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Abstract 
The purpose of this study was to present the grounded theory method for the productivity 
development of graduates in the field of sports management tantamount to individual 
productivity. This study is applied in terms of purpose and mixed research (qualitative and 
quantitative) in terms of data collection method. The statistical population consisted of 
university professors in sports management, experts in executive domains and graduates 
of sports management. In the qualitative part, the purposive sampling method was used 
for sampling selection and the interviews (15 interviews) continued to theoretical 
saturation. Besides, in the quantitative part, 465 graduates were selected by the simple 
random sampling. By analyzing the interviews in the open coding stage, 93 initial concepts 
or 'codes' were identified. After that, in the axial coding stage, considering the semantic 
affinity of the identified concepts, 15 sub-categories and 2 main categories including 
internal factors and external factors were formed and their validity and reliability were 
confirmed. According to the formed categories, the individual productivity of graduates 
in sports management is subject to the negative and positive effects of internal and external 
factors. The results of this study showed that the productivity development of graduates 
in sports management is not accidental, and productivity can be expected for graduates in 
this field when their motivation is considered in both external and internal dimensions. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
If a country intends to achieve development and progress in various fields, 

empower itself, and achieve self-sufficiency and self-reliance, it should educate 

and cultivate knowledgeable, efficient, effective and capable humans in various 

specialties. Universities and institutions of higher education might be considered 

as the superintendents in the country. The performance appraisal of universities 

in this regard consists of various components, which one of the most important 

measurements is the 'employment status of graduates' (SadrAbadi & Mohammadi, 

2021). One of the university majors, which is facing difficulties, despite having a 

lot of potential in creating employment for graduates and attracting specialized 

personnel, is the field of Physical Education and Sports Sciences (Boroumand et 

al., 2013). In the major of physical education and sports sciences, the field of 

sports management is one of the most popular fields of study, in which there is a 

high demand for higher education as the number of its university graduates has 

increased unprecedentedly as compared with the past. (Row, et al2017). In such 

conditions, neither graduates have no assurance of future employment, nor can 

they be efficient in different commercial and non-commercial environments and 

gain more output in the field of sports and its belongings. Therefore, in this study, 

the grounded theory method, the productivity development of sports 

management's graduates tantamount to individual productivity, has been 

presented to solve this problem. 
 

Materials and Methods 
This study is applied in terms of purpose and mixed research (qualitative and 

quantitative) in terms of data collection method. In the qualitative part, the 

grounded theory method, by Glaser and Strauss was used. In the quantitative part, 

the structural equation modeling approach was used to confirm the measurement 

model. The statistical population in the qualitative part was assembled by the sport 

management's experts in university and executive domains. The inclusion criteria 

included having both research and executive background. The purposive sampling 

method was used for participants’ selection and the interviews continued to 

theoretical saturation. Therefore, 15 interviews were conducted. In addition, the 

statistical population, in the quantitative part, involved sport management's 

graduates. The number of samples in this section was determined based on the 

number of parameters in the model; each parameter equal to 5 samples. This 

means that in this study, since the number of parameters was 93 cases, the sample 

size was considered 465 people. This study used the simple random sampling to 

select samples. In addition, in the qualitative part, semi-structured interviews were 
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used to collect data. Each interview lasted between 30 to 60 minutes. Each 

interview was recorded and transcribed. Immediately after the interview, initial 

analysis and coding were performed continuously. For the purpose of evaluating 

the quality and validating the qualitative results of the research, Lincoln and 

Guba’s (1985) evaluation criteria including credibility, transferability, reliability 

and verification were considered (Movahed et al., 2019). In the qualitative part, 

in order to analyze data, three overlapping processes of open coding, axial coding, 

and theoretical coding were used, and in the quantitative section, second-order 

confirmatory factor analysis was used thorough SmartPLS software. 

 

Findings  
By adapting the text of all interviews in the open coding stage, 93 concepts or 

initial codes were identified. Then, in the axial coding stage, considering the 

semantic affinity of the identified concepts, 15 sub-categories were formed 

including support, poor management, government policy, business cycle policy, 

selection and admission, university policy, educational policy, research barriers, 

cultural issues, motivational issues, individual ability, critical thinking and 

reflection, social behaviors, and poor coordination. Finally, based on sub-

categories, two main categories were formed including internal and external 

factors.  Finally, after identifying the basic concepts, i.e., sub-categories and main 

categories, the grounded theory method, productivity development of sports 

management's graduates tantamount to individual productivity was designed. The 

reason that individual productivity was chosen as the core, was that the vast 

majority of respondents acknowledged that the purpose of graduates’ productivity 

is to cause this part of the country's scientific community to be efficient and 

effective.  

Moreover, improving future management processes and improving the 

employability of graduates were among the other indicators of graduate 

productivity, which by investigating semantic affinity between them and citing 

the principles and literature, the core research was designated as individual 

productivity and other related factors were investigated. 

Afterwards, to confirm the results of the qualitative part, the second-order 

confirmatory factor analysis approach was used. Based on the description of 

demographic information, 289 people (62.15%) of the participants in the study 

were female and 176 people (37.85%) were male. Furthermore, 96 people 

(20.65%) were fewer than 30 years old, 270 people (58.06%) between 30 to 35 

years old, 67 people (14.41%) between 36 to 40 years old, and 32 people (6.88%) 

over 40 years old. According to the results of confirmatory factor analysis, the 

factor loads of the obvious variables in both structures were external and internal 
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factors from the cut-off point of 0.3 and their T- statistic was greater than the cut-

off points of 1.96 (P < 0.05). In agreement with Cronbach's alpha results construct 

reliability, Convergent Validity, Divergent Validity and Convergence models 

were approved. 
 

Conclusion 
The purpose of this study was to render the grounded theory method for the 

productivity development of graduates in the field of sports management 

tantamount to individual productivity. Analysis of interviews showed that the 

individual productivity of sports management graduates is a function of internal 

and external factors. External factors are those factors that graduates are not able 

to control. In this study, these factors included sub-categories of poor 

coordination, selection and admission, support, university policy, educational 

policy, poor management, research barriers, business cycle policy, government 

policy, and cultural issues. Internal factors, additionally, refer to those factors that 

can be controlled and their authority is in the hands of the graduates. These factors 

affect both positively and negatively in the development of individual 

productivity. Since these factors play a limiting role, they are considered as a 

negative stimulus and when they play the role of facilitator, they are considered 

as a positive stimulus. 

Keywords: Individual Productivity, Graduates’ Employment, Sports 

Management 
 

References  
1. Boroumand, M R., Hematinejad, M A., Ramezaninejad, R., Razavi, Seyed 

Mohammad H., & Malek Akhlaq, I. (2013). Analyzing the employment status of 

graduates in the field of physical education and sports sciences in Iran and 

determining their position based on the position evaluation matrix and strategic action 

(SPACEM). Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development, 2(1), 1-

19. (Persian) 

2. Sadrabadi, Z., & Mohammadi, Mehdi. (2021). Investigating the factors related to the 

employment of graduates in the field of information science and science (Case study 

of Qom University graduates). Science and Technology of Communication 

Management, 7(1), 19-52. (Persian) 

3. Rowe, K., Phillips, P., Shilbury, D., & Karg, A. (2017). Sport Management in 

Australia: An organisational overview. Allen & Unwin. 

4. Movahed, M A., Salimi, M., Mustafizian, M., & Zahedi, H. (2019), Presenting a 

paradigm model of optimal performance of sports media with a professional football 

development approach, Communication Management in Sports Media, 7 (26), 69-82. 

(Persian) 
 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=243531
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=243531
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=243531
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=243531
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=243531
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=243531
http://stim.qom.ac.ir/article_1809.html
http://stim.qom.ac.ir/article_1809.html
http://stim.qom.ac.ir/article_1809.html
http://stim.qom.ac.ir/article_1809.html
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003117391/sport-management-australia-david-shilbury-pamm-phillips-adam-karg-katie-rowe
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781003117391/sport-management-australia-david-shilbury-pamm-phillips-adam-karg-katie-rowe
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_6376.html
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_6376.html
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_6376.html
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/article_6376.html


 67-98. صص  1401 زمستان،  29، شماره 10دوره                                                     پژوهش در ورزش تربیتی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 مقالة پژوهشی

مدیریت ورزش    ۀرشتآموختگان  دانشوری بهره ۀای توسعمدل زمینه ۀارائ

 1وری فردیبهره ۀمثاببه
 

 3، رسول نظری2، مهدی سلیمی1محمد مهدی نوروزی 

 

دانشگاه  .  1 بدني،  تربیت  دانشکده  ورزشي،  مديريت  رشته  دكتری  اصفهان  دانشجوی  واحد  اسالمي،  آزاد 

 .  )خوراسگان(، اصفهان، ايران

 .  دانشیار مديريت ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.  2

 ( )نويسنده مسئول

دانشیار مديريت ورزشي، دانشکده تربیت بدني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان،  .  3

 .  ايران
 

 1400/ 08/12تاريخ پذيرش:                           06/1400/ 21تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

