) همکارانش
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 به که (2016) همکارانش و بدناریکوا، (2008همکاران ) و حسینی یهاافتهی همچنین کارها

 .داشته تاکید دولتی هایحمایت و هایبانیپشت کمبود

 آموزشی عوامل تربیت بدنی آموختگان دانش یریپذاشتغال شرایط علی ینترمهم از یکی

 و ها برنامه تناسب نبود به مربوط یکی: باشدیم عامل سه از ناشی خود چالش این. است

 در دانشگاه استادان ضعف به مربوط دیگری، کار بازار نیاز و روز نیاز با هماهنگ درسی محتواهای

 آشنایی نا و کارآفرینی های آموزش ضعف چالش آخر در و دانشجویان به الزم های مهارت انتقال

 نظر به، بنابراین. کار و کسب فضای و کار به مربوط های مهارت با آموختگان دانش و دانشجویان

 عمده مانع و چالش عنوان به، کار بازار با کشاورزی های درس محتوای تناسب نداشتن رسدیم

. است شده مطرح گزاره یک عنوان به تحقیق این در که است اریبیک بروز در آموختگان دانش

، (138۵) عزیزی و زمانی جمله از مختلف محققان توسط بارها که است مهمی مسأله مورد این

 است. امروز گرفته قرار دییتأ مورد( 138۵) بیگی علی و شهبازی، (1392) همکاران و موحدی

 باید و است توجه قابل بسیار آن سرعت که است اقتصاد اصلی و بارز ویژگی از یکی تغییر

 فارغ ما کار جویای بیکاران از کثیری جمع .روند پیش تغییر با متناسب را ها قابلیت و استعدادها

 التحصیالن فارغ با های کشور گرفتاری از یکی مهارت فقدان و هستند دانشگاهی التحصیالن

 کار بازار با دانشگاهی التحصیالن فارغ زا بسیاری مهارت و تحصیلی است. رشته دانشگاهی

 و شود برقرار ها دانشگاه با رشد مراکز و فناوری و علم پارک بین ارتباط لذا باید، نیست متناسب

 با اقتصادی نظام و آموزشی نظام .شود توجه نیز دانشجویان عملی مباحث به تئوری بحث کنار در

 به آموزشی نظام. گذارندیم تأثیر یکدیگر ردعملک بر و دارند جدی تعامل و ارتباط یکدیگر

 نیتأم را انسانی نیروی منظر از اقتصادی نظام تخصصی نیازهای، عالی سطوح در خصوص

 نیروی تربیت عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه مهم بسیار کارکردهای از یکی واقع در. کندیم

 مشاغل و کار بازار، اقتصادی نوین و متغیر شرایط و نیازها با که است ای کرده تحصیل انسانی

، اقتصادی تغییرات که است نکته این مبین مشاغل و کار بازار شرایط بررسی. باشد هماهنگ

 الملل بین مقیاس در تولید نظام تا شده باعث شدن جهانی پدیده و سازمانی و صنعتی

 مانند ییها. مهارتگیرد قرار تأکید مورد جهانی کار بازار در اشتغال برای را جدیدی یهامهارت

 جدید های سازمان استخدامی الگوهای در رایانه از استفاده و ارتباطات، مسأله حل، گروهی کار

 به مربوط جدید یریپذانعطاف این رسدیم نظر به. ردیگیم قرار تأکید مورد یاندهیفزا طور به

 بازار یک در فعالیت نیاز مورد که شودیم هایی مهارت شامل، بلکه، نیست شغلی ویژه یهامهارت

 نیاز براساس دانشجو پذیرش بنابر این باید ظرفیت .است مشاغل از یاگسترده دامنه با وسیع کار

 دانشگاه در تحصیلی های رشته ایجاد شود، مجوزهای تعیین متخصص نیروی به کار بازار آینده
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 آموزشی های دوره دروس یهاسرفصل کند، تغییر شرایط و زمان با متناسب و باشد موقتی

 احراز شرایط با دروس سرفصل بین شوند و تنظیم و بازبینی مرتبط شغلی های زمینه براساس

 شود. ایجاد همسویی و هماهنگی نظر مورد مشاغل

از سوی دیگر امروزه شرایط بازار کار تغییر پیدا کرده است نیازها، عالیق و سالئق مردم 

ین هست که دانش آموختگان و دانشجویان تربیت بدنی به مهارت متنوع شده است، لذا نیازمند ا

ی مطابق با نیاز های روز مردم مجهز شوند. همچنین به دلیل تعدد بیش از حد هایستگیشاها و 

 مؤسساتفارغ التحصیالن دانشگاهی و خروجی بیش از نیاز جامعه و ورود انها به بازار کار، تعدد 

