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چکیده
شور بدنی و علوم ورزشی کتربیتۀالتحصیالن رشتپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال فارغ:هدف

.انجام شده است
یران ورزشی و مد، هادانشگاهی علمهیأت ياعضانفر از115شامل یق تحقهاي نمونه:شناسیوشر

براي گردآوري . ینفع بودندذنظر و یق صاحبتحقموضوع زمینۀدر کهبودند ی بدنیتتربرشتۀ التحصیالن فارغ
فرم (ها و پرسشنامهفرمجلسات مصاحبه، قبلی،مطالعات،هاي بررسی اسناد و مداركاطالعات از روش

ت باز و بسته، پرسشنامۀ عوامل درونی، پرسشنامۀ عوامل بیرونی و فرم تعیین االشامل سؤSWOTشناسایی 
گیري از نظر با بهرهبه منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا . دشاستفاده ) موقعیت استراتژیک

درثبات درونی ابزار. کارآفرینی استفاده شدةمدیریت ورزشی و دانشکدمدیریت، ةخبرچهارده نفر از استادان
آزمون براي.محاسبه شد94/0،ضریب آلفاي کرونباخروش ها بهآزمودنینفر از سیرويمقدماتی ۀیک مطالع

ارزیابی عوامل و ماتریس ) IFE(ارزیابی عوامل داخلیماتریس،فریدمنيارتبههاي فرضیات پژوهش از آزمون
.استفاده شد) SPACEM(ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیکدر نهایت و ) EFE(خارجی 

بدنی و علوم التحصیالن تربیتاشتغال فارغ) درونی و بیرونی(در تجزیه و تحلیل شرایط محیطی:هایافته
. بندي شده ترتیب اولویتتهدید شناسایی و ب33فرصت و 33ضعف، ۀ نقط40قوت، ۀ نقط18ورزشی 

وداخلیعواملبدنی و علوم ورزشی از نظرتربیتۀالتحصیالن رشتاشتغال فارغپژوهش نشان دادهايیافته
است مواجهنیزداخلی با تهدیدهاي خارجی متعدد و عمدهيهاوجود ضعفو بانداردمناسبیوضعیتخارجی

.قرار دارد) WT(عیت یعنی در موقعیت تدافعی که در ماتریس ارزیابی جایگاه، در بدترین وض
التحصیالن اشتغال فارغهايبراي تبیین استراتژيشرایط موجود براساسشود پیشنهاد می:گیرينتیجه
WTهاييبر استراتژWOو ST،SOهايياستراتژبر استفاده از ایران عالوه بدنی و علوم ورزشیتربیت

.شودکیدأتنیز 

.کیاستراتژبدنی و علوم ورزشی، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام اشتغال، رشتۀ تربیت:لیديکيهاواژه
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مهمقد
شمار ترین مسائل اجتماعی روز در کشور بهاز مهمبیکاري نه فقطو موضوعهاي اشتغال چالش

ترین چالش توان آن را مهمگذشته میۀدهبلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو ،آیدمی
این بحران، گسترش فقر و ۀواسطپیامدهاي بی. آینده نیز به حساب آوردۀاجتماعی چند ده

ثبات و انسجام اجتماعی را به مخاطره هاي اجتماعی و فرهنگی است که طبیعتاًافزایش دیگر آسیب
هزار 175حدود 1357عالی در سال آموزش سساتؤها و متعداد کل دانشجویان دانشگاه. اندازدمی
آمار(مشغول به تحصیل هستنددر کشورهزار دانشجو 700میلیون و 3هم اکنون. نفر بود675و 

کننده است، اما در حال حاضر بین نظام این رشد در نگاه اول خوشحال. )1390آموزش عالی، 
. )1386ارفعی، (منطقی وجود نداردیارتباطکیفی و کمی آموزشی و بازار کار کشور به لحاظ 

1390اول سال ۀدرصد در سه ماه5/11به 1375درصد در سال 1/9رسمی بیکاري از میزان
که نیروي هاآموختگان دانشگاهبیکاري در بین دانشمیزانرسیده است و این در حالی است که 

گونه آمار رسمی در ایران هیچالبته.بیکاري عمومی استمیزانبرابر دوهستندجامعه ۀانسانی نخب
بدنی و ورزش وجود ندارد تا به استناد آن مدیران و بخش تربیتو مشخصی از شاغالن

ةانجام شده درباريهاپژوهش. تدوین کنندهاي کالن خود راگیرندگان ارشد کشور، سیاستتصمیم
خود یلیتحصۀرشتبوط بهمرکارجذب بازاریدهد که آنان به درستینشان مالنیالتحصفارغ

زاده و عتیشر(کنندیمدایپیانحراف شغلایمانند و یمکاریبایاز آنان ياریشوند و بسینم
).1386همکاران، 

تأکید "بیست و یکمةها در سدآموزش عالی و دانشگاه"در همایش جهانی یونسکو با عنوان 
ویژه از ۀ اقتصادي بهکنیم توسعآن زندگی میاي که درترین نقش آموزش عالی در سدهکه مهمشد

، رئیس کنفرانس مسائل مالی آموزش عالی، در )2003(1تعبیر گتجنس. راه تربیت متخصصان است
کشورهاي مختلف تحقیقات درنتایج . »اندها گره خوردهها با شغلدانشگاه«: باره این چنین استاین

5، نولند)2000(4، ماکسول و همکاران)1998(3، آندرسون)1997(2آدامزتحقیقاتاز جمله

جوانان براي ورود به ةترین انگیزشغلی مهمةدهد که انگیزنشان می) 2001(6و کانتون) 2001(
.دانشگاه است
آموزشهايظرفیتافزایش. استیافتهسریعیگسترش اخیرۀدر دو دهدر ایران عالیآموزش 

افزایشموجبکشورهاياستانۀکلیدر عالیآموزش مراکزها و دانشگاهایجادطریقاز عالی

1. Gaehtgens
2. Adams
3. Anderson
4. Maxwell et al
5. Noland
6. Canton
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هايبخشموجود در شغلیهايفرصتبینهماهنگیو عدم است ها شده دانشگاهالتحصیالنفارغ
را فراهم دانشگاهیالتحصیالنفارغبیکاريةپدید،تقاضاکمبودعبارتیبهو اقتصاديمختلف 

، )1381(، صبوحی )1386(انزاده و همکارت مهرعلیتحقیقادر ).1385بختیاري، (ساخته است
التحصیالن بحرانی اشتغال فارغنیز به وضعی نامناسب و گاه) 1387(و نوبخت ) 1383(خواه فراست

.شده استدانشگاهی در ایران اشاره 
ایجاد اشتغال براي در زمینۀفراوان قابلیتتن داشبا وجودهاي دانشگاهی که یکی از رشته