مثابه  حوزه مديريت ورزش بهآموختگان  دانشوری  ای برای توسعه بهرهمدل زمینه  ارائه  ، هدف اين پژوهش

آمیخته های  وهش. اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمرۀ پژبودوری فردی  بهره

ورزشی  بصاح.  بودی(  کمّ-)کیفی  مديريت  حوزه  دانشگاه، نظران  حوزه  اجرا  در  آموختگان  دانشو    حوزه 

-از روش نمونه  در بخش کیفی گیرینمونه برایدادند. تشکیل  جامعة آماری اين پژوهش را  ، مديريت ورزشی

مصاحبه   15اين مبنا    بر  ؛اشباع نظری ادامه پیدا کردتا رسیدن به حد  مصاحبه ها  گیری هدفمند استفاده شد و  

گرفت.   تعداد  انجام  نیز  کمی  بخش  انتخاب شدند.  به  آموختهدانش  465در  تصادفی ساده  تحلیل صورت  با 

مفهوم يا کد اولیه شناسايی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری با  93 ، ها در مرحلة کدگذاری باز مصاحبه

رونی و  مقولة اصلی شامل عوامل د  دومقولة فرعی و    15  ، شدهنايی مفاهیم شناسايی در نظر گرفتن قرابت مع

  ، شدههای تشکیلبا استناد به مقوله.  شدی تأيید  و روايی و پايايی آن در بخش کمّ  شدعوامل بیرونی تشکیل  

درونی و عوامل  در حوزه مديريت ورزشی تابع اثرات منفی و مثبت عوامل  آموختگان  دانش  وری فردیبهره

نتايج اين  بیرونی است آموختگان رشته مديريت ورزشی اتفاقی  وری دانشتوسعه بهره  ، نشان داد  پژوهش. 
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های آن در دو  داشت که به پیشران را  اين حوزه آموختگان دانشوری برای توان انتظار بهرهنیست و زمانی می

 بعد بیرونی و درونی توجه شود.  
 

 .، مديريت ورزشیآموختگان دانش، کاريابی در ری فردیوبهره واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
های گوناگون، توانمندسازی خود و دستیابي  هر كشوری برای دستیابي به توسعه و پیشرفت در زمینه

به خودكفايي و خوداتکايي، ناگريز از تربیت و پرورش نیروی انساني دانشمند، كاردان، مؤثر و توانمند  

ترين متصدی  توان ازجمله عاليها و مراكز آموزش عالي را ميگوناگون است. دانشگاههای  در تخصص

های مختلفي دارد كه  اين امر در كشور تلقي كرد. بررسي عملکرد مراكز دانشگاهي در اين رابطه مؤلفه

(.  2021)صدرآبادی و محمدی،    است آموختگان«  ها »وضعیت اشتغال دانشترين سنجهيکي از مهم

-دانشهای دانشگاهي كه با وجود داشتن قابلیت فراوان در زمینۀ ايجاد اشتغال برای  از رشتهيکي  

بدني و علوم ورزشي  رشتۀ تربیت ،روستجذب نیروهای متخصص با مشکل روبه دانشگاه و آموختگان 

يکي  گرايش مديريت ورزشي    ،بدني و علوم ورزشيدر رشته تربیت  (.2013)برومند و همکاران،    است

گرايش تعداد   پرمخاطبهای  از  و  دارد  وجود  آن  در  تحصیل  برای  زيادی  تقاضای  كه  است 

و    1گذشته افزايش داشته است )رو   در مقايسه باای  سابقهطور بيدانشگاهي در آن بهآموختگان  دانش

 (.  2017همکاران، 

های ورزشي و  باشگاههای ورزشي، ورزشکاران،  با هدف پیوند سازمان  1960مديريت ورزشي در دهه  

آمادگي  كسب ورزش،  با  مرتبط  محصوالت  سازماندهي  و  ارتقا  ورزش،  صنعت  با  مرتبط  وكارهای 

پايه سالم  تفريحات  و  يامويانیس2009،  2)جنتايل   شدگذاری  جسماني  اين   (.2013و همکاران،    3؛ 

-راهبردی در سازمانهای ورزشي، مديريت  مديريت رسانهگرايش    شش  در قالبرشته در حال حاضر  

های ورزشي، مديريت بازاريابي در ورزش، مديريت اماكن و تأسیسات ورزشي، مديريت رويدادهای  

های كشور تدريس  دانشگاه بیشتردر   ،های تفريحيمديريت اوقات فراغت و ورزش و همچنین ورزشي

فناوری،  مي و  تحقیقات  علوم  )وزارت  به  (. 2011شود  دانشگاهي، مديريت ورزشي  رشته  عنوان يک 

جمله اينکه طبیعت    از  ف دارد؛های مختلها و چالشفرصت  ، اما است  داشتهای  شک رشد گستردهبدون

 
1. Rowe  

2. Gentile 

3. Yiamouyiannis  



73                                                                 ...آموختگاندانش وریبهره ةتوسع ای نهیمدل زم ةارائ: نوروزی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

  . شمار زيادی از دانشجويان جذب اين رشته شوند  كه  پذير مديريت ورزشي باعث شده استانعطاف

علمي برای رضايتمندی در صنعت   طور مداوم در حال تغییر و سازگاری با معیارهایمديريت ورزشي به

عنوان يک رشته رشته مديريت ورزشي به در  نام طي سي سال گذشته ثبت . ورزش است و خواهد بود

ربط با ورزش بیش از  های ذیسازمان  و   توجهي مواجه بوده است  درخورتحصیلي دانشگاهي با رشد  

جست در  مهارتوگذشته  دارای  افراد  استخدام  مديريتي  جوی  با  تندهسهای  رشته  اين  درمقابل   .

دست ...  ها وهای برنامههای اجرايي و هزينهساالری، هزينهمشکالتي مانند كاهش اعتبار رشته، نخبه

اين حوزه را با چالش    آموختگان  دانشوری فردی  اين روند بهره  (. 2009به گريبان است )جنتايل،  

ريت ورزشي برای اشتغال خود پس از حوزه مديآموختگان  كه دانشسبب شده است  و  همراه كرده  

فعل درآوردن نیروهای بالقوه در اين   به  ،نداشته باشند و به موازات آن فرايندتضمین    آموختگيدانش

های تحصیلي  مطالعه و بررسي انگیزه(.  2018،  1شپر و سوتريدو)دی  مواجه شود  جدیحوزه با مشکل  

تربیت  آندانشجويان  پژوهشي  امکانات  بروز بدني،  زمینه  در  معنوی  و  مادی  های  حمايت  ها، 

ثیرگذار  أ ها ت كه بر عملکرد آموزشي و پژوهشي آنبسیار مهم است  طوركلي عواملي  استعدادهايشان و به

ثیرگذار أ ری عملکرد تحصیلي اين دانشجويان توبهرهبر  عوامل فردی و محیطي بسیاری    چراكه  ؛است

 (.2015)سلیمي و خداپرست،   گذارند مي

بهره از  تواناييمنظور  و  استعدادها  مجموعه  از  بهینه  استفاده  فردی،  مسیر  وری  در  فرد  بالقوه  های 

وری نیروی  شاخص بهره  ، طور عامبه  ، ها(. مطابق گزارش2020)طاهری،    استپیشرفت زندگي خود  

شده  ی اعالمانساني در ايران در مقايسه با كشورهای منطقه و نیز شرق آسیا بسیار پايین است. آمارها

درصدی    25های گذشته رشد منفي  وری نیروی كار در ايران طي سالكه میزان بهره  دهدمينشان  

  37درصد، تايلند    40كنگ  وری در هنگها میزان بهرهكه در فاصله همین سالدرحالي  ؛داشته است

صد و پاكستان در  19درصد، هندوستان    40درصد، سنگاپور    34جنوبي    درصد، كره  36درصد، تايوان  

ها،  وری در سازمانمیزان بهره  ،طور خاص(، همچنین به2020)طاهری،  درصد افزايش يافته است    14

تر از سطح استاندارد است )شمعونیان، محمديان، نوبخت های ورزشي كشور پايیننهادها و فدارسیون

 (.  2019رمضاني، 

  مختلفي  ناشي از عوامل  ،يافته استكمترتوسعهغالب كشورهای    ز ويژگيوری كه ابهرهبودن سطحپايین

  ؛ است  شدنيجويي و كنترل چارهقابل  برخيع و  اين عوامل خارج از كنترل اين جواماست كه تعدادی از  

ب،  به همین دلیل پژوهشگران در پي  پیشرفت  دسته  امروزه  بهرهيهاآوردن  وری فردی ي در زمینۀ 

 
1. De Schepper & Sotiriadou 
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در تحقیقي كه غالمي تركسلويه، ی را برای فرد به ارمغان بیاورند.  وربهرههستند تا بتوانند پیشرفت و 

بیني كننده خودسودمندی كاريابي در  ه الگوی عوامل پیشئ( با هدف ارا2020يوسفي و زردشتیان )

ری، عزت كه عوامل دروني )خودنمودگ  شدمشخص    دادند،رشته علوم ورزشي انجام    آموختگاندانش

های دولتي،  ها و رويهو عوامل بیروني )سیاست  489/0نفس، منبع كنترل، تحمل ابهام( با ضريب اثر  

مساعدت  اجتماعي،  و  اقتصادی  مساعدتشرايط  مالي،  اثر  های  ضريب  با  غیرمالي(   بر   417/0های 

در   ( 2021) 1چانگچیونگ و  د. نرشته علوم ورزشي تأثیر دارآموختگان دانشخودسودمندی كاريابي  

  ، تحقیقي با هدف هنجاريابي پرسشنامه خودسودمندی كاريابي برای افراد دارای معلولیت نشان دادند 

جوی شغل وهای فرد و همچنین رفتارهای جست خودسودمندی كاريابي تابع سطح تحصیالت، مهارت

جوی وو موفقیت در جستخودكارآمدی  »( با عنوان  2020و همکاران )  2پتروزيلو  ي كه  در تحقیقاست.  

