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 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

در نظر با توجه به آنکه نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال های اخیر افزایش یافته است و با 

ی بر وجود یک رابطه مستقیم میان کاهش نرخ بیکاری و فعالیت های کارآفرینی، تعاونی و امثالهم در نگرفتن نتایج مطالعات انجام شده مب

سایه بخش خصوصی، در طرح پیش رو موارد مذکور به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان این رشته تحصیلی مورد تاکید 

گیرد، تا از این طریق به بهره وری هرچه بیشتر این رشته در جامعه و به کارگیری نیروهای متخصص تربیت بدنی و علوم ورزشی  قرار می

                کمک گردد.

 می باشد با رویکرد خصوصی سازی و علوم ورزشی تربیت بدنیرشته طراحی نظام اشتغال دانش آموختگان  پژوهش،ق در این یحقتیم تهدف 

حوزه  4روش های مناسب خصوصی سازی، جهت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در که در همین راستا  به تعیین 

 ( پرداخته خواهد شد.ورزش حرفه ایو  ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی )آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وجه به ماهیت و اهداف تحقیق و به لحاظ ویژگی در نحوه جمع آوری اطالعات در ارتباط با موضوع مورد نظر، روش پژوهش حاضر با ت

در این تحقیق در دو . انجام خواهد پذیرفتنیز به صورت نظرخواهی و میدانی  آن آوری اطالعاتیابی می باشد که جمعتوصیفی و از نوع زمینه

در مورد نظریه های  . در مرحله اول در زمینه جمع آوری اطالعات تئوریک و پیشینه تحقیقاهد شدخوبخش به جمع آوری اطالعات اقدام 

اقتصادی در بخش خصوصی سازی و تجربیات سایر کشورها در مورد چگونگی اشتغال زایی در ورزش و همچنین بررسی مستندات و مدارک 

از منابع کتابخانه ای، اینترنت، مقاالت و پایان نامه  ها و سازمانهای مرتبط( ، مرتبط با موضوع تحقیق )اسناد و مدارک موجود در وزارت خانه

 های از پرسش نامه ،در مرحله بعد و و برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با صاحب نظران و مدیران و مسئوالن های مرتبط با موضوع

در پی آن است تا از طریق پرسشنامه که یکی از ابزار تحقیق گروه تحقیق  محقق ساخته، جهت جمع آوری اطالعات استفاده خواهد شد.

اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم  زمینه یابی به شمار می آید، از نظرات افراد ذینفع در مورد موضوع پژوهش در خصوص

 آگاهی یابد.  ورزشی با رویکرد خصوصی سازی

، مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و کمیته کشورسراسر  ی تربیت بدنیهیات علم یاعضاجامعه آماری این پژوهش شامل 

ها، ها و شهرستانهای ورزشی استانها، هیئتشهرستانملی المپیک، ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور، ادارات ورزش و جوانان 

، معاونت تربیت بدنی و ورزش نیروهای مسلح، کارگران و کارمندان دولت های ها، سازمانهای ورزشی، متولیان ورزش شهرداریانجمن

تندرستی وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 

فنی و حرفه ای و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، جامع علمی کاربردی،

رشته تربیت بدنی و علوم  کلیه دانش آموختگانو  وزارت کار، رفاه و امور اجتماعیوابسته، سازمان خصوصی سازی کشور، مرکز آمار ایران، 

می باشد. نمونه آماری به صورت هدفمند از  ورزشی و ذینفعان و صاحب نظران حوزه ورزش و اقتصاد با محوریت خصوصی سازی و کارآفرینی

 بین جامعه آماری انتخاب خواهد شد.

 

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 

میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف نظیر آمار توصیفی  داده های جمع آوری شده ازجهت بررسی و توصیف در این تحقیق 

استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی  از روش های تجزیه و تحلیل داده ها  استاندارد، استفاده می گردد. همچنین جهت

خروجی نهایی طرح عالوه بر پاسخ به سواالت  و سایر نرم افزارهای مورد نیاز استفاده خواهد شد AMOSو  SPSSداده ها از نرم افزارهای 

خواهد بود. این نظام بررسی و تحلیل  رویکرد خصوصی سازینظام اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با تحقیق ارائه 

، ی بدن تیرشته ترب دانش آموختگاناشتغال ، بررسی و تحلیل فرآیندهای موجود اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی وضعیت موجود

اشتغال دانش آموختگان رشته اجرایی ، طراحی فرآیندهای اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنیبررسی، تحلیل و شناسایی نیازهای 