راسری، پیام نور، غیر انتفاعی، علمی کاربردی( که رشته تربیت دانشگاه آزاد، س) یعالآموزش 

با موج گسترده ای از نیازمندان به کار روبرو هستند. بنابراین کسانی موفق  دارندیمبدنی بر 

هستتند که بتوانند به دانش و مهارت های فنی و عمومی و تخصصی مجهز باشند. در بسیاری از 

های اشتغال پذیری ( عناصر و ویژگی2012)1ه شده است: بینکلیاشار هامهارتتحقیقات به این 

یادگیری برای فراشناخت )را شیوه تفکّر: خالقیّت و نوآوری، حلّ مسئله، تصمیم گیری، 

 -ی کارکردن: ارتباطات همکاری و کار تیمی ابزارهای کار کردن: سواد اطالعاتییادگیری( شیوه

روندی، مهارت کار و زندگی، مسئولیّت پذیری فردی و فناوری اطالعات و ارتباطات زندگی: شه

 نیاز فارغ التحصیالن مورد یهایستگی، شا(1392همکاران ) و کند. باقریاجتماعی معرفی می

، نوآور، خّلاق، یریپذانعطاف شامل جامعه تأمین نیازهای و محوری خدمت برای دانشگاه

 و کارتیمی یهیروح ،فراکنشی و شمندیهو، انطباق پذیری، وظیفه شناس و متّقی ،کارآفرین

نتیجه گرفت که دانش آموختگان تربیت بدنی نیازمند این  توانیمبنابراین  .داندیم گروهی

 و شایستگی های الزم را داشته باشند. هامهارتباید تمامی  هستند با توجه به تغییر بازار کار

 تر نشانخواهد داد؛ این بسی دانش آموختگان در یک زمینه و بستری رخ ریپذاشتغال

 مرتبط وقایع ای حوادث محل، عبارتی به. دارد آن قرار در پدیده که است یاژهیو شرایط یدهنده

 ردیپذیم صورت به پدیده پاسخ و اداره، کنترل برای متقابل کنش آن در که پدیده است با

ذیری دانش پپدیده اشغال . در واقع این بسترها باید فراهم شود تا (2008، استراوس و کوربن)

ی، های عمومتوسعه مهارت مورد: 6شامل  پژوهش این در شرایط زمینه آموختگان شکل بگیرد.

با  یبدنتیها تربدانشکده ارتباطی، بدن تیترب یهاو رشته یدرس هایبرنامه هیرو رییتغ

 املعوی، اجتماع هیسرما جادیای، عمل یهاو مهارت ینیبستر کارآفر جادیای، رونیب یهاسازمان

 است. یوحقوق یقانون

                                                 
1 Binkley 
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 نبوده دور اندوزی تجربه و کار محیط از مراکز آموزشی بیشتر پیشرفته کشورهای در امروزه

 نشان، ایران وضعیّت بررسی. بازاستها دانشگاه و آموزشی مراکز روی به تولید و درهای صنعت و

 یهابخش خدمات و ،صنعت با انشگاهد طوری که به؛ است فاصله تجربه دانش و بین که دهدیم

 زیانبار هایناهماهنگ این از ناشی خسارت و ندارد مطلوبی منطقی و ارتباط جامعه دیگر اقتصادی

 آموختگان دانش بیکاریها، خسارت حال زیانبارترین عین در و نیترعمده از یکی. است بوده

ی دانش آموختگان ریپذاشتغالبرای  یکی از بسترهای مورد نیاز(. 1389، همکاران و است )ایزدی

که در باال نیز  همانطور تغییر در برنامه ها درسی و تغییر سرفصل های درسی دانشگاه است.

مبتنی بر نیازهای بازار امروزی  معموالًو محتوی درسی دانشگاه قدیمی است و  هابرنامهاشاره شد 

به سمت کار  ود را تغییر دادهی تربیت بدی باید سر فصل های درسی خهادانشکده نیست.

 این اقتصادی نظام های و فناوری در ادامه تحوالت در افرینی و خود اشتغالی سوق دهند امروزه

 محرکهای عنوان به نیز را دیگری وظیفه، آموزش و پژوهش کنار در که دانشگاه ها بجاست توقع

 در و اقتصادی رشد برایها دولت این بر عالوه. گیرند عهده به منطقه هر اقتصادی رشد و ابتکار

، زندگی استانداردهای بهبود یعنی، سوم هزاره اقتصادی هایچالش ترین بزرگ به پاسخگویی

 منظور به عالی آموزشی نظام و هادانشگاه است بدیهی (1،2001دانا) کنندیم و فعالیت اشتغال