مشخص شد كه خودكارآمدی    ،دادندانجام    «های برتر ايتالیادانشگاهجديد    آموختگان  دانشكار برای  

گرايي بر رابطه جوی كار تأثیر دارد. عالوه بر اين، برونوجست  در  موفقیت  ربآموختگان  دانشعمومي  

 ای دارد.  كنندهتأثیر تعديل آنو موفقیت در جستجوی در جستجوی كار بین خودكارآمدی 

( برومند و عظیمي دالرستاقي  به  بیان (  2020رضوی،  اشتغال  كردند كه  به  امید  طور كلي وضعیت 

طور بهشده  بدني و علوم ورزشي كشور در تمامي ابعاد بررسيآموختگان رشته تربیتدانشجويان و دانش

اين در حالي است كه تقويت شاخص امید به   ؛حد مطلوب قرار داردتر از  معناداری در وضعیت پايین

ها و دستیابي به نتايج مسیر تواند نقشي بسیار مؤثر در مهارتهايي است كه مياشتغال يکي از مؤلفه 

( در تحقیقي با هدف تحلیل و بررسي عوامل مؤثر در  2018نصیرزاده و همکاران )شغلي ايفا كند.  

شناختي، شناختي، جمعیتشش بعد روان  ، بدني كشور نشان دادندآموختگان تربیتكارآفريني دانش

-دیای بر كارآفريني افراد در اين حوزه اثرگذارند.  های حرفهتحصیلي، مديريتي، محیطي و صالحیت

انتقادی در آموزش مديريت  »( در تحقیقي با عنوان  2018شپر و سوتريدو ) چارچوبي برای بازتاب 

ای شامل  طور فزايندهآموزش مديريت ورزشي به  پي بردند كه«  آنآموختگان  دانشغال  ورزشي و اشت

انتقادی در هر دو محیط يادگیری رسمي و غیررسمي برای بهبود قابلیت فرصت هايي برای بازتاب 

انعکاس مهم در آموزش مديريت ورزشي  ،  دهدنشان مي  هاآناست. تحقیق  آموختگان  دانشاشتغال  

  ،مثالعنوان ای )به های زمینهگانه است و صنعت ورزش از ابعاد اجتماعي و ساير جنبهصورت جدابه

است شده  غافل  سازماني(  اين  .فرهنگ  بر  فردی  عملیاتي  ،افزون  بعد  سه  به  انتقادی  بازتاب  سازی 
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)آزمايش، درخواست بازخورد و آگاهي شغلي( و سه بعد اجتماعي )به چالش كشیدن تفکرگروهي،  

 1اين در حالي است كه لیسن و جدلیکا  ؛ها( مرتبط استباره اشتباهات و اشتراک ايدهگشودگي در

پايدار در برنامه2020) با محوريت اصول توسعه  های تحصیالت تکمیلي مديريت  ( در تحقیق خود 

اياالت متحده گزارش كردند از مهارت  ، ورزشي  از يک مجموعه كلیدی  و  رشته مديريت ورزشي  ها 

های دانشگاهي عموماً مايل نیستند  و برنامه  انده كه به هم پیوستتشکیل شده است  حتوايي  های مزمینه

ايجاد مي اين فرضیه  براساس  بیستم كه  الگوی آموزشي قرن  اصلي مدير  شود كه مسئولیتاز  های 

 یهابین آموخته  ،ورزش درآمدزايي و كاهش مسئولیت است، جدا شوند و اين مسئله سبب شده است

 مديران و بازار كار يک تناقض پیچیده شکل بگیرد.

ها و مراكز  طي دو دهه گذشته نظام آموزش عالي ايران از طريق ايجاد دانشگاه  ، دهدآمارها نشان مي

امروزه    ، امادانشگاهي شده استآموختگان  دانشها سبب افزايش تعداد  استان  همهآموزش عالي در  

ه يکي از مشکالت اصلي آموزش عالي در كشور تبديل شده است  آموختگان دانشگاهي باشتغال دانش

درصد در سال   1/9دعا نیز افزايش نرخ بیکاری از  ا(. گواه اين  2018دوست،  )نصیرزاده، فراهاني و وطن

اول سال    5/11به    1375 ماهه  و همکاران،    1390درصد در سه  )برومند  از طرفي 2013است   .) ،  

ساله و بیشتر از كل بیکاران را تشکیل دهجمعیت بیکار  از  درصد    38آموختگان آموزش عالي  دانش

تفکیک نقاط شهری و روستايي  آموختگان از كل بیکاران به دهند و نسبت بیکاری جمعیت دانشمي

شود كه استنباط مي(.  2019رسد )منصوريان راوندی، گنجي و نیکخواه قمصری،  درصد مي  4/41به  

و    حوزهآموختگان  دانشوری  بهره عوامل  تابع  حوزه  اين  آينده  كارفرمايان  مثابۀ  به  ورزش  مديريت 

های  های مثبت و برخي ديگر نقش محرکهای مختلفي است. برخي از اين عوامل نقش محرکمحرک

های منفي نقش محدودكننده  گر و محرکهای مثبت نقش تسهیلمحرک  ؛ يعني ندنكمنفي را بازی مي

تواند انجام شود.  وری در سطوح مختلفي ازجمله سطح فردی ميبهره  دارند. از طرفي تجزيه و تحلیل

تواند توسعه پیدا كند.  وری است كه به اشکال مختلف ميترين سطح بهروری فردی پايینسطح بهره

  يندهنیازهای آ  جوابگویساختار نظام اقتصادی و اداری فعلي ايران نتوانسته است  مسئله اين است كه  

بهحوزهآموختگان  دانش مختلف  رشتههای  خاص  مديريت تربیتطور  گرايش  ورزشي  علوم  و  بدني 

های  فاقد بینش و سیاست  كنونيهای آموزشي  باشد و در حال حاضر نظام  در سطح فردی  ورزشي

در كنار نرخ    ، شوددرنتیجه مشاهده مي ؛هستندآموختگان دانشوری فردی  منسجم برای افزايش بهره

ها  وری فردی آنبهرهبر  تناسب آن  نرخ بیکاری افزايش داشته و بهآموختگان،  دانشرشد جمعیت    زياد
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  ،نه تضمیني برای اشتغال در آينده دارندآموختگان  دانش  ي،در چنین فضاي  ،است. درواقع  تأثیر گذاشته

در زمینه   باشند و نه ستاده بیشتری  مفیدهای مختلف تجاری و غیرتجاری  توانند بین محیطنه مي

های آينده  دار شدن اين روند در سالشود با ادامهاحتمال داده ميورزش و متعلقات آن كسب كنند.  

مشکالت   با  شودهروب  متعددیكشور  بین    ؛رو  در  فعالیت  و  شغل  كسب  به  امید  اينکه  جمله  از 

از بین رود، فرهنگ كاريابي در جامعه دچار مشکل شحوزهآموختگان  دانش ود، تداوم  های مختلف 

وری كلي جامعه كه  های دانشگاهي دچار لطمه شود، زنجیره بهرهحیات رشد و توسعه برخي از رشته

در   همچنانوری سازماني و فردی  بودن سطح بهرهشود قطع شود، پايینوری فردی آغاز مياز بهره

افکند    در  و  كشور سايه  برودآموختگان  دانشخودسودمندی كاريابي  اتخاذ    ؛از بین  با  در حالي كه 

اثرات محرکاستراتژی اداری و آموزشي هدفمند و تضعیف  های منفي و  های صحیح در كنار نظام 

توان افرادی كارا و اثربخش  مي   ،آموختگاندانشوری فردی در  های مثبت بر توسعه بهرهتقويت محرک

ها يا به  ا چون شناختي از محرکام   ،تعلیم داد و روانه بازار كار كرد كه نسبت ستاده بیشتری دارند

حوزه مديريت ورزش وجود  در  طور ويژه  بهآموختگان  دانشوری  اصطالح عوامل مؤثر بر توسعه بهره

  .بسیاری از مواقع با واقعیت موجود تناسب ندارد  ،شودكه در اين زمینه اتخاذ مي  يهاي سیاست  ،ندارد

بنابراين   ؛اين عامل باشد   ،آموختگاندانشر جمعیت  بیکاری د  زيادرسد يکي از توابع نرخ  نظر ميبهو  

در تا متعاقباً    ای استراتژيک بر پايه كسب اطالعات نظریبراساس ذهنیت و برنامهضروری است كه  

  آموختگاندانشكه توسعه فردی    شودعنوان چراغ راه آينده از آن استفاده شود، مشخص  میدان به

تحت ورزشي  چه  مديريت  ميتأثیر  داده  احتمال  است؟  تحقیق كه  شود  شرايطي  اين  انجام  با 

يک  فردی خود را بشناسند و بدانند كه بر كدام  وریبهرههای كسب  مديريت ورزشي راهآموختگان  دانش

گذاران و  و بر كدامیک كنترل ندارند. همچنین نتايج اين پژوهش به سیاستدارند  از عوامل كنترل  

وری فردی تابع چه عواملي اينکه بهرهراستای  چنین نهادهای آموزشي در  ريزان آموزشي و همبرنامه

  ؛ وری فردی آشنا شوندبا فراگرد بهرهتا  كند  كمک مي   ، كنندها چه نقشي در آن ايفا مياست و آن

رويهدرنتیجه سیاست و  آنها  بهرههای  پیدا كند.  ها در جهت  تغییر  بیشتر  فردی  اصلي ؤسوری  ال 

حوزه مديريت ورزش آموختگان  دانشوری  ای برای توسعه بهرهمدل زمینهاست كه  پژوهش حاضر اين  

 ؟ شودچگونه طراحي مي وری فردیمثابه بهرهبه
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 پژوهش روش
  -آمیخته )كیفيهای  كاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمرۀ پژوهش   ، اين پژوهش به لحاظ هدف

  ،است  1گلیزررهیافت ظاهرشونده كه مربوط به  بنیاد  از روش نظريه دادهدر بخش كیفي    .بود  ي(كمّ

گیری تأيید مدل اندازه  برایسازی معادالت ساختاری  نیز از رويکرد مدلكمّي  در بخش    استفاده شد.

جامعۀ    نظران حوزه مديريت ورزشي در حوزه دانشگاه و حوزه اجراصاحب  ، استفاده شد. در بخش كیفي

داشتن سابقه پژوهشي و سابقه اجرايي ازجمله معیارهای انتخاب  .  دادندتشکیل  آماری اين پژوهش را  

تا رسیدن به    ها مصاحبهگیری هدفمند استفاده شد و  گیری از روش نمونهنمونه  برایاين افراد بود.  

جامعه   ،ي در بخش كمّن همچنی . شد مصاحبه انجام   15 ، اين مبنا بر  ؛حد اشباع نظری ادامه پیدا كرد 

را   پژوهش  اين  براساس    . مديريت ورزشي تشکیل دادندرشته  آموختگان  دانشآماری  اين بخش  در 

نمونه انتخاب شد. چون در اين تحقیق تعداد    پنج  ،تعداد پارامترهای موجود در مدل و برای هر پارامتر

انتخاب نمونه  نفر در   465حجم نمونه    ،بود  تا  93پارامترها   اين بخش نظر گرفته شد. روش  ها در 

كیفي  به بخش  در  اين،  بر  عالوه  بود.  ساده  تصادفي  جمعصورت  مصاحبه برای  از  اطالعات  آوری 

از هر مصاحبه   60تا    30ساختاريافته استفاده شد. هر مصاحبه بین  نیمه  دقیقه طول كشید و پس 

 تايپ شد. بالفاصله پس از مصاحبه تحلیل و كدگذاری اولیه به شیوۀ مداوم انجام شد. ضبط و مطالب 

(  1985)  2معیارهای ارزشیابي لینکلن و گابا   ، پژوهش  كیفي  بررسي كیفیت و اعتباربخشي به نتايج  برای

)موحد و همکاران،    گرفتندشامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأيیدپذيری مدنظر قرار  

در ادامه، ضمن بررسي مورد به مورد هريک از اين معیارها، به برخي راهبردهای مناسب برای  .  (2019

ها و  ه واقعي بودن توصیفباعتبار:  اين معیارها در پژوهش حاضر نیز اشاره شده است.  كردن  برآورده

بودن  كنندگان در پژوهش به واقعيهای پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجۀ اعتماد شركتيافته

ای كه اين پژوهش در آن انجام شده است. برای دستیابي به اين معیار، در پژوهش ها و زمینهيافته

ها و اطالعات و  آوری دادهه: در فرايند جمعارزيابي چندجانب  .های زير استفاده شد: الفحاضر از روش

های گوناگوني استفاده  انتخاب نمونۀ پژوهش برای مصاحبه و طراحي سؤاالت مصاحبه از منابع و جنبه

است شركت  .ب   ؛شده  استخراجارزيابي  كدهای  و  مصاحبه  متن  پژوهش:  از  برای كنندگان  شده 

به اين مطلب اشاره   پذيری:انتقالها اعمال شد.  آن  هایو نظرشد  كنندگان در مصاحبه ارسال  مشاركت

است. در    شدنيانتقال يا استفادهها قابلها يا مکانهای مطالعه تا چه حد در ديگر گروه دارد كه يافته
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مستندسازی: تمام    .های زير استفاده شد: الفمنظور دستیابي به اين معیار از روشپژوهش حاضر، به

گزارش   .ب  ؛صورت مکتوب مستندسازی شدۀ احتمالي محققان ديگر بهمراحل پژوهش برای استفاد

  قابلیت اعتماد: صورت تفصیلي ارائه شد.  شوندگان بهشناختي مصاحبهای: شرايط جمعیتشرايط زمینه

ها در طول زمان و شرايط متفاوت اشاره دارد. در پژوهش حاضر دستیابي به اين معیار به پايداری داده

الفاز طريق روش زي از دوكدگذار: بدين  .ر انجام گرفت:  از متخصصان حوزۀ استفاده  از يکي  منظور 

صورت تصادفي دو مصاحبه انتخاب شد  مديريت در فرايند كدگذاری در پژوهش كمک گرفته شد. به

ها كدهايي كه از نظر . در هريک از مصاحبهدادند  انجام  راكدگذاری  ها  آن  ،های الزمو پس از آموزش

دو نفر مشابه بودند، با عنوان توافق و كدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص شدند و درصد  

 ارائه شد.   شماره يکتوافق بین دو كدگذار با استفاده از فرمول زير محاسبه شد و نتايج آن در جدول 

درصد  پايايي  =
تعداد توافقات  × 2

تعداد كل كدها  × 100
 

 

 نتايج بررسی پايايی بین دو کدگذار   -1جدول 

Table 1- The results of the reliability between two coders 
 شماره مصاحبه

Interview 

number 

 کل کدها

All codes 
 توافقات

Agreements 

 عدم توافقات

Non-

agreement 

 درصد پايايی 

Reliability 

percentage 
1 12 5 2 0.833 

5 21 9 3 0.875 
 0.848 5 14 33 كل

 

درصد است. با توجه   84دهد، پايايي كل بین دو كدگذار برابر با  های جدول نشان ميطوركه دادههمان

دهنده  نشان  تأيیدپذيری:ها تأيید شد.  قابلیت اعتماد كدگذاری  ،درصد است  60به اينکه پايايي بیش از  

از  ارتباط داده تفاسیر  نتايج و  منابع و ظهور  با  از  اين منابع است. بدينها  پژوهش حاضر  منظور در 

 های زير استفاده شد:  روش

دبیران   .الف از  تن  چند  اختیار  در  پژوهش  اين  نتايج  پژوهش:  فرايند  از  خارج  متخصصان  ارزيابي 

 ؛ شددريافت  ها  آن  هایبدني خارج از فرايند پژوهش قرار گرفت. پس از مطالعه و بازبیني نظرتربیت

ها،  مايهگیری درونها، تحلیل و شکلآوری دادهيند پژوهش: مراحل پژوهش اعم از جمعتشريح فرا  .ب

همچنین آوردن امکان ممیزی پژوهش برای مخاطبان و خوانندگان تشريح شده است.  منظور فراهمبه

ي از  گیری از سه نوع روايي، روايي محتوا )روايي محتوا از طريق نظرسنجتأيید روايي ابزار اندازه  برای
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شود( سنجیده مي  2شده )كه با استفاده از میانگین واريانس استخراج   1(، روايي همگراشدخبرگان تأيید  

منظور تعیین پايايي  به  .الركر سنجیده شد( استفاده شد و فورنل )با استفاده از روش  3و روايي واگرا 

در بخش سرانجام  .  به كار رفتپرسشنامه نیز دو معیار ضريب آلفای كرونباخ و ضريب پايايي مركب  

دادهبهكیفي   تحلیل  و  تجزيه  و  منظور  محوری  كدگذاری  باز،  كدگذاری  همپوش  فرايند  سه  از  ها 

نظری   كمّ كدگذاری  بخش  در  كمک  و  با  دوم  مرتبه  تأيیدی  عاملي  تحلیل  از  اسمارت فزار  انرمي 

 استفاده شد.   4اسالپي
 

 نتایج 
نفر از   15ها، مقاالت، اسناد و مدارک با  منظور رسیدن به هدف اصلي پژوهش پس از مطالعۀ كتاببه

 . شودميمشاهده    شماره دودر جدول  هاآن شناختي نظران مصاحبه شد. اطالعات جمعیتصاحب
 

 کنندگان مشارکتشناختی اطالعات جمعیت -2جدول  

Table 2- Participants’ demographic information  

 جنسیت  رديف 

Gender 

 سن

Age 
 تحصیالت

Education 

 رشته تحصیلی

Field of 

study 

 حوزه فعالیت

Activity 
 دانشگاه 

University 
 اجرايی 

Administrative 

1 
  مرد

Male 
 دكتری 

Ph.D. 