اشتغال دانش ، نحوه استقرار و پیاده سازی برنامه های اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی ، طراحی و تدوین برنامه جامعتربیت بدنی

 گیرد. را در بر می  اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنینحوه نظارت و ارزیابی بر برنامه های  و آموختگان رشته تربیت بدنی

 

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه های اصلی و محوریواژه .2

آن تولید کاال  های اقتصادی )فکری یا بدنی( که به منظور کسب درآمد )نقدی و یا غیر نقدی( صورت پذیرد و هدفآن دسته از فعالیت کار:

 .یا ارائه خدمت باشد

تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت ساله و بیش 01تمام افراد  اشتغال:

باشند. ترک خود اشتغاالن میشوند. شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

ن، به عنوان اشتغال موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب وکار برای خود اشتغاال

  د.شومحسوب می

دامه تحصیل می دهد و دوره دانش آموخته به فردی گفته می شود که طبق قوانین، ثبت نام و در مراکز آموزش عالی ا دانش آموخته:

. الزم به توضیح یلی با موفقیت به پایان می رساندبر اساس آیین نامه های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحص  تحصیلی را به طور کامل و

نش آموخته تاریخ فراغت از تحصیل دا ،است آخرین نمره درسی دانشجو که توسط استاد مربوطه به اداره آموزش دانشکده اعالم می گردد

 محسوب می گردد

صوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خ :خصوصی سازی

معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بر واگذاری  ا، اما ا در این دارایی ها و شرکت هه خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آن

هایی که قبالً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود داللت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه  و تصدی گری فعالیت ها

خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی 

 .ی باشدکشورها از طریق ترتیبات مختلف م

ایده های نو، خالق و شناسایی فرصت های جدید با بسیج  با کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین کارآفرینی:

رشد یابنده مبادرت می ورزد. این امر توام با پذیرش خطرات است ولی و نوآور ، ، سازمان های جدیدهای نومنابع، به ایجاد کسب و شرکت 

 منجر به معرفی محصول یا ارئه خدمات به جامعه می شود. اغلب 

شامل )آموزش و پرورش، وزارت علوم و  رسمی آموزش واحدهای در ورزش یا بدنی تربیت از است عبارت تربیتی ورزش ورزش تربیتی:

 .دباش می نو نسل پرورش با ورزش آینده در تحول ،آن هدف تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسالمی (که

 های گروه یا فرد توسط منظم، بطور که شود می اطالق جامعه آحاد ورزش و بدنی تربیت های فعالیت به همگانی ورزش ورزش همگانی:

 صورت به آنان اجتماعی روابط بهبود و افراد نشاط و سالمت تامین هدف با روانی و جسمی نیازهای رفع منظور به رسمی غیر و رسمی

 متنوع اشکال در نیافته سازمان و مند غیرقاعده صورت به تواند می ورزش این از هایی بخش که است ذکر به الزم ،گیرد می صورت آگاهانه

 .پذیرد انجام

 ورزش قهرمانی عبارت است از بازی ها و ورزش های رقابتی و سازمان یافته که افراد ماهر در آن ها شرکت می کنند. ورزش قهرمانی:

ای  کنند. ورزش حرفه دریافت می دستمزد برای فعالیت خود ورزشکاران شود که در آن گفته می ورزشی به ای هورزش حرف :ورزش حرفه ای

 .پردازند ه در آن ورزشکاران فقط برای عالقه شخصی به ورزش میگیرد ک قرار می ورزش آماتور در نقطه مقابل

 

 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 داخلی:های مشابه پروژهسوابق 

یروهای درصد ن 11ن اایر یورزش یها سازمان نشان داد در بررسی عوامل حیاتی موفقیت در بهره وری نیروی انسانی در ،(0811هنری ). 0

و  باشد یو دکترا م یسانسل فوق یراندر ا یورزش یها و سرپرستان سازمان یرانمد یلیدرصد مدارک تحص 01و تنها اند  یتخصص یرغانسانی 

 .ترند یینو پا یسانسل یگردرصد د ۰1

نشان الن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (در تحقیقی ضمن تحلیل موقعیت استراتژیک اشتغال فارغ التحصی08۰1. برومند و همکاران )2

وجود  و با خوردار نیست بر مناسبی وضعیت از خارجی و داخلی عوامل التحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از نظر ند اشتغال فارغداد