بدنی و تربیتۀرشتروستبهرواین مشکل بالتحصیالن دانشگاه و جذب نیروهاي متخصص افارغ
که درصد کمی از کردنددر پژوهش خود اشاره ) 1386(اتیو بیفراهان. استعلوم ورزشی 

و در انتخاب شغل آزادي دارند و کنند میدانشجویان از وضعیت اشتغال خود احساس رضایت 
در تحقیق )1388(جوادیان صراف و همکاران. ستهاه یکی از مشکالت آنن شغل آیندیافتۀدغدغ

شغلی خود نگران هستند و تنها ةدرصد از دانشجویان، نسبت به آیند2/70که کردندخود اشاره 
هاي هنري بر یافتهبنا. دانندشغلی مؤثر میةدرصد از دانشجویان، استادان خود را در مشاور5/45
10تنها د ومتخصص نیستنیروهاي انسانی درصد ن80ایرانیورزشيهاندر سازما، )1388(

و ارشدکارشناسییراندر ایورزشيهاو سرپرستان سازمانیرانمدیلیدرصد مدارك تحص
،یراندرصد مد90یکاکه در آمریدر حال. ترندیینو پاکارشناسیگردرصد د90و ستدکترا

. هستندتریینپابا مداركها ورشتهیردرصد از سا10دارند و یبدنیتمدرك دکترا با تخصص ترب
در کشورمان، بدنیرشتۀ تربیتالتحصیالن دانشگاهیبیکاري فارغةکنندوضعیت نگرانبرعکس

هاي هاي جدید فعالیتورزش در دنیا جایگاهی مناسب و متنوع براي ایجاد اشتغال و ایجاد فرصت
هاي جدیدي را به توان فرصتهاي کاري در آن میا شناخت زمینهکه بدي پیدا کرده استاقتصا

.اجتماعی کشور بهره گرفتواقتصاديۀاز آن براي پیشرفت و توسعوجوانان و جامعه معرفی کرد 
هاي ملی و متناسب با ارزشامروزهاي ایران کشوري در حال توسعه است که ضمن پرداختن به نیاز

.خود را با دیگر جوامع کاهش دهددموجومذهبی، باید فاصلۀو 
دهد که عالوه بر لزوم ایران با سایر کشورهاي مشابه نشان میوري ملی و مقایسۀبهرهۀمطالع

. هاي ملی و عملکردي نیز اهتمام ورزیدباید به افزایش ظرفیت،پرداختن به ساختارهاي مدیریتی
، استنیروي انسانی سالم و تندرستمین و تربیتأساز تزمینهکهبدنی و ورزش تربیتۀتوسع

درهاي متعددي هاي گذشته برنامهدر سال. آیدی به شمار میۀ ملّهاي توسعبخشی از برنامه
کارایی یل عدم هماهنگی و انسجام کافی،ا به دلامی طراحی و اجرا شده،نهادهاي مختلف ورزش

بدنی و ورزش و با در بخش تربیتجود هاي موبا توجه به مشکالت و نارسایی. را نداشته استالزم 
محوري به بر لزوم گذر از سلیقه1375کید رهبري نظام جمهوري اسالمی در سال تأ

کید دولت در أهاي کالن مدیریت ورزش کشور و معماري آینده و تگیريمحوري در جهتاستراتژي
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ورزش ۀورزش، توسعوبدنیتربیتعمومی کردن ورزش و علمی نمودنسوم توسعه مبنی بر ۀبرنام
گذاري و نظارت اي، تمرکز امور سیاستورزش حرفهۀهاي داراي اولویت و توسعقهرمانی در رشته

پژوهش و تحقیق، توجه جدي به ۀدولتی، توسعو واگذاري امور به بخش غیردر یک سازمان
بدنی و ورزش تربیتۀسند تفصیلی نظام جامع توسع(ها بدنی و ورزش در مدارس و دانشگاهتربیت

لزوم تدوین یک برنامۀ استراتژیک محور بیش از پیش ضروري )1384، منابع انسانیۀکشور، توسع
.رسدبه نظر می

وضعیت اشتغال برهابررسی، اما ایناشتغال انجام شدهۀدر زمینمطالعات زیادي
ابل استنادي در و مکتوب و ق،مدونۀبرنامگونهچیهآموختگان دانشگاهی محدود است و انشد

. رشته وجود نداردنیاالنیالتحصفارغي براژهیوی و ورزش بهبدنتیتربةحوزر اشتغال دۀنیزم
مدیریت منابع انسانی، همانند تدوین ةاتخاذ تصمیمات راهبردي و تدوین استراتژي در حوز

بررسی محیط ها، مستلزم اشتغال آتی آنالتحصیالن دانشگاهی در زمینۀاستراتژي براي فارغ
دن نقاط ها و تهدیدهاي محیطی و نیز انجام ارزیابی داخلی براي آشکار شخارجی و شناخت فرصت

به مطالعات صورت گرفته سعی توجه ، باتحقیقدر اینرواز این. قوت و ضعف در این حوزه است
دنی و علوم بتربیتۀالتحصیالن رشتشده است ضمن بررسی عوامل کلیدي اثرگذار بر اشتغال فارغ

ت استراتژیک اشتغال مشخص شود تاورزشی در ایران با تحلیل وضعیت اشتغال، در نهایت موقعی
این گروه جمعیتی و از طرفی ورزش اشتغالۀهاي توسعتدوین استراتژيبنیادي براي یارچوبچ

.دشوکشور فراهم

شناسی پژوهشروش
محسوب ، از نوع تحقیقات کاربردي نتایجو بر مبناي هدفتحلیلی است و -توصیفیپژوهشروش 

ی علمیأت هآماري شامل اعضايۀجامع. انجام شده استمطالعات استراتژیکۀدر حیطکهشودمی
یقات و تحقمدیران ارشد وزارت علوم، کشور،سسات آموزش عالی ؤی مورزشبدنی و علوم تربیت
سازمان ،)یتندرستی و پرورشونت معا(، وزارت آموزش و پرورش)یبدنیتتربکلةادار(ي فناور

ی ورزشبدنی و علوم تربیتۀرشتآموختگانملی المپیک و دانشۀبدنی و ادارات وابسته، کمیتتربیت
در زمینۀکهي آمارۀیان جامعماز مندهدفبه صورتیق تحقۀنفر به عنوان نمون115کهاست

نیز از بین آموختگانه دانشگرو. انتخاب شدند،ینفع بودندذنظر و یق صاحبتحقموضوع 
هانآالتحصیلی که حداقل دو سال از زمان فارغهادانشگاهکارشناسی ارشد ةدورآموختگاندانش