 مديريت ورزشي 

Sports 

Management 
✓  

2 
 مرد

Male 

39  
 سال 

39 

years 

  دانشجوی
 دكتری

Ph.D. 

Student 

 ورزشي  مديريت

Sports 

Management 
 ✓ 

3 
 مرد

Male 

37  
 سال 

37 

years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 

Management 
✓  

 

 

 

 

     

 
1. Convergent Validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. Divergent Validity 

4. Smart PLS   
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 کنندگان شناختی مشارکت اطالعات جمعیت -2ادامة جدول 

Table 2- Participants’ demographic information 

 رديف 
 جنسیت 

Gender 
 سن

Age 

 تحصیالت

Education 

 رشته تحصیلی

Field of 
study 

 حوزه فعالیت

Activity 
 دانشگاه 

University 

 دانشگاه 

University 

4 
 مرد

Male 

43  
 سال 

43 

years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 

Management 
✓ ✓ 

5 
 مرد

Male 

39  
 سال 

39 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

✓ ✓ 

6 
 مرد

Male 

35  
 سال 

35 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

✓  

7 
 مرد

Male 

51  
 سال 

51 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

✓  

8 
 مرد

Male 

47  
 سال 

47 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

✓ ✓ 

9 
 زن 

Female 

36  
 سال 

36 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

✓  

10 
 مرد

Male 

32  
 سال 

32 
years 

  دانشجوی
 دكتری

Ph.D. 
Student 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

 ✓ 

11 

 مرد

Male 
 

46  
 سال 

46 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 ورزشي  مديريت

Sports 
Management 

✓  

12 
 مرد

Male 

37  
 سال 

37 
years 

 دكتری

Ph.D. 

 مديريت ورزشي 

Sports 
Management 

✓  
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13 
 مرد

Male 

30  
 سال 

30 
years 

دانشجوی  
 دكتری

Ph.D. 
Student 

 مديريت ورزشي 

Sports 
Management 

 ✓ 

14 
 مرد

Male 

34  
 سال 

34 
years 

دانشجوی  
 دكتری

Ph.D. 
Student 

 مديريت ورزشي 

Sports 
Management 

 ✓ 

15 
 مرد

Male 

41  
 سال 

41 
years 

 دكتری

Ph.D.  

 مديريت ورزشي 

Sports 
Management 

✓  

 

. سپس  شناسايي شدمفهوم يا كد اولیه    93  ، در مرحلۀ كدگذاری باز  ، هابا اقتباس از متن همه مصاحبه

مقولۀ فرعي    15  ، شدهگرفتن قرابت معنايي مفاهیم شناساييدر مرحله كدگذاری محوری با در نظر  

ضعف حمايت،  كسب شامل  چرخه  سیاست  دولت،  سیاست  مديريتي،  پذيرش،  های  و  انتخاب  وكار، 

سیاست دانشگاه، سیاست آموزشي، موانع پژوهشي، مسائل فرهنگي، مسائل انگیزشي، توانايي فردی،  

های  براساس مقوله. سرانجام  شدضعف هماهنگي تشکیل    تفکر و تأمل انتقادی، رفتارهای اجتماعي و 

نحوه    شماره سه،در جدول  .  شدعوامل دروني و عوامل بیروني تشکیل  مقولۀ اصلي شامل    دو فرعي،  

 فرايند كدگذاری مشخص شده است.  
 

 نتايج حاصل از فرايند کدگذاری باز، محوری و نظری  -3جدول 

Table 3- The results of the open, axial and theoretical coding process 
 شماره مصاحبه

Interview 
Number 

 مفاهیم

Concepts 
 مقوله فرعی 

Subcategory 

 مقوله اصلی 

Main 
category 

1-3-12 

 مديريت ورزشي آموختگان دانشحمايت قانون از 

Legal protection of sports management 
graduates 

support External 
factors 

1-10-14 
 مديريت ورزشي آموختگان دانشحمايت اجتماعي از 

Social protection of sports management 
graduates 

1-2-5-7-4 

جای  ساالری بهشايسته حمايت مديران باالدستي از
   های سیاسي در مديريت ورزشانتصاب

Upper managers' support of meritocracy 
instead of political appointments in 

sports management 
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3-14-5-2-11 

مديريت  آموختگان دانشحمايت مديران باالدستي از 
 ورزشي 

Upper managers' support for sports 
management graduates 

1-5-11 

های  مديريت ورزشي در پستآموختگان دانشترجیح 
 مديريتي

Preference of sports management 
graduates in management positions 

2-1-7-6 

مديريتي  آموختگان  دانش استفاده بهینه از ظرفیت
 ورزشي 

Optimum use of the capacity of sports 
management graduates 

1-15-3 
 های تخصصيمعتقدنبودن مديران به انتصاب

Managers’ loss of belief in specialized 
appointments 

های  ضعف
 مديريتي

Management 
weaknesses 

 عوامل بیروني 

External 
factors 

13-14 
 برنامگي مديران ورزش در همه سطوح بي

Sports managers’ lack of planning at all 
levels 

2-5-8-9 
 نظارت و كنترل مديران ورزشي بر بازار كار ورزش  نبود

Sports managers’ lack of supervision 
and control on the sports labor market 

1-2-4 
 سیاسي عمل كردن مديران 

Managers’ political action  

1-2 
 عملکرد ضعیف مديران ورزشي باالدستي 

Poor performance of upper sports 
managers 

1-13 
 های ورزشي ناتواني مديران ورزشي در اجرای طرح

Sports managers’ inability to implement 
sports plans 

1-3-5-7-10-
11 

چگونگي و فرايند ايجاد  ناآگاهي مديران باالدستي از  
 شغل 

Upper managers’ ignorance about 
howness and the process of job creation 

2-3-9-14 
 جذب نیروهای متخصصباره ريزی درنبود برنامه

Lack of planning for the recruitment of 
specialists 

5-7-14 
 تغییرات بیش از اندازه در سطوح میاني مديران ورزشي 

Excessive changes in the middle levels 
of sports managers 

 سیاست دولت 

Government 
policy 

 عوامل بیروني 

External 
factors 

9-10-11 
های  كارآفرين در سازماناز مديران  نشدن استفاده

 ورزشي 
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Not using entrepreneurial managers in 
sports organizations 

9-10-15 
 انتخاب مديران ورزشي فارغ از تخصص و تعهد 

Selection of sports managers regardless 
of expertise and commitment 

6-8-11-14 
 حضور افراد غیرمتخصص در سطح كالن ورزش 

The presence of non-specialists at the 
macro level of sports 

 سیاست دولت 

Government 
policy 

 عوامل بیروني 

External 
factors 

4-9-2 
 ها ای سیاستسلیقه اجرای  

Unprofessional implementation of 
policies  

4-9-15 
 طور مداوم ها بهتغییر برنامه

Changing programs continuously 

1-9-11 

اختصاص مناصب مديريت ورزش برحسب مسائل  
 سیاسي 

Allocation of sports management 
positions according to political issues 

1-10 

استفاده از افراد غیرمتخصص در مناصب مديريت  
 ورزش 

The use of non-specialists in sports 
management positions 

9-15 

جای همکاری میان دولت و صاحبان  گیری بهجبهه
 مشاغل

Opposition instead of cooperation 
between the government and business 

owners 

9-12 
 های دولت و صنعت مغايريت هدف

Conflict between the goals of 
government and industry 

9-10-11 

جايي بیش از اندازه مديران ورزشي در رأس  هجاب
 های ورزشي سازمان

Excessive changes of sports managers at 
the head of sports organizations 

13-15 
 های ديگر گماردن مديران ناموفق ورزشي در پست 

Appointing unsuccessful sports 
managers in other positions 

13 
 كردن مديران ورزشي فارغ از ضوابط عزل و نصب

Dismissal and appointment of sports 
managers regardless of the rules 

4-10-11 
 غفلت از توسعه منابع انساني 

Neglecting the development of human 
resources 

سیاست چرخه  
 كسب و كار 

 عوامل بیروني 

External 
factors 
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4-11-14 

اشتغال  های كالن مشکالت اجرايي در سطح برنامه
 كشور 

Implementation problems at the level of 
the country's employment macro 

programs 

Business 
cycle policy 

4-11 
 ها و دفاتر هدايت شغلي نبود مشاوره

Lack of counseling and career guidance 
offices 

4-11-13 
 ها بودن كارآفرينكم

Lack of entrepreneurs 

4-9-12 
 های كاريابي خصوصي بنگاه نیافتن توسعه

Non-development of private 
employment agencies 

4-9-14 

ها و  فقدان ارتباط و نبود ارتباط الزم بین دانشگاه
 های مختلف جامعه بخش

Lack of necessary communication 
between universities and different 

sectors of society 

3-5-6-7 

تعیین معیار كیفي و كمي برای پذيرش دانشجويان  
 مديريت ورزشي 

Determining qualitative and quantitative 
criteria for accepting sports management 