وضعیت، یعنی در موقعیت  است که در ماتریس ارزیابی جایگاه، در بدترین داخلی با تهدیدهای خارجی متعدد و عمده مواجه یها ضعف

 .( قرار داردWTتدافعی )

 های رشته آموختگان دانش زایی اساسی اشتغال راهکار دو به عنوان را تعاونی ها توسعه و کارآفرینی آموزش (،0811محمدی) . گل8

 بی از کشاورزی بخش نسانیا نیروی ساختار اصالح شامل را کشاورزی در بخش اشتغال راهبردهای همچنین وی است. کرده معرفی کشاورزی

غیر  و جانبی فعالیت های توسعه در دانشگاهی دانش آموختگان از حمایت و دانشگاهی کرده تحصیل و متخصص نیروی به سواد کم و سواد

 .است دانسته خصوصی و عمومی خدمات محصوالت، بازاررسانی و بسته بندی محصوالت، فرآوری نظیر کشاورزی بخش مستقیم

به این نتیجه  "راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی"(. در تحقیقی با عنوان 081۰همکاران ) موحدی و .4

دست یافتند که از جمله مهم ترین راهکارهایی که در جهت بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی قابل توجه است 

 در فعال بنیان دانش های شرکت و دانشجویی های تشکل و ها انجمن بین تنگاتنگ ارتباط برقراری طریق از اشتغال وضعیت عبارتند از: بهبود

 جدید شغلی های فرصت ایجاد کاری، مراکز نیاز با متناسب و منظم طور به ها دانشگاه در کشاورزی درسی های برنامه تغییر و اصالح کار، بازار

 .غیردولتی های سازمان و تعاونی خصوصی، از اعم غیر دولتی یها بخش در کشاورزی با مرتبط

به این  "نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان"(، در مقاله ای با عنوان 08۰0. کشکر و سلیمانی)5

 تحقیق نتایج همچنین دارد. وجود معنی داریرابطه  همگانی ورزش های توسعه و برنامه خصوصی سازی اجرای بین که نتیجه دست یافتند

 واحدهای کارایی سازی و بهینه همگانی، ورزش های ساختار اصالح مشارکت عمومی، میزان و خصوصی سازی مولفه های بین داد که نشان

 وجود معنی داری رابطه اشتغال وضعیت و بهبود خدمات کیفیت و خصوصی سازی مولفه های بین دارد، ولی وجود معنی داری رابطه مدیریتی

 ندارد.

 :خارجیهای مشابه پروژهسوابق 

های توسعه منابع  استرالیا برای توسعه منابع انسانی بخش ورزش سند برنامه ملی تدوین کرد. برخی از طرح ها و برنامه 2111. در سال 0

های آموزشی و بورسیه تحصیلی و طرح بهبود مدیریت  انسانی به این شرح  است: برنامه اعتبار نامه مربیگری ملی ، طرح گسترش کمک هزینه

 .های ورزشی سازمان

(، تبلیغات در محیط ورزشی طی مسابقات بیسبال را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اینگونه تبلیغات در 2114مسکوویتز ). 2

 .ر محیط ورزش به وجود می آوردفضاهای ورزشی موقعیت جدیدی را برای درآمدزایی و اشتغال و کارآفرینی د

( توسعه تعاونی ها را در ایالت کلرادو بررسی نمود. نتایج نشان می دهد که در طول 2111تا  0۰۰1(، برنامه های ده ساله )2118. مک فایل)8

بسیار موفق عمل نمودند. در  این دوره در منطقه کلرادو تعاونی ها رشد و توسعه مناسبی داشتند و در افزایش درآمد اعضا و اشتغالزایی نیز

درصد افزایش داشته است. همچنین اشتغالزایی تعاونی ها  6/0طول این دوره تعداد اعضا حدودا سه برابر شده و سود سرانه آن ها نیز حدود 

ی خود و ایجاد فرصت در افزایش رفاه اعضا 0۰۰1درصد رشد نموده است. بنابراین باید گفت که تعاونی های ایالت کلرادو در دهه  5/4نیز 

 .های شغلی عملکرد مناسبی داشته اند

 و المپیک ورزش های و ورزشکاران از حمایت در سرمایه گذاری برای دولت نماینده را انگلستان ورزش گزارشی در (،2111. سدان)4

 ترغیب ورزش در نو عقاید ایجاد جهت را نانکارآفری البروف، دانشگاه فناوری موسسه و انگلستان ورزش که گونه ای به است، دانسته پارالمپیک

