
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
 1401بهار ، 36 شمارة، 10دورة 

 81–96:ص ص

 
 رانیدر ا یعلوم ورزش یمؤثر بر عملکرد نظام آموزش عال يهاشاخص لیفراتحل

 
 

  3حبیب هنري  -2سارا کشکر – 1 ∗محمدحسین قربانی

عالمه طباطبائی، تهران، ایران.1 شگاه  شجوي دکتري مدیریت ورزشی دان شگاه2دان شیار مدیریت ورزشی دان عالمه  .دان
عالمه طباطبائی، تهران، ایران3طباطبائی، تهران، ایران شگاه  ستاد مدیریت ورزشی دان  . ا

 )1400 /02 /21، تاریخ تصویب :   1399/ 11 /11 (تاریخ دریافت :

 

 
 

 چکیده

فکري و نیاز به انسجام و شناخت آن به همفکري و کاوش عمیق ت گذار و درحال توسعه اس هدر مرحل یعلوم ورزش یعالموضوع آموزش
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انسانی، نورمگز، جهاددانشگاهی، علوم هاي اطالعاتیپایگاه است که در یعلوم ورزشه در حوز یعالنظام آموزشخصوص در شده انجام

ي، آمارجامعه محققان،و مشارکت همکاري  در این تحقیق به بررسی میزان .)N=33بود(چاپ شده  1399-1385از سال مگیران و ایرانداك 
متغیرهاي  وتحلیل، الگوي زمانی انتشار مقاالت وهاي تجزیه، روشقیتحق افق، لیتحل واحد، قیتحق روشري، گردآو ابزاري، ریگنمونه روش

همکاري و کار  داد که میزان نتایج نشانپرداخته شد.  رانیا یعلوم ورزش یعالنظام آموزشمطالعات  ها درو اندازه اثر آنشده  استفاده
و  یتوصیف مبتنی بر استراتژي یکم هايروشاستفاده از بیشتر تحقیقات با و است  قبولیقابلگروهی محققان در تحقیقات در حد 

است. همچنین  نگرهگذشت کامالً قاتیخرد است و افق تحق قاتیدر تحق لیلتح يواحدها. انجام شده استی شیمایپبرداري از روش بهره
ی، الندگبمتغیرهاي  اثر نشان داد که هنتایج اندازانجام شده است. درنهایت  1399-1395 یدوره زمان درنتایج نشان داد بیشتر تحقیقات 

ام تحوالت مثبت در نظ جادیا يبرای دارند و علوم ورزش یعالعملکرد نظام آموزشتأثیر را بر  بیشترین آموزشو  ورزشکارآفرینی، 
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 مقدمه

-عدالت اقتصادي، بنا به دالیل قانونی، 1آموزش عالی

کشورهاي ه ي اجتماعی در همهاخواهانه و پاسخ به تقاضا

درك رو ت. ازاینجهان همواره رو به گسترش بوده اس

کشورهاي جهان باعث شده  اهمیت آموزش عالی از سوي

هاي گذارياست تا توسعه آموزش عالی در اولویت سیاست

که  ستیتوسعه امري ن). 12( قرار گیردها آنآموزشی 

 برنامهید به آن با لیبلکه براي ن وندد،یقوع پبه و خودخودبه

 نیبه آن کوشش کرد. بر ا دنیو هدف داشت و در راه رس

نکته  نیا یافتهتوسعهو  شرفتهیبه کشورهاي پ یاساس نگاه

بدون  ،داریاي پابه توسعه یابیکند که دستیرا روشن م

و  ایخردگرا، خالق، پو روهايینو  عالیتوجه به آموزش 

خوب آموختن و دانستن  يبرا). 14( ستیمتفکر ممکن ن

هاي و دانشکده هادر دانشگاه یعوامل مختلفتوجه به به  ازین

-) و دانشکده علوم ورزشی یکی از دانشکده8( ستمختلف ا

فردي است که نیازهاي متفاوتی نسبت به هاي منحصربه

د مندي جوامع از فوایضرورت بهرهها دارد. سایر دانشکده

آموزشی ورزش به و اجتماعی، تربیتی، بهداشتی  دهسازن

و علوم ورزشی  بدنیتربیتهاي تأسیس و تشکیل دانشکده

ایران منجر شده است. این  ازجملهدر کشورهاي مختلف 

ها همانند دیگر مؤسسات آموزش عالی با جذب دانشکده

ند و نکفیزیکی کار خود را شروع میو منابع انسانی، مالی 

انجام  هاآنایند تدریس، تحقیق و خدماتی که در طی فر

خود را که همان تربیت نیروي انسانی ت شود، محصوالمی

تر از همه . مهمکنندارائه میه متخصص، در سطح دانشگا

هاي علوم ورزشی در سبک زندگی سالم این موارد دانشکده

طور که نتایج همان و سالمت جامعه نقش مهمی دارند.

دهد توجه ) نشان می2020و همکاران ( 2نکوتحقیق پرونت

 جسمانیکار  ییبر توانا یمثبت ریتأثبه ورزش و علوم ورزشی 

خواهد افراد  ندهیآ یشغل هايفعالیتمطالعه و  کاراییو 

                                                           
1 . Higher Education 

 هآموزش رشت هاي گذشتهدر سال باوجودآنکه. )34( داشت

 طوربهکمی  ازنظراخص  طوربهو علوم ورزشی  بدنیتربیت

، ولی یافتهتوسعهآزاد  هاي دولتی ودر دانشگاه توجهیقابل

تعیین کارایی و اثربخشی این حوزه از نظام آموزش عالی 

 يهاطیمداوم در مح راتییتغ). 20بحث و تأمل دارد ( جاي

. دیآیبه حساب م رانیمد يبرا یچالش مهم یآموزش

مناسب  يزیربرنامه رات،ییتغ جادیدر جهت ا دیبا رانیمد

واکنش مناسب نشان  راتییانجام داده تا بتوانند در برابر تغ

بدنی و ورزش نیز با پیشرفت علم و دانش و . تربیتدهند

هاي مخاطبان تغییرات زیادي را پذیرا تغییر نیازها و خواسته

-هاي تربیتشده است. این تغییرات بر روندکاوي دانشکده

هاي کدهبدنی تأثیر فراوانی داشته است. مدیران دانش

-بدنی باید پاسخ مناسبی در برابر تغییرات و همگامتربیت

-رو سازمانسازي در راستاي تغییرات داشته باشند. ازاین

بدنی باید در کانون هاي تربیتهاي آموزشی مانند دانشکده

ها هاي آنتوجه قرار داشته باشند و مشکالت و چالش

 ).2موردبررسی قرار گیرد (

هاي هاي بسیاري بر سر راه دانشکدهمشکالت و چالش

بدنی و علوم ورزشی قرار دارد. براي مثال نتایج تربیت

سرفصل دهد که ) نشان می1389چاوشی و همکاران (

آموختگان هاي کارآفرینی دانشبا مهارتبدنی تربیتدروس 

در سرفصل دروس از طریق  و تجدیدنظر مطابقت ندارد

اد تعامل بین کارفرمایان، نیازهاي بازار کار، ایج مطالعه

سایر ت مطالعه تجربیاو مدیران اجرایی و دانشگاهیان 

درسی  ریزي). برنامه6(هاي دنیا امري ضروري استدانشگاه

منجر  به پرورش دانشجویانی بادانششیوه درست بر اساس 

هاي ارتباطی و مهارته ب جویاندانش شود. ضمن اینکهمی

خالق و منتقدانه  تفکر ه و بهدحل مسئله تسلط پیدا کر

و  سیتدرتوان گفت رو می). ازاین22د (گردنترغیب می

را در برآوردن  تأثیر نیشتریب یلیدوره تحص یمشاوره، طراح

2 . Prontenko 
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 تواند داشته باشدمیدانشکده  کیمخاطبان  هاييازمندین

) در تحقیق خود درزمینۀ 2019و همکاران ( 1پان ).21(

 یشخص تیآموزش مسئولآموزش به این نتیجه رسیدند که 

هاي بدنی بسیار بهتر از روشاز طریق تربیت 2یو اجتماع

 3). یادگیري از  راه خدمت32کند (سنتی آموزش عمل می

) 2019و همکاران ( 4روش دیگري است که چیوا بارتول

عنوان یک روش مؤثر در آموزش عالی علوم ورزشی به

که  کنند. با توجه به تحقیقات مشخص استمعرفی می

ی خدمات آموزش تیفیدر ک ینقش مهم سیهاي تدرروش

نسبت به مسائل  یکاف با دانش دیاسات کهو درصورتی دارد

 نیمناسب ا سیروش تدر قینتوانند از طری و مواد آموزش

نخواهند  قادر منتقل کنند، انیمواد و مسائل را به دانشجو

تایج ). ن1دارند (نگه یآموزش را در حد مطلوب تیفیبود که ک

دهد که پنج متغیر ) نشان می1394تحقیق فضلی درزي (

عوامل آموزشی، عوامل پژوهشی، عوامل فردي، عوامل 

علمی اي بر بهسازي اعضاي هیئتاخالقی و عوامل حرفه

کننده بدنی و علوم ورزشی تأثیر دارد و عوامل تسهیلتربیت

 ها، مدیریت دانشگاهی،در این زمینه شامل قوانین، برنامه

). 11هاي مالی است (هاي فردي اساتید و رفع دغدغهویژگی

-) نیز در تحقیق خود بیان می1398سیدعامري و امرایی (

 و فردي ،یسازمانی، پژوهش ،یآموزش یبالندگکنند که 

 یبالندگ دهندهلیتشک یاصلي هامؤلفه عنوانبه یاخالق

 یعلوم ورزش وبدنی تربیتهاي دانشکده علمیهیئتاعضاي 

نشان  هاطورکلی نتایج پژوهش). به39( هستندسیار مهم ب

علوم ورزشی آموزشی  هايو گروه هادانشکدهدهد برخی می

و علوم ورزشی با توجه به منابع ورودي، خروجی  بدنیتربیت

عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدمات درمجموع مطلوب 

 هايدر دانشکده یخدمات آموزش تیفیکندارند و  تخصصی

). نتایج تحقیق منافی و 1-20( ابدیارتقاء  دیبا بدنیتربیت

                                                           
1 . Pan 
2 . Teach Personal and Social Responsibility 
(TPSR) 

 عۀتوس يهاشاخصدهد ) نیز نشان می1396همکاران (

انداز  چشما ب یکشور تناسب مطلوب یورزش دانشگاه

 یک). ی23( ندارد کشوره توسع سالهپنج يهاو برنامه1404

و  ازهاین ییها، شناسادر دانشگاه تیفیک يارتقا يهااز راه

). 24( استها آن تیرضا شیو افزا انیدانشجو يهاخواسته

ارائه خدمات را در  ،یبدنتیترب يهادانشکده رانیاگر مد

ها در دانشکده مخاطبانانتظار  ازحدبیش یکم یسطح

 از فرهنگ سازمان یجزئ کهنحويبه کنند،ی اعمال و درون

 شیافزا به ورزش و انیدانشجو شتریباعث اقبال ب شود،

خواهد  دانشکده ورزشکار تحت پوشش انیتعداد دانشجو

 خدماتد خو انیاي که نتواند به دانشجودانشکده) 3( شد

 نده،یانتظار داشته باشد که در آ تواندیارائه کند نم یمطلوب

ارائه کند. بر  یبه جامعه علم یکاري مطلوب وی انسان رويین

تا حد  باشد که نیاید اساس تمام تالش مسئوالن با نیهم

 انیبه دانشجو شدهارائه یخدمات آموزش تیفیامکان ک

 یورزش يهاسازمان). 1( دهند شیرا افزا یبدنتیترب

را  مخاطبانبه  شدهارائه خدمات تیفیک وستهیپ یستیبا

 و مشکالت موجود، هاضعفبتوانند با رفع  تا ندینما یابیارز

دست  یرقابت تیرا جلب نموده و به مز مخاطبان تیرضا

العمل نظرها و عکس ازها،یکه از ن ییهاسازمان). 10( ابندی

 یمهم ازاتیامت یرقابت بازار در ند،یجویبهره م خاطبانم

نگران نوعی باید به هاسازمان ن،ی. بنابراکنندیکسب م

 ). 41باشند (و اجتماع  خاطبانم منافع به ییپاسخگو

موضوع بدنی هاي تربیتفناوري اطالعات در دانشکده

دیگري است که در تحقیقات به آن اشاره شده است. 

بدنی هاي تربیتفناوري اطالعات در دانشکدهمانع  ترینمهم

و  بدنیهاي تربیتدانشکده رانیمد انیم نظراتفاقنبود 

 علمیهیئتي امتخصصان فناوري اطالعات و اعض

ریزي ضعیف و ، برنامهکاربرد فناوري اطالعات ◌ٴ درزمینه

3 . Service-Learning (SL) 
4 . Chiva-Bartoll 



 1401ار ، به36 شمارة ،10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          84

 

 رانیو مد علمیهیئتي ااعض نیدر ب بلندمدت دینبود د

 تأثیراتنسبت به ی و علوم ورزش بدنیتربیتهاي دانشکده

و همکاران  ينقواست. در این زمینه فناوري اطالعات 

ها با اتخاذ دانشگاهکنند که ) در تحقیق خود بیان می1392(

 و منسجم مدتطوالنی زيیرنگر و برنامهکل کردیرو کی

در فناوري اطالعات  کارگیريبه ۀتوسع بر موانع توانندمی

). نتایج تحقیق 30( ندیغلبه نمابدنی هاي تربیتدانشکده

دهد استفاده از ) نشان می2021( 1زوهدي و سوکرمین

ورزش و سالمت  یآموزش يامحصوالت رسانهفناوري و 

 کعنوان یتواند بهي میدیاندرو يهابرنامه مانند بدنیتربیت

ي استفاده شود ریادگیآموزش و  ندیدر فرااثربخش سانه ر

پور و شفیعی ). در تحقیق دیگري نتایج اسکندري42(

سازمانی مانند عوامل درون نیب دهد) نشان می1398(

ي اعضاي دانشکده با توانمندساز ساختار ،فناوريفرهنگ، 

. وجود دارد يداریرابطه معنی و علوم ورزش یبدنتیترب

موجود،  سازمانیفرهنگ ۀبا توسع توانندیما هدانشگاه

و ارتقاء  فناورانه يفرآیندهاو ها زیرساخت يسازفراهم

). 9ي را افزایش دهند (توانمند ،یسطح ساختار سازمان

آموزش عالی و  ◌ٴ تحقیقات دیگري همچنین درزمینه

شده است. هاي علوم ورزشی در ایران انجام دانشکده

ق خود به این نتیجه رسید که ) در تحقی1391غالمپور (

شغلی دانشجویان  دولتی بر رضایت گذاريسیاستنقش 

نقش آموزش نظري در آینده شغلی ، متوسط تا زیادن بی

نقش آموزش عملی و ، متوسط تا زیادن بی دانشجویان

). 12زیاد است ( مهارتی در آینده شغلی دانشجویان در حد

دهد ان می) نش1395نتایج تحقیق مرادي و همکاران (

قادر  بدنیهاي تربیتو مدیران دانشکده گذارانسیاست

خواهند بود از توانمندسازي و تأکید بر پرورش کارکنانی 

توسعه و بهبود  منظوربهاي مؤثر شیوهعنوان بهتوانمند 

هایی یادگیرنده استفاده یادگیري سازمانی و ایجاد دانشکده

                                                           
1 . Zuhdi & Sukarmin 

) نیز نشان 1395( حفظ اللسان). نتایج تحقیق 29( کنند

 در مدل یطیو عوامل مح یعوامل رفتاري، عوامل سازمانداد 

مثبت  تأثیر رانیا یدولت هايدانشگاه یورزش همگان ۀتوسع

را  نییسهم تب نیشتریبی سطح سازمان. دارد داريیمعنو 

). 14رد (دا یهاي دولتدانشگاه یورزش همگان ۀدر توسع

 یو علوم ورزش بدنیتربیتدهد پیشینه تحقیقات نشان می

تواند داشته باشد. نقش مهمی در توسعۀ یک جامعه می

یا ها چالش یبه معرف انجام شده يهااز پژوهش کیهر

-دانشکده یآموزش عال طیمح تحوالتا در رابطه بمواردي 

یک نماي اند. اما پرداختهبدنی و علوم ورزشی هاي تربیت

ها ن تأثیرگذاري آنکلی و منسجم از عوامل مختلف و میزا

 بیبر اساس ترک یکل ریتصو کیداشتن شود. مشاهده نمی

و  ينظر یشده در مبان گزارش يهاتحوالت و چالش ابعاد

 يهايریگجهت يالگویم ترس منظوربه یداخل یپژوهش

 رسد.بدنی ضروري به نظر میهاي تربیتدانشکده

مطالعه هاي علم میزان تولید تحقیق و در بیشتر حوزه

در حال افزایش است که منجر به ایجاد مشکل براي 

شود. با محققان در کسب آگاهی از نتایج تحقیقات می

افزایش روزافزون تحقیقات نیاز به وجود روشی براي خالصه 

شود. کردن و ترکیب نتایج تحقیقات مختلف احساس می

حجم وسیع تولیدات علمی و افزایش سردرگمی از نتایج 

نجر به افزایش توجه به روشی مانند فراتحلیل متناقض م

 شده است. روشی که امکان مقایسه و ترکیب نتایج را بر

). 31سازد (اي از تحقیقات مشابه فراهم میاساس مجموعه

هاي علمی نیازمند کند بیشتر حوزه) بیان می2011( 2کارد

ها بیشتر انجام تحقیقات بیشتر هستند اما در مقابل آن

). الزم 5دهی تحقیقات موجود هستند (سازماننیازمند 

گذاران از تحقیقات قبلی انجام شده در حوزة است سیاست

موردنظر آگاه باشند و درك درستی از تأثیر عوامل مختلف 

بر متغیر موردنظر در تحقیقات داشته باشند تا بتوانند 

2 . Card 
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طور که تحقیقات ). همان31راهکارهاي عملی ارائه دهند (

 مستلزم یآموزش عال تیفیارتقاي مستمر ککنند اشاره می

عوامل مؤثر  ییشناسا) و 16( است یفیک یابیاستفاده از ارز

 آموزشه توسع هايرساختیاز ز یکو درك درست آن، ی

 تیحما استمرار، توجه و ازمندیکه ن شودیمحسوب م یعال

مستمر  یارزیاب). 26( است یآموزش عال رانیرهبران و مد

 منظورو تحقیقات مربوط به آن به یعملکرد نظام آموزش

 یارزیاب ور صنعت و بازا طیمح راتییپایش مستمر تغ

آن ارائه  تبعبهموجود بازار و  يازهایتناسب محتوا با ن

راهکارهاي درست در این زمینه نیاز امروز تحقیقات است 

نی و بدهاي تربیتآموزش عالی و دانشکده ◌ٴ ). درزمینه38(

علوم ورزشی نیاز است براي طراحی مسیر درست  تحقیقات 

دقت مورد بازبینی قرار گیرد و بررسی شود که این حوزه به

 قیتحق نیدر ا. قرار گرفته است موردمطالعه ییرهایچه متغ

درزمینۀ  مؤثر هايشاخصضمن شناخت  شودیم یسع

تفاوت ه شباهت و ووجآموزش عالی در حوزه علوم ورزشی، 

هاي تحقیقاتی بررسی شود تحقیقات مشخص شود. شکاف

روند و مشخص شود افق زمانی، روش تحقیق، محتوا و 

بدنی و علوم هاي تربیتي دانشکدههاحاکم بر پژوهش

ها تا چه اندازه پژوهشورزشی چگونه بوده است و این 

-استیس يبرا اعتماديقابل که چارچوب است توانسته

بدنی در حوزه آموزش عالی تربیت و کالن یعلم يهايگذار

.  بر این اساس این تحقیق به کند فراهمو علوم ورزشی 

دنبال پاسخ به این مسئله است که روند انجام تحقیقات در 

هاي کشور به حوزه نظام آموزش علوم ورزشی در دانشگاه

ها در بهبود این چه نتایجی دست یافته است و تأثیر آن

 ه است؟نظام به چه اندازه بود

 
 
 

                                                           
1 . Systematic review 
2 . Meta-analysis 

 روش تحقیق

کیفی است که با استفاده  قاتیمطالعه حاضر از نوع تحق

-از روشدر آن  واست ي انجام شده اسناد از روش تحقیق

استفاده شده است.  2و فراتحلیل 1مندهاي مرور نظام

-ها میتحلیلل تحقیقات و تحلیب را هنر ترکی فراتحلیل

منظور بهاز مطالعات مستقل نتایج  و آن را ترکیب دنامن

). 13د (کننتعریف میها آنهاي کردن یافته منسجم

دارد و از اي شدهتعریفسؤال تحقیق مشخص و فراتحلیل 

منظم براي شناسایی، انتخاب و ارزیابی  هاي دقیق وروش

ها از تحقیقاتی آوري و تحلیل دادهتحقیقات مرتبط و جمع

 کند. در این تحقیق،اده میشوند استفکه شامل این مرور می

مقاالت  مندمرور نظام ابتدا با استفاده از روش فراتحلیل،

 میزانبه موضوعاتی مانند  مند،شود. در مرور نظامانجام می

 روشي، جامعه آمار محققان،و مشارکت همکاري 

 افق، لیتحل واحد، قیتحق روشري، گردآو ابزارگیري، نمونه

لیل، الگوي زمانی انتشار وتحهاي تجزیه، روشقیتحق

-مقاالت پرداخته می در شدهاستفادهمتغیرهاي  مقاالت و

هریک از  3ثرازه بررسی اندا به مندشود. بعد از مرور نظام

اي است که اهمیت اثر آمارهه شود. اندازمتغیرها پرداخته می

 کندبین دو متغیر را منعکس میه اثر آزمایشی یا شدت رابط

در ه کارهاي پژوهشی آماري تحقیق حاضر، کلیه جامع). 4(

هاي پایگاه است که در یعلوم ورزش ینظام آموزش عاله حوز

نورمگز، جهاد دانشگاهی، علوم انسانی، مگیران و  اطالعاتی

-در جست چاپ شده است.1399 تا 1385از سال ایرانداك 

-ه با جستجوي کلیدواژهمقال 33حدود  تقریباً وجوي اولیه

و پس از یافت شد  هاي اطالعاتیپایگاهدر این  هاي مرتبط

مقاله مرتبط  23حذف مقاالت نامرتبط با موضوع درنهایت 

تحلیل قرار  موردانتخاب شد و  با موضوع و روش تحقیق

 4ناندازه اثر از جدول کوهر براي تفسی. همچنین گرفتند

3 . Effect size 
4 . Cohen 
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 )1بهره گرفته شد (مطابق جدول 

 )1977کوهن، (ها طبقات اندازه اثر بر مبناي برآورد آماره عیتوز .1جدول
 dمقدار  rمقدار   سطوح اندازه اثر

 r < 0.3 r < 0.5 کم

 r < 0.3 0.8 ≥ r < 0.5 ≤ 0.5 متوسط

 r ≥ 0.5 r ≥ 0.8 زیاد

 هایافته

، نویسندگان همکاري نتایج بررسی میزان 2جدول 

روش  ،يابزار گردآور ،گیرينمونهروش  ،يجامعه آمار

دهد. نتایج ات را نشان میقیافق تحق ل،یواحد تحل ق،یتحق

 10دهد که بیشتر مقاالت با همکاري سه نفر (نشان می

مورد) از محققان انجام شده است.  7مورد) و چهار نفر (

در حوزه  ینظام آموزش عالجامعه آماري که در تحقیقات 

ی بیشتر استفاده شده است اساتید و اعضاي علوم ورزش

تحقیق این جامعه آماري انتخاب  11علمی است و در هیئت

گیري مورد) از روش نمونه 13تحقیقات (شده بود. بیشتر 

مورد)  1تصادفی استفاده کرده بودند. ابزار پرسشنامه (

ترین ابزار تحقیق محققان در این حوزه بوده است و مهم

ساخته نیز استفاده بیشتري نسبت به پرسشنامه محقق

مورد)  19پرسشنامه استاندارد داشته است. روش کمی (

علوم در حوزه  ینظام آموزش عال براي انجام تحقیقات حوزه

کاربرد بیشتري داشته است و بیشتر محققان در  یورزش

اند. بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده

مورد) بوده است  20تحلیل محققان بیشتر با رویکرد خرد (

اند و در حوزه آینده نگر داشتهو همه تحقیقات دید گذشته

ی تحقیقی به ثبت نرسیده شعلوم ورز ینظام آموزش عال

 است.

شدهبررسیموارد  يو درصد یع فراوانیتوز. 2جدول   
هاگزینه موارد بررسی  درصد تعداد 

 محققان

 13% 3 یک نفر
 %13 3 دو نفر
43%/5 10 سه نفر  

30%/5 7 چهار نفر  

 جامعه آماري

%24 7 مدیران  
%38 11 اساتید  

%28 8 دانشجویان  
%7 2 متخصصان  
%3 1 کارکنان  

گیريروش نمونه  

%57 13 تصادفی  
%13 3 در دسترس  

%13 3 هدفمند  
%17 4 کل شمار  

يابزار گردآور  

ساختهمحقق پرسشنامه  11 48%  
30%/5 7 استاندارد  

%5/17 4 مصاحبه  
%4 1 اسنادي  

 روش تحقیق
 

 کمی
  توصیفی

19 
1  

83%  
4%  

%66 15 توصیفی پیمایشی  
%13 3 توصیفی تحلیلی  
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%4 1 کیفی  
%13 3 آمیخته  

لیواحد تحل %87 20 خرد    
%13 3 کالن  

%100 23 گذشته افق تحقیق  
%0 0 آینده  

 یپژوهش وتحلیل آثارهاي تجزیهروش در ادامه

ی علوم ورزش ینظام آموزش عالشده در حوزه انجام

 3موردبررسی قرار گرفته است که نتایج آن در جدول 

 شود.مشاهده می

 شدهوتحلیل کارهاي پژوهشی انجام. روش تجزیه3جدول 

 وتحلیلتجزیهروش 

هاگزینه  درصد تعداد 

%22 8 معادالت ساختاري  

T ايتک نمونه   8 22%  

%13 5 همبستگی پیرسون  

%13 5 فریدمن  

%11 4 رگرسیون  

T همبسته   2 5%  

%5 2 تحلیل محتوا  

%25/2 1 ویلکاکسون  

%25/2 1 دلفی  

%25/2 1 مدل ریاضی  

%25/2 1 نمودارهاي تحلیلی  

شود بیشتر مشاهده می 3طور که در جدول همان

 22اي (تک نمونه Tتحقیقات با روش معادالت ساختاري و 

 یهمبستگدرصد) توسط محققان انجام شده است و روش 

درصد در رتبه بعدي قرار دارند.  13با  دمنیفرو  رسونیپ

در ادامه الگوي زمانی کارهاي تحقیقاتی بررسی شد تا 

مشخص شود در چه دوره زمانی محققان تمرکز پژوهشی 

 اند.ی داشتهعلوم ورزش ینظام آموزش عالبیشتري در حوزه 

 
 . الگوي زمانی انتشار مقاالت1شکل 

۳

۵

۱۵

۱۳۸۵-۱۳۸۹۱۳۹۰-۱۳۹۴۱۳۹۵-۱۳۹۹
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دهد درصد کمی از نشان می 1طور که شکل همان

هاي ی در سالآموزش علوم ورزشمطالعات در حوزه نظام 

به انجام رسیده است. بعدازاین مقطع زمانی  1389تا  1385

رشد نسبی شکل گرفته  1394تا  1390در دوره زمانی 

انجام مقاالت در این  1399تا  1395است و در دوره زمانی 

حوزه رشد بسیار خوبی داشته است و بیشتر تحقیقات 

گردد. طور که مشخص است به این دوره زمانی برمیهمان

اي در کارهاي پژوهشی رشتهوجه به اهمیت کارهاي بینبا ت

 سندگانینوي اچند رشته /ايرشتهتکمشارکت میزان 

 مقاالت نیز بررسی شد.

 
 اي نویسندگاناي/ چند رشتهرشته. توزیع فراوانی مقاالت بر اساس مشارکت تک2شکل 

 
درصد  96گردد که در مقاالت مشاهده می با مروري بر

 4اند و تنها در رشته خاص بوده مقاالت محققان از یک

اند ها  در آن حضور داشتهدرصد محققانی از سایر رشته

نظام ). در ادامه متغیرهاي موجود در مقاالت 2(شکل 

برحسب تعدد و ی بررسی شد و علوم ورزش یآموزش عال

 ارزیابی شد. فراوانی

نظام آموزش یج ارزیابی متغیرهاي موجود در مقاالت نتا

بیشترین که متغیر آموزش  دهدنشان میی علوم ورزش یعال

به  یعلوم ورزش ینظام آموزش عالدر متغیرهاي را  فراوانی

است. متغیرهاي کارآفرینی و ورزش  خود اختصاص داده

 ياعضاس، سرفصل دروهاي بعدي را دارند و دانشگاهی رتبه

 عواملر و ساختایت، فیو ک يوربهرهي، فناورلمی، عهیئت

هاي بعدي قرار دارند. در ادامه به بررسی ی در رتبهسازمان

هاي اثر متغیرهاي اثرگذار بر ده مورد از بیشترین اندازه

 پرداخته شد. یعلوم ورزش یعملکرد نظام آموزش عال

 اثر هروش ترکیب انداز پژوهش به فراتحلیلهاي یافته. 4جدول 

 عامل
 اثرات
 ثابت

 اثرات
 تصادفی

 انحراف
 استاندارد

 واریانس
 حد

 پایین
 Zvalue Pvalue حد باال

درجه 
 آزادي

یبالندگ  37/7  76/3  045/0  015/0  789/0  837/0  790/25  000/0  2 
74/3 کارآفرینی  40/4  058/0  045/0  375/0  552/0  746/8  000/0  3 

20/3 ورزش  74/3  068/0  053/0  360/0  567/0  496/7  000/0  3 
34/2 آموزش  71/3  080/0  002/0  986/0  993/0  268/33  000/0  6 

67/3 توانمندسازي  56/1  098/0  064/0  449/0  699/0  913/6  000/0  2 
64/3 سواد اطالعاتی  25/1  109/0  107/0  090/0  325/0  133/1  257/0  2 

96%

4%

رشتھ ای

بین رشتھ ای
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ارتباطی هايمهارت  63/3  14/1  114/0  107/0  022/0  438/0  157/2  031/0  2 
02/1 سرفصل دروس  61/3  120/0  116/0  034/0  412/0  675/1  094/0  3 

72/3 ساختار  76/2  073/0  058/0  329/0  558/0  628/6  000/0  3 
58/3 فناوري  86/0  131/0  107/0  203/0  617/0  531/3  000/0  2 

-نشان میبالندگی معنادارنبودن آزمون همگنی براي 

باید اثر همگون هستند و دهد که مطالعات تا حد زیادي 

با توجه کرد. این متغیرها را در اثرهاي ترکیبی ثابت بررسی 

متغیر بالندگی  هاي جدول، اثرهاي ترکیبی برايیافتهبه 

نتایج آزمون کارآفرینی  در متغیربه دست آمد.  37/7

-مین ی حکایت از معناداري این آزمون دارد، که نشاهمگن

 هاآنتلفیق  هستند و دهد مطالعات تا حد زیادي ناهمگون

الگوي آثار تصادفی ز با الگوي آثار ثابت موجه نیست و باید ا

ترکیب نتایج استفاده کرد. درواقع، این آزمون به  منظوربه

ي هاهها و مشخصلحاظ ویژگی ، بهشدتبه گوید کهما می

-تایج اثرهاي تصادفی نشان میهستند. ن مطالعات متفاوت

معناداري است.  40/4کارآفرینی معادل  متغیرکه اثر  دهد

باید از دهد که و آموزش نیز نشان می ورزشدر متغیرهاي 

و  ترکیب نتایج استفاده کرد منظوربهالگوي آثار تصادفی 

، 74/3براي ورزش و آموزش به ترتیب  اثرهاي ترکیبی

معنادارنبودن آزمون همگنی براي است.  71/3

نشان  ارتباطی هايو مهارت اطالعاتی سوادي، توانمندساز

 ثابت ترکیبی اثرهاي در را متغیرها این اثر باید که دهدمی

 براي ترکیبی اثرهاي جدول، هايیافته توجه با. کرد بررسی

 باطیارت هايمهارتسواد اطالعاتی و  ،يتوانمندساز رمتغی

متغیر  معناداري دراست.  63/3، 64/3، 67/3به ترتیب 

دهد که اثر ترکیبی در این متغیر فناوري نیز نشان می

 است. 86/0معادل 

 
 گیريبحث و نتیجه

است  عیسر چنانی آنهاي آموزشسرعت تحول نظام

 یدگرگون یدر ساختار نظام آموزش باریکسال  هرچندکه 

دقت بدین خاطر نیاز است این حوزه به. شودیم جادیای کل

نتایج تحقیق نشان داد ). 1موردبررسی و پایش قرار گیرد (

که میزان همکاري و کار گروهی محققان در تحقیقات 

 مطلوبدر حد  یعلوم ورزش ینظام آموزش عال ◌ٴ درزمینه

 با هم و تیمی گروهی طوربهزمینه این  دراست و محققان 

 هاز چندین زاوی هشود مسئلکه باعث مید کننکار می

اما میزان همکاري  متفاوت نگریسته و تحلیل شود

 96که نحوياي در این حوزه مناسب نیست بهرشتهبین

هاي مشابه و درصد مقاالت از جانب نویسندگانی با تخصص

 قاتیتحق تیهداشوند. اي تدوین میرشتهبا رویکرد تک

در  افزودهشارزمشترك، منجر به  يبه سمت کارها یآت

گردد که میها يهمکار نیحاصل از ا یعلم داتیتول

ي بسط دانش نظر نهایتاًو  ترکارهاي بهتر و قوي ساززمینه

عالوه بر  .شودمیحوزه از مطالعات  نیدر ا و کاربردي

شود اي باعث میرشتهکارهاي تحقیقاتی بهتر، رویکرد بین

فاق بیفتد که سازي به نحو مطلوبی اتشبکهاشتراك دانش و 

). افزون بر 27حاصل آن رشد یک حوزه مطالعاتی است (

هاي امروز جهان این موارد بسیاري از مشکالت و چالش

گذاري آموزشی بسیار پیچیده هستند و ازجمله سیاست

اي نیاز است رشتهبینگسترده  يهمکاربراي حل آن به 

)25.( 

تحقیقات با روش  بیشتردهد نتایج تحقیق نشان می

تحقیقات ه نیاز ب .شده است انجام پیمایشی توصیفی کمی و

نظام آموزش  ۀو کیفی بیشتري در زمین تحلیلی، تجربی

دلیل کارهاي کمتر شود. احساس می یعلوم ورزش یعال

توان در آشنایی کمتر کیفی و تحلیلی را می ◌ٴ درزمینه

هاي ورزش هاي آن دانست. در حوزهمحققان با روش

هاي هاي به نسبت کمتري در مقایسه با روشسرفصل
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کارهاي کیفی و تحلیلی وجود دارد.  ◌ٴ آماري کمی درزمینه

ها باعث کاهش عدم درك درست و کامل از این روش

شود. استفاده و حتی استفاده نابجا از روش تحقیق می

هاي علمی براي توان بیان کرد کلیه روشصورت کلی میبه

علمی موردنیاز است و باید هماهنگ و هاي مختلف رشته

طور که در مکمل در کنار یکدیگر استفاده شود. همان

-هاي کمی بهتر کار میبررسی رابطه علی و معلولی روش

ها کنند در پاسخگویی به چرایی مسئله و اکتشاف پدیده

). 18کنند (هاي کیفی براي حل مسئله بهتر عمل میروش

جهت  در یکم يهادر کنار روش یفیک يهااز روش استفاده

 تر وکامل يریتصوئه و ارا یپژوهش يهاتحقق هدف عیتسر

نظام در حوزه  موردمطالعه يهادهیاز پد ترقیعم یدرک

تواند در حل مسائل آن نیز ی میعلوم ورزش یآموزش عال

روش ). استفاده بیشتر محققان از 17بسیار مؤثر واقع شود (

هاي عث شده است روشبا یشیمایو توصیفی پ یکم

نیز  یعلوم ورزش یحوزه نظام آموزش عالوتحلیل در تجزیه

معادالت هاي کمی گرایش پیدا کنند و روش به سمت روش

 دمنیفرو  رسونیپ یهمبستگاي، تک نمونه Tي، ساختار

وتحلیل تبدیل شده است. هاي تجزیهترین روشبه محبوب

تحلیل در دهد که واحدهاي نتایج تحقیق نشان می

نگر است. تحقیقات خرد است و افق تحقیقات کامالً گذشته

 یآموزش عال نظامبه مقاالت علمی مربوط  رسدمیبه نظر 

در ایران به مرز اشباع و انباشت الزم براي  یعلوم ورزش

و نیازمند تحقیقاتی با رویکرد  رسیده استنتحول و تغییر 

و  د سریع جامعهتوجه به رشبا  نگرانه است.کالن و آینده

ها در ایجاد مشاغل جدید و تغییر در وظایف شغلی، دانشگاه

هاي و برنامه هامشیخطگیرند که بایستی قرار میي مسیر

و اطمینان ند خود را با رشد شتابان اجتماعی تطبیق ده

در ها ها و عملکردها و اهداف دانشگاهیافتن از اینکه برنامه

و کالن مناسب مدیریت لی هاي کسیاست و بامسیر صحیح 

مانند هاي آموزشی سازمان). 35یابد (شوند ضرورت میمی

با توجه به نقش بدنی و علوم ورزشی هاي تربیتدانشکده

، هاي آیندهتعلیم و تربیت نسل ◌ٴ درزمینهخطیر خود 

 منظوربه تنهانهنیازمند نگرش و توجه جدي به آینده 

تالش که جدید، بلگیري از امکانات آمادگی براي بهره

بدنی رشته تربیت .ساختن آینده مطلوب هستند ◌ٴ درزمینه

بدنی فقط مربوط به یک دانشکده و هاي تربیتو دانشکده

رشته نیست و باید این موضوع را در نظر گرفت که مسیر 

هاي وزارت علوم تنها بر دیگر دانشکدهنامناسب این رشته نه

تأثیر دارد بلکه بر جامعه و سبک زندگی جامعه هم اثرگذار 

 ۀتحوالت مثبت در ورزش کشور و توسع جادیا يبرااست. 

-مؤلفه نیدر تدو یاساس راتییتغ جادیبه ا ازین جانبههمه

امر مطالعات  نیو ا داردد وجو بدنیتربیت رشتهنوظهور  يها

راستا طلب  نیرا در ا پژوهانهندهیو آ قیدق يهايزیرو برنامه

ك گرا دردانشگاه آینده.  عالوه بر این موضوعات کندیم

دقیق و کاملی از وضعیت و جایگاه فعلی خود را پیدا کرده 

و مسائل  فنّاورانه، روندهاي اجتماعی، سیاسی عالوهبهو 

هاي دیگر فقط در حوزه آموزش بلکه در زمینهنهکالن را 

 ).33(و حل کند شناسایی تواند نیز می

کارهاي انتشار  یزمان يالگو ◌ٴ نتایج تحقیق درزمینه

ی نشان علوم ورزش ینظام آموزش عالپژوهشی در حوزه 

رشد بسیار  1399تا  1395دهد مطالعات در دوره زمانی می

دهد این حوزه خوبی داشته است و این موضوع نشان می

نتایج  براي محققان اهمیت بیشتري پیدا کرده است.

ورزش  التیها، ساختار و تشکبرنامهدهد تحقیقات نشان می

و  یهمگان ،یحیتفری، آموزش يهاکشور در حوزه یدانشگاه

 يهاتیو واقع ارهایبراساس مع کشور یدانشگاه یقهرمان

 یو طراح یاساسی نیمورد بازبنیاز است  یجامعه دانشگاه

تر ) و این موضوع لزوم تحقیقات منسجم23( ردیقرار گ نینو

سازي دهد. موفقیت در تدوین و پیادهتر را نشان میو دقیق

هاي دانشکده ◌ٴ ها درزمینهگذاريها و سیاستبرنامه

بدنی نیازمند تحقیقات دقیق و اصولی است که توجه تربیت



 91                                                رانیدر ا یعلوم ورزش یمؤثر بر عملکرد نظام آموزش عال يهاشاخص لیفراتحل

 

 

تواند در این زمینه به هاي جدید میبیشتر محققان در سال

گذاران بسیار کمک کند. در این تحقیق و سیاستمدیران 

 ورزشی و کارآفرینش، آموزمتغیرهاي مشخص شد 

با توجه  اند. بیشترین میزان بررسی را در بین محققان داشته

 ◌ٴ مختلف و متفاوتی که درزمینهساختاري و کالن مسائل به 

الزم است نظام آموزش عالی علوم ورزشی وجود دارد 

ر این زمینه انجام شود و متغیرهاي دتحقیقات بیشتري 

بررسی نشده مورد تحلیل قرار گیرند. البته این موضوع نباید 

طورکلی اي در تحقیقات شود. بهمنجر به رویکرد جزیره

در آموزش  شدهییشناسا متغیرهاي تأثیرگذار واز  ياریبس

 بهه جهت توج يزیرو در برنامه هستند به هم مرتبطعالی 

). 8( رار دادق موردتوجهرا  هاي آنبندتیاولو دیعوامل با نیا

هاي تحلیلز شود که اپیشنهاد می به محققاندر این زمینه 

مسائل استفاده کنند و خود را  کالن بیشتري براي تبیین

 هاي موردي محدود نکنند.به بررسی

 نیشتریداراي ب بالندگیاثر نشان داد که  هنتایج انداز

ی است علوم ورزش یآموزش عالحوزه ) در 37/7(اندازه اثر 

و فضلی ) 1398( ییو امرا عامري که با نتایج تحقیقات سید

) 1398( ییو امرا يدعامریس) همسو است. 1394درزي (

 یبالندگ ،یآموزش یبالندگ ،یپژوهش یبالندگ پنج مؤلفه

-دانشکدهی را در اخالق یو بالندگ فرديی بالندگ ،یسازمان

 نیتدوکنند دانند و بیان میبدنی مهم میتربیتهاي 

 یها و مراکز آموزش عالدانشگاهط توسی هاي بالندگبرنامه

-و اجراي برنامه دیجد هايیستگیشاش در کاو ینقش مهم

و تحول  یجز با دگرگوندارد. بالندگی  توانمندسازي هاي

که همان  یدگرگون نیا یو اساس ديیکل سازمان و عنصر

توجه به رو . ازاینبود هدنخوا سریاست، م یانسان رويین

. در امري ضروري است یدر نهادهاي آموزش یمنابع انسان

آموزش عالی توسعه فردي افراد درگیر در سیستم بسیار 

ها در سیستم مهم است. خروجی افراد شایسته و حضور آن

ها، اقدامات و تولید شهروندان ها، سیاستآموزشی برنامه

-اهمیت کمتر به دانشکدهمناسب براي جامعه خواهد بود. 

توان هاي علوم ورزشی از سوي نهادهاي باالدستی را می

ها عنوان دلیلی براي ضعف و عدم بالندگی این دانشکدهبه

طورکلی بدنی و بههاي تربیتدانست. در کشور به دانشکده

هاي گیرد و دانشکدهعلوم انسانی توجه کمتري صورت می

اولویت توجه در این  علوم پزشکی و فنی و مهندسی در

اند و امکانات بیشتري براي بالندگی این ها بودهسال

 ).19ها در نظر گرفته شده است (دانشکده

که کارآفرینی دومین متغیر مهم نشان داد  تحقیقنتایج 

و  چاوشیبر اساس اندازه اثر است که با نتایج تحقیقات 

مسو ) ه1395زاده و همکاران (و مندعلی) 1389( همکاران

دهد که ) نشان می1389است. نتایج چاوشی و همکاران (

-هاي کارآفرینی دانشبا مهارتبدنی تربیتسرفصل دروس 

در سرفصل دروس از  و تجدیدنظر آموختگان مطابقت ندارد

نیازهاي بازار کار، ایجاد تعامل بین ه طریق مطالع

ت مطالعه تجربیاو کارفرمایان، مدیران اجرایی و دانشگاهیان 

سرفصل دروس . هاي دنیا امري ضروري استسایر دانشگاه

-بیشتري قرار گیرد. برنامهموردتوجه باید  بدنیتربیت هرشت

ریزان، پیش از تدوین سرفصل دروس باید از کارفرمایان، 

نظرسنجی کنند سپس اقدام به  کار بازارنیازهاي ره دربا

د ها بایدانشگاه. هاي موجود نمایندتجدیدنظر در سرفصل

هاي آموزش رسمی، درسی بکوشند در تهیه و تدوین برنامه

طراحی کنند که عالوه بر پرورش ن را براي دانشجویا

ا نظري، دانشجویان ر صورتبههاي کارآفرینی آنان مهارت

 وکارکسبعملی براي کارآفرینی و ورود به دنیاي  طوربه

. اهمیت کارآفرینی در آموزش عالی به حدي )6( آماده کند

است که نسل سوم دانشگاه به آن اختصاص پیدا کرده است. 

ها با اکثر دانشگاههنوز  در ایراندر دانشگاه نسل سوم که 

 فراتر ازکه ، مأموریت سومی براي دانشگاه آن فاصله دارند

-انتقال توانمندي  هتعریف گردید کاست آموزش و پژوهش 

است. بر اساس این تعریف، دانشگاه مجبور  امعهها به ج
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کند، براي جامعه نیز خلق ارزش می تولیداست با دانشی که 

هاي علوم ورزشی براي ). در حال حاضر دانشکده39( کند

سازي ارتباط مستمر دانشگاه با صنعت، جامعه، تجاري

دستاوردهاي پژوهشی و کسب درآمد نیاز است به سمت 

محور و تولید افراد پژوهشی  مسئله هايانجام پروژه

 آفرین حرکت کنند.کارآفرین و ارزش

متغیرهایی  آموزشو  ورزشنشان داد  قینتایج تحق

هاي بعدي قرار داشتند که اساس اندازه اثر در رتبه بودند بر

 حفظ اللسان، )1396( با نتایج تحقیقات منافی و همکاران

 و همکاران زديی یعبدل) و 1391)، غالمپور (1395(

) همسو است. نتایج تحقیق منافی و همکاران 1395(

توسعه ورزش  يهاشاخصدهد ) نیز نشان می1396(

و  1404انداز  چشما ب یکشور تناسب مطلوب یدانشگاه

 حفظ اللسان. ندارد کشوره توسع سالهپنج يهابرنامه

عوامل کند در این زمینه ) در تحقیق خود بیان می1395(

نقش کلیدي در توسعه ورزش  یطیو عوامل مح یسازمان

-هرحال دلیل اصلی ایجاد دانشکدهتواند داشته باشند. بهمی

بدنی و علوم ورزشی توسعه ورزش و سالمت هاي تربیت

ها است و اگر در ورزش تأثیرگذار نباشند دلیل وجودي آن

رود. بدین منظور نیاز است نظام آموزش عالی زیر سؤال می

-هاي ورزشی، فدراسیوناط مناسبی با سازمانورزشی ارتب

وکارهاي ورزشی و کلیه افراد و ذینفعان هاي ورزشی، کسب

درگیر در ورزش داشته باشد. اگر این ارتباط وجود نداشته 

هاي علوم ورزشی درگیر حل مسائلی خواهند باشد دانشکده

شد که نیاز جامعه ورزش نیست و تنها منابع انسانی، مالی 

) در تحقیق 1391دهد. غالمپور (خود را هدر میو مادي 

آموزش عملی و مهارتی در آینده  خود به این نتیجه رسید

و  زديی یعبدل). 12نقشی کلیدي دارد (شغلی دانشجویان 

کنند به دلیل ) در تحقیق خود بیان می1395(همکاران 

در  یخدمات آموزش تیفیکاهمیت بسیار آموزش، 

آموزش پیدا کند. ارتقاء  دیبا بدنیتربیتهاي دانشکده

از راه خدمت  يریادگی و یو اجتماع یشخص تیمسئول

ها را در هایی است که برخی محققان استفاده از آنروش

آموزش  هدر توسع). 32دانند (علوم ورزشی مفید و مؤثر می

و  یمنابع اطالعاتبدنی و علوم ورزشی هاي تربیتدانشکده

-امکانات کتابخانه مانندی دانشگاه يهارساختیامکانات و ز

. در این دارند ینقش مهم یشگاهیابزارها و لوازم آزما ،يا

موجود در  زاتیو تجه یآموزشي فضاها تیفیبه کزمینه 

نیاز است توجه بیشتري  هاي آموزشیو دوره هاکالس

در  علوم ورزشی یالزامات آموزش ترینصورت گیرد. مهم

ی آموزش يهادوره يو محتوا دیساختار، اساتهاي مؤلفه

-اشاعه و پیاده هاي آموزشی کشوردر محیط). 15است (

رسد مناسب آموزشی ضروري به نظر می هايسازي سیاست

توسعه نظام آموزشی توجه در  درگیرعوامل و مدیران باید 

یکی از وظایف هر مدیري در هر بیشتري داشته باشند. 

ت. اشتباهی که در اسریزي برنامه مراتب،سلسلهسطحی از 

هاي استراتژیک ها رخ داده است توجه به برنامهاین سال

مدت و عملیاتی هاي کوتاهکمیتی بدون توجه به برنامه

باعث درگیري مستمر مجریان،  مدتکوتاهریزي برنامهاست. 

عملیاتی ي ریزدر تهیه برنامه علمیهیئتي امدیران و اعض

در فرایند اجراي  هاآنمیزان تعهد  درنتیجهگردد. می

گرفته ت یابد. بر اساس مطالعات صورها افزایش میبرنامه

ها استراتژیک در دالیل عدم اجراي برنامه ترینمهمیکی از 

خصوصاً است. مدت مناسب کشور نداشتن برنامه کوتاه

هاي جامع و بلندمدت تهیه هایی که در راستاي برنامهبرنامه

و علوم  بدنیتربیتزش و پژوهش گردند. در فرایند آمومی

ایجاد  منظوربهمدت و مشارکتی هریزي کوتاورزشی برنامه

تواند ریزي بلندمدت میتعهد و دستیابی به اهداف برنامه

 جادیا يبراطور که اشاره شد ). همان30( واقع شود مؤثر

به  ازین جانبههمهتحوالت مثبت در ورزش کشور و توسعه 

 رشتهنوظهور  يهامؤلفه نیدر تدو یاساس راتییتغ جادیا

 يهايزیرامر مطالعات و برنامه نیو ا داردد وجو بدنیتربیت
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. رشته کندیراستا طلب م نیرا در ا پژوهانهندهیو آ قیدق

 یک بدنی و علوم ورزشی در آموزش عالی بهتربیت

وسیع با  دورنماي و بلندمدت گذاريسیاست نگري،آینده

هاي عملیاتی مناسب نیاز دارد تا افراد لحاظ کردن برنامه

سیستم آموزشی را درگیر کند. در حال حاضر  دخیل در

هاي علوم اندازهاي آموزش عالی و دانشکدهتوسعه و چشم

هاي کمیتی قرار داده شده است اما ورزشی بر شاخص

هاي بیشتر، شاخص نامههرحال تعداد مقاالت بیشتر، پایانبه

المللی بیشتر دانشجویان داخلی و بینباالتر،  1اچ ایندکس

راه توسعۀ آموزش عالی علوم ورزشی نیست. براي توسعه 

-باید ضمن کاربردي کردن و در نظر گرفتن نیازها جهت

گیري مناسبی براي علم در نظر گرفته شود. رشد علمی 

مفهومی کمی است اما توسعه علمی مفهوم کیفی دارد. رشد 

فزایش تولید علمی در کشور علمی به تعبیر ساده شامل ا

هاي علمی شود اما توسعۀ علمی همراه با افزایش ظرفیتمی

مانند ظرفیت فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. در توسعه 

شوند، عالوه بر رشد کمی نهادهاي اجتماعی نیز متحول می

-برداري از ظرفیتها تغییر خواهد کرد، پتانسیل بهرهنگرش

ر و پویا افزایش کرده و نوآوري طور مستمهاي موجود به

). زمانی که معیارهاي 36شود (مداوم به سیستم متصل می

توان انتظار رشد و پیشرفت توسعه اشتباه انتخاب شوند نمی

توجهی براي سیستم آموزشی در نظر گرفت. کشورهاي قابل

هاي پیشرو زمان زیادي است که از پیشرفته و دانشگاه

هاي کیفیتی و اند و به شاخصدهمعیارهاي کمیتی عبور کر

اثربخشی مانند حل مسائل جامعه، تولید شهروندان خوب و 

اند. در نسل سوم پذیر رسیدههاي متعهد و مسئولیتانسان

دانشگاه کاربست دانش و علم به همراه ثروت آفرینی اهمیت 

ها از این موضوع پیدا کرد و در دانشگاه نسل چهارم، دانشگاه

زنند و در جامعه و اجتماع ه و  آینده را رقم میهم فراتر رفت

 خواهند بسیار تأثیرگذار باشند.خود می

توان به برخی اشکاالت هاي تحقیق میاز محدودیت

تحقیقی در کشور اشاره کرد  یاطالعات هايگاهیپاموجود در 

در کند. که پیدا کردن مقاالت مرتبط را کمی دشوار می

محققان در رابطه  شودتوصیه می یپژوهش شنهادیپ يراستا

را بررسی کنند و  یخارجهاي موضوع تحقیق پژوهشبا 

 هاي داخلی داشته باشند.اي با پژوهشمقایسه
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Abstract 
The subject of higher education in sports sciences is in a transitional and developing 
stage, and recognizing it requires deep thinking and exploration, and requires 
intellectual and scientific coherence. The purpose of this study was to investigate the 
factors affecting the performance of the higher education system in sports sciences in 
Iran. The present study was descriptive-analytical research  which systematic review 
and meta-analysis methods were used. The statistical population of the research 
included all research work in the field of higher education system of sports sciences, 
which has been published in the databases of Noormagz, SID, ensani, Magiran and 
Irandoc from 2016-2017. In this research, the level of cooperation and participation of 
researchers, statistical population, sampling method, collection tool, research method, 
analysis unit, research horizon, analysis methods, time pattern of articles publication 
and variables used and their effect size of the higher education system of sports sciences 
in Iran were studied. The results showed that the level of cooperation and teamwork of 
researchers in research is good and most of the research has been done by quantitative 
and descriptive survey methods. The units of analysis in research were micro-research 
and the research horizon was retrospective. The results also showed that most of the 
research was done in the period of 2016-2017. Finally, the effect size results showed 
that the variables of growth, entrepreneurship, sports and education have the greatest 
impact on the performance of the higher education system of sports sciences. There is 
a need to make fundamental changes and re-engineering in key variables and 
development criteria to bring about positive changes in the higher education system of 
sports sciences and comprehensive development. 
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