students 

 انتخاب و پذيرش 

Selection 
and 

acceptance 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

3-7-14 

در پذيرش دانشجويان مديريت  ها استفاده از آزمون
 ورزشي 

The use of tests in the admission of 
sports management students 

3-5-6-7 
 پذيرش دانشجويان مستعد در حوزه مديريت ورزشي 

Admission of talented students in sports 
management 

3-4-6-7 

حوزه  پذيرش دانشجويان دارای سابقه اجرايي در 
 مديريت ورزشي 

Admission of students with executive 
experience in sports management 

3-4-5 

ها در بدو  ها و خروجي توجه به تناسب بین ورودی
 انتخاب دانشجويان مديريت ورزشي 

Paying attention to the fit between 
inputs and outputs when choosing sports 

management students 

3-5-15 
-طور بيامتناع از جذب دانشجويان مديريت ورزشي به

 رود به دانشگاه ورويه در بدو 
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Refusal to recruit sports management 
students arbitrarily upon entering the 

university 

3-6-7 

دانشجويان  استفاده از معیارهای سطح باال در پذيرش 
 مديريت ورزشي 

Using high-level criteria in the 
admission of sports management 

students 

4-6-7 

های در آموزش جهت افزايش خالقیت  تدوين سرفصل
 ها و كارآفريني دانشجو

Compilation of topics in education to 
increase creativity and entrepreneurship 

of students 

 سیاست دانشگاه 

University 
policy 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

4-14 

های درسي  نظارت و ارزيابي صحیح بر برنامه
 دانشجويان 

Correct monitoring and evaluation of 
students' curricula 

5-7-14 
 هاتعیین استانداردهای آموزشي در دانشگاه 

Determining educational standards in 
universities 

3-4-5-6-7 

های آموزشي دوره مديريت ورزشي  تعیین سرفصل
 برحسب نیازهای جامعه 

Determining the educational topics of 
the sports management course according 

to the needs of the society 

3-4-7 

تجربه مديريتي خارج از  استفاده از اساتیدی كه 
 . دانشگاه دارند

Using professors who have management 
experience outside the university 

3-4-7-14 

استفاده از اساتیدی كه توانايي تجزيه و تحلیل مسائل  
 . مديريتي دارند

Using professors who have the ability to 
analyze management issues 

3-4-7 

استفاده از اساتید مجرب در امر آموزش مديران ورزشي  
 آينده

Using experienced professors in training 
future sports managers 

4-5-6-7 
 های شغلي تناسب بین محتوای آموزش و مهارت

Fit between training content and job 
skills 

7-15 
عملیاتي در حین  كسب تجربه مديريتي به صورت 

 آموزش
 عوامل دروني  سیاست آموزشي 
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Gaining operational management 
experience during training 

Educational 
policy 

Internal 
factors 

9-11-13 
 های پیش روی آينده آموزش درمورد چالش

Education about future challenges 

3-5-7 
 آينده برحسب نیازهای جامعه تربیت مديران ورزشي 

The training of future sports managers 
according to the needs of society 

3-5-4-7-14 

های آموزشي دوره مديريت ورزشي  بازنگری سرفصل
 برحسب نیاز بازار كار 

Revision of the educational topics of the 
sports management course according to 

the needs of the labor market 

3-7 

-های آموزشي دوره مديريت ورزشي در انجمنسرفصل
 های مديريت ورزشي 

Educational topics of sports 
management course in sports 

management associations 

3-12-13 
 های مديريت ورزشي ضعف در تقاضا محوری پژوهش

Weakness in demand-oriented sports 
management research 

 موانع پژوهشي

Research 
barriers 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

4-9-10 

عنوان اولويت در صنعت  نبودن مسائل پژوهشي بهمطرح
 ورزش 

Lack of research issues as a priority in 
the sports industry 

4-12 
 به بحث پژوهش ها  نکردن سازمانتوجه

Organizations not paying attention to 
research 

3-12 

های حوزه مديريت روزشي  بین پژوهش  ضعیف ارتباط
 و نیازهای جامعه 

Weak relationship between researches in 
the field of sports management and the 

needs of society 

4-12-15 
 كاريابي در كشور  ضعیف  فرهنگ

Weak employment culture in the 
country 

 مسائل فرهنگي 

 
cultural 
issues 

 عوامل بیروني 

External 
factors 

5-9-12 

مديريت ورزشي به عنوان نیاز و ضرورت   ضعیف  معرفي
 برای جامعه 

Weak introduction of sports 
management as a need and necessity for 

the society 

4-11-12-15 
 حاكم بودن بافت سنتي بر اشتغال در كشور 

Dominance of traditional context on 
employment in the country 
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4-7-9-10 

بدني از نگاه  تربیتآموختگان دانشگرفتن توانايي ناديده
 جامعه 

Ignoring the ability of physical 
education graduates from society's point 

of view 

8-12-13 

  یوجود باورهای ناسازگارانه در فرهنگ درمورد ارتقا 
 وری بهره

Inconsistent beliefs in the culture about 
productivity promotion 

8-11-15 
 ضعف در فرهنگ كار آفريني افراد جامعه 

Weakness in the entrepreneurship 
culture of society 

5-13 
 مديريت ورزشي آموختگان دانشدر  كم خودباوری

Low self-esteem in sports management 
graduates 

 مسائل انگیزشي 

Motivational 
issues 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

8-9-14 
 انگیزگي اساتید بي 

Lack of motivation of professors 

5-8-9-13 
 آموختگاندانشبه نیازهای واجب   كم توجه

Little attention to the obligatory needs of 
graduates 

8-12-13 

گیری فرهنگ بیکاری، افسردگي و دلسردی در  شکل
 كار 

The formation of a culture of 
unemployment, depression and 

discouragement at work 

5-7 
 دانشجويان حوزه مديريت ورزشيانگیزگي بي

Lack of motivation of sports 
management students 

4-6-10 
 پيدرعالقگي به كار و انتقال پيبي

Lack of interest in work and successive 
transfers 

  A lot of job awareness زيادآگاهي شغلي  8-10

 توانايي فردی

Individual 
ability 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

 Ability to plan ريزیتوانابودن در برنامه 5

5-7-15 
 Ability to solve توانابودن در حل مشکالت

problems  

3 
 توانايي كسب تجربه از اشتباهات خود 

The ability to learn from one’s mistakes 

8-10-12 
 گیری آگاهانه توانابودن در تصمیم

Ability to make informed decisions 

9-13 
 توانابودن در برقراری ارتباط با ديگران 

Ability to communicate with others 
 عوامل دروني  تالش برای ايجاد تغییر يا پیشنهاد تغییر 13
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Attempting to make or propose change 

تفکر و تأمل 
 انتقادی 

Critical 
thinking and 

reflection 

Internal 
factors 

10-13-15 
 های مربوط به ورزش بیان صريح در برابر بحث

Clear expression in discussions related 
to sports 

13 
 به چالش كشیدن تفکر گروهي 

Challenging group thinking 

10-13 

های  های بازتاب انتقادی در محیطاستفاده از مهارت
 سازماني ورزش 

Using critical reflection skills in sports 
organizational environments 

11-14 
 افکار و تجربیات خود با ديگران   بارهگو دروبحث و گفت

Discuss one’s thoughts and experiences 
with others 

11-13 
 همکاران مسائل با همساالن، سرپرستان و درباره بحث 

Discussing issues with peers, 
supervisors, and colleagues 

9-10-12-13 

ها به روشي منظم و  حل مسئله و توانايي ارائه استدالل
 ساختاريافته 

Problem solving and the ability to 
present arguments in an orderly and 

structured manner 

9-10 

ها و رفتارهای  بین هنجارها، ارزشدرک همسويي 
 اجتماعي 

Understanding the alignment between 
social norms, values and behaviors   رفتارهای

 اجتماعي 

Social 
behaviours 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

 
8-12-13-15 

 Desire for social تمايل به تعامل اجتماعي 

interaction 
  Group thinking تفکر گروهي داشتن 8-9-10
 Sharing knowledge دانش را به اشتراک گذاشتن 9-11

  Sharing ideas ها را به اشتراک گذاشتنايده 8-12-15

7-9-13 
 ناهماهنگي رشته تحصیلي و شغلي 

 Inconsistency of field of study and job 

های  ضعف
 هماهنگي

Coordination 
weaknesses 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

7-9-14 
 و محیط ورزش  آموختگاندانشنبود ارتباط بین 

Lack of communication between 
graduates and sports space 

7-14 
 شغلي ناهماهنگي استعدادهای فردی و  

Inconsistency of personal and 
professional talents 

12-13 
 های رسمي و غیررسمي هماهنگي بین يادگیرینبود 

Lack of coordination between formal 
and informal learning 

 های نظری و تجربي هماهنگي بین يادگیرینبود  7
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Lack of coordination between 
theoretical and experimental learning 