 .کرده اند

 و رسمی ساختار فقدان را ورزش استرالیا توسعه مهم عوامل از و کردند گزارش رو به رشد را استرالیا در ورزش صنعت (،211۰راسل) و . کلت5

 توسعه برای برنامه ریزی و تسهیالت وجود و زیاد سرمایه گذاری کارآفرینان و وجود دولتی، کمک های به کم وابستگی ورزش، در زیاد کنترل



 .است شده استرالیا در ایده آل سطح در کارآفرینی رشد و ورزش بخش در سرمایه گذاری زیاد به منجر که دانستند ورزش

 با آن ها دادند. ر انجامگذا حال در اقتصادهای درباره تجربی مطالعه 025 را بر روی بررسی ترین دقیق و ترین (، جامع2111مورل) و . ژانکف6

 خصوصی مالکیت گذار، حال در بیشتر کشورهای در که کنند می استدالل چنین است آمده مختلف بدست مطالعات از که کافی شواهد ارائه

و  بقا رایب را ها آورد و شرکت می فراهم ها شرکت های اقتصادی فعالیت بهتر انجام برای را بهتری های زیرساخت مالکیت دولتی، به نسبت

 .سازد می تر آماده رقابتی بازار بر مبتنی اقتصاد در شکوفایی

، به بررسی تفاوت اشتغال در بنگاه های کوچک "ایجاد و نابودی شغل در بنگاه های کوچک"(، در مطالعه خود به نام 0۰۰7بروسما و گاتر) 7

ل در بنگاه های کوچک بیشتر از بنگاه های بزرگ است و اشتغال در و بزرگ پرداخته اند. محققین به این نتیجه رسیده اند که میزان اشتغا

 .بنگاه های کوچک از ثبات بیشتری برخوردار است و در زمان های بحرانی و رکود، بنگاه های کوچک بیشتر می توانند شغل ایجاد کنند

ی در تسهیالت ورزشی می دانند و معتقدند که (، خصوصی سازی را موجب باال بردن رفاه اقتصادی و اجتماع2101. سامنی و همکاران )1

 .خصوصی سازی موجب بهبود خدمات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود آموزش کارکنان، کارایی تولید و افزایش اشتغال خواهد شد

ورزش شریک می  . در نیوزیلند روشی برای اشتغال جوانان پیش بینی شده است.برای مثال یک فرد جوان با صاحب یک مکان مناسب برای۰

نفر  0۰211، 0۰۰6شود و با وامی که از بانک می گیرد، می تواند در امور مرتبط با ورزش فعالیت کند. تعداد شاغلین ورزش نیوزلند در سال 

 .درصد افزایش داشته است 6/4ساالنه 0۰۰0درصد کل شاغلین این کشور می باشد و نسبت به سال  8/0بوده است که 

سعه موقعیتهای شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی چین؛  پاره ای از دانش آموختگان رشته تربیت بدنی از مؤسسات و برنامه تو . در01

دانشکده های تربیت بدنی در استان های مختلف چین انتخاب می شوند. سپس بخشی از وظایف مدیریتی در استان مربوط به این دانش 

دانش آموخته را از بعضی استان های چین به صورت سهمیه بو می می  81بدنی ووهان ساالنه  آموختگان محول می گردد.موسسه تربیت

استان چین یک دانش آموخته ورزشی را انتخاب می کند. بنابراین، این دو موسسه، ساالنه  81پذیرد. موسسه تربیت بدنی پکن از هر یک از 

گاههای مدیریتی سازمان های ورزشی در چین به کار می گمارند. مطالعات انجام دانش آموخته رشته تربیت بدنی را در سطوح مختلف جای 61

نفر از این افراد در کمیسیون  01در مورد دانش آموخته گان موسسه تربیت بدنی پکن نشان می دهد که  0۰۰0تا  0۰1۰شده در در سالهای 

نفر در سازمان های ورزشی استانی به خدمت گرفته شده  46رند. استانی فعالیت های ورزشی و فرهنگی چین وظایف مدیریتی را بر عهده دا

 .نفر به اداره باشگاههای ورزشی و مراکز آمادگی جسمانی پرداختند 7نفر وظایف خود را در سایر مؤسسات آغاز کرده اند و  02اند، 

 اهداف کلی و جرئی پروژه .4

 : کلی پروژههدف  
 اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی سازی می باشد. طراحی نظام پژوهش،ق در این یحقتیم تهدف 