 نقش تغییر به المللی بین و منطقه ای، بومی، اقتصادی توسعه با فرآیند بیشتر هرچه سویی هم

 دانش تولید بر افزون که کارآفرین های دانشگاه سوی به است دانش تولید صرفاً که خود سنتی

و این حرکت (. 2،2006میان) کنند حرکت، کنندیم هم بدیل عمل به را ها آن، ایده ها وخلق

ی که که بتوانند مستلزم تغییر در برنامه های درسی قدیمی است که باید تغییر کند. طور

ی اشتغال پذیری را در دانشجویان آموزش دهند و آنها را برای بازار کار متغیر و رقابتی هامهارت

برنامه  خود یادگیری یهافرصت کیفیت ارتقای منظور به باید عالی آماده سازند. نظام آموزش

 دانشجویان در را رییادگی تداوم برای الزم یهایستگیشابتوانند  که کند را تدوین درسی های

مستلزم  ای برنامه چنین تدوین محتوای یادگیری جامعه حامی متفکران عقیده به. پرورش دهند

محتوای  ارائه، آن کمیت جای به محتوا کیفیت بر تأکید مانند معیارها برخی نمودن لحاظ

 با نیازهای محتوا تناسب، العمر مادام یادگیرنده هدف پرورش با محتوا تناسب، متنوع و منعطف

 منابع ازسایر استفاده و دانشجو دادن مشارکت و محتوا برای تغییر استاد از حمایت، جامعه

 .است درسی کتاب کنار در یادگیری

                                                 
1 Dana  
2 Mian 
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ر بست جادیابدنی آموختگان تربیتپذیری دانشیکی دیگر از بسترها شناسایی شده اشتغال

، (1388) همکاران و قات حسینیی دانش آموختگان است. تحقیعمل یهاو مهارت ینیکارآفر

. دانندیم  ینیکارآفر آموختگانبسترها اشتغال دانش( در تحقیقات خود یکی از 2008) حجازی

 از صنعت یک به ورزش تبدیل و طرف یک از جهان در فناوری و علم سریع تحوالت و تغییر

 آنها از ذرگ که ستروبه رو ساخته ا جدیدی یهاچالش با را ورزش اندرکاران دست، دیگر طرف

و وجود  رینیکارآف نقش میان این در .است خالقانه یهاروش و رویکردها کارگیری به نیازمند

 مرتبط های فرصت وگسترش کشف طریق از تواندیم کارآفرینی. است کننده کارآفرینان تعیین

ی شغلی شیوه زندگی و ایجاد فرصت ها در تغییر، اقتصادی رونق های زمینه بدنی تربیت با

 در موزشآ نقش از نباید بین این. در مبتنی برگسترش را برای کلیه اقشار جامعه فراهم کند

 با جامعه که زمانی در. درست شد غافل بدنی تربیت در آموزش نقش از آن از تر مهم و کارآفرینی

 ی جذبد براتوانمن آموختگان دانش میان تمایز عدم، روست روبه اشتغال و بیکاری فراگیر چالش

 بسیار عوامل غیره و عملی و فنی های توانمندی به یتوجهی، بروابط حاکم بودن ،حمایت و

 منجر دنیب تربیت دانشجویان میان در یعالقگیب در نهایت و بی انگیزگی به که مهمی هستند

ی دیدگاه ها ،شکل کارآفرینی برای درک ورزش مهم است. و از این طریق ورزش .شودیم

 این از. دهدیم ربط هم به را مختلف کشورهای و مناطق، ها سازمان ،جوامع ،زشکارانور ،مربیان

 باید و باشدیم آن مفید مدیریت و آموزش و ورزش امر در و بدنی تمایل کارآفرینی در تربیت رو

 و ورزش در کارآفرینی جهت مناسب فضای بسترسازی جهت در ذیربط های سازمان یهمه

 یندنما اقدام آن آموزش

. ، بوداجتماعی سرمایه پذیری توسعهیکی دیگر از بسترهای الزم برای قابلیت های اشتغال

( 2013همکاران )و  3(، شری2010)2(، اسمیت2004و همکاران )1این مولفه در تحقیقات فوگات

 نظر در آموزشی اهداف از یکی را اشتغال پذیری ( بر آن تاکید شده است. اگر2009)4و آن مایر

 برای سرمایه نوع سه از عالی آموزش دانشجویان نظام ( معتقد است که2001)۵م؛ اچوریبگیری

 یهیسرما و، ی انسانیهی، سرمامالی یهی: سرمااز عبارتند که برخوردارند اهداف آموزشی به نیل

شده  تاکید فراگیران اجتماعی یهیسرما شناختن به رسمیت ضرورت بر دلیل همین به. اجتماعی