 

مقوله اولیه،  مفاهیم  شناسايي  از  پس  مقولهسرانجام  و  فرعي  زمینههای  مدل  اصلي  توسعه های  ای 

طراحي شماره يک  در شکل    ،وری فردیمثابه بهرهحوزه مديريت ورزش به   آموختگان  دانشوری  بهره

دلیل  ندشد بهبهره  انتخاب.  فردی  كه  وری  بود  اين  اصلي  اذعان  پاسخبیشتر  عنوان هسته  دهندگان 

است.    اين بخش از جامعه علمي كشور  كردنكارا و اثربخش  ،آموختگاندانشوری  منظور از بهره  ، كردند

و    ها ها به ستاده قابل قبول بودن نسبت داده  آموختگان  دانشوری  بهره ،برخي ديگر نیز اعتقاد داشتند

بر بیشتر است. عالوه  اشتغال    ،اين  دريافت ستاده  قابلیت  بهبود  آينده و  بهبود فرايندهای مديريتي 

بود كه با بررسي قرابت معنايي بین   آموختگاندانشوری  های بهرهازجمله ديگر معرف  آموختگاندانش

اری شد و عوامل ديگر  گذنام «وری فردیبهره» ،ها و استناد به مباني و ادبیات تحقیق هسته اصليآن

 در ارتباط با آن بررسي شد.  

 
 حوزه مديريت ورزشی   آموختگان دانشوری ای توسعه بهرهمدل زمینه -1شکل 
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براساس تأيید نتايج بخش كیفي از رويکرد تحلیل عاملي تأيیدی مرتبه دوم استفاده شد.    برایدر ادامه  

از مشاركت  15/62نفر )  289  ،شناختي توصیف اطالعات جمعیت در تحقیق زن و   كنندگاندرصد( 

نفر    270سال،    30درصد( كمتر از    65/20نفر )  96همچنین  درصد( مرد بودند.    85/37نفر )  176

  88/6نفر )  32سال و    40تا    36درصد( بین    41/14نفر )  67سال،    35تا    30بین    درصد(  06/58)

 سال داشتند.   40از  بیشتر درصد(

(  λبارهای عاملي ) دو و شماره سه، های شمارهشکلهای استاندارد ارائه شده است. زير مدل در شکل

 د. ن دهها )متغیرهای آشکار( نشان ميرا برای هريک از معرف

 

 

 
 گیری عوامل بیرونی در حالت استاندارد مدل اندازه -2شکل 
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 گیری عوامل درونی در حالت استاندارد مدل اندازه  -3شکل 

 

متغیرهای آشکار در هر دو سازه عوامل بیروني و دروني از نقطه   مقدار بارهای عاملي،  يجنتا  براساس

   (. P<05/0تر بود )گ بزر 96/1ها نیز از نقطه برش و مقدار آماره تي آن 3/0برش 

شده  ضريب آلفای كرونباخ و ضريب پايايي مركب و میانگین واريانس استخراج   شماره چهار،در جدول  

های فرعي(  ها )مقولهپايايي و روايي همگرای مؤلفه  ، شدهبا توجه به مقادير گزارش ارائه شده است.  

 .  شدتأيید 
 شدهمیانگین واريانس استخراجمقادير آلفای کرونباخ، پايايی مرکب و  -4جدول 

Table 4- Values of Cronbach's alpha, composite reliability and mean of extracted 

variance  

 متغیرها

Variables 
 هامؤلفه

Components 

 آلفای کرونباخ 

Cronbach's 
alpha 

 پاپايی ترکیبی

Composite 
reliability 

 روايی همگرا

Convergent 
validity 

 عوامل بیروني 

External 
factors 

 انتخاب و پذيرش 

Selection and 
acceptance 

0.771 0.836 0.522 

 support  0.829 0.875 0.539 حمايت
 سیاست دولت 

Government policy 
0.845 0.874 0.550 

 وكار سیاست چرخه كسب

Business cycle policy 
0.790 0.851 0.589 

 های مديريتي ضعف

Management 
weaknesses 

0.834 0.873 0.565 

     



 1401 زمستان، 29، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                     92

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 شدهمیانگین واريانس استخراجمقادير آلفای کرونباخ، پايايی مرکب و  -4جدول 

Table 4- Values of Cronbach's alpha, composite reliability and mean of extracted 

variance  

 متغیرها

Variables 
 هامؤلفه

Components 

 آلفای کرونباخ 

Cronbach's 
alpha 

 پاپايی ترکیبی

Composite 
reliability 

 روايی همگرا

Convergent 
validity 

 عوامل دروني 

Internal 
factors 

 تفکر و تأمل انتقادی 

Critical thinking and 
reflection 

0.764 0.832 0.516 

  توانايي فردی

Individual ability 
0.725 0.818 0.539 

 رفتارهای اجتماعي

social behaviours 
0.815 0.871 0.575 

 سیاست آموزشي 

Educational policy 
0.731 0.816 0.526 

 سیاست دانشگاه 

University policy 
0.802 0.853 0.528 

 های هماهنگيضعف

Coordination 
weaknesses 

0.769 0.844 0.521 

 مسائل انگیزشي 

Motivational issues 
0.831 0.876 0.543 

 مسائل فرهنگي 

Cultural issues 
0.765 0.836 0.564 

 موانع پژوهشي

Research barriers 
0.725 0.775 0.569 

 

 مقادير ،نتايج اين آزمون براساساستفاده شد.    الركر و فورنل  روش ازتأيید روايي واگرا    برایهمچنین  

 اين كه بود بیشتر هاساير سازهآن با   همبستگي مقدار از  ی عوامل بیرونيهاسازه تمامي اصلي قطر

 دهد.  نشان مي را گیریاندازه مدل خوب برازش  و مناسب واگرای امر روايي
 

 گیری بحث و نتیجه
مثابه  حوزه مديريت ورزش به  آموختگاندانشوری  ای توسعه بهرهارائه مدل زمینه  پژوهش،هدف اين  

مصاحبهبهره تحلیل  بود.  فردی  دادوری  نشان  فردیبهره  ، ها  بهره  ،وری  توسعه  اصلي  وری هسته 

قبول بودن قابل  چون  يهاي نظران معرفصاحب  ،برای آنچراكه    است؛مديريت ورزشي  آموختگان  دانش

داده ستادهنسبت  به  اثربخشها،  ها  و  كشور  كردنكارا  علمي  جامعه  از  بخش  توانايي  ،  اين  كسب 
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محیطهجاب بین  غیرتجاری،  جايي  و  تجاری  مختلف  اشتغال  های  تضمین  بیشتر،  ستاده  دريافت 

اشتغال    آموختگاندانش قابلیت  بهبود  )آموختگان  دانشو  طاهری  اعتقاد  به  بودند.    ،(2020متصور 

ترين تواند دنبال شود. پايینخانه، در سازمان و در سطح ملي مي  وری در چهار سطح فردی، در بهره

-شود، بهرههای بالقوه فرد استفاده بهینه ميآن از مجموعه استعدادها و توانايي  وری كه درسطح بهره

هاست و يکي از وریساز ساير بهرهوری فردی زمینهبهره  ،همچنین معتقد است  ویوری فردی است.  

بهره افزايش  ملي داليل  و سطح  سازمان  در سطح  بهره   وری  برهمان  افزون  است.  فردی    ،اين  وری 

  ،ها كه اشاره شدوری در همه بخشبلکه بهره  ؛بخش صنعت يا سازمان نیست  به  فقط مختصوری  بهره

 مطرح است. 

حوزه مديريت ورزشي تابع عوامل  آموختگان  دانشوری فردی  بهره  ،شده های تشکیلبا استناد به مقوله

دروني و عوامل بیروني است. منظور از عوامل بیروني آن عواملي است كه اختیار و كنترل آن در دست  

های هماهنگي، انتخاب  های فرعي ضعفنیست. در اين تحقیق اين عوامل شامل مقولهآموختگان  دانش

ای مديريتي، موانع پژوهشي، سیاست  هو پذيرش، حمايت، سیاست دانشگاه، سیاست آموزشي، ضعف

وكار، سیاست دولت و مسائل فرهنگي بود. همچنین منظور از عوامل دروني آن دسته از چرخه كسب

. اين عوامل  استآموختگان  دانشنوعي در دست  ها بههستند و اختیار آنشدني  عواملي است كه كنترل

بهره توسعه  ددر  منفي  نقش  هم  و  مثبت  نقش  هم  فرد  نقش  وری  مذكور  عوامل  كه  آنجا  ارند. 