.انتخاب شدندداشتندرا ی الزم آگاهیط اشتغال محو نسبت به بودگذشته 
،)ويکاسند(د بررسی اسناد و مدارك ماننهایییوهها و شروشاز براي گردآوري اطالعات 

ي موفق و برخی از کشورهايهابرنامهی بررسو عالوه بر آن و اینترنتی ياجوي کتابخانهجست
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ۀي جلسات مصاحببرگزارو و نخبگاننظران ، صاحبنظرسنجی از ذینفعانط ومربوي هاسازمان
يهاهبرنامی بررسي برا،مرتبطیی اجراي هادستگاهیران ارشد مدنفر از 23شده با یتهداو مندهدف

در و کشوری ورزشبدنی و علوم تربیتۀیالن رشتالتحصاشتغال فارغۀینزمدر يتدوین شده و جار
یط اشتغال محجامع تاًی نسببررس. ساخته استفاده شدي محققهاپرسشنامهو هافرماز یت نها

SWOTهاي تجزیه و تحلیل با استفاده از روش. یالن حدود دو سال طول کشیدالتحصفارغ

سپس . دششناسایی و فهرست 2و خارجی1اي تحقیق، عوامل داخلیمرحلهاساس فرایند ده رب
جایگاه 3کیاستراتژماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام رجی تنظیم و با استفاده ازماتریس داخلی و خا

ا محیط اشتغال بپس از مطالعۀ.دشی تعیین ورزشبدنی و علوم تربیتۀیالن رشتالتحصاشتغال فارغ
نظران و ذینفعان و تدوین استفاده از بررسی اسناد و مدارك و برگزاري جلسات مصاحبه با صاحب

اولیهآزمونتعیین روایی محتواي پرسشنامه در یک پیشبرايمقدماتی با تکنیک دلفی، ۀپرسشنام
و نامه و اعالم اصالحات و پیشنهادهاپرسشۀخواهی شد که پس از مطالعخبره نظراز استادان

براي . دش، موارد ذکر شده بررسی و تغییرات مورد نظر اعمال هاحضوري با برخی از آنۀمصاحب
سیمقدماتی تعداد ۀگر در یک مطالعبا هدف حذف عوامل مداخلهوپرسشنامه گیري پایایی اندازه

یب آلفاي ضرSPSSافزار آماري تحقیق پرسشنامه را تکمیل کردند و با استفاده از نرمۀنفر از جامع
میزان این ضریب که بیانگر ثبات یا هماهنگی و قابلیت اعتماد ابزار تحقیق . کرونباخ محاسبه شد

امه در چهار پرسشن. ابزار سنجش است) پایایی(اد به دست آمد که بیانگر قابلیت اعتم94/0،است
) لفهؤم33(دها و تهدی) لفهؤم33(ها ، فرصت)لفهمؤ40(نقاط ضعف ،)لفهمؤ18(ت نقاط قوبخش

.تهیه شد
از گیريبهرهبا آوري شده، بندي اطالعات جمعپس از استخراج و دسته،براي توصیف اطالعات

در بخش آمار استنباطی، درصدو فراوانی میانگین، انحراف استاندارد، يهااز شاخصSPSSافزار نرم
براي واي فریدمن آزمون رتبهت، فرصت و تهدیدها ازترین نقاط ضعف، قوبندي مهمبراي رتبه

هاي ارزیابی داخلی و خارجی از ماتریسنیزالتحصیالن ایرانتعیین موقعیت استراتژیک اشتغال فارغ
در ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی، . استفاده شدکیاستراتژماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام و 

جمع امتیاز عوامل خارجی بر روي محور جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روي محور افقی و 
تهدید ةدهندباشد، نشان5/2تا 1اگر جمع امتیاز نهایی عوامل خارجی بین . گیردعمودي قرار می

همچنین، اگر جمع امتیاز نهایی عوامل . باشد، بیانگر فرصت است4تا 5/2خارجی و چنانچه بین 
باشد، بیانگر قوت داخلی 4تا 5/2چه بین چنانباشد، به مفهوم ضعف داخلی و 5/2تا 1داخلی بین 

.است

1. Internal Factor (IF)
2. External Factor (EF)
3. Strategic Position and Action Evaluation Matrix (SPACEM)
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هاي پژوهشیافته
ي هادورهي تحصیالت تکمیلی، برگزاري هادورهاي فریدمن نشان داد گسترش نتایج آزمون رتبه

هاي درونی مناسب تعداد نیروي انسانی متخصص در کشور از قوتنسبتاًمربیگري و داوري و رشد 
).1جدول (شور است کدربدنیاشتغال تربیت

بدنی و علوم ورزشیتربیتۀالتحصیالن رشتت اول درونی اشتغال فارغقوپنجبندينتایج رتبه. 1جدول 
میانگین رتبهلفهمؤرتبه

07/12ي تحصیالت تکمیلیهادورهگسترش 1
06/12براي دانشجویاني مربیگري و داوري در حین دوره تحصیلیهادورهبرگزاري 2
91/10مناسب تعداد نیروي انسانی متخصص در کشور در چند سال گذشتهنسبتاًشد ر3
91/10بدنی و علوم ورزشیوجود واحدهاي درسی عملی در محتواي آموزشی رشتۀ تربیت4
46/10علوم ورزشی متعدد در سطح کشورو بدنی ي آموزشی تربیتهاگروهو هادانشکدهوجود 5

ریزي و استراتژي صحیح، دقیق و علمی فریدمن نشان داد فقدان برنامهاينتایج آزمون رتبه
توجهی مسئوالن به جایگاه ورزش به عنوان ، آشنا نبودن و کمدر کشوربراي توسعۀ اشتغال ورزشی 

ي هابخشو هادانشگاهقوي براي ایجاد اشتغال و کارآفرینی، فقدان ارتباط نزدیک بین قابلیتی
ۀالتحصیالن دانشگاهی در زمینهاي اشتغال فارغترین ضعفصادي جامعه مهممختلف اجرایی و اقت

).2جدول (ورزش است 

تربیت بدنی و علوم ورزشیرغ التحصیالن رشتۀضعف اول درونی اشتغال فاپنجبندينتایج رتبه.2جدول 

میانگین لفهؤمرتبه
رتبه

در اشتغال ورزشی ۀراي توسعریزي و استراتژي صحیح، دقیق و علمی بفقدان برنامه1
58/26کشور

قوي براي ایجاد قابلیتیتوجهی مسئوالن به جایگاه ورزش به عنوان کمآشنا نبودن و 2
39/26اشتغال و کارآفرینی

15/26ي مختلف اجرایی و اقتصادي جامعههابخشو هادانشگاهفقدان ارتباط نزدیک بین 3
59/25و نگهداري نیروهاي متخصص ورزش کشورفقدان نظام جامع شناسایی، جذب 4
20/25ن اشتغال و کارآفرینی در ورزشحمایت ضعیف مالی از محققا5
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جوان و وجود تیجمعهاي تحقیق، نهکه به نظر نمونشان داد دمنیفرياآزمون رتبهجینتا
ي مندعالقهفزایش ، نقش و جایگاه ورزش در غرور و افتخارات ملی و اکشوري سرشار در استعدادها

بدنی و علوم التحصیالن رشتۀ تربیتاشتغال فارغۀهاي توسعترین فرصتزنان به ورزش از مهم
).3جدول (ورزشی است 

بدنی و علوم ورزشیتربیتۀ التحصیالن رشتفرصت اول خارجی اشتغال فارغپنج بندينتایج رتبه.3جدول 

میانگین لفهمؤرتبه
رتبه

22/22کشوري سرشار در استعدادهاو وجود جوان تیجمع1
54/21نقش و جایگاه ورزش در غرور و افتخارات ملی2
62/20ي زنان به ورزشمندعالقهافزایش 3
17/20ي مختلف ورزشیهارشتهي هاباشگاهسیس تأ4
76/19بدنی در مدارسنگرش مثبت اخیر آموزش و پرورش به تربیت5

ورود افـراد غیرورزشـی و غیرمتخصـص بـه ورزش، عـدم توسـعۀ بخـش        ، 4بر نتایج جـدول بنا
گـذاري و  باالي سـرمایه خطري بانکی، هاوامباالي ةناکافی بودن تسهیالت، بهر(خصوصی در ورزش 

ـ برخـی رویـدادهاي   برگـزار نشـدن  و ) غیره تـرین تهدیـدهاي اشـتغال    ی در کشـور مهـم  المللـ نیب
.علوم ورزشی بودندبدنی والتحصیالن رشتۀ تربیتفارغ

بدنی و علوم ورزشیتربیتۀالتحصیالن رشتتهدید اول اشتغال فارغپنج بندينتایج رتبه.4جدول 

میانگین لفهمؤرتبه
رتبه

24/23ورزشی و غیرمتخصص به ورزشورود افراد غیر1

کی،ي بانهاوامباالي ةناکافی بودن تسهیالت، بهر(ورزشبخش خصوصی درۀعدم توسع2
48/20)غیرهگذاري وخطر باالي سرمایه

30/20ی در کشورالمللنیببرخی رویدادهاي برگزار نشدن3
76/19ي ورزشیهاأتیهو هاونیفدراسدولتی مانند تفکر دولتی در نهادهاي عمومی غیروجود 4
68/19سیاسی شدن ورزش5
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اشـتغال  و حـاکی از آن اسـت کـه    5/2از کمترمجموع نمرات ماتریس5براساس نتایج جدول 
.استفیضعدرونیاز لحاظ عواملبدنی و علوم ورزشی التحصیالن تربیتفارغ

بدنی و علوم ورزشیتربیترشتۀ التحصیالن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی اشتغال فارغ.5جدول 

امتیاز 2امتیاز1وزنعنوانردیف
3نهایی

وت
ق

S1012/0448/3041/0هادانشگاهوجود مراکز کارآفرینی در
S2 013/0467/3045/0ورزش قهرمانیةدر حوزهاباشگاهوجود

S3

ط ي مربوهاخانهمتشکل از وزارت(وجود شوراي عالی ورزش کشور
غیره با ریاست رئیس مانند کار، تعاون، علوم، آموزش و پرورش و

)س سازمان تربیت بدنیجمهور و دبیري رئی
014/0556/3050/0

................................................

................................................

................................................
S16 021/0695/3078/0ي تحصیالت تکمیلیهادورهگسترش

S17
نیروي انسانی متخصص در کشور در مناسب تعدادنسبتاًرشد 

018/0559/3064/0چند سال گذشته

S18016/0530/3056/0بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوريکل تربیتةوجود ادار

عف
ض

W1
ي کسب وهامهارتفقدان تناسب بین محتواي آموزشی رشته با 

016/0580/1025/0کار

W2
، شرح شغل و )عریف مشاغل جدیدت(طراحی مشاغل فقدان نظام 

016/0545/1025/0شرایط احراز مشاغل ورزشی

W3017/0333/1023/0بدنی و علوم ورزشیتربیتالنیالتحصفارغکانوننبود
................................................
................................................
................................................

W38 018/0469/1026/0مشاغل مرتبط با ورزشۀدر ایجاد و توسعهاباشگاهسهم اندك
W39021/0311/1028/0سازي ورزشنبود نظام تجاري

W40
ي مرتبط با اشتغال هاپروژهزمینۀنبود ردیف اعتباري مشخص در 

019/0333/1025/0در ورزش

Σ_028/2=1جمع

.مجموع ضرایب باید برابر یک باشد. باشدمی) بسیار مهم(تا یک ) اهمیتبی(ها و تهدیدهاست و از صفر ها یا فرصتها و ضعفوزن بیانگر اهمیت نسبی یک عامل در مجموع قوت. 1
در عوامل . قوت اساسی است4قوت نسبی و 3ضعف نسبی، 2به معناي ضعف اساسی، 1، رتبۀ در عوامل درونی. است4تا 1دهد و از امتیاز، وضعیت عامل مورد نظر را نشان می. 2

.فرصت اساسی است4فرصت نسبی و 3تهدید نسبی، 2به معناي تهدید اساسی، 1بیرونی، رتبۀ 
.آیددست میامتیاز نهایی، از ضرب وزن هر عامل در امتیاز به. 3
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هايها تهدیدوجود برخی فرصتبا، 6جدول در5/2از 36/2تر بودن عددبا توجه به کوچک
.شوددیده میبدنی و علوم ورزشی التحصیالن تربیتدر محیط خارجی اشتغال فارغنیز نسبی

بدنی و علوم ورزشیتربیترشتۀ التحصیالنماتریس ارزیابی عوامل خارجی اشتغال فارغ.6جدول 

امتیاز امتیازوزنعنوانردیف
نهایی

صت
فر

O1
رایگان بودن ر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بکیدتأ

015/0739/3056/0جامعهر اقشاۀورزش براي کلی

O2 016/0660/3059/0به ورزشهاخانوادهاقبال عمومی و گرایش
O3019/0755/3071/0کشوري سرشار در استعدادهاو وجود جوان تیجمع
................................................
................................................
................................................

O31
ریزي در دیریت و برنامهمةي شغلی فراوان در حوزهافرصتوجود 
012/0553/3043/0ورزش

O32
ساخت وسایل و ملزومات ةي شغلی فراوان در حوزهافرصتوجود 

013/0611/3047/0مرتبط با ورزش

O33
به ط ي شغلی فراوان در حوزة امور فرهنگی مربوهافرصتوجود 
011/0506/3039/0ورزش

دید
ته

T1015/0333/102/1بدنیتربیتۀدر رشتلیتحصستعد براي آموزان مدانشعدم تمایل
T2015/0323/102/0ي غیردولتی فعال در زمینه ورزشهاسازماننبود

T3
ي دولت از بخش خصوصی هاتیحماو هااستیسمشخص نبودن 

018/0321/1024/0و کارآفرینان در ورزش

................................................

................................................

................................................
T31012/0484/1018/0هاي ورزشی صدا و سیماانحراف در اهداف برنامه

T32
درآمد مردم براي استفاده از اماکن ورزشی ۀپایین بودن سران

017/0324/1023/0خصوصی

T33
بدنی در آموزش جایگاه نامناسب کمی و کیفی ساعت درس تربیت

017/0253/1021/0و پرورش

Σ_366/2=1جمع
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بدنی و علوم تربیترشتۀ التحصیالن ، اشتغال فارغاستمشخص 1طور که در شکل همان
به عبارتی بیانگر این واقعیت . داردقرار 1ورزشی در ماتریس ارزیابی موقعیت در وضعیت تدافعی

، روه است، از اینهاي داخلی با تهدیدهاي خارجی متعدد و عمده نیز مواجوجود ضعفبااست که 
هاي تدافعی و پیشگیرانه براي تغییر جهت و بهبود وضعیت تدوین استراتژي باید بر استراتژيدر

.موجود تأکید کرد

بدنی و علوم ورزشیتربیترشتۀ التحصیالن اشتغال فارغوقعیت و اقدام استراتژیکماتریس ارزیابی م.1شکل

گیرينتیجهبحث و 
بدنی، التحصیالن تربیتهاي اشتغال فارغتقو.ت شناسایی شدقونقطۀهجدهدر تحقیق حاضر 

کاران زاده و همطور که عمادهمان. دهدیت و نقش نیروي انسانی را در این حوزه نشان میماه
به هدف رشد یابیهر کشوري براي دستاندنتیجه گرفته) 1380(انهمکارراد و و علوي) 1379(

،در این میان آموزش عالی،انسانی نیاز داردۀفیزیکی به سرمایۀاقتصادي سریع، عالوه بر سرمای

1. Defensive

2.02, 2.36W T W O

S OS T
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و مدیریتی ياها و دانش و توان حرفهانسانی است که با ارتقاي مهارتۀنوع سرماینیترمعرف مهم
کشورها ابتدا بعضیحتی در . دباشبه رشد اقتصادي یابیکمک زیادي براي دستتواندیم

گذاري در آموزش نیروي انسانی و تشکیل سرمایه انسانی صورت گرفته و بعد رشد اقتصادي سرمایه
ۀدر جهت توسعهاتقواینگیري از با بهرهامیدوارانه توانیبنابراین م؛ و توسعه حاصل شده است

.دکرویژه با رویکرد خود اشتغالی اقدام اشتغال به
ویژه جهان سوم ال توسعه و بهسسات آموزش عالی در کشورهاي در حؤآموزشی مۀه برناماگرچ

دیباالتحصیالن دانشگاه براي احراز شغل در بازار کار فارغزهاي بازار کار مطابقت ندارد،با نیا
از این . )1366، تودارو(داشته باشندرا بگذرانند تا قابلیت انجام کار نیز را ياآموزش حرفهيهادوره

هاي تحصیالت تخصصی و کاربردي در مقطع کارشناسی و دورهيهادورهۀمنظر، تقویت و توسع
آفرینی در ورزش و به تبع آن افزایش فضاي شغلی براي دانشۀتکمیلی موجب رشد و توسع

بین جذب در بازار ،به طور کلی. شودیبه جامعه مترنیخدمات کارآمدتر و نوۀو ارائنالیالتحصفارغ
التحصیالن ارغبه همین دلیل به طور معمول فو )1370تورپ، (کار و تخصص رابطه وجود دارد

مربیگري و داوري و يهابرگزاري دوره،رواز این.شوندیسرعت جذب بازار کار مکارآمد دانشگاه به
متعدد يهاآموزشی و دانشکدهيهاگروهکمکدهاي عملی در محتواي آموزشی که به وجود واح

مندي باالي دانشجویان نیز و با عالقهشودیبدنی و علوم ورزشی در کشور آموزش داده متربیت
ثرتر ؤساز حضور مباالي آموزش و موفقیت شغلی، زمینهۀرابطدلیلبه تواندیم،همراه است

، فالح )1382(این موضوع با نتایج تحقیقات فراهانی . دشودر محیط کسب و کار التحصیالنفارغ
با کیفیت يکارۀها دریافتند که کسب تجربنآ. خوانی داردهم)1381(و صبوحی )1386(شهیدي

هاي نیازهاي شغلی دانشجویان براي در دانشگاه در موفقیت تحصیلی اثرگذار است و از اولویت
بدنی و ورزش تربیتۀدر سند تفصیلی نظام جامع توسع.شودیی موفق محسوب مشغلةداشتن آیند

ورزش کشور، رشد نسبتاً بدنی وکشور نیز تعداد و تنوع نسبتاً مناسب نهادهاي آموزشی تربیت
بیشترمندي عالقهسال گذشته و احتماالًپنجمناسب تعداد نیروي انسانی متخصص در کشور در 

هاي تتحصیلی خود از قوۀبدنی و علوم ورزشی به رشتتربیتۀموختگان رشتآدانشجویان و دانش
ی، تعداد به لحاظ کمتحقیق حاضرچند در هر. بدنی و ورزش کشور استمنابع انسانی تربیت

هاي بدنی در سالتربیتۀریزي درسی رشتبرتري داشته است، ولی تحوالت برنامههاتبر قوهاضعف
تواند ظرفیت میوهاي کاربردي و عملی در مقطع کارشناسی شده استرشتهاخیر سبب افزایش 

یز به دکتري نةهاي دورتخصصی شدن گرایشضمناً.التحصیالن را باال ببردجذب و اشتغال فارغ
.این فرایند کمک خواهد کرد

نی و بدتربیتۀالتحصیالن رشتاشتغال فارغدريهاي داخلی زیادضعفازنشاننتایج تحقیق 
به نظر ،با وجود این. ها نیز بر شمردتوان براي دیگر رشتهها را میالبته این ضعف. داردعلوم ورزشی 
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وجود بدنی و ورزش کشورالتحصیالن تربیترسد حداقل چند ضعف اساسی براي اشتغال فارغمی
نیروهاي متخصص ورزش کشور، نبود فقدان نظام جامع شناسایی، جذب و نگهداري ماننددارد،