 گفت یکی توانیم دیگر سخن به (2013، شری و همکاران، 2009، 1پرادو ؛2009، 6گاناست )

                                                 
1 Fugate  
2 Smith 
3 Shiri 
4 Anne-Marie 
5 Etchevery 
6 Eng 
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فوگات و است ) آنان اجتماعی یهی، سرماافراد اشتغال پذیری بر مؤثر متغیرهای از

 زمینه اشتغال پذیری ارائه در مدلی (2007) 3( و پول و اسویل2006) 2(. واتس2004همکاران،

مهارت و درک مربوط به رشته تحصیلی، مهارت عمومی، تجربه  این مدل شامل دانش و کردند

 این در عمومی یهامهارت از زندگی و کار و یادگیری توسعه شغلی و هوش هیجانی است. منظور

 مورد و ندیآیم کار به مشاغل وسیعی از گستره در بالقوه به گونه ای که است ییهامهارت ،مدل

 یادگیری، توانایی به شامل خالقیت، انعطاف پذیری، تمایل گوناگون هستند که کارفرمایان نیاز

 و شفاهی فشار، ارتباط تحت کار دیگران، توانایی مدیریت گروهی، توانایی مستقل، کار کار

 تصمیم گیری و توانایی و مسئولیت زمان، پذیرش جزئیات، مدیریت به نوشتاری، حساب، توجه

اسویل و ) نینو فناوری های از بهره گیری اییسازماندهی و توان و هماهنگی، برنامه ریزی

 و شناسایی ،مسأله حل، ابتکار یهامهارت از عبارت که و کار نیز کسب یهامهارت (.2007پول،

(. از b ،2010پولاسویل و ها است )چالش به و واکنش کاردانی، رهبریها، فرصت روی بر کار

 تجارب کارفرمایان برای که دهدیم اننش زیادی یهاپژوهش .هستند عمومی یهامهارت دیگر

برای  بیشتری امید کاری یتجربه دارای دانش آموختگان و هستند قائل زیادی ارزش کاری

 موفقیت و احتمال افزایش برای شغلی یتوسعه (. یادگیری2007، اسویل و پولدارند ) استخدام

 عالیق عمیق شناخت، تربیش در خودآگاهی دانشجویان به عامل این. است مهم شغلی رضایت

 یادهیسنج تصمیمات، شودیمباعث  و کندیم کمک کار بازار یهافرصت و شناسایی، شغلی

حال  عین در و راهبردی نقشی ( این مؤلفهa ،2010پولاسویل و ) رندیبگ خود شغل درباره

 معنای به هیجانی نیز هوش .دارد بر عهده آن در موفقیت و شغلی مسیر تعیین برای برانگیزاننده

 احساسات و مدیریت خود در انگیزش ایجاد منظور به، دیگران و احساسات خود شناخت ظرفیت

 مبتنی بر شغلی هایفرصت افزایش باعث مؤلفه این تقویت .است دیگران با رابطه در شخصی

اسویل،  و پولاست ) آموزش قابل یک ویژگی، هیجانی هوش. شودیم مردم با داشتن سروکار

 سوی ارتباطات به دانشجویان اجتماعی ارتباطات که تالش شود بنابر این بایستی(. 2007

 دانش آموختگان با ارتباطات افزایش است یهی. بدشود هدایت اشتغال پذیری در مؤثر اجتماعی

 اقتصاد در نوظهور یهابخش به توجه ویژه با ورزش جامعه کلی طور به و بالقوه کارفرمایان ،موفق

 .گردد دانشجویان اشتغال پذیری افزایش سبب دتوانیم ورزش

 و یعوامل قانونآموختگان پذیری دانشهای مورد نیاز برای اشتغالیکی دیگر از بستر

گوردن ( و 1397ی و همکاران )دالرستاقی میعظ ،(1393ی)اریاختی بود. که در تحقیقات حقوق
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این محققان در تحقیقات خود نیز  چرا کهنیز بر این موضوع تاکید شده است.  (2009)1و نتراجان

آموختگان می عنوان داشتند که عوامل قانونی و حقوقی از بسترهای الزم برای اشتغال دانش

 یاو مقررات از مولفه نیقوان یو اجرا نیحاکم بر تدو یهااستیدر نظر داشت که س دیاباشد. ب

است  یدر حال نیرود و ایمبه شمار  یکسب و کار در هر کشور ینهاد طیدهنده مح شکل یاصل

سو مستلزم ارائه  کی ازی ورزشدانش آموختگان  اشتغال پذیریتوسعه   یبرا یساز تیکه ظرف

 گریدی سوجامعه است، اما از  یازهایاساس ن محور و بر بازار کردیها با روها و مهارتآموزش

مناسب جهت  یحقوق و یقانون یهانهیزم جادیا ازمندین ی و کارآفرینیریتوسعه اشتغال پذ

 یو حقوق یمسائل قانون رایباشد، زیم حوزه ورزش دری و خدمات یدیتول یهاتیفعال گسترش

 شود، گرفته کار درست به که اگر یمعن نیبه ا د،یلبه عمل نما دوی ریشمش مانند تواندیم

 وهیش به اگر و دینمایم لیتسه ایو  ایمه رای درعرصه اقتصاد رقابت و تیفعال طیشرا  و بسترها

 ،یشود)المع یتلق نانیکارآفری برای مانع عنوان به تواندیم رد،یاستفاده قرار گ مورد نادرستی ا

 مداوم راتییکه تغ افتندیدست  جهینت نیبه ا (2009و نتراجان ) گوردن راستا نیهم (. در1389

-یم شدهی زیربرنامه ریغ وی تصادف کامال که حاکم و مقررات نیقوان و دولتی هااستیس در

در  نیخواهند نمود. ا جهینتیرا  ب  شانیدر جهت توسعه کسب و کارها نانیباشند، تالش کارآفر

مانع توسعه  را یو حقوق یقانون مسائل زیاز  هر چ شیب زین یورزش نانیاست که کارآفر ی حال

و مقررات  نیقوان  ییو تنوع  همراه با عدم همسو یپراکندگ رایدانند، زیکسب و کار خود م

آنها شده است،  یبرا یساز مشکالت فراوان نهیزم نانه،یکارآفر یموجود  با توسعه کسب و کارها

 نیمانند قوان کیاستراتژی نیکارآفر نهیزم ری و حقوقی قانون ریو پاگ دست که موانع یبه نحو

ی ب و کارهاتوسعه کس دیق نانیاست که گاها کارآفر یحد بهی ادار یو بروکرواس یبانک ،یاتیمال

ی اصالحات یو مقررات داخل نیاست در قوان الزمیی فضا نیزنند. در چن یخود را م نانهیکارآفر

کسب و  طیحال حاضر مح طیشرا بهبود اصالحات منتج به نیکه ا یبه نحو ردیپذ صورت

 گردد. یورزش نانهیکارآفری کارها

 ییها، کنشتعامالت، راهبردها رفتارها، اعمال (1390) کربین و استراس نظر مطابق

 و مسائل با مواجهه در افراد توسط هاتیموقع مدیریت چگونگی و عادی عمل طرز در که هستند

 جمله از .ردیگیم شکل خاصی یدهیپدآنها  گرفتن صورت با و رودیم کار به آنها حل برای

ی، در کتب درسدر   ینیبازباشتغال پذیری؛ یهاتیّقابلی سازنهیزم جهت پیشنهادی راهبردهای

 تیتقو، انیدانشجو انیدر م ینیکارآفر تیتقوی، عمل یبر محور جنبه ها یمنابع  انسان یبهساز

                                                 
1 Gordon & Natarajan 
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و  یشغل یمهارت ها یتوانمندی ها ارتقــای، بازار کار ازیمتناسب با ن یمهارت یآموزش ها

 .ودب مرتبط بــا اشتغال یدادهایرو یفیو ک یکم یارتقــاو  دانش آموختگان یحرفــه ا

 از یکیها دانشگاه در بدنیتربیت آموزش و محتوایها برنامه کیفیت به مربوط یهاچالش

ارائه  به حد از بیشها دانشگاهدر  که نظر این است. از دانش آموختگان اشتغال عوامل اصلی

به  کافی نکردن توجه باعث مسأله این که شودیم توجه کسب نمره و نظری یهادرس

 محور استادها دانشگاه بیشتر آموزشی در یها. برنامهاست شده کاربردی و عملی یهاآموزش

 تدریس غیرفعال یهاروش و راهبردها کارگیری به با و کالس سخنرانی درارائه  با بیشتر و بوده

 یا، مسألهشرایط این. ردیگیم صورت آموزشی ندارد فرایند در چندانی نقش یادگیرنده آن در که

 موحدی، (1388) همکاران و برآبادی، (1389) همکاران و موحدی در تحقیقات کهاست   اساسی

 .است شده مطرح نیز (2011) 2بوتون و ( کالرک2014) 1کومار و کومار، (1392) همکاران و

 مقوله شودیم پرداخته آن به این زمینه در پیشرفته کشورهای بیشتر در که راهبردهایی از

 عامل هب کشورها توجه بیشتر در که طوری به. است آموزشی یهاروش تدریس و کیفیت بهبود

دانش  یریپذاشتغال راهکارهای یکی از عنوان به ی تربیت بدنیهادانشکده در تدریس کیفیت

 مقوله به این کاربردی و عملیاتی جنبه از اگر ولی. شودیم گرفته در نظر تربیت بدنی آموختگان

 در عملی و اجرایی مراکز با دانشگاه نظام آموزش بین اطارتب برقراری یقین به شود پرداخته

 با رمستم و ارتباط تماس، شغلی نیازهای باها آموزش همسویی و هماهنگی ،ورزش بخش

 و یاحرفه یهاآموزش به جدی توجه، اشتغالی و خود کارآفرینی بر تاکید، کاریابی یهامؤسسه

  .شوندیم کار نیازهای بازار کردن رفط بر در آموزش کیفیت بهبود باعث، مهارت آموزی

 باید و کرد تقویت را آن و سنجید را آن مختلف هایجنبه باید آفرینیکار به دستیابی برای

 هایفعالیت، طرفی از، داشت خواهد پی در را جدید تفکرات ظهور جدید هزاره که کرد اذعان

 مدیریت التزام و اعتقاد و است برزمان فرایندی( کارآفرینی آموزش برنامه) کارآفرینی از پشتیبانی

 و ها ایده بررسی در خوبی به باید صنعت اهداف و مسائل و باشد مقطعی و گذرا نباید هادانشگاه

 معتقدند متخصصان از بسیاری، شد مشخص که طور همان. شود گنجانده آفرینان کار خالقیتهای

 در( فنی و فرهنگی، سیاستی، شیپژوه - آموزشی) کارآفرینی آموزش عوامل از یک هر که

 در آموختگان دانش بیکاری بر آمدنفائق  روند در تأثیرگذار عوامل از توانندیم خود جایگاه

، اند داشته را تأثیرگذاری سهم بیشترین که عوامل این جمله از. باشند جدید هزاره جریان

 آموزش، است( کارآفرینی هب کارجویی از گذر همان )که کارآفرینانه فرهنگ و تفکر سبکآموزش 
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 همسویی، دانشگاه و صنعت بیشتر چه هر ارتباط منظور به راهبردهایی تدوین، کارآفرینی مبانی

 در کارآفرینی ادبیات باها دانشگاه پژوهشی و آموزشی هایریزیبرنامه و یهاسیاستگذار پویایی و

، یافته توسعه کشورهای وهشیپژ و آموزشی مراکز با علمی هایهمکاری و ارتباط، شدن جهانی

 نوآوریهای بر تأکید و سازی بومی، اطالعاتی سواد بر تأکید و کارآفرینی فرهنگ ارتقای و آموزش

 ارتقای و تکریم، شدنجهانی و کارآفرینی محورهای راستای در پژوهی آینده، کارآفرینی درونزاد

 و توانش، دانش ایجاد، اریتج فراوری و الکترونیکی تجارت، کارآفرین هایشخصیت جایگاه

-نامهپایان و ها پروژه به دادن جهت، دیجیتالی کارآفرینی خصوص به کارآفرینی به مثبت نگرش

 در الکترونیکی ابزارهای از استفاده، اطالعات فناوری و کارآفرینی موضوعات به دانشجویی های

، محیطی عوامل کارگیری به و شناسایی طریق از تواندیم دانشگاه است. غیره و کارآفرینی جهت

 را کارآفرینی ظهور، است شدن جهانی بارز مشخصه که فناوری از استقبال و فرهنگی، اقتصادی

 آموزش که چرا، سازد فراهم هادانشگاه آموختگان دانش اشتغال برای را مناسبی زمینه و ترآسان

 از تحقیق این نتایج اساس رب واحتماالً  آفرینیکار دیده آموزش زیادی تعداد داشتن با عالی

از سوی . است برخوردار آموختگان دانش اشتغال برای شرایط سازی فراهم برای بیشتری شانس

 به یامشاورهی هاتیارائه حما دیگرباید عنوان داشت که نه دولت و نه دانشگاه در

رزش و با مرتبط دولتی هایسازمان بین ارتباطات قوی برقراری همچنینآموختگان دانش

 در زمینه این در ییهابرنامه صورت وجود در کمدست یا ندارد محکمی و منسجم سازوکارهای

 که عملیاتی وکاربردی سازوکارهای جمله از بنابراین است. چالش آنها دچار کردن اجرایی بعد

و  دانشجویان مشاوره مراکز سیتأس ازاند عبارت پیشنهاد کرد چالش این رفع جهت در توانیم

، اجتماعی رفاه و تعاون، کار وزارت و وزارت علوم همکاری با یابیشغل زمینه درآموختگان نشدا

 و دوطرفه ارتباطات برقراری ،یآموختگدانش و دانشجویی یهایتعاون وها تشکلتوسعه  و تشکیل

 ورزش. بخش با مرتبط یهاسازمان بین اجرا و قابل شده ریزی برنامه، مستمر

گری یا میانجی که ه راهبردهای مطرح شده باید به شرایط مداخلهبرای دستیابی ب 

 ینهیزم میانجی، گذار باشد توجه شود. شرایط ریتأثپذیری دانش آموختگان بر اشتغال توانندیم

 دادن نشانواکنش  چگونگی بر و دهدیم رخ آن در( مقوله) پدیده که است ایگسترده ساختاری

مداخله گر در این تحقیق  شرایط (.2008، استراوس و کوربناست ) مؤثر آن پیامدهای یا، آن به

و  انیدانشجو یو مهارت یفرد هاییژگیو، کالن یطیمح طیشراگزاره شامل:  4بصورت کلی 

 ریو غ یدولت هایدانشگاه و بخش ارتباطو  دیاسات یو علم یفرد های مهارت، آموختگاندانش

 شامل انگیزه توانندیم گرمداخلهعنوان کنیم شرایط  تریجزئ. چناچه بخواهیم بطور بودی دولت

 و تیمی کار روحیه -بلند پروازی -خود هایتوانایی به اعتماد -ورزش بخش به ورود برای کافی

 استفاده -ورزشی کارهای و کسب مورد اطالعات در دسترسی -آموختگاندانش بین در گروهی
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 -آموختگاندانش عمومی هایمهارت -ران تحصیلدو در آمده به وجود فرصت های از دانشجویان

 آموزش -افزایی دانش به جای افزایی مهارت بر تاکید -تدریس نوین هایروش از استفاده

 بین الزم هماهنگی -کاربردی و عملی مطالب بر تاکید -کاربردی تحقیقات کارآفرینی انجام

 که باید در تدوین باشدیمخصوصی  بخش یهاتیظرف از استفاده -ذیربط یهااداره و هاسازمان

را یکی  یو مهارت یفرد هاییژگیو( 2007و همکاران )1مک آردلراهبرد مورد تو جه واقع شوند. 

دانند. به این معنی که هر چقدر دانش آموختگان دانشگاهی از های اشتغال پذیری میاز قابلیت

تکایی، میزان آگاهی نسبت به شغل، ی فردی و روانشناختی مانند اعتماد به نفس، خود اهایژگیو

ی اجتماعی، میزان تالش در هاتشکلمیزان حمایت اجتماعی، گرایش شخصی به مشارکت در 

تر خواهند بود. نتایج این تحقیق نیز کاریابی برخوردار باشند به همان میزان در احراز شغل موفق

(، 201۵) 3کسون(، ج2006) 2(، لین1394موید این نتیجه است. محمدی و روحانی )

 یو مهارت یفرد هاییژگیو( نیز در تحقیقات خود به نقش 2014و همکاران ) 4اسکیوینگتون

 .اندداشتهپذیری اشاره های اشتغالبه عنوان یکی از مهارت نآموختگاو دانش انیدانشجو

شرایط  .بوده اند مداخله گر شرایط با مرتبط هایمقوله دیگر محیطی کالن شرایط 

 نظیر هاییهمقول از گیرد ومی بر در را آموزش بخش کل گسترده چتری مانند کالن-محیطی

 اینکه دلیل به. اندشکل گرفته سیاسی عوامل و اجتماعی-فرهنگی عوامل، اقتصادی عوامل

 در هانظام سایر با خود و هایبخش زیر با باز اجتماعی نظام یک به عنوان آموزش و پرورش

به  ها مقوله این توجه به، است دولتی کشور در آموزشی نظام از میعظی بخش و است ارتباط

 .رسدمی نظر هب اجتناب ناپذیر بدنیپذیری دانشجویان تربیتاشتغال در مداخله گر عوامل عنوان

 مدل اساس بر دانش آموختگان دانشگاهی پذیریاشتغال از حاصل پیامدهای منظر از 

پذیری ونی اشاره داشت. منظور از پیامدهای درونی اشتغالموجود دو پیامد درونی و بیر مفهومی

پذیری دانش آموختگان پیامدهایی است که بر خود دانش های اشتغالو یادگیری مهارت

 فردی رشد ،شغلی برای آینده هایمهارت ها شامل کسبآموختگان مربوط می شود. این مهارت

 منزلت ارتقای و اجتمای هایمهارت ارتقای، تخصصی و علمی پذیری هویت، فرد شکوفایی و

بیرونی پیامدهایی است که بر جامعه خواهد بود که شامل:  اجتماعی بود. منظور از پیامدهای

، بدنی تربیت دانشجویان و دانش آموختگان اشتغال افزایش، رشته تربیت بدنی تخصصی شدن

های کلی در بستر دانشکدهبطور این دو پیامد جامعه است. سالمت افزایش، کشور اقتصادی توسعه

                                                 
1 McArdle 
2 Lin 
3 Jackson 
4 Skivington 
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تربیت بدنی صورت خواهد پذیرفت، لذا امروزه دانشگاه ها برای ایفای نقش مؤثرخود، در عین 

ای بهتر باشند. به این دار آیندهتوانند پرچمدار و طالیهوفاداری به ساز و کارهای سنتی خود نمی

ی در نظام آموزشی، تحلیل و گذارهای سیاستریزی آموزشی، شیوهدلیل تجدید نظر در برنامه

تبیین تعامل بین حوزه صنعت و دانش، بازنگری در ساختار و وظایف نهادهای قبلی دانش، 

های نو در تحقیقات به منظور تولید دانش، تجدید نظر در نظام پذیرش دانشجو، یافتن شیوه

فرهنگ جامعه و بررسی روش های بهبود کیفیت آموزش و نیز تبیین رابطه میان آموزش عالی با 

مسائل اجتماعی، پاسخگویی نظام آموزش عالی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه به ویژه 

بازار کار از جمله موضوعات مهمی است که با توجه به نیازهای متغیر و متنوع جهان امروز برای 

وامل لزوم تحول نماید، بنابراین تأمل و تعمق در این عنیل به توسعه، ضرورتی گریز ناپذیر می

سازد. مطرح شدن انتظارات جدید از نظام بنیانی در نظام آموزش عالی را به خوبی روشن می

ای است که های اخیر از عوامل عمدهآموزش عالی در بیشتر کشورهای جهان به ویژه در سال

 ردد.گهای آغاز چنین تحولی قرارداده است که به جستارهایی از آن اشاره میبرخی از نظام

محور ییش  دانش بطور کلی با توجه به مطالب گفته شده می توان نتیجه گرفت  که جامعۀ

اند نیاز داشته باشد به افراد فرهیخته نیاز یافته تعلیم خاصی زمینۀ در از آنکه  به افرادی که تنها

برنامه بر تأکید و توجّه با تقاضا، این به پاسخگویی منظور به باید های تربیت بدنی دانشکدهدارد. 

 از و نمایند فراهم آموختگان دانش در را مختلف مهارت و تقویت توسعه زمینۀ آموزش های

 هایجنبه محور دانشکده تربیت بدنی بر انسانی منابع درسی، بهسازی کتب در  بازبینی طریق

 بازار یازن با متناسب مهارتی هایآموزش دانشجویان، تقویت میان در کارآفرینی عملی، تقویت

 و کمی ، ارتقــایآموختگان دانش ایحرفــه و شغلی هایمهارت هایتوانمندی کار، ارتقــای

 و تئوری و نظری هایآموزش بر صرف تأکید جای اشتغال، به بــا مرتبط رویدادهای کیفی

 توسعۀ و ار،کارورزیک با همراه یادگیری یا هدفمند کارآموزی پروژه، قبیل از هاییشیوه بکارگیری

 بین ارتباط تقویت منظور به مختلف هایسازمان و اجتماعی نهادهای صنعتی، مراکز با ارتباط

 کار فرصت نظری هایآموزش کنار در تربیت بدنی آموختگان دانش بردارند تا گام عمل و تئوری

مهارت واقعی محیط در کار قطری از  و نمایند پیدا را خود تحصیلی رشتۀ با مرتبط هایپروژه در

 همچنین. نمایند برطرف را خود مهارتی هاینیازمندی و کنند نقد و آزمایش به را خود های

 در که شغلی آیندۀ و دانشجویان به دانشگاهی مختلف هایمعرفی رشته به نسبت سازیزمینه

 دارند، رشته  این نآموختگا دانش از مقصد هایسازمان که انتظاراتی بیان و است آنان انتظار

 ذکر رشته آن تأسیس و اندازیراه در که اهدافی اساس بر تربیت بدنی هایرشته از هریک برای

 قبیل از ویژه هایمهارت آموزش تخصّصی، هایآموزش درکنار بعالوه است ضروی است شده

 مهارت می،تی کار و ارتباطات هایمهارت اندیشی، مثبت خودکارآمدی، و نفس به اعتماد مهارت
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 و اطالعات های فناوریمهارت هیجانی، هوش ارائه، مهارت نویسی، رزومه مهارت مصاحبه،

 زمینۀ می تواند دانشگاه کارآفرینی مراکز همچنین و راهنمایی و مشاوره مراکز طریق از ارتباطات

 .نماید تقویت را کار بازار به آموختگان تربیت بدنی دانش ورود
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