بازی مي  را  زمانيبه  ،كنندمحدودكننده  و  بازی مي  مثابه محرک منفي  را  تسهیلگر  نقش    ،كنند كه 

مسائل انگیزشي    و   های هماهنگي و مديريتضعف  ،برای مثال  ؛شوندمثابه محرک مثبت تلقي ميبه

؛  شودتراشي ميوری فردی مانعبهره  ها برای توسعههای منفي دارند چراكه با وجود آننقش محرک

. در مقابل سیاست دانشگاه، سیاست آموزشي،  وشد مي  از شروع مسیر توسعه فردی ممانعت  كهطوری به

ادامه   برایوری فردی را تقويت كرده و آن را  توسعه بهره  ،فراگردرفتارهای اجتماعي و توانايي فردی  

مي حمايت  يافتهمسیر  حاضرهاكند.  پژوهش  نتايج  ب  ی  دارد:  مطالعات  اين  ا  و  همخواني  يوسفي 

( دادند  كه(  2020زردشتیان  در    ، نشان  كاريابي  خودسودمندی  بر  دروني  و  بیروني  عوامل 

تأثیر مثبت دارد  آموختگان  دانش )  ؛ رشته علوم ورزشي    ،كشف كردندكه  (  2021چیونگ و چانگ 

جوی شغل وهای فرد و همچنین رفتارهای جست خودسودمندی كاريابي تابع سطح تحصیالت، مهارت

بر موفقیت آموختگان  دانشخودكارآمدی عمومي    كردند،بیان  ( كه  2020پتروزيلو و همکاران )  ؛است

جست  جستودر  در  خودكارآمدی  طريق  از  كار  داردوجوی  غیرمستقیم  تأثیر  كار  و   ؛جوی  رضوی 

)همکارا كردند2020ن  گزارش  كه  دانش  ،(  و  دانشجويان  اشتغال  به  امید  رشته وضعیت  آموختگان 

نصیرزاده    ؛تر از حد مطلوب قرار داردبدني و علوم ورزشي كشور در تمامي ابعاد در وضعیت پايینتربیت
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شناختي، تحصیلي، مديريتي،  شناختي، جمعیتشش بعد روان  ،نشان دادند  كه(  2018و همکاران )

صالحیتمح و  حرفهیطي  دانشهای  كارآفريني  بر  تربیتای  اثرگذارند آموختگان  و  دی  ؛بدني  شپر 

آگاهي شغلي، جنبه2018سوتريدو ) فرهنگي،  ابعاد  بر  فردی  ( كه  اجتماعي و    ؛ داشتندتأكید  هايي 

  های مديران و بازار كار تناقض پیچیده شکلبین آموخته  د، ( كه معتقد بودن 2020لیسن و جدلیکا )

است.   ميگرفته  نتايج  همخواني  باشددلیل  مختلفي  عوامل  تابع  واحدهای   :تواند  اينکه  نخست 

 بیشتر   ،در مطالعات مذكور  اند.مشابهبا هم  برده و مطالعه حاضر تقريباً  در مطالعات نام  شدنبررسي

و در اين ند  بدني و علوم ورزشي بودآموختگان تربیتو دانش  آموختگاندانش  ،شدهواحدهای بررسي

وری دلیل ديگر اينکه بهره  بود؛  حوزه مديريت ورزشي بررسيآموختگان  دانش  ،تحقیق واحد بررسي

وری نوعي خود زيرمجموعه بهرهشده در مطالعات مذكور بهفراگیر است و متغیرهای بررسي  يمفهوم

اين تشابهاتبهگیرند.  قرار مي يافتهتفاوت  ،رغم  نیز در   های مذكورپژوهشق و  اين تحقی  یهاهايي 

داشت ناهمخواني  از  نشان  تاحدودی  كه  داشت  مثال  ؛وجود  زردشتیان   ،برای  و  يوسفي  مطالعه  در 

بود  ي هايشاخص  ،(2020) شده  لحاظ  خودسودمندی  بر  دروني  و  بیروني  عوامل  برای  با    ، ند كه 

شايد به اين دلیل كه در  .  تاحدودی ناهمخواني داشت  ، كه در اين تحقیق ارائه شده بود  ي هايشاخص

و در مطالعه يوسفي و زردشتیان اند  تحقیق حاضر اطالعات مبتني بر نظريه برخاسته از داده ارائه شده

 گرايي حاكم بوده است.  رويکرد اثبات ،(2020)

رگرو كار هوشمندانه و  د  ،مثابۀ ستاده بیشتربهآموختگان  دانشوری  بهره  ، هاتحلیل مصاحبهبا  مطابق  

هرچند برای نهادها    ؛ هاهتر و استفاده بیشتر از نهادگرو كار سخترنه د  ،آگاهانه در مرحله فرايندهاست

به انتخاب و پذيرش دانشجويان مديريت ورزشي    ، برای مثال  شود؛نیز الزم است دقت عمل بیشتری  

و كمّ معیار كیفي  تعیین  راه  از  توجه  اين  دانشجويان مديريت ورزشي،  ي  توجه شود.  پذيرش  برای 

آزمون از  حوزه  استفاده  در  مستعد  دانشجويان  پذيرش  ورزشي،  مديريت  دانشجويان  پذيرش  در  ها 

مديريت ورزشي، پذيرش دانشجويان دارای سابقه اجرايي در حوزه مديريت ورزشي، توجه به تناسب  

از جذب دانشجويان  خودداریت ورزشي، ها در بدو انتخاب دانشجويان مديريها و خروجيبین ورودی

به دانشگاه و استفاده از معیارهای سطح باال در پذيرش   ورودرويه در بدو  مديريت ورزشي به طور بي

اين نیز  (  2020های مطالعه لیسن و جدلیکا )تواند انجام شود. يافتهدانشجويان مديريت ورزشي مي

اما به    ،تأكید شده است  ،كه در آن وجود دارد يهاي شکاف   ها و چراكه بر نهاده  ؛كندموضوع را تأيید مي

و اين  ست  مديريت ورزشي درگرو فرايندها  آموختگاندانشوری  رسد بیشتر بار توسعه بهرهنظر مي

با عملکرد نهادهفرايندها هستند كه  ارتباطي بین  را حفظها و ستادهشان پل  از بین   كنندمي  ها  يا 
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انتصابضعف  نمونه،برای    ؛برند مي به  مديران  معتقدنبودن  مفاهیم  قالب  در  كه  مديريتي  های  های 

نظارت و كنترل مديران ورزشي بر بازار كار    نبودبرنامگي مديران ورزش در همه سطوح، تخصصي، بي 

ورزش، سیاسي عمل كردن مديران، عملکرد ضعیف مديران ورزشي باالدستي، ناتواني مديران ورزشي  

اجرای طرح ورزشدر  برنامههای  نبود  تولید شغل،  از  باالدستي  ناآگاهي مديران  ريزی درخصوص ي، 

  ،درمقابل  .كندها را تضعیف ميها و ستاده، توازن بین نهادهشودجذب نیروهای متخصص متبلور مي

ها،  افزايش خالقیت و كارآفريني دانشجو  برایهای در آموزش  سیاست دانشگاه در قالب تدوين سرفصل

ها،  های درسي دانشجويان، تعیین استانداردهای آموزشي در دانشگاهبي صحیح بر برنامهنظارت و ارزيا

های آموزشي دوره مديريت ورزشي برحسب نیازهای جامعه، استفاده از اساتیدی كه تعیین سرفصل

ي  تجربه مديريتي خارج از دانشگاه دارند، استفاده از اساتیدی كه توانايي تجزيه و تحلیل مسائل مديريت

از اساتید مجرب در آموزش مديران ورزشي آينده و تناسب بین محتوای آموزش و  دارند، استفاده 

الزم    اساسبر اين    ؛وردآتواند ستاده بیشتری را به ارمغان  ميكند،  جريان پیدا مي   های شغلي مهارت

 و عوامل اثرگذار مثبت تقويت شود.  شده   برطرفاست عوامل اثرگذار منفي 

   :شودمي های زير مطرحبر مبنای نتايج تحقیق پیشنهاد

چراكه   ؛تمام در سطح كشور صورت گیردهای ورزشي نیمهاتمام پروژه  راستایثر عمراني در  ؤاقدامات م

طور خاص مديريت ورزشي را  بدني و بهرشته تربیت  آموختگاندانشها زمینه اشتغال  آن  يافتن پايان

   شود؛ميوری و باعث افزايش بهره آوردميفراهم 

های آموختگان اين رشته با تمركز بر آموزش وظايف مديريت در سازمانسطح دانش علمي و فني دانش

   ؛وكار ورزشي در جامعه ارتقا پیدا كندو انعکاس نیازهای كسبورزشي 

ساز حضور افراد غیرورزشي در سطح كالن ورزش كشور شده  از دخالت سیاسیون در ورزش كه زمینه

  ،اند آموختگان مديريت ورزشي از بسترهای كاری مرتبط با ورزش دوره ماندهاست و به سبب آن دانش

 جلوگیری شود؛ 

روحیه نوانديشي، نوآوری، خالقیت و دستیابي به    ، های آموزشي تخصصي و كاربردیاری دورهزبا برگ

 ؛  آموختگان رشته مديريت ورزشي تقويت شود دانشهای جديد مهارت

نیافتگي مديريت ورزشي در كشور شناسايي شود و با ارائه برنامه راهبردی جامع اين  های توسعه مؤلفه

   برطرف شوند؛موانع 

مشخصات كلي برنامه آموزشي و سرفصل دروس رشته مديريت ورزشي با نیازهای صنعت ورزش در 

 و آينده هماهنگ شود.   حال هایزمان
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