، عدم وجود بانک اطالعاتی و امکان ردیابی در )همانند نظام مهندسی و نظام پزشکی(نظام ورزش 
ها به نگاه و عدم شناخت سیاستگذاران و که بخشی از آنآموختگان وضعیت اشتغال دانشۀزمین

به طوري که . شودرزشی مربوط میهاي وریزان از ظرفیت اقتصادي و تجاري گسترش فعالیتبرنامه
بدنی و ورزش نشان تربیتةذیربط در حوزيهاموجود سازمانيهابررسی اسنادي مدارك و برنامه

ۀالتحصیالن رشتاشتغال فارغۀی براي سازماندهی و توسعیمدون و جدۀبرنامگونهچیکه هدهدیم
ریزي بنا بر ماهیت، حالی است که برنامهبدنی و علوم ورزشی در کشور وجود ندارد و این در تربیت

ریزي از است، برنامهکردهاشاره ) 1995(1طور که جنسنهاست و همانمحور حرکت سازمان
و از ابزارهاي الزم براي ایجاد تغییر در سازمان محسوب تحیاتی و اساسی مدیریت اسيهامؤلفه

.شودیم
در .دتحول و پیشرفت ورزش کشور را رقم بزنندتوایریزي استراتژیک ممبتنی بر برنامهۀتوسع
ریزي و استراتژي صحیح، دقیق و علمی براي فقدان برنامه،تحقیقهاينمونهکه از دیدگاه صورتی 

این دیدگاه التحصیالن بیان شده است، ضعف اشتغال فارغنیتراشتغال ورزشی در کشور مهمۀتوسع
باره نشان در این را یک برنامه جامع و استراتژیک ریزي و لزوم تدوین ، اهمیت برنامهمشترك

هاي به تدوین برنامههاي ورزشی ایران بدون توجه به موضوع اشتغالالبته برخی فدراسیون. دهدمی
هاي ریزيیه و ترویج فرهنگ برنامهگام اولاین نوع اقدامات یک ناًیقیولی،انداستراتژیک اقدام کرده

تر و ر صورتی که براي استراتژي اشتغال باید با رویکردي کالند. شودمدت محسوب میبلند
در یک توانبآن ۀبه واسطبا ورزش را در نظر گرفت تابوط بههاي مرها و حوزهبخشۀ، همترجامع

.پایدار در ورزش گام برداشتۀمسیر توسع
یی نیز از زاپایین بودن سطح آگاهی مسئوالن ورزشی ذیربط نسبت به نقش ورزش در اشتغال

يهافرصتتواندیبه طور مستقیم مفقطاست و نه زورزش ذاتاً اشتغال. ستهاضعفنیترمهم
براي به دست آوردن اشتغال در سایر يالهیوستواندیبلکه م،اشتغال و کسب و کار را فراهم کند

اخیر از نوع ۀیک دهدرالتحصیالن دانشگاهی ایران بیکاري فارغکهبا توجه به این. باشدنیز ها بخش
ترین رئیس پژوهشگاه علوم انسانی نیز ضعف مدیریت مهمنظرساختاري ارزیابی شده است و به 

، بنابراین )1382بیابانی، (استآموختگان دانشگاهی اشتغال در بین دانشۀمشکل در راه توسع
ونگی ورود و مختلف و متعدد ورزش کشور از چگيهاعدم آشنایی مسئوالن در حوزهتوانیم

ةاشتغال در حوزیافتگیندالیل توسعهنیترمداخله در بازار کسب و کار ورزشی را از مهم
.بدنی و ورزش دانستتربیت

1. Jensen
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هاي مختلف اجرایی و اقتصادي ها و بخشبنابر نتایج تحقیق، فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاه
اشتغال يهاآفرینی از دیگر ضعفبدنی و کارهاي تربیتجامعه و عدم ارتباط بین دانشکده

ها عالوه بر بخشی در دانشگاهبیانگر اهمیت تقویت ارتباطات فرااین یافته . استالتحصیالن فارغ
) 1998(1هولتونةبه عقید. گروهی استتوجه به مسائل آموزشی و پژوهشی و ارتباطات درون

ۀصورت، توسعدر غیر ایننوعی توافق چندمنظوره بین دانشگاه و جامعه باید صورت گیرد،
يکشورهار،یسال اخپنجاهدر انجام شدهقاتیبر اساس تحق. شودرنگ میاقتصادي و اجتماعی کم

عیباال و صنااریبسیدانشگاهیو آموزشیعالوه بر دارا بودن سطح علمیالمللنیبۀاثرگذار بر صحن
همچنین این یافته . )2004، 2اینزلت(د نداردانشگاه و صنعت نیبيقویبرتر و قدرتمند، ارتباط

النیالتحصمندي از دانش کارآفرینی به عنوان کلید رفع معضل بیکاري فارغلزوم بهرهةبازگو کنند
صنعت و نیبترکیارتباط نزدجادیعامل انیترعمدهزین) 2004(3ویلسون. بدنی استتربیترشتۀ 

است در هر يضرورشانیبه اعتقاد ا. کندیمیها معرفدر دانشگاهینیدانشگاه را آموزش کارآفر
د که در آن به آموزش، پژوهش، شوسیتأسینیعنوان کارآفربايمرکزایياتهیدانشگاه، کم

خدمات ۀو ارائینیله کارآفرئمسجیارتباطات و تروجادیو ایانرساطالع،يو کاربردهیپاقاتیتحق
د،یبازار مصرف، بازار تولییشناساتوانیموزش مآندیفراۀدر ادام. پرداخته شوديامشاوره
کسب و کار کیسیتأسةنحو،یشناخت مسائل مال،یشغليهاتیها و موقعفرصتییشناسا

فرد کیدانشجو و کیو هر آنچه را که سسهؤمکیازیمورد نیحقوقمیشناخت مفاهد،یجد
.قرار دادیموزشآۀبرنامنیاءدارد، جزازیدانش کسب و کار ندر زمینۀکرده لیتحص

استراتژیک، آشنایی و تقویت بیشتر ۀبندي نتایج این بخش بیانگر لزوم تدوین یک برنامجمع
التحصیالن ، تقویت ارتباط شغلی فارغةآیندجه مسئوالن بهتوهاي شغلی در زمان تحصیل و مهارت
هاي کسب هاي جامعه و مهارتدانشگاه و جامعه و اصالح محتواي آموزشی متناسب با نیازۀدو جانب

.استو کار
فرصت شناسایی شده است که با توجه به باال بودن مقدار میانگین 33مطابق با نتایج تحقیق، 

بیان کردتوانی، م)5میانگین (ها براي هر مؤلفه هاي اعالم شده از متوسط میانگین کل دادهپاسخ
صادقی . استثر ؤمالنیالتحصاشتغال فارغۀر مسئلمؤلفه ب33ۀکلیهاي تحقیقنمونهکه از دیدگاه 

بیستهاي کشور با استفاده از یافتگی ورزشی استانبا بررسی میزان توسعه) 1389(ان و همکار
هاي ایران در این دو سال از درصد از استان93نشان دادند که 1385و 1384هاي شاخص در سال

نیافته محروم قرار دارند و توسعهمحروم و نیمهبدنی و ورزشی در وضعیتنظر امکانات تربیت
تواند مانند گذاري در این بخش میدهد که حتی سرمایهاین موضوع نشان می.شوندمحسوب می

1. Holton
2. Inzelt
3. Vielson
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، )1389(رضایی،)1387(زادهخسروينتایج تحقیقاتاین نتایج با . زا باشدبخش مسکن اشتغال
ابطحی ، )1386(یسلطان حسینوهاشمی ،)1386(همکارانوپور فروغی،)1386(بیاتوفراهانی 

منابع ۀبدنی و ورزش کشور در مؤلفشده در طرح جامع تربیتبیانيهاو فرصت)1387(اعرابیو
يها، در تحقیق خود نشان دادند فرصت)1386(فروغی و همکاران مثالً. داردیخوانانسانی هم

ریزي ورزشی، خدمات ورزشی، تبلیغات برنامهآموزش و پژوهش، مدیریت و ةکارآفرینی در حوز
اي، ساخت و تولید تجهیزات ورزشی به ترتیب در اولویت ورزشی، ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه

ویژه بانوان به ورزش و دیدگاه ه بوبه افزایش اقبال عمومینیز) 1387(زاده خسروي.قرار دارند
تواند بستر مناسبی براي که میاستکردهی اشاره طراز اول کشور به ورزش قهرماننمثبت مسئوال

.ورزش باشدۀتوسع
بابدنی و علوم ورزشی ایران تربیتۀالتحصیالن رشتاشتغال فارغ، نتایج تحقیق نشان داد

مؤلفه به عنوان تهدید بر 33اري هر ذرگثنتایج تحقیق بیانگر ا.مواجه استمتعددي يدهایتهد
هاي اعالم شده باالتر از متوسط میانگین چرا که مقدار میانگین پاسخ،استالتحصیالن اشتغال فارغ

متخصص به ورزش ورود افراد غیرورزشی و غیر.بود) 5میانگین (ها براي هر مؤلفه کل داده
با سپردن ،چه بسا اگر این معضل حل شود. التحصیالن بیان شده استتهدید اشتغال فارغنیترمهم

ورزش از ۀموجود در عرصيهاحل بسیاري دیگر از چالشۀزمیند شرایط،امور ورزش به افراد واج
هاي ورزشی سبب ایجاد زیرا جذب افراد متخصص در سازمان،دشویجمله چالش اشتغال فراهم م

کند و هاي ورزشی کمک می، به رابطه و پیوند میان دانشگاه و سازمانشودانگیزه در دانشجویان می
هاي ورزشی ها و برنامهسیاستسرانجامسازد و ورزي دانشجویان را فراهم میآموزي و کارزمینۀ کار

اي در از طرف دیگر، وجود افراد متخصص و حرفه. شوندبا رویکردي علمی، تنظیم و توجیه می
کند، روندي که در اي کمک میهاي بوروکراتیک حرفههاي ورزشی به رشد و تقویت سازمانسازمان
،از این منظر.دیگر کشورها تجربه شده و با نتایج مثبتی همراه بوده استهاي ورزشی سازمان

به )وزارت ورزش و جوانان(بدنیبررسی وضعیت کیفی منابع انسانی موجود در سازمان تربیت
1آلتین و بیرنزةبه عقید. دهدوضعیت مناسبی را نشان نمی،عنوان متولی اصلی ورزش کشور

ر بخش خدمات بیش از آنکه به فناوري و سایر عوامل بستگی داشته وري د، معیار بهره)2005(
هر ۀرکن اساسی پیشرفت و توسع،به عامل انسانی بستگی دارد و نیروي انسانی متخصص،باشد

در تحلیل راهبردي ورزش استان همدان، محدودیت )1390(پارساجو و همکاران. کشور است
بنابراین با توجه به عدم کفایت . انددانستهتهدید نیترمهمها رادر شهرستانژهیومنابع انسانی به

نامندي از متخصصهاي ورزشی کشور، بهرهی و کیفی در سازمانهاي کمالزم در توان و تخصص
که انبیکاراز )1377(فرایديبا توجه به تعریف . در اولویت ورزش کشور قرار گیرددورزش بای

1. Althin & Behrenz
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کارشان اًیشود که اوالً داراي شغل و کاري منظم نبوده و ثانالق میبیکاران به افرادي اط«:گویدمی
متناسب با تخصص و مهارتشان در جهت تولیدات جامعه نیست و ثالثاً شامل افرادي است که حرفه 

افرادي ةشمول آن در برگیرندةنیست و باالخره دایرهاآنۀشان مناسب با شایستگی و عالقو کار
نامطلوبی در ریغلی اشتغال دارند که اگر به نحوي کارشان را ترك نمایند تأثاست که به حرفه یا ش

ي بودن احرفهو ؛ بنابراین با توجه به نقشی که تخصص »آن رشته یا حرفه و شغل به وجود نیاید
در کیفیت تصمیمات و اقدامات و به تبع موضوعکه این يریوري داشته باشد و تأثدر بهرهتواندیم

با ورود و دخالت انبوه افراد و توسعه دارد و وضعیت نابسامانی که ورزش کشور آن پیشرفت
در مدیریت منابع را مواجه است، لزوم تدابیر جدي و سازوکار الزم با آن متخصص غیرورزشی و غیر

شناسی، خواهی، شایستهورزش با یک فرایند تلفیقی از فرایندهاي شایستهةانسانی حوز
.کندیایجاب مپروريداري و شایستهگماري، شایستهتهگزینی، شایسشایسته

بدنی و علوم ورزشی ایران تربیتۀالتحصیالن رشتبراي تعیین موقعیت استراتژیک اشتغال فارغ
ماتریس ارزیابی در نهایت و 2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی،1از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ها و تهدیدات کلیدي خارجی به در این ماتریس فرصت. دموقعیت و اقدام استراتژیک استفاده ش
هدف، . شودییافته مقایسه مداخلی از طریق روش ساختيهاتها و قوبا ضعفیافتهنظامطور 

این الگوها . داخلی و خارجی استهايیتتشخیص یکی از چهار الگوي مشخص ترکیب میان موقع
.شدنشان داده 1اقدام استراتژیک مندرج در شکل ماتریس ارزیابی موقعیت وۀاز طریق چهارخان

روست و هسازمان با چند فرصت محیطی روبدر این خانه بهترین موقعیت است؛ اولۀخان
هايياین وضعیت استراتژدر . کندیها را ترغیب مبسیاري دارد که استفاده از فرصتيهاتقو

يهاتدوم، سازمان داراي قوۀدر خان.شودیرشدگرا براي استفاده از ترکیب مطلوب توصیه م
يهاتاز قوهايدر این وضعیت، استراتژ. شودیممواجهلیکن با محیطی نامطلوب ،کلیدي است

.کنندیمدت استفاده مبلنديهاموجود براي ساختن فرصت
چند ضعف داخلی روست، لیکنهسوم کسب و کار با یک فرصت گرانبهاي بازار روبۀدر خان

بازار يهاداخلی براي پیگیري فرصتيهاحذف ضعف،هاتمرکز استراتژي براي این سازمان.دارد
با دارد و نسبی يهاچهارم بدترین وضعیت ممکن است که در آن سازمان ضعفۀخان.است

کاهش یا تغییر جهت هاييبه استراتژآشکار این وضعیت، نیاز . ستروهمحیطی روبةتهدیدات عمد
قی فاز چنین استراتژي مويابسیاري نمونهيهاها و سازمانآمیز شرکتجهت موفقیتتغییر . دارد

، انبامبرگر و همکار(داده استها را از ورشکستگی تجاري و شکست سازمانی نجات است که آن
1381.(

1. Internal Factor Evaluation (IFE)
2. External Factor Evaluation (EFE)
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است) 02/2(5/2نتایج تحقیق مجموع نمرات ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کمتر از براساس 
بدنی و علوم ورزشی از لحاظ عوامل درونی تربیترشتۀ التحصیالن اشتغال فارغ،دهدیمنشان که
اشتغال دهدمینشان ) 36/2(ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ةو همچنین نمراستف یضع

تهدیدات متعدد با،هاداشتن برخی فرصتبا وجودبدنی و علوم ورزشی تربیترشتۀ التحصیالن فارغ
.محیط خارجی مواجه استدرو بیشتري
بدنی و علوم تربیترشتۀ التحصیالن مشخص شده است، اشتغال فارغ1طور که در شکل همان

بیانگر این ،بهتربه عبارت. ورزشی در ماتریس ارزیابی موقعیت در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد
دد و عمده نیز مواجه با تهدیدهاي خارجی متع،داخلیيهاوجود ضعفعالوه برواقعیت است که 

براي تغییر ) WT(تدافعی و پیشگیرانه هاييبراي تدوین استراتژي باید بر استراتژرواز این،است
نیز جایگاه ) 1390(زاده و هنري مندعلیزمینۀدر این . جهت و بهبود وضعیت موجود تاکید کرد

نمره وIF=76/1(آمیز رهمخاطو مشابه با تحقیق حاضر یکارآفرینی ورزش کشور را در موقعیت
41/2 =EFشایان ذکر است تعیین جایگاه فعلی به این معنی نیست که . نداهنشان داد) نمره

بلکه ارزش تجزیه و تحلیل ،است) WT(این مدل يهامنحصر به یکی از خانهفقطموقعیت اشتغال 
SWOTا استفاده از سایر الزم را بهاييجانبه، استراتژهمین است که با درك موقعیت همه

ه، عقیده بر این است که در انتخاب استراتژي، شایسته است که زمیندر این . ها نیز تنظیم کندخانه
ماتریس چهارگانه اکتفا نشود و به جاي تأکید بر یک دسته يهابه نقطه معینی در یکی از خانه

را از حالت تک هاي، استراتژعملزیرا این .شودزمان چند استراتژي تنظیم استراتژي، به طور هم
مناسب را تا حد زیادي کاهش هاييو احتمال خطا در گزینش استراتژسازدمیخارج بعدي

اشتغال هايشود براي تبیین استراتژيپیشنهاد میرواز این؛ )1387، انابطحی و همکار(دهدیم
بر گردد و عالوه بر آنتاکیدWTهاييبر استراتژایران بدنی و علوم ورزشیالتحصیالن تربیتفارغ

.شودنیز استفاده WOو ST،SOهاييحسب شرایط موجود از استراتژ

منابع
.انتشارات پویند،تهران،هاي مدیریت منابع انسانیاستراتژي). 1387(اعرابی، محمد ؛ابطحی، سیدحسین.1
.سبزةخانوادۀمنا، دو هفتههابیکاري تحصیلکرده،بحران بزرگ). 1386(شیال ارفعی،.2
.ریزي آموزش عالیپژوهش و برنامهۀسسؤم). 1390(آمار آموزش عالی .3
،تهران،علی پارسائیان و محمد اعرابیۀترجم،استراتژي منابع انسانی). 1381(لی، مشولم ؛بامبرگر، پیتر.4

.هاي فرهنگیدفتر پژوهش
، التحصیالن نظام آموزش عالیغتحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاري فار.)1385(بختیاري، صادق .5

.مجموعه مقاالت اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
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.قدس
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Abstract
Objective: The purpose of this study is to investigate the physical education and
sport sciences graduates’ employment status in Iran.
Methodology: The sample of this study consists of 115 physical education and
sport sciences faculty members of higher education institutions, major sport
managers and graduates of physical education and sport sciences who were
selected as a non-random target and had the expertise and experience on the
research topic. To gather the data, library sources, literature review, background
analysis, interviews, forms and questionnaires were used (a SWOT
identification form that contained open and close questions, internal factors
questionnaire, external factors questionnaire, and a form of employment
strategic positioning). For determining validity of the it questionnaire was
reviewed and confirmed by 14 faculty members of sport management and
entrepreneurship. Finally, in the pilot study on 30 subjects the internal
consistened of questionnaire by Cronbach's alpha was (r=0.94). For analyzing
research hypotheses ,the Friedman rank test, internal factors evaluation matrix
(IFE) and external factors evaluation matrix (EFE) and strategic position and
action evaluation matrix (SPACEM) were employed.
Results: Having analyzed environmental situations (internal and external) of
physical education and sport science graduates’ employment, 18 strengths, 40
weaknesses, 33 opportunities and 33 threats were identified and their priorities
were determined. The results showed that physical education and sport sciences
graduates’ employment in Iran was located in the worst position possible (T-W
& defensive area).
Conclusion: Depending on the conditions for explaining employment strategies
of physical education and sport sciences graduates, besides using ST, SO and
WO strategies, using WT strategies is also recommended.
Keywords: Employment, Graduates of physical education and sport sciences,
Strategic action and position evaluation matrix (SPACEM).
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