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Abstract 
The purpose of study was to present a role model for comunity sport faculties in Iran. The 

sample of this qualitative study consisted of academic experts with sport and non-sport 

expertise. The sampling was performed using purposive and snowball technique through 

interviewing with 13 people. Validity of the research instrument (interview) was evaluated 

and confirmed by the interviewers and expert lecturers. The in-subject agreement method 

was used to assess the reliability which was 0.80. The theoretical method of data extraction 

was used to analyze the data. Results of the semi-structured interviews showed that 5 

categories could be considered as indicators of role-playing in sport science colleges. 

These five categories included production of science and training specialists, community 

awareness and health, sports-based business, social prosperity and services. The 5 

categories contained 13 concepts and 49 open source factors. Based on the findings of this 

study, sport science colleges should be advised to raise peoples' attitudes and attitudes 

towards sport activities via informing the community about the beneficial effects of sport 

and their health. Based on the categories identified in the current study, the sport science 

colleges can plan to influence their community. 

 

Keywords: Pattern, Sport Sciences, Society, Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Email: karami7267@yahoo.com   
2. Email: h.eydi@razi.ac.ir   

3. Email: zardoshtian2014@gmail.com 



Karami Darmachani: Presentation of Role Modeling of Sport Faculties...                             76 

Extended Abstract  

purpose 

The purpose of this study was to present a role model for community sport 

faculties in Iran. 

Materials and Methods 

In this qualitative study, the statistical population was university professors and 

experts with sport and non-sport expertise. Sampling was performed using 

purposive and snowball technique. In the current study, 13 interviewees were 

interviewed, and 9 interviews were repeated afterwards as well as 11 ones were 

saturated in the interview, but 13 interviews were continued due to the reliability 

of the data. In order to carry out the research, in-depth and semi-structured 

interviews were conducted with the experts after designing general questions and 

formulating the interview protocol. Interviews were performed in a semi-

structured manner through statistical sampling with coordination and scheduling. 

At the end of each interview, the interviews were completed on paper and initial 

coding of the data was performed to extract the basic concepts. The validity of the 

research tool (interview) was evaluated and verified by the interviewers and then 

by the expert lecturers. To assess the reliability, the in-subject agreement method 

was used. The reliability of this method was 0.80 and the test was approved. The 

theoretical method of data extraction during three stages of open, axial and 

selective coding was applied to analyze the data. Using open coding, the content 

of all interviews was implemented first, and then their open coding was done by 

coding key points. Then, in the pivotal coding step, the code generated in the 

previous step was rewritten in a new way with the aim of linking the code. Axial 

coding leads to the creation of groups and categories. Finally, a selective coding 

process was performed, at which point the axial codes extracted from the 

interviews were grouped, and finally the main categories were identified. 

 

Results 

Based on the findings of the present study, the statistical sample included 1 

associate professor, 8 assistant professors, 2 university lecturers and 2 researchers. 

Moreover, there are 6 subjects in sport management, 2 in physiology, 2 in motor 

behavior, 1 in sports pathology and 1 in economics. The following is a review of 

the inferential findings. Based on the results of the coding of the information 

extracted from the interviews, five categories of effect could be considered as 

indicators of role-playing in sport science colleges. Each of these categories had 

a number of open and conceptual codes. 
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Categories included: 1) Production of science and training specialists in three 

sections of training (training new sports sciences and technology, retraining and 

updating courses, vocational coaching, updating training materials and providing 

educational content), research (providing first-hand knowledge resources, 

promoting sports science conferences, increasing the quality of research related to 

public sport development and support for health-based research) and human 

resources (preparing specialist managers, improving and enhancing human 

relationships in sport, providing specialist coaching on various sporting needs, 

training sports researchers and coaching talent productivity and arbitration); 2) 

Community awareness and health including health (disease prevention, treatment 

of motor diseases and improvement of quality of life), counseling (exercise 

training, nutrition planning and counseling as well as corrective exercise) and 

culture (creating exercise-related norms, encouraging individuals to engage in 

physical activity, promoting a culture of social participation and progressing a 

more ethical and athletic spirit; 3) Sport-based business with three sectors of 

employment (manufacturing sport products, providing sports services, developing 

local economies, reducing unemployment as well as increasing income and 

diversity in sports-related job opportunities), entrepreneurial attitude (opportunity 

training and initiative development of communication skills, familiarity with 

business concepts and promotion of sports startups) and sports tourism (promoting 

sport tourism, promoting adventure sports, strengthening social infrastructure and 

emotion management as well as progressing social vitality); 4) Social prosperity 

comprised cultural excellence (prevalence of healthy social activities, creating 

rich interconnections and generating social hope and growth) and enrichment 

(enhancing the quality of participation in sports and physical activity, increasing 

the quality of participation in leisure as well as replacing useless social activity 

with physical activity); 5) Services consisted of services to individuals (setting up 

sports centers on a scientific basis, implementing children's special sports 

programs and establishing sports therapy clinics) and services to organizations 

(providing human resources to organizations, implementing health monitoring 

programs for organizations and consulting sports events to organizations). 

 

Conclusion 

The aim of this study was to present a role model for community sport faculties 

in Iran. Therefore, Sports Science Colleges play important roles in fulfilling their 

community duties. The findings suggested that the Sport Science Colleges could 

play a role in five major categories. These five categories were the main indicators 

of the role-playing faculties of the colleges that should be taken into consideration 

by the managers of faculties in the best way and can be implemented in the 
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community with proper planning. Hence, according to the aforementioned 

material, the faculties of sport science should increase people's attitudes and 

attitudes towards sport activities by informing the community about the beneficial 

effects of sport and their health. Thus, it is recommended that the Sports Science 

Colleges plan their impact on the community according to the categories identified 

in the ongoing study. 

Keyword: Pattern, Sport science, Society, Sport, College, Cultivation 
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 پژوهشیمقالة 

 1های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعهالگوی نقش آفرینی دانشکده ارائه
 

 3شیرین زردشتیان، 2، حسین عیدی1ندا کرمی دارماچانی
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی. 1

 مسئول(نویسنده . استادیار دانشگاه رازی )2

 . استادیار دانشگاه رازی3
 

 12/09/1398تاریخ پذیرش:               22/06/1398تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
روش  های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه بود.هدف از این پژوهش ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده

غیر اساتید و خبرگان دانشگاهی با تخصص ورزشی و  راجامعه آماری پژوهش حاضر و  .ودکیفی ب ،تحقیق

هدفمند و به تکنیک گلوله برفی بود. ابزار تحقیق نمونه گیری به روش تشکیل دادند.  ورزشی آگاه به موضوع

 اساتید سپس و شوندگان، توسط مصاحبه)مصاحبه( روایی ابزار پژوهشنفر به عمل آمد.  13مصاحبه بود که از 

استفاده موضوعی  درون توافق روش ازبرای سنجش پایایی  و گردیدتایید  و گرفت قرار بررسی مورد متخصص

برای . واقع شدتایید ی آزمون نیز مورد بر این اساس پایایبود  80/0مطابق این روش مقدار پایایی برابر با  .شد

ی هامصاحبههای حاصل از یافته نتایجاستفاده شد.  هانظریة برخاسته از دادهها از روش تجزیه و تحلیل داده

های علوم های نقش آفرینی دانشکدهتواند به عنوان شاخصمی اثر مقوله 5 که نشان داد نیمه ساختار یافته

 سالمت، آگاهی بخشی و متخصص یرویعلم و پرورش ن دیتولمقوله شامل  5ورزشی مورد نظر واقع شود. این 

فهوم م 13مقوله خود شامل  5این  .باشندمی ی و خدماتاجتماع ییشکوفاجامعه، کسب و کار مبتنی بر ورزش، 

آگاهی  باید از طریق های علوم ورزشیدانشکدههای این پژوهش، بر اساس یافته عامل یا کد باز هستند. 49و 

های به سمت فعالیت مردم و نگرش گرایش، هابه آن به جامعه در مورد اثرات سودمند ورزش و سالمتی بخشی

مقوالت شناسایی  ا توجه بهب های علوم ورزشیدانشکدهپیشنهاد می گردد  ،از این رو .دهندرا افزایش ورزشی 

 ریزی در مورد اثر گذاری خود بر جامعه اقدام نمایند. به برنامه در این پژوهش شده

 

 الگو، علوم ورزشی، جامعه، ورزش کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
های عمومی کشور و یکی از اثرگذارترین بخشترین در عصر حاضر آموزش عالی یکی از مهم

 بایستمی لذا .آیدمی شماربه حاضر قرن هایچالش ترینسازوکارهای هر کشوری برای مقابله با بزرگ

به  یابیدست یبرا یبخش داشت. نظام آموزش عال ینا هایