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 چكیده
. نوع بود رانیدر ا یآموزو ورزش دانش یبدنتیترب ةحوز یهاپژوهش یمحتوا لیتحلحاضر، هدف پژوهش 

 شمار و شاملکل ،یآمار ةمقاالت بود. نمون یمحتوا یابیارز یمحتوا برا لیبر تحلیو مبتن ختهیآم ،پژوهش

. بودمقاله  843 اب برابر ،1396 لسا انیتا  پا رانیا یپژوهش -یعلم اتیشده و مرتبط در نشرمنتشر تمقاال

 صلیا. محور شدند منتشرمقاله  87دانشگاه تهران با  «یحرکت یریادگیرشد و » ةدر فصلنام هاهشوپژ بیشتر

در  آموزان،ی و دانشبدنتیترب رانیدبعوامل رفتار سازمانی : ورزشی تیریمد یهادر حوزه ،هاهشوپژ

 یحرکت یریادگی: مرتبط با یتارحرکتآموزان، در رفنفس دانشاعتمادبه زش،ی: مسائل مربوط به انگیشناسروان

: مرتبط یدر طب ورزش ،یبدن بیو ترک هیذتغ ن،ی: مربوط به علم تمریولوژیزیدر ف ،یحرکت -یو عملکرد ادراک

 .شد دهستفاا یتجربمهیاز روش ن هاهشوپژدرصد از  55. در نددبو یقامت یهایو اصالح ناهنجار یبخشبا توان

 غالب تحلیل سطحدرصد،  62آموزان با گروه دانشبودند.  یهدف کاربرد یدارا هادرصد از پژوهش 97از  شیب

 یهاداده با هاهشوپژدرصد از  5/98. انجام شد آموزانروی دانش تمطالعا درصد از 72بودند و  هاهشوپژ

 هاهشوپژصد از در 15نشد.  دهستفاا طولی یها. از دادهندانجام شددرصد  5/55 پژوهشپروتکل  اربزا با مقطعی

حداقل . دندش منتشر درصد( 5/70) هنویسندسه  توسط بیشترکه  ندشد منجاا یمل طورهبدرصد  10در تهران و 

 شدر هزحو نیدر ا هشیوپژ ندرو ،بعد به 1390 لسا. از دبو هاهشوپژدرصد از  55یک نویسندة زن در 

 یهایتودحدمو  تمشکال ئل،مسا شناسایی بروهعالها پژوهش نیا رودیانتظار م ن،یبنابرا ؛دارد چشمگیری

سالمت،  به یو ستاد ییکارکنان اجرا هیدجهتو  فرصتها کشف برای نگرهیندآ دییکررو ،گذشته و دموجو

 .اتخاذ کنند یآموزدر ورزش دانش یو اخالق یتیترب ،یفرهنگ یهاارزش خلق

و ورزش  یبدنتیترب یهاپژوهشمحتوا،  آموزی، تحلیلدانش و ورزش یبدنتیترب :کلیدیواژگان

 ایران. ی،آموزدانش
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 مقدمه
. رودیشمار مهر جامعه به یو تعال شرفتیپ یاصل یهاها و شاخصاز محور یکی ییامروز، دانا یایدر دن

و آسان  عیسر یبه دسترس ییو مصرف اطالعات و گسترش دانا دیتول زانیبه م ییسنجش سطح دانا

 ییهاپژوهش با ایموجود  یمنابع اطالعات ةبا مطالع ایما  یهاموثق وابسته است. دانسته یبه منابع علم

 ،واقعد، درنباش قبلی هایپژوهش نتایج پایةبر هادانسته این اگر .دنیآیدست مبه م،یدهیمانجام  که

د، تالش ما به تولید نهای جاری باشو تحلیل هاهبر مشاهدایم و اگر مبتنیاطالعات پرداختهبه مصرف 

های فعالیتحاصل لید اطالعات و دانش جدید اطالعات منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تو

های ممکن برای حل برای یافتن بهترین راهکار کوشش ،پژوهش .شونداست که انجام می ایپژوهشی

و در اصول  یکلصورتهب یقانون اساس .(1391)غفاری،  است های زندگیمشکالت موجود در عرصه

الف و ب اصل  هایبنداست.  کردهاشاره  تیو خالق یمهم مطالعه، پژوهش، نوآور ةلئبه مس یمتعدد

بردن سطح به باال ،یقانون اساس 24اصل سوم و اصل  چهارمو  دوم هایبند ،یدوم قانون اساس

بق اصل سوم، طد. ناشاره دار پژوهشگران قیو تشو پژوهشیمراکز  سیتأس قیطراز یعموم یهایآگاه

 فیاز وظا یکی بنابراین، ؛کار بنددامور به نیبه ا دستیابی یامکانات خود را برا ةدولت موظف است هم

 قیو تشو پژوهش تیمردم و تقو یسطح معلومات عموم شیافزا ،یمسؤالن حکومت اسالم یاصل

 در نشدا یهازمر شگستر ،هشوپژ .(1368، .)قانون اساسی ج.ا.ا شده است انپژوهشگران عنو

 همافر راآموزی دانش و ورزش یبدنتیترب نندما علمی زمینة هر تکامل و پژوهشی -علمی یهازهحو

 افتهیتوسعه یکشورها کردیرو نیترمهم ،یآموزدانش تیجمع در یبدنتیتوجه به ورزش و ترب .کندمی

 یخوب نسبتاً یهاو برنامه اتاقدام ،ی اخیرهاسال یط نیز رانیتوسعه در جهان است. در او درحال

 . اندشده ااجرکشور  انآموزدانشدرمیان  یو روح یسالمت جسم شیجهت افزادر

از  یکیپرورش وو سالمت آموزش یبدنتیپرورش، معاونت تربوآموزشوزارت  ینمودار سازمان طبق

و  یبدنتیدفتر ترب -1 است: سه دفتر یکه دارا استپرورش وآموزش رینظر وزریمعاونت ز شش

 یجتماعا یهابیبرابر آسدفتر مراقبت در -3 ؛یدفتر امور سالمت و تندرست -2 ؛یورزش یهاتیفعال

در  یاتیعملسالمت در بخش  ناو مراقب یبدنتیو آموزگاران درس ترب رانیدب یداراهمچنین، و 

ورزش  یعنوان متولوپرورش بهو سالمت وزارت آموزش یبدنتی. معاونت ترباستمدارس سطح کشور 

 تیعجم انیمورزش در ةرا درجهت رشد و توسع یمتعدد یهاها و برنامهکشور، طرح یآموزدانش

ورزش و  یهارساختیکمبود امکانات و ز ،حاضراست. درحال کردهکشور اجرا  یآموزدانش یونیلیم

با  .دانستورزش در مدارس  ةموانع رشد و توسع نیتراز مهم توانیرا م یبدنتیکمبود معلمان ترب

 انیمموادمخدر در یو حت اتیاستفاده از دخان شیکننده از افزانگران یآمارها یبرخ ةتوجه به ارائ
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 ندنتوایم یبدن یهاتیو فعال رزشآن، و یجد هایکشور و خطر یآموزدانش تیاز جمع یبخش

 ،انیمنیادر. دنکار گرفته شوبه ،در مدارس یاجتماع یهابیکاهش آس یبرا یاساس یعنوان راهکاربه

مهم و  اریبخش بس نیا یعنوان متولوپرورش بهو سالمت وزارت آموزش یبدنتینقش معاونت ترب

  .(1)سامانه وزارت آموزش و پرورش است یاتیح

این حوزه، و  دندار لسا 20بیش از  قدمتی رانیا آموزیدانشو ورزش  یبدنتیترب ةحوز یهاهشوپژ

گسترده  توجه با زمانهم ،. امروزهاست حمطر دییاز انهشگروپژ بیندر مهمی علمی زةحو انعنوبه

 ادتعدرشد  ه،شرشدمنت تمقاال ادتعدرشد  ان،هشگروپژ ادتعد شدر ،در این حوزهها هشوپژ به

ویژه دبیران وپرورش بهبدنی و ورزش وزارت آموزشحوزة تربیت بر متمرکز علمی تمجال و نسهااکنفر

 وهشها وپژ دیاز کندگیاپر به ه است کهدفتاا قتفاا نیز مدارس آموزی دردانش ورزشبدنی و تربیت

و  یبدنتیترب ممفهو از نیکسا دركنبود  از ناشی بیشتر که شده است منجر هشیوپژ هایعموضو

های متنوع علوم ورزشی و و حوزه انهشگروپژ وتمتفا هیدگاد ومدارس  آموزی دردانش ورزش

و ورزش  بدنیتربیت در شدهانجام هایپژوهش شتری، بکنونتا سال گذشته 20 از. است بدنیتربیت

( و طب کارکردیتنشناسی، بیومکانیک، فیزیولوژی )مدیریت، روان ةحوزپنج بر  بیشتر ،آموزاندانش

و انتظارات  ازهایدر ن عیسر راتیی. با تغاندکردهتمرکز  آموزیبدنی و ورزش دانشورزشی در تربیت

اهنمای تدریس درس های رهای ملی ورزشی و کتابهای متنوع نظیر طرحآموزان و برنامهدانش

و انتظارات  ازهاین نیا تأمین ،ایمدرسهآموزی درونرزشی دانشبدنی و برگزاری المپیادهای وتربیت

ها نظیر ورزش و سالمت روانی و جسمانی کارکنان توجه به سایر جنبهو  است یرشد، ضروردرحال

 . کندیم یاتیرا حپرورش ودر آموزش ستادی و اجرایی

 است؛ هیاول یسنگ بناپژوهش  ،یافتگیتوسعه هایبه حداقل دنیو رس یو آموزش یعلم شرفتیپ یبرا

و برای رفع مشکالت جامعه و  نگردپژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می زیرا،

: 2گیولوژی به گفتة ؛گذارددراختیار متولیان امور میرا اهکارهای عملی، اطالعات موثقی بهترین ر ةارائ

 است دهیشیندین کسچیه آنچهدربارة  دنیشیو اند انددهید گرانیدآنچه  دنیست از دا عبارت پژوهش

 ینیتوسعه است و تضم یو مبنا شرفتیموتور محرك پ ،پژوهش(. 2008، 3و گریپندورف )اسموکر

 نهیشده در هر زمانجام یهاپژوهش جیبستن نتاکاربه ن،ی. همچندیآیشمار ماستمرار توسعه به یبرا

                                                           
1. www.medu.ir 

2. Gyorgy 

3. Smucker& Grappendorf 
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تحلیل  .(1391)افشار،  شودینظر منجر ممورد یهانهیمعمول در زم یهاها و روشبه بهبود راهکار

 است.  هاترین اقدامشده از رایجی انجامهامحتوای پژوهش

اند و بردهکه به اهمیت پژوهش پی هستند های پیشرفته جوامعیکشوردر دنیای امروز، 

وری هستیم برای پیشرفت نیازمند نوآ ؛ زیرا،انددر این بخش انجام دادهرا های کالنی گذاریسرمایه

طور مستقیم هب «علمی هایپژوهش»و  است آگاهی و فناوری ،دانش افزایش نوآوری، داشتن و الزمة

پژوهش  تیهما توانیم ریز شکلبه  یاجمال ینگاه با .ندستهثیرگذار أت عامل در پیشرفت هر دو

  یافت.ررا د

 
 کشورها یناخالص داخل دیاز تول یعنوان درصدناخالص به ةو توسع پژوهش – 1 شکل

 توانمی یسادگبه ایآ م؟یبریبهره م کشورمان نهفته در بخش پژوهش یهاظرفیتما از  ةهم ایآ اما

در  یرانیمغز ا» خواهد شد؟منجر  تیبه موفق ایحوزهکرد که کدام روش پژوهش در هر  نییتع

برخوردار باشند. الزم  یو اجتماع یروان ،یروح تیاز امن شمندانشیکه اند کندیرشد م یبستر

 یفرهنگ ای یافزارنرم ای یکیزیف ییکاال دیضامن تول تواندیسالم م یوجود بستر پژوهش ،کنار آندر

 ةکشور، سهم بودج یحفظ سطح علم ةدربار یمتعدد رهبر یدهایوجود تأکبا یشود. وقت تیفیباک

نگاه متحجرانه به  نیتجاوز نکرده است، با ا یناخالص مل دیتول درصدمیپژوهش در کشور هرگز از ن

 دیتول ةنیپژوهشگران بتوانند با پژوهش خود زم نیانتظار داشت که ا توانیکشور چگونه م تیریمد

به درد  شتریب دهند،یکه در کشور به پژوهش م یپول نیرا فراهم کنند. ا یرانیا تیفیباک یاالک

 .(1397)آخانی، « خوردیدانشگاه تهران م یروهانقالب و روب دانیو فروش مقاله در م دیهمان خر

 رانیمختلف در داخل ا هایحوزه در یورزش تیریمد مقاالت یمحتوا لیتحل ةنیزمدر پژوهشانجام 

 ،«کیالمپ» اتینشر یورزش تیریمقاالت مد یمحتوا یبررس اب (1389) یرشتپه است.محدود  و جهان

 1387تا  1380یهاسال نیب در «یو ورزش یعلوم حرکت»و  «حرکت» ،«یورزش پژوهش در علوم»

 ةاز مجموع مقاالت در حوز درصد 3/4 آموزش ودرصد  4/14فقط  مدارس ةکه حوز ندنشان داد
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( اظهار 1395) بخشندهو  یبهنام، احمد ،یهاشم ،سجادی به خود اختصاص دادند.را  یورزش تیریمد

درصد  20الت به ورزش دانشگاه و مدارس با بین اجزای صنعت ورزش، بیشترین مقا کردند که

 یمحتوا لیتحل( در نتایج پژوهشی 1396) ایرانی زاده، افشاری و، تقیزادهاختصاص داشت. هاللی

درصد از  3/64بیان کردند که  یو علوم ورزش یبدنتیپژوهشگاه ترب «یورزش یولوژیزیف» یةنشر

در سایر مباحث قرار درصد  3/13درصد در حوزة ورزش قهرمانی و  4/22مقاالت در حوزة سالمت، 

 بودند. تجربیدرصد، نیمه 8/76توصیفی و  ،مقاالتدرصد از  9/9نظر روش پژوهش نیز از .داشتند

در  شیورز فرینیرآکا یهاهشوپژ ایمحتو در تحلیل (1396)ی نیحس و یرضو ،یدوستعاشوری، 

بر ( 2017) 1کنزیرشد زیادی داشتند. کان و مک 1390ها از سال ایران نشان دادند که این پژوهش

 تأکید اندامتناسب و بهبود یبدن تیفعالانجام  ها بهبچه قیتشو برایمدرسه و محله محیطی در  جادیا

 بیان یورزش تیریمد یالمللنیب نشریةمقاالت  یمحتوا لیبا تحل (2005) 2پدرسونو  تسیپ .کردند

 نیشتریب ،آموزش و اقتصاد تیریمد ،، تجارتیابی، بازاریسازمان یهاو مهارت تیریمد ةدند که حوزکر

 داشتند.تعداد مقاالت را 

 یهایشاگرو  هشیوپژ ندرو ،هشیوپژ یلگوهاا عموضو سه رب حاضر هشوپژ دیتأک اصلی و مسئلة

 :دبو داهخو ریز حشر به ،هشیوپژ

 ط بامرتبو  منتخب هایعموضوو  سیربرردمو اتنشری محورهای شامل: هشیوپژ یشاگر -لفا

 سطح ،هشوپژوش ر محورهای شامل: هشیوپژ یلگوهاا -ب ؛آموزیدانش و ورزش یبدنتیترب

 یعزتو ،هاداده وریدآگراربزا عنو نظرازنیز  و مانیز نظراز هاداده منبع ،هاداده دآوریگر عنو ،تحلیل

وند ر -ج ن؛ناز هشیوپژ کترمشاو  ، جنسیتننویسندگا ادتعد ،و مکان انجام پژوهش فیاییاجغر

 .استسال چاپ  و انتشار مقاله  محورهایکه ناظر بر  هشیوپژ

 تنشریا در شده منتشر تمقاال ایمحتووضعیت  تحلیل صدددرحاضر  یهمطالع اساس، این بر

و  یبدنتیربت موضوع با، 1396 پایان سالتا 1376 لسااز  رکشو بدنیعلوم ورزشی و تربیت تخصصی

( شیهوپژروند  و هشیوپژ یلگوهاا، هشیوپژ یشاگر) یکلید عموضوسه  منظر از آموزیدانش ورزش

 است. شدهرمحورهای ذکگویی به پاسخ و
 

 

 پژوهش شناسیروش

                                                           
1. Kahan &  McKenzie  

2. Pitts & Pedersen 
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 تحلیلی توصیفی دیکررو از در این مطالعه،. ستا امحتو تحلیل اساسبر آمیخته و عنواز هشوپژاین 
 ،هشوپژ ینا ریماآ معةجا. تـسا هشد دهستفاا فهد معةجا تمقاال ایمحتو یابیارز و توصیف ایبر

 تنشریا در ایرانپرورش ووزارت آموزشدر  و ورزش یبدنتیتربموضوع  با هشدچاپ تمقاال متما
 به ،1396 لسا نپایا تار کشوهایبدنی و علوم ورزشی دانشگاهتربیتهای پژوهشی دانشکده -علمی

 علمی تطالعاا هپایگای هاسایت به جعهامر با ،هشوپژ معةجا تعیین هستند. برایمقاله  843 ادتعد
بدنی و علوم های تحصیالت تکمیلی تربیتو دانشکده 2کشور تنشریا تطالعاا بانک ،1نشگاهیدا دجها

 بدنی و علوم ورزشی، کمیته و آکادمی ملی المپیک(،ط )پژوهشگاه تربیتمربو یهانمازسا ورزشی و
 ؛نشد منجاا یگیرنمونه حاضر،هشوپژدر  .(ول شمارة یکشدند )جد بنتخاا و شناسایی فهد تنشریا

شمار عة آماری و تمامجامبا آماری برابر  ، نمونةبنابراین شده است؛ رسی و تحلیلبرتمام جامعه  ،زیرا
 تطالعاا -1بود: بخش  دو شامل که شد حیاطر فهرستی هاداده آوریجمع (. برای843)تعداد = است 

و ورزش  یبدنتیترب موضوع با مرتبط یهاواژه -2؛ تمقاال مرتبط با تنشریا گاهو آدرس وب
سی رفا موضوعی یهاانسرعنو در نظرردمو یهاواژه بنابراین، ؛نظر ردمو تمقاال در ایران آموزیدانش

 یکدگذار یبرا یبررس نیا لیتحل یواحدها. ندشد مستند و وجونشریات دانشگاهی جست یسایتها و
 پژوهش،استفاده در  ابزار مورد بندی شدند.گانه در سه موضوع کلیدی دستههای نُهبراساس پرسش

روش  نشریه، محورهای موضوع،ساخته )شامل  براساس دستورالعمل پژوهشگر شدهیکدگذار ةبرگ
، تعداد و جنسیت فیاییاجغر کنشاپر ، نوع ابزار،مدت زمان انجام آماری، جامعة ، سطح ووهشپژ

، صحت هشوپژ نتایج رعتباا یشافزا، خطا کاهش ایبر ،همچنین .ودب نویسندگان و سال انتشار(
 دو توسط تمقاال ایمحتو تحلیل ،شخصی شده و جلوگیری از تعصبات و نظرهایاطالعات ثبت

 یخطاها ،ترتیبینابه .شد منجاا (بدنی)دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی و دبیر تربیت هشگروپژ
صورت مقاله به 35 ،یمقدمات ةدر مطالع شدند. فحذ و شناسایی هشوپژ از مرحله هر در گرفتهرتصو

فرمول  ازطریقکدگذاران آن  نیتوافق ب بیکه ضر شدند یب بررسکدگذار مجر دوتوسط  یتصادف
درصد  70یشتر از کدگذاران ب نیتوافق ب بیکه ضرنیا ه بهبا توجدست آمد. هب (درصد 92) 3تاسکایپ

 روش تحلیل محتوا. های پژوهش را کدگذاری کنندنمونهد تمام نستتوانمی انکدگذارهریک از بود، 
 راناختی و ژرفانگری شدهد تا دقت عمل روشاجازه میبه پژوهشگر گری دی پژوهشبهتر از هر روش 

، کرمی و ، کشکر، راسخ)قاسمی کندهماهنگی برآورده  ةآید، به شیودست نمیهآسانی ببه که معموالً
 )آزمون یاستنباطو ( صددر ونی اوافر) توصیفی رماآ از هشونتایج پژ تحلیل و تجزیهای بر .(1396

                                                           
1. www.SID.ir 

2. www.Magiran.com 

3. Pi Scott 
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 P ≥ 05/0 در سطح معناداری 1.اس.اس.پی.اس افزارنرم ،( و همچنین-ضریب توافق -اسکاتپی
 .استفاده شد

  

 

 ایجنت
 ریالب جداول زدر ق هشوپژ یهاافتهی ،هشیوپژ ندرو ولگوها ا، هایشاگر کلی عموضو سه به توجه با 

 .انددهشآن گزارش  نتایجارائه و 

 . اندهشد یسربر منتخب هایعموضو و هانشریه رمحو دو قالبدر وهشی:پژ یهايشاگر -لفا
 هشهاوپژ ادتعد بیشترینشده یة بررسینشر 40که از  هددمی ننشا شمارة یکول جدها: نشریه رمحو 

 87 با نشگاه تهراندا «رشد و یادگیری حرکتی» ةنشریدر  آموزیدانشو ورزش  یبدنتیبا موضوع ترب
 .ده استمقاله چاپ ش

 

پرورش وورزش آموزشبدنی و مرتبط باتربیتهای همراه تعداد مقالهبدنی بهنشريات علمی تربیت -1جدول 

 ايران
 تعداد  دانشگاهی نام مجله / نشرية رديف تعداد  دانشگاهی نام مجله / نشرية رديف

1 
 یورزش یولوژیزیو ف تیریمد فصلنامة

 شمال
1 21 

پژوهشگاه  یورزش یولوژیزیف ةفصلنام
 یو علوم ورزش یبدنتیترب

16 

2 
و  یستیز پژوهش در علوم ةینشر
و  ستانسی دانشگاه – یبدن تیفعال

 بلوچستان
1 22 

رفتار  تیریمطالعات مد ةفصلنام
نور  امیدر ورزش دانشگاه پ یسازمان

 گرمسار
17 

3 
 -یمحققان در علوم ورزش ةفصلنام

 دانشگاه آزاد تهران مرکز
2 23 

دانشگاه  یعلوم زیستی ورزش ةنشری
 تهران

17 

4 
در  یتندرست یمطالعات کاربرد

 یمدن دیورزش دانشگاه شه یولوژیزیف
 جانیآذربا

3 24 
 یورزش تیریپژوهش در مد ةوفصلنامد

و  یبدنتیترب ةدانشکد یو رفتار حرکت
 یدانشگاه خوارزم یعلوم ورزش

19 

5 
در  یمنابع انسان تیریمد ةدوفصلنام

 ورزش دانشگاه شاهرود
6 25 

علوم حرکتی و ورزش  ةدوفصلنام
 یدانشگاه خوارزم

20 

6 
در  یو رفتار سازمان تیریمد ةفصلنام

 ورزش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 21 طب ورزشی دانشگاه تهران ةنشری 26 6

7 
  -یورزش یبخشپژوهش در توان ةینشر

 نایس بوعلی دانشگاه
6 27 

 یورزش علوم و یبدنتیمطالعات ترب
 رانیا نینو یهاپژوهش ةمرکز توسع

22 

8 
  یتیترب پژوهش در ورزش ةدوفصلنام

 (ی)پژوهش در ورزش دانشگاه
6 28 

و  یولوژیزیف یهاپژوهش ةمفصلنا
 یدر ورزش جهاد دانشگاه تیریمد

23 

                                                           
4. SPSS 
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9 
ورزش  ةو توسع تیریمد ةدوفصلنام

 النیدانشگاه گ
 26 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ةنشری 29 7

 
 
 
 
 

     

 

بدنی و ورزش تربیت های مرتبط بامقالههمراه تعداد بدنی بهنشريات علمی تربیت -1ول جدادامة 
 پرورش ايرانوآموزش

 تعداد  دانشگاهی نام مجله / نشرية رديف تعداد  دانشگاهی نام مجله / نشرية رديف

10 
ورزش  تیریپژوهش در مد ةفصلنام

 ةنامپژوهش) ییدانشگاه عالمه طباطبا
 ی(ورزش یابیاقتصاد و بازار

7 30 
رفتار  ةینشر -ورزش یشناسروان

دانشگاه  -یورزش یشناسو روان یحرکت
 یبهشت دیشه

26 

11 
مطالعات  یپژوهش -یعلم ةصلنامف

 جوانانووزارت ورزش  یراهبرد
7 31 

علوم ورزش دانشگاه آزاد  ةفصلنام
 کرج یاسالم

27 

12 
 یهاارتباطات در رسانه تیریمد

 (یجیترو -ی)علم یورزش
7 32 

 یورزش تیریمطالعات مد ةفصلنام
 یو علوم ورزش یبدنتیپژوهشگاه ترب

28 

13 
 -یحرکت ستیورزش و علوم ز ةینشر

 یسبزوار محکی دانشگاه
7 33 

در  یکاربرد یهاپژوهش ةفصلنام
 نور امیدانشگاه پ یورزش تیریمد

29 

14 
 تیریدر مد نینو یکردهایرو ةفصلنام

 (رانیا یورزش تیریانجمن مد) یورزش
7 34 

پژوهش در علوم ورزشی  ةفصلنام 
 یورزش و علوم یبدنتیترب ةپژوهشکد

35 

15 
 دانشگاه -یورزش کیومکانیب ةفصلنام

 واحد همدان اسالمی آزاد
9 35 

و رفتار  یورزش تیریمد ةپژوهشنام
 دانشگاه مازندران یحرکت

38 

16 

های مدیریت ورزشی پژوهش ةفصلنام
 ینایسیعلو علوم حرکتی دانشگاه بو

معاصر در  یهاهمدان )پژوهش
 (یورزش تیریمد

9 36 
 یورزش یشناسمطالعات روان ةفصلنام

 یو علوم ورزش یبدنتیپژوهشگاه ترب
39 

17 
 یستیعلوم ز یمطالعات کاربرد ةینشر

 رجندبی دانشگاه -در ورزش
13 37 

 ةتیکم -کیالمپ پژوهشی -یعلم ةینشر
 کیالمپ یمل

49 

18 
 ،یعلوم ورزش یکاربرد قاتیتحق ةینشر

 بدون مرز آموزش
14 38 

پژوهشگاه  یرفتار حرکت ةفصلنام
 یو علوم ورزش یبدنتیترب

72 

19 
 یمطالعات طب ورزش ةفصلنام

 یو علوم ورزش یبدنتیپژوهشگاه ترب
 84 حرکت دانشگاه تهران 39 15

20 
ش در طب ورزشی و پژوه ةدوفصلنام

 یخوارزمفناوری دانشگاه 
15 40 

رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه  ةنشری
 تهران

87 

 843 هامجموع مقاله

 و رمحو بیشترین ،مطالعهردمو هایعموضو نظراز شمارة دو،طبق جدول  :منتخب هایعموضور محو

 ناکه مرتبط با رفتار و عملکرد معلماست  یعوامل رفتار سازمان محورلعه مربوط به مطامورد زةحو

داد سایر مطالعات در تع است.( درصد 70/35) ورزشی تیریمد حوزةدر  (درصد 8/48) یبدنتیترب
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محورهای هر حوزه براساس  است. آمده شمارة دوبه شرح جدول بررسی محور در پنج حوزة مورد 22

 بندی شدند.استخراج و دسته ،شدهپژوهشی بررسی -رتبط و پرتکرار در مقاالت علمیم هایموضوع

 

 

ذکرشده در  اتيشده در نشرچاپتوجه پژوهشگر در مقاالت تفکیک محورهای موردبهها موضوع -2جدول 

 1جدول 

ف
دي

ر
زه  

حو
 

 درصد  تعداد مطالعهمحورهای مورد

وع
جم

م
 

 درصد

1 

ی
زش

ور
ت 

ری
دی

م
 

، و مطالعات تطبیقی تحلیل محتوا :بدنیتربیت یدرس ةبرنام 

، اجرار دثر ؤامل مویا ع ارزشیابی بخشی وکیفیتنیازسنجی و 

آموزان مفهومی و ادراك دانش ی توسعةهاهکنندتقویتو نع امو

بدنی، ارزیابی از  این درس و تحقق اهداف آموزشی تربیت

و  مشکالت موجود ییشناسا کتاب راهنمای معلم در تدریس،

  ت.تربیت بدنی اس یدرس ةهر آنچه مرتبط با برنام

55 3/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 

70/
35 

 

 ها،طرحها مانند از برنامه :راهبردی و ارزشیابی ةطرح، برنام

خدمت، های ضمندوره وقات علمی و تخصصی ها، مسابالمپیاد

 یآموزورزش دانش التیساختار و تشک و ،راهبردتدوین 

31   3/10 

 ،یآموزمسابقات دانش ورزشی: ةبرنامفوق یهاتیفعال

 قهرمان و ة، طرح مدرسیابیها، موانع، استعدادلیتحل

های درکانون ایمدرسهالمپیادهای ورزشی درون و برون

 ورزشی و مشارکت و نهضت داوطلبی

18 00/6 

 ناکه مرتبط با رفتار و عملکرد معلم ی:رفتار سازمان عوامل

ای، مسائل شغلی و کاری، . صالحیت حرفههستند یبدنتیترب

 بریرهآموزان و فرهنگ سازمانی، مدیریت و رفتار دانش

 کالس با خالقیت و نوآوری و غیره

147 8/48 

های ارتباطی معلم و های گروهی: مهارتارتباطات و رسانه

و  های ورزشیها و فدراسیونباشگاه آموزان، ارتباط بادانش

 و فناوری اطالعات در ورزش مدارس استعدادیابی، کارآفرینی

19   3/6 

ایمنی و استاندارد تجهیزات و  :فضا، تجهیزات، اماکن ورزشی

 ن ورزشی مستقل، فضا و حیاط مدارساماک
8   7/2 
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حوزه ورزش 

 آموزیدانش

در هر  یبدنتیجامع ترب یهاطرح

 تحصیلی ورزش پایه و قهرمانی ةیپا
4   30/1 

 70/0 2 حلیم -ورزش همگانی و بومی

فراغت، ورزش تفریحی و اوقات

 نرمش صبحگاهیحیاط پویا، 
5   65/1 

 65/1   5 ورزش پرورشی )آموزشی و تربیتی (

 30/2   7 هاها و آزموننامهسازی پرسشاعتباریابی و روایی
  

 

 

 

    

 اتيدر نشرشده چاپ تفکیک محورهای موردتوجه پژوهشگر در مقاالتها بهموضوع -2ادامة جدول 

 1 ذکرشده در جدول

ف
دي

ر
 

زه
حو

 

 درصد تعداد محورهای مورد مطالعه

وع
جم

م
 

 درصد

2 

ان
رو

ی
اس

شن
 

رت، سالمت عمومی مهاو قابلیت  ش،نگر، حیه، روهایژگیو
 رانیآموزان و دبدانش هوشی انی و روانی( و بهرةجسم)

 بدنیتربیت
21 26 

81 60/9 

، انگیزش و تمایل ویش اگر، نیت ،تصمیم ر،فتا، رقصد
آموزان در نفس دانشو اعتمادبه گزینی، شادمانی، عزتدفه

 بدنیکالس تربیت
54   67 

 7   6 هامقیاسها و نامهپرسش یی و پایاییو روا یابیاعتبار

3 

ک
انی

مک
یو

ب
 

 
ی(

کت
حر

ار 
رفت

(
 

اجتماعی و جسمی،  رشد و تکامل حرکتی، نمو و بالیدگی
 های آنتوپومتریکویژگی

35   14 

 
247 

30/
29 

ادراکی،  -مهارتی و عملکردحرکتییادگیری حرکتی، 
 تصویرسازی و تمرین ذهنی

120   49 

ترکیبی از رشد و تکامل حرکتی و یادگیری حرکتی و ارزیابی 
 توانایی حرکتی و مهارت

82 33 

مهارتی و  ی جسمانی،هاآزمون یسازییو روا یابیاعتبار
 عملکردی

10   4 

 
4 

ی 
وژ

یول
یز

ف ن
ت

ی
رد

رک
کا

 

بدنی و تندرستی، علم تمرین، آمادگی جسمانی و  فعالیت
 حرکتی

29   21 

137 25/
16 

و داروهای مکمل، نیروزا  ساختار جسمانی بدنی، ترکیب تغذیه،
 )غیرمجاز( و ممنوع

23   17 

 62 85 علم تمرین، تغذیه و ترکیب بدنی از یبیترک

5 

ب
ط

 
ی

زش
ور

 

و روند تکامل و  تمرین حرکات اصالحی، ارزیابی وضعیت بدن
 های جسمانیناهنجاری

19 5/24 

77 15/9 

 13   10 شناسی ورزشیآسیب

بخشی توان شناسی، برنامةترکیبی از حرکات اصالحی و آسیب

 های بدنیناهنجاری
36 47 
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رد و م استانداافزار نرسنجی آزمون، تهیه و طراحی نرمروایی

 گیریهنجاریابی معادالت اندازه
12   5/15 

 100 843 مجموع

 ،هشوپژ روش زیرالگو بررسی شدند: این هفت قالبدرالگوهای پژوهشی  وهشی:پژ یهاالگو -ب

کت رمشا و هاهنویسند ادتعد، فیاییاجغر یعزتوها، داده منبع، هادادهدآوریگر عنو ،تحلیل سطح

 پژوهشی زنان.

تجربی نیمه، اغلب از روش مقاله 843 بررسیبا  ،در جدول شمارة سه هش:وپژروش  ؛زيرالگوی يک

در . شد استفاده (درصد و یک درصد 50/0ها )سایر روشهای کیفی و روشو کمتر از  درصد( 55)

در  آمده است. کیتفک ها بهپژوهش یاجرا ریو مس راهبردساس ابر پژوهشروش  ،چهار ةجدول شمار

 کاربردی بود. ،اساس هدف بر هاپژوهشاز درصد  97بیش از  پژوهشروش  ،چهارجدول شمارة 

 فراوانی الگوهای پژوهشی به تفکیک روش پژوهش -3جدول 

 درصد فراوانی شهوپژروش 

 40 339  ای(نامهپرسش پیمایش /)میدانیی کم

 50/0 4 کیفی 

 55   465 تجربی(تجربی )نیمه

 50/3 29 ی و کیفی(های کم)ترکیبی از روشمیخته آ

 ای و بررسی اسناد و قوانین و بررسی منابع، تحلیلکتابخانه )مطالعاتها  روش سایر

 محتوا(

  6   1 

 100 843  مجموع

 

 و مسیر اجراراهبرد براساس  پژوهشروش  -4جدول 

 درصد فراوانی اجرا مسیر براساس راهبردبراساس 
فراوانی 
 مجموع

 درصد

 تجربی
 0 0 کامل آزمایشی

 
407 

 
48 
 

 100 407  آزمایشینیمه
 0 0  (آزمایشی شبه) آزمایشیپیش

 توصیفی

 14 53 پیمایشی پژوهش

368 44 
 49 179 همبستگی پژوهش

 0   0   بررسی موردی
 25/3 12  لیل محتواحت
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 14 52  ایمقایسه -علی هایپژوهش
 0 0 تاریخی

 0   0  فراتحلیل
 50/0 2  دلفی

 

 

 

 

 و مسیر اجراراهبرد براساس  پژوهشروش  -4جدول 

 درصد فراوانی اجرا مسیر براساس راهبردبراساس 
فراوانی 
 مجموع

 درصد

 توصیفی

مراتبی )تحلیل تحلیل سلسله
 مسیر(

 23 25/6   

   0 0  برنامة راهبردی
   13 47 تحلیلی-توصیفی

 کیفی

 40 2   )موردکاوی( موردی ةمطالع

5 50/0 

 0 0 متمرکز گروه
 0 0   اسمی گروه
 20 1  گفتمان تحلیل

 0 0 تاریخی
 20 1 عمیق ةمصاحب
 20 1  ایمشاهدهپژوهش 

 آمیخته )ترکیبی(
 89 56 تجربی و توصیفی

63 
 
50/7 

 
 3 2 تجربی و کیفی

 8 5 توصیفی و کیفی
 100 843 100 مجموع

 

 اساس هدفبر پژوهشروش  -5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی براساس هدف پژوهشنوع 

 12/0   1 بنیادی

 50/2 21 یاتوسعه

 38/97 821 کاربردی

 100   843 مجموع
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ه سطح تحلیل دهد کنشان می ششنتایج پژوهش در جدول شمارة  سطح تحلیل:زيرالگوی دو؛ 

 درصد است. میزان مطالعة سایرین 25/62ی برابر با آموزان مدارس عادگروه دانش غالب در مطالعة

 گزارش شده است. زیردر جدول 
 

 

 

 

 

 

 تفکیک سطح تحلیلفراوانی الگوهای پژوهشی به -6جدول 

 درصد فراوانی سطح پژوهش تحلیلی

های ورزش ها و هیئتنکانو /یآموزفدراسیون ورزش دانشن شامل مازسا /شرکت

 آموزیدانش
1 10/0 

 90/0 8 ورزشی مستقل و فضای ورزشی مدارس( ملکی و استیجاریاماکن ورزشی )سالن 

 آموزان مدارس عادیگروه دانش
 دختر پسر

 پسر و  دختر

 )مختلط(
 درصد فراوانی

238 127 158 523   25/62 

 05/3 26 19 0 7 دبستانیآموزان پیشگروه دانش

 80/4   41 28 4 9 آموزان مدارس استثناییگروه دانش

معلمان )آموزگاران و دبیران( درس وه گر

 بدنیتربیت
6 7 129 142 00/17 

و مدیران و کارکنان بدنی بدنی و غیرتربیتآموزان، معلمان تربیتگروه ترکیبی از دانش

 پرورشوادارات آموزش
14   65/1 

بدنی و ورزش پرورشی در مدارس ایران و محتوای درس )کتاب راهنمای معلم( تربیت برنامة

 سایر کشورها
43 00/5 

های استاندارد و آزمون ای، استانی و کشوری،مدرسههای ملی و المپیادهای درونطرح

 های بومی و محلیبازی
11   25/1 

 10/0   1 هاپرورش کشور و استانووزارتخانة آموزش یبدنتیمعاونت تربهای سایتوب

بدنی ها و کارشناسان و مدیران تربیتبدنی شهرستانوه )کارشناسان مسئول تربیتگر

 استانی( زن و مرد بدنی شهرستانی وتربیتهای آموزشی استانی، و سرگروه
19 25/2 
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 پرورشوآموزش ةوزارتخان ی و سالمتبدنتیترب رانیمعاونان و مد) و کشوریملی  

راسیون و ی کشوری(، اساتید دانشگاهی و مسئوالن فدبدنتیترب یآموزش یهاسرگروه

 آموزیهای ورزشی دانشانجمن

14   65/1 

 100 843 مجموع
 

عادی، استثنایی و ) آموزان مدارسشود که ابتدا گروه دانشمشاهده می شششمارة  در جدول

های را در سطح پژوهش سهم فراوانی بیشترین بدنیگروه دبیران تربیت ،آن ( و بعد ازدبستانیپیش

 ،شدهتحلیل محتوا  مقالة 843دهد که از نشان می هفت در ادامه، جدول شمارة  .شده دارندبررسی

 .اندهای مختلف تحصیلی انجام شدهآموزان دورهتفکیک سطح تحلیل دانشمقاله به 608
 

 

 بدنیتربیت آموزان در چهار حوزةحلیل دانشت تفکیک سطحفراوانی الگوهای پژوهشی به -7جدول 

 بیومکانیک شناسیروان سطح پژوهش تحلیلی
فیزيولوژی و 

 طب ورزشی
 مديريت

فراوانی 

 مجموع
 درصد

آموزان دانش

هنرستان 

 بدنیتربیت

 65/0 4 1 3 0 0 پسر

 15/0   1 1 0 0 0 دختر

 15/0   1 1 0 0 0 مختلط

آموزان دانش

 دبستانیپیش

 80/0 5 3 0 2 0 پسر

 0 0 0 0 0 0 دختر

 95/2 18 . 6 12 0 مختلط

آموزان دانش

مدارس 

 ابتدایی

 64 0 26 36 2 پسر
  

50/10 

 95/2 18 0 2 15 1 دختر

 70/7 47 0 12 32 3 مختلط

آموزان دانش

مدارس 

 1 متوسطة

 65/10 65 13 30 17 5 پسر

 25/5 32 9 11 8 4 دختر

 60/2 16 2 9 3 2 مختلط

آموزان دانش

مدارس 

 2 متوسطة

 30/11 69 8 41 12 8 پسر

 70/7 47 6 13 18 10 دختر

 85/7   48 23 7 6 12 مختلط

آموزان دانش

ابتدایی و 

متوسطه 

 30/2   14 0 6 7 1 پسر

 80/0 5 0 2 3 0 دختر

 05/6   37 6 10 19 2  مختلط
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مدارس 

 ییاستثنا

ترکیبی از 

آموزان دانش

مقاطع ابتدایی 

 و متوسطه

 66 36 22 7 1 پسر
  

85/10 

 90/3   24 0 11 12 1 دختر

 05/5   31 5 11 14 1  مختلط

 100 608 108 222 223 53 مجموع

 ها از بررسیمطالعه، بیشتر تشه براساس جدول شمارة ها:نوع گردآوری داده ؛زيرالگوی سه

آموزان دانشها از مطالعه یک درصد ازاز  ( و کمتردرصد 45/19)دوم  ةآموزان مقطع متوسطدانش

مدیران،  ،یرانیرایمعلمان غ ریسا ،یبدنتیمعلمان ترب ،یآموزان خارجدانش ،کشوراز در خارج  یرانیا

 ،معلمان -فرهنگیان کشور، دانشجو هنشگادا بدنیتربیت آموختگانسان و دانشجویان و دانشکارشنا

 . اندحاصل شده آموزانآموزان و اولیای دانشدانشو  یبدنتیربآموزان هنرستان تدانش

 

 پژوهش( گردآوری اطالعات )جامعه و نمونةتفکیک فراوانی الگوهای پژوهشی به -8جدول 

 مختلط دختر پسر پژوهش جامعه و نمونة
مجموع 

 فراوانی
 درصد

 30/15 129 47 18 64 آموزان مقطع ابتدایی دانش 

 40/13 113 16 32 65 اول )راهنمایی(  آموزان مقطع متوسطةدانش 

 45/19 164 48 47 69 دوم  آموزان مقطع متوسطةدانش

 70/2 23 18 0 5 دبستانیآموزان پیشدانش

 دبستانی، ابتدایی و متوسطةان پیشآموزدانش

 مدارس استثنایی
14 5 37 56 60/6 

ابتدایی و آموزان از مقاطع ترکیبی از دانش

 متوسطه
66 24 31 121 35/14 

 70/0 6 1 1 4 بدنیآموزان هنرستان تربیتدانش

بدنی معلمان )آموزگاران و دبیران( درس تربیت

 مدارس
7 6 128 141 00/17 

ها، بدنی و سالمت استانکل تربیت ان ستادی )ادارةمدیر، کارکنان، کارشناسان

های ورزشی تآموزی و کارکنان هیئدانشون ورزش پرورش، فدراسیووزارت آموزش

 اساتید و خبرگان دانشگاهی ،آموزی(دانش

13 50/1 
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فرهنگیان  هنشگادا بدنیتربیت آموختگانمدیران، کارشناسان و دانشجویان و دانش

 معلمان -کشور، دانشجو
3 35/0 

بدنی و معلمان تربیت آموزان خارجی،رج کشور، دانشآموزان ایرانی در خادانش

 سایر معلمان غیرایرانی
2 20/0 

های گروهها و سربدنی و سالمت شهرستانیترکنان، کارشناسان مسئول تربکا

آموزی های ورزشی دانشتها و هیئها، انجمنمسئوالن کانونآموزشی و 

 هاشهرستان

9 1 

 35/0 3 آموزانآموزان و اولیای دانشدانش

 

 

 

 

 پژوهش( گردآوری اطالعات )جامعه و نمونةتفکیک فراوانی الگوهای پژوهشی به -8ادامة جدول 

 مختلط دختر پسر جامعه و نمونة پژوهش
مجموع 
 فراوانی

 درصد

پرورش، معلمان و کارشناسان مسئول شهرستانی و استانی وکارکنان ادارات آموزش
 و مدیران مدارس

19 25/2 

 95/0 8 بدنیغیرتربیتبدنی و معلمان دبیران تربیت
پرورش( و، رویدادها، فضاهای ورزشی آموزش)مدارس، باشگاه مدیران و مسئوالن

 ملکی و استیجاری
5 60/0 

 30/1 11 (ها و غیرهسایتای، مقاالت پژوهشی، اینترنتی، وبنهد )کتابخاسناا سیربر
پرورش، وآموزشبدنی ترکیبی از مدیران ستادی تربیت)ری ترکیبی ماآ معةجا

های آموزان مقطع متوسطه در هنرستانکارشناسان و مربیان ورزشی مدارس دانش
 (بدنی و علوم ورزشی کشور و غیرهربیتت

17 2 

 100  843 مجموع

  هاداده مانیزنظر  ازهش وپژ عنو -1: دارد حالت دو هاداده منبع ها:منبع داده ؛زيرالگوی چهار

 .نُه های شمارةولدر جد هشوپژ یهاداده دآوریگر اربزا عنو -2 وده   شمارة درجدول
 

 هادآوریگر اربزا عنوتفکیک فراوانی الگوهای پژوهشی به -9جدول 

 درصد فراوانی ها(دآوریگر اربزا ع)نو هاداده منبع
 50/38 325  نامهپرسش

 25/0   2  مصاحبه
 ستی دهای دادههاهپایگا )شاملس ستردرد هداشوای، نی، مدارك کتابخانهبایگا و دسناا

وجوی اینترنتی )سندکاوی(، برگة کدگذاری براساس دستورالعمل و جست ری(ماآکز امر دوم
 ساختهپژوهشگر

19 25/2 
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یا اسناد و بایگانی، اینترنتی، کتب مرجع و مقاالت مصاحبه نامه با پرسشترکیبی )ترکیبی از 
 داخلی و خارجی مرتبط(

  30   50/3 

 (و آزمون )فعالیتگیری آنتوپومتریک نامه، مسائل اندازه(: پرسشنیتمر) پژوهشپروتکل 
 های بدنی فیزیولوژیک

  467    
50/55 

 100 843   مجموع

 

، رانیا آموزیدانشو ورزش  یبدنتیبا موضوع ترب یهشهاوپژ، بیشتر نُه براساس جدول شمارة

 50/38ها با نامهو پرسش درصد 50/55با  پژوهش نویس تمرینی()برنامه پیش پروتکل ترتیب ازبه

 50/98، 10جدول شمارة در .ندادهکر دهستفاا درصد 25/0از ابزار مصاحبه  هاو کمترین پژوهشدرصد 

 هایاز داده ترکیبیاز ها پژوهش درصد از 50/1و کمتر از  مقطعی هایاز داده تنها هشهاوپژدرصد از 

 های طولی گزارش نشد.استفاده از داده. نداکرده دهستفاامقطعی و طولی 

 )مدت زمان( انجام پژوهش یک دورةتفکفراوانی الگوهای پژوهشی به -10جدول 

 درصد فراوانی مدت زمان انجام پژوهش
 50/98   831 مقطعی
 0   0  طولی

 50/1   12 مقطعی و طولیترکیبی از 
 100 843 مجموع

 

 یهشهاوپژ، 11 ، مطابق جدول شمارةنظر توزیع جغرافیاییاز :جغرافیايیيع زتو ؛زيرالگوی پنج

و  ای، منطقهملی ،المللیبین حودر سط ،رانیدر مدارس ا یآموزو ورزش دانش یبدنتیبا موضوع ترب

 .اندانجام شده استانی

 فیايیاجغر کنشاپرتفکیک فراوانی الگوهای پژوهشی به -11جدول 
 درصد فراوانی فیايیاجغر کنشاپر درصد فراوانی فیايیاجغر کنشاپر

دیگر  با انیرا یسة)مقاالمللی بین
 ها(رکشو

 65/1 14 استان اردبیل 6/0 5

 14 احمدوبویریلویهاستان کهک 70/10   90 )کشوری(ملی 
  

65/1 

 12 استان قزوین 55/15 131 انتهرشهر 
  
40/1 

های ان )شهرستانتهراستان 
 تهران(

 12 بختیاریواستان چهارمحال 15/4 35
  
40/1 

 55/8 72 استان اصفهان
و  دو استان در) یامنطقه

 بیشتر(
12 40/1 
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 30/1 11 استان مرکزی 65/4   39 استان خراسان رضوی
 15/1 10 استان خراسان شمالی 65/4 39 گیالن استان

 15/1 10 استان یزد 25/4 36 استان آذربایجان غربی
 05/1 9 استان کرمان 95/3 33 استان کرمانشاه
 95/0 8 جنوبیاستان خراسان 70/3 31 استان همدان 

 95/0 8 استان زنجان 45/3 29 استان آذربایجان شرقی
 95/0 8 استان گلستان 20/3 27 خوزستان  نستاا

 95/0 8 استان سمنان 20/3   27 استان فارس
 60/0 5 ایالم استان 70/2 23 نشده )نامشخص(گزارش

 35/0 3 ن هرمزگانستاا 60/2 22 استان مازندران

 40/2   20 استان کردستان
کشور و شهرهای خارجی )غیر 

 ایرانی(
2 25/0 

 25/0 2 بلوچستانوسیستان نستاا 40/2 20 استان البرز
 100 843 مجموع 80/1   15 استان لرستان

با  یهشهاوپژبیانگر آن است که بیشترین  12 شمارةجدول  :اد نويسندگانتعد ؛زيرالگوی شش

( و کمترین آن درصد 5/47نویسنده ) سهبا همکاری  ،رانیاآموزی انشو ورزش د یبدنتیموضوع ترب

  اند.شده درصد( نگاشته 75/0مشارکت شش نویسنده ) با

( درصد 55مقاله ) 416شده، ری ذکهاهشوبین پژاز :زنانهشی وپژ کترمشا زيرالگوی هفت؛

 .انددرصد از مقاالت بدون مشارکت نویسندة زن نوشته شده 45کت یک نویسندة زن و حداقل با مشار
 

 ن زنگانويسندهشی وپژ کترمشان و گانويسند ادتعدتفکیک فراوانی الگوهای پژوهشی به -12 جدول

 درصد فراوانی نگاسندينو ادتعد درصد فراوانی نگانويسند ادتعد

 45   379 ی زنمقاله بدون نویسنده 50/5   46 نویسندهمقاله با یک 

 37  313 ی زنمقاله با یک نویسنده 40/23 197 مقاله با دو نویسنده

ی زنمقاله با دو نویسنده 50/47 401 مقاله با سه نویسنده  116   14 

ی زنمقاله با سه نویسنده 35/19   163 مقاله با چهار نویسنده  28   3  

با پنج نویسندهمقاله   30 50/3 
ی مقاله با چهار نویسنده

 زن
5 75/0 

ی زنمقاله با پنج نویسنده 75/0   6 مقاله با شش نویسنده  2 25/0 

 100  843 مجموع 100 843 مجموع

 

 قالبدر هشیوپژ ندرو ،بنابراین روند  پژوهشی ناظر بر سال چاپ مقاله است؛ هشی:وپژروند  -ج 

در هشها وپژ یشیافزا ندنگر رونشا 13 شمارة جدول .دش سیربر مقاله پچا لسا انعنو با رمحو یک

 درصد از 70 ا، بیش ازیرز آورد؛ رشمابه ندرو ینا زغاآ نقطة انمیتو را 1390ل سا و ستااین حوزه 

  .اندهشد منتشر آن از پس و لسا ینا در هشهاوپژ
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 انتشار )چاپ( مقالهتفکیک سال فراوانی الگوهای پژوهشی به -13جدول 

 درصد فراوانی سال انتشار )چاپ( مقاله درصد فراوانی سال انتشار )چاپ( مقاله

1378 5 60/0 1388 38   50/4 

1379 10 20/1 1389 35 15/4   

1380 11 30/1 1390 45   30/5 

1381 9 05/1 1391 66 80/7 

1382 14 70/1 1392 73 65/8 

1383 22 60/2 1393 102  10/12 

1384 22 60/2 1394 101 12 

1385 16 90/1 1395 110   5/13 

1386 35 15/4 1396 105 50/12 

 100 843 مجموع 85/2 24 1387

 گیریبحث و نتیجه
 ایمحتو تحلیل نتایج. دبو هشیوپژ ندو رو لگوهاا ،یشهااگر عموضو سه به هشوپژ نیا کیدتأ

 ةزحوکه نشان داد  ،1396سال  انیتا پا 1378از سال  ایرانداخلی  اتیدر نشر مربوطه یهشهاوپژ

 یعنی د؛دار نتخابیا ماهیت تع مقاالموضو سال اخیر، 20طول آموزی دردانشبدنی و ورزش تربیت

های اند و بیشتر پژوهشگران با تولید مسألهها ناشی از مسائل و مشکالت این حوزه نبودهپژوهش

های این حوزه نبودند به حل آنها و تکمیل فرآیند پژوهشی خود پژوهشی که الزاما ناشی از چالش

 ،مثال یبرا شده است؛حاصل های این حوزه پیرامون چالش  دییاز نشو دا موفقیت یولاند. پرداخته

 در مقایسه با ،یورزشطب فیزیولوژی و ی،رفتار حرکت شناسی،روان مدیریت ورزشی، هایدر حوزه

 ه،یتنشداهد ،هشهاوپژ نظر پژوهشگران،از ماا ؛ستا سستردرد یبیشتر تطالعاا نکنوا گذشته

 رتصو هازهحو ینا ای درپارچهیک شناختی و مفهومی سعةتو زهنو و هستند هکنداپر و غیرمنسجم

 هشیوپژ هاییشاگر منظر از .اندهنیامد ستدبه نیز فقیاتوردمو هشیوپژ یهابچوچهار و ستا نگرفته

 فصلنامة در هشهاوپژ ادتعد که بیشترین داد ننشادانشگاهی  یةنشر 40 سیربر، ة یکشمار جدول

رشد » ةنشریتهران و  دانشگاه ورزشی علوم و بدنیتربیت دانشکدة( حرکت سابق) «ورزشی مدیریت»

، طبق جدول شمارة دو و همچنین است هشد منتشر مقاله 84و  87ترتیب با ، به«و یادگیری حرکتی

( و درصد 70/35) ورزشی تیریمد حوزة به انهشگروپژ بیشتر توجه های پژوهشی،گرایش مورددر

ناشی از پذیرش بیشتر دانشجویان تحصیالت این امر که  درصد( است 60/9شناسی )روان به حوزة کمتر

گر وجود مسائل طرف نشان، ازیکاهحوزهسایر  محورهای نتایج بررسیتکمیلی در این حوزه است. 
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مسئوالن امر از آن غفلت آموزی است که بدنی و ورزش دانشزیادی در این محورها در ارتباط با تربیت

این معاونت همواره با کمبود  حل این موارد است؛ زیرا، ها برایهای بعدی آناند یا در اولویتکرده

بودن وجود است و با روهمالی و نیروی انسانی در تهیه و تجهیز لوازم و امکانات ورزشی در مدارس روب

 نداشتنتناسببا  ،بدنیزعم بیشتر دبیران تربیتهب ،تحصیلی های جامع ورزشی برای هر پایةطرح

 صلیا وینیر که شتدا توجه باید ،دیگر. ازطرفی آن طرح مواجه استی اجرابرا امکانات مدرسه

با  مقاله رنتشاا ایبر نیدرو قابتر ،آموزیبدنی و ورزش دانشتربیت حوزة یهشهاوپژ ةپیشبرند

 نقش آن رانکارنداستد یهازنیا و بزرگ این وزارتخانة یتقاضا و ستا دسترسدرجامعة آماری 

 هاییی با موضوعشاهد مقاالت ،زیرا اند؛شتهدا مربوط به آن را یهشهاوپژ هـب هیدشکل در کمتری

 پرورشوهای پژوهشی وزارت آموزشاولویتبا  که تکراری در جوامع آماری جغرافیایی مختلف هستیم

 مرا ینا .ارتباط نزدیکی ندارند شدهبررسی با عناوین مقاالت آموزیدانش بدنی و ورزشمورد تربیتدر

 دیجاا به هشهاوپژ ینا کهریطوبه ؛ستا هشد هاآن نداشتنمنسجاا و هاعموضو کندگیاپر موجب

 چگونگی ، بههمچنیناند. هنشد منجر رکشوآموزی در ورزش دانش سعةتو ایبر قیقید اریسیاستگذ

همگانی و  سالمت و ورزش سعةتو اریسیاستگذ ایبرای پایه نداتومی که هاآن پیشرفت و شدر

بدنی، اصلی تربیت بدنی در سه حوزةمعاونت تربیت .ستا شده توجه کمتر د،شو دهستفاا رکشوقهرمانی

هدف نهایی آن  ،نیادیسند تحول بن آموزان فعالیت دارد و طبقهای اجتماعی و سالمت دانشآسیب

 این هدف دارای چند شاخه است: است. بهیط اتیبه ح یابیآموزان و دستدانش ةجانبهمه تیترب

)مهارتی( و جسمانی. اکنون  یحرکت ،یروان )نگرشی(، یو عاطف یاحساس )دانشی(، یتکامل شناخت

به عنوان متولی ورزش  یبدنتیمعاونت ترب گذاران محترم وقانون شود که آیااین سؤال مطرح می

و  توسعهیا خیر؟ یعنی حداقل موجب  ندایافته به این اهداف در مدارس دست آموزی در کشوردانش

های ناشی از کشور شده است و آمار بیماریآموزان دانش یعاطف و یذهن ،یجسـمان ییشکوفا

 یا خیر؟ است تحرکی در کشور کاهش یافته کم
توان فهمید برند، میانی که از فقر حرکتی رنج میآموزدانش کی تأمل در ورزش مدارس و مشاهدةبا اند

و  ارهاهکرا هنوز در تأمین نیروی انسانی، فضا و تجهیزات ورزشی، حوزه های اینچالشکه باوجود 

، صرف بودجه برای برگزاری مسابقات و بنابراین اند؛تیابی به این هدف انجام نشدهدس های الزم برایپژوهش

هدفمند و  کامالً دیچالش با نیرفع ا برای موجب دوری از این هدف اصلی خواهد شد.المپیادها 

 ةکردن و استقرار برنامنهینهادتوجه به عمل کرد.  یانسان یروین نیدر صرف بودجه و تأم محوربرنامه

 یهاتیو فعال یبدنتیترب یدرس ةبه برنام یبخشتیفیک ،یورزش یهاتیو فعال یبدنتیدرس ترب

ر حیاط پویا و نرمش صبحگاهی و تندرستی نظیو  یبدنتیدرس ترب ةکردن برنامریفراگنیز و  یورزش

 چندین قالبدر نیز هشیوپژ یلگوهااگیرند.  که باید در اولویت قرار هایی هستندازجمله اقدام غیره،
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شمارة  ،هفتشمارة ، شششمارة ، پنجشمارة ، چهار شمارة ،سهتحلیل در جداول شمارة  یزیرالگو

 دادننشا ،چهار شمارة و سه جداول شمارة ه درارائه شدطبق نتایج  .شد 10 و شمارة نُهشمارة  هشت،

 -های توصیفیو روش (درصد 55با  یتجربمهی)ن یتجرب روش ،نظر راهبرد از، هشهاوپژ غالب روش که

؛ زیرا، ندبود ،مقاالت بررسی شده هشوپژ روش (درصد 40با  ایپرسشنامه پیمایشمیدانی/ )ی کم

و آزمایشی  یشگاهیآزماکامل  طیانسان در شرا ةمطالع و ندانجام شد انسان یمطالعات بر رو شتریب

های خاصی ها، سختی و محدودیتبودن انسانفردو منحصربه ، شرعیاخالقیمالحظات دلیل به ،کامل

براساس  .اندفتهنیا توسعه زهنو هشوپژ فهد ع وموضو ماهیت به توجه با مناسب ییهاروشدارد و 

 یچگونگ ةیپابر .است کاربردی  ،هشهاوپژ درصد از 97بیش از  ، هدفپنج جدول شمارة یهایافته

 جیکرد. نتا میتقس «یادیبن»و  «یکاربرد» ةها را به دو دستآن توانیها مپژوهش جیبستن نتاکاربه

 گر،یدانیب. بهشودمیرفع مشکالت موجود استفاده  یمدت و برادر کوتاه یکاربرد یهاپژوهش

 یبرا یراه حل و روش افتنی یپ در یروش کاربرد ند.دیمف یحل مسائل جار در یکاربرد یهاپژوهش

 یازهایرفع ن یبرا یراه حل و روش افتنیها با هدف پژوهش بیشتر ،بنابراین ؛است یانسان یازهایرفع ن

ها که روش شودیاحساس م یزمان یکاربرد یهابه انجام پژوهش ازین معموالً .اندشده نیتدو یانسان

 یهامقابل، پژوهشدر .ندستین یاز مشکالت موجود کاف یحل برخ یبرا م،یدار اریاختکه در یو اطالعات

 یمدت امکان گسترش مرزهاو در دراز کنندمیکمک علوم مختلف  یمبان قیبه توسعه و تعم یادیبن

 یو مشخص ینیهنگام انجام، کاربرد عبه یادیپژوهش بن کی دیشاد. آورنیرا فراهم م یدانش بشر

، متأسفانه .ها خواهد بودپژوهش ریو انجام سا ییدانا ةتوسع یبرا ییمدت مبنادر دراز یول ؛نداشته باشد

 پژوهش ،هایی بسیار کم هستیم. همچنینپرورش شاهد چنین پژوهشودر حوزة ورزش آموزش

 یآموزش ةوردآفر کیبودن مناسب صیو تشخ نیتدو برایاست که  یندیفرا (درصد 5/2ی )اتوسعه

ها ها، طرحبرنامه ةیته ای نیتدو ،آن یهدف اساس .شودی( انجام میدرس یهاو برنامهها ها، روش)طرح

 است و به توجه بیشتر پژوهشگران آینده به آن برایکه این امر نیز کمتر انجام شده  و امثال آن است

  .وزارتخانه نیاز داریمهای ورزشی این نقد طرح و برنامه

 در آماری پژوهش و جامعة غالبتحلیل  سطح ،هشتشمارة و  هفت ، شمارةششطبق جداول شمارة 

ویژه به یآموزان مدارس عادگروه دانشروی  تمطالعا شتریب و ستا گروهی یهشهاوپژ بیشتر

حرکتی،  های رفتاربیشتر در حوزه ،یبدنتیمعلمان درس تربو  دوم ةآموزان مقطع متوسطدانش

ح فردی، وتواند در سطمثال می برای ،و تحلیل تجزیهسطح . اندی انجام شدهو طب ورزش یولوژیزیف

 پژوهشگرکه  ستا نیا پژوهشدر هر  یدیکل ةنکت .باشد المللی(فراملی )بینملی و  ،گروهی، سازمانی

الزم مانند انتخاب نمونه  هایو انجام اقدام پژوهش یبه طراحخود  و تحلیل تجزیهمتناسب با سطح 
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 ییاز مشکالت روا یکی .اقدام کندشده انتخاب و تحلیل تجزیهمتناسب با سطح  و تحلیل تجزیهو نوع 

انتخاب  ،یپردازهیدر نظر و تحلیل تجزیهبه سطح  یتوجهبی، شدهیابیارز یاز مقاالت داخل برخی

 )مدرسه( سازمان کیدر  های برخی پژوهشهادادهکه ییآنجااز .بودها داده و تحلیل تجزیهو  نمونه

سازمان(  نیتر )در چندخود به سطوح باال پژوهش جینتا میتعم در پژوهشگرند، بود شده یآورجمع

 کیدر  .زندیهم مرخود را ب پژوهش جینتا ییروا ،و تحلیل تجزیهسطح  رییتغ لیدلبه زیرا، ،مجاز نبود

 تر )مثالً باال یسطح ( بهیفرد )مثالً ترنییسطح پا کیاز  پژوهش کی جینتا میتعم ،یکل یبندمیتقس

و فرد(،  می)مانند ت ترنییسازمان( به سطوح پا یاتر )مانند جامعه از سطوح باال جینتا میتعمیا ( یمیت

 یستن درست ینظر دگاهیداز  اًالزام ،یستندنمربوط  گریما به سطح د ةشدیآورجمع یهاکه دادهیزمان

در  صلیا اربزا، منُه مطابق جدول شماره .شود یتلق یشناختو روش ینظر ةمغالط یو ممکن است نوع

به  نامهسشپر ودرصد  5/55تمرین( به میزان  ةبرنام) ترتیب پروتکل پژوهشبه ،هشهاوپژ بیشتر

 اركمد و دسناا سیربر و مصاحبهاز  ،هشهاوپژاز  ندکیاصد در ،آن از پس د.بودرصد  5/38میزان 

طبق  .ندهای فراتحلیلی نیز مشاهده نشدو پژوهش کردند دهستفاا اهداده دآوریگر ایبر پیشین

 یهاداده از دهستفاا و اندکار رفتههب مقطعی یهاداده ،هشهاوپژ بیشتر در ،10 جدول شمارة یهایافته

آموزان، دبیران گروه دانش ریماآ یبه نمونهها سترسید سانیآ ،واقعدر .بود یجرا کمتر و ترکیبی طولی

ه پایگا دنبو و اردستاندا یهانامهسشپر دنبوسستردرد ،هاآن بودندسترسقابل ،و غیره بدنیتربیت

 رکشو انهشگروپژ بیشتر تمایلموجب  ،شده در این حوزهانجام هایاز پژوهش دقیق ریماآ یهاداده

های اساس پژوهشبر ایکلیشه و اریتکر هایعموضو اـب تکمقطعی ،یکسطحی یهشهاوپژ ارائة به

 از زیادی ادتعد ،فیاییاجغر یعزتو نظر از ،11 براساس جدول شمارة ،همچنین .اندشده مرتبط

 دییاتعداد ز نیز هانستاا دیگر بیندر ماا اند؛هشد منجاا ملی در سطح شهر تهران وسطح  در هشهاوپژ

 در پرورشوهای اجرایی آموزشو دستگاه هاهنشگادا دانشجویان، تمرکز اند؛ یعنیهشد منجاا تمقاال از

 دآوریگر منابع و نمونهها بیشتر کهریبهطو ؛ستا کرده نمایان زهحو ینا در را دخو نتیجة ان،تهر شهر

 درصد از 5/47 که داد ننشا 12 جدول شمارة نتایج ،همچنین. بودند( درصد 5/15) انتهر در هاداده

 زن ةنویسند یک دارای قلاحد هشهاوپژ درصد از 55 و اندهشد منتشر هنویسند سه توسط هشهاوپژ

 ننشا 13 در جدول شمارة تمقاال پچاسال  ندرو تحلیل قالبدر هشیوپژ یندهارو سیربر .نددبو

بیش  در یچشمگیر شدر بعد به 1390 لسا از و اندشتهدا یشیافزا روندیی مربوطه هشهاوپژ که داد

ن دانشجویا ظرفیت د که ناشی از افزایشمیشو همشاهد در کشور هشهاوپژ ینادرصد از  70از 

   .های کشورمان استی در دانشگاهبدنی و علوم ورزشهای تحصیالت تکمیلی رشتة تربیتدوره

( 1396)  حسینی و ، دوستی، رضویعاشوریراستا با پژوهش همحاضر  انجام و نتایج پژوهش شیوة

رمی چها به وجود یک اتاق فکر قوی و متخصص و ایجاد دفتر ،حاضر . با توجه به نتایج پژوهشاست



 38                                                                                  ... ورزش و بدنیتربیت هایپژوهش محتوای تحلیل

 
 

های ورزش ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتبه نام دفتر تخصصی برنامه ،سه دفتر حاضر برعالوه

تا ضمن دریافت بازخورد . وپرورش هستیمآموزش بدنی و سالمت وزارتدر معاونت تربیت آموزیدانش

هدایت درست  ،آموزیهای اجرایی در سطح مدارس و ورزش دانشها و برنامهحقیقی از طرح

 جانبه ای این بخش، همکاری دوو توسعه حل مسائل و مشکالت بنیادی های علمی با هدفپژوهش

و سالمت  یبدنتیمعاونت ترب بدنی کشور باهای تربیتبین واحدهای تحصیالت تکمیلی دانشکده

و ورزش  بدنیبیتتر ای و کاربردی حوزةبنیادی، توسعهحل مسائل  برای پرورشوآموزش ورزارت

ع کاردانی، کارشناسی و درسی دانشجویان مقاط ها و برنامةجامع در پژوهش یالگویآموزی با دانش

و نیز ایجاد  صورت گیرد بدنی در مدارستربیت انروز معلمتربیت و آموزش مستمر و به برایباالتر 

های حکام پایهاست آموزی برایضوع پژوهش در ورزش دانشپژوهشی مستقل با مو -ای علمینشریه

تا به جایگاه مطلوب آن  شودپیش احساس می از بیش ،زش همگانی و قهرمانی کشورمانسالمت و ور

بدنی و ورزش منسجم، جامع و پایدار در تربیت ایپیش وجود برنامه از ، بیشرو این یابیم؛ از دست

با شناسایی دقیق  های مختلفسازمانکاری کشور و عمل به آن با نظارت کامل و جلوگیری از موازی

 گردد.در کشور احساس می ،سازنهفته و آینده ائل این حوزه و هدایت این ظرفیتمشکالت و حل مس

اگر » :آیدمیکشور  ةدر توسع کشور یآموزش نظام گاهیمورد جا( در1397) یرناننقل قولی از  ،در پایان

ملت بخواهد در  نیا نکهیو ا میرینظر بگتوسعه در یبرا تیقابل ةکشور را در حوز کی ییتوانا میبخواه

گفت  دیرا داشته باشد، نبا انهیدر خاورم شدناول تیو قابلباشد گفتن داشته  یبرا یجهان حرف

کند  تیآدم ترب تواندیآن کشور م دید دیفقط با ر؟یخ ای دیدار یاتم یانرژ د؟یخودرو بساز دیتوانیم

کند که  تیترب ی. اگر توانست آدمدیفهم توانیآن کشور م ینظام آموزش قیطر را از نیا ؟ریخ ای

آن کشور،  ،اما اگر نتواند ؛کندیم دایباشد، آن کشور توسعه پ تیفیک منظم، شاد و با ،یعینرمال، طب

 یارشد ما به پژوهش اعتقاد رانیمد ،کند. متأسفانه دایتوسعه پ تواندیهم که بسازد نم یهر صنعت

 یریپ یهاکشور در دست تکنوکرات یتیریمد ةبدن شدن ریآن اس لیدال نیتراز مهم یکی دیندارند. شا

 یسوبه دیبا هااستیاند. سدور شده تیریمد یشگرف در علم و دانش و حت راتییها از تغاست که سال

در  امروز یایمنجر شود که با آنچه در دن یجذب نخبگان ژهیوبه ،یرانیجانبه از نخبگان اهمه تیحما

بدنی و سالمت اونت تربیتمسئوالن مع ،بنابراین ؛«الزم را دارند ییآشنا گذرد،یم پرورش و آموزش

آموزی که رکن بدنی و ورزش دانشتربیت و بلندمدت خود را در توسعة های دقیقسیاست کشور باید

 و ای وزارت ورزشههماهنگ با برنامهکشور است،  مت، ورزش همگانی و قهرمانی آیندةاصلی سال

گیری از با بهره ،جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 .ای مطلوب دیگر کشورها تنظیم کنندتوان متخصصان و نخبگان علمی و ورزشی داخلی و الگوه
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Abstract 
Purpose of the research was content analysis of physical education and student 
sport researches in Iran. This was mixed method based on content analysis to 
evaluate content of the articles. The statistical sample is the whole number and 
includes articles published in Iran up to the end of 2017, (N= 843papers). The 
majority of the researches were published in the journal of growth and motor 
learning in the Tehran University (87 papers). The main topic of researches is in 
the fields of sport management: Organizational Behavior of Physical education 
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teachers & Students; Psychology: motivation, students' self-esteem; Motor 
behavior: motor learning and perceptual-motor function; Physiology: science 
Exercise, Nutrition, Composition; Sport Medicine: rehabilitation and correction 
of abnormalities. In the 55% of the researches, the semi- experimental method 
was used; and 97% of them had a practical purpose, & the group of students with 
62% of the dominant analysis level. 72% studies were conducted on students. 
98.5% of researches used cross-sectional data, 55.5% with the research protocol 
tool. Longitudinal data were not used. 15% of researches were conducted in the 
Tehran and 10% nationally. 70.5% were published by three authors. 55% of the 
researches had, at least, one female author. Research trend has grown substantially 
since 2011.Therefore, it is expected that these researches, in addition to 
identification of existing and past problems and limitations, direct a future 
approach aiming at discovering opportunities and orientation of administrative & 
headquarter employees toward health, the creation of cultural, educational & 
moral values in student sport. 
 

Keywords: Physical Education and Student Sport, Content Analysis, Physical 
Education and Student Sport Researches, Iran. 

 