 :پروژهاهداف جزئی 
 . بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور0

 . بررسی موانع و مشکالت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور2

 تحلیل وضعیت خصوصی سازی در ورزش کشور  .8

. تعیین روش های مناسب خصوصی سازی، جهت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش ورزش تربیتی 4

 )آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 ته تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش ورزش همگانی.  تعیین روش های مناسب خصوصی سازی، جهت اشتغال دانش آموختگان رش5

 . تعیین روش های مناسب خصوصی سازی، جهت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش ورزش قهرمانی6

 حرفه ای. تعیین روش های مناسب خصوصی سازی، جهت اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در بخش ورزش 7

 . طراحی نظام اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی سازی1

 آوری اطالعات()اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمع قلمروی سازمانی، مکانی و زمانی .5

، مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و کشورسراسر  علمی تربیت بدنیهیات  یاعضا با همکاری در سطح ملی و این پژوهش

ها و های ورزشی استانها، هیئتشهرستانکمیته ملی المپیک، ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور، ادارات ورزش و جوانان 

، معاونت تربیت های ورزش نیروهای مسلح، کارگران و کارمندان دولت ها، سازمانهای ورزشی، متولیان ورزش شهرداریها، انجمنشهرستان

بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، 



دی، فنی و حرفه ای و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، جامع علمی کاربر

رشته تربیت بدنی و  کلیه دانش آموختگانو  وزارت کار، رفاه و امور اجتماعیعالی وابسته، سازمان خصوصی سازی کشور، مرکز آمار ایران، 

 انجام خواهد گرفت.  ینیعلوم ورزشی و ذینفعان و صاحب نظران حوزه ورزش و اقتصاد با محوریت خصوصی سازی و کارآفر

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

 گروه پژوهشی حاضر مجموعه ای از متخصصین در حوزه مدیریت ورزشی می باشند.

 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت ابزارهای پروژه .7

 از محل اعتبار طرح تامین می شود(که  افراد در پروژههزینه های پرسنلی)هزینه همکاری حمایت از 

 (تهیه بلیت، اسکان، غذا، حق مأموریت و سوخت و مانند آن) مرتبط با پروژه مسافرت های هزینهحمایت از 

    یر اوراقثتایپ و تک های هزینهحمایت از 

 با مدیران و مسئوالن سازمان های مربوطه( صینشست تخص  1جلسه تخصصی و  21برگزاری )پیش بینی نشده   های هزینهحمایت از 

 ای نتایج پروژه(نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، کاربستخروجی .8

گام مؤثری را در توسعه تا با شناسایی و تعیین نیازهای اساسی کشور، متناسب با فرهنگ ملی و بومی،  استدرصدد  طرح پژوهشی حاضر

و کمک به رفع مشکل بیکاری آنان  تربیت بدنیرشته  التحصیالن تحقیقات کاربردی و نیز فراهم نمودن بستری مناسب جهت اشتغال فارغ

اشتغال و  کلی های سیاستتاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال و پیرو ابالغ با توجه به  طرحبردارد. بر این اساس، این 

های الزم به  انتخاب گردیده و با انجام مطالعات و بررسی چالش اصلی کشور در حوزه اشتغال با در نظر گرفتن  توسط معظم له و 44اصل 

در چهار ها  کاربرد مستقیم و آثار ملموس جهت رفع آن باهای مناسب  و نیز ارائه روش تربیت بدنی آموختگان شناسایی موانع اشتغال دانش

های شغلی  ها و فرصت در برخی موارد نیز، زمینه طرحاین  پردازد. میحوزه ورزش تربیتی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای 

در را های الزم، نتایج آن  سنجی پس از انجام بررسی و امکان وای و محلی شناسایی  در سطح ملی، منطقه در حوزه ورزش را مناسب و اشتغالزا

  ارائه می کند.آموختگان  عه و ایجاد اشتغال دانشجهت توس

 های خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان .9

وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و  ،آموزش عالی، ورزش کشورسازمان های ) سیاست گذاری هایدر  انتظار آن است تا نتایج این تحقیق

 مورد استفاده قرار ،دانشگاهی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی النیالتحص فارغونگی مداخله در بازار کار به منظور چگ (های ذینفعسازمان

 .گیرد

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .11

 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری سازی و درآمدزاییتجاری .11

 

 و هزینة انجام پروژه پیش بینی زمان .12

 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال
 

 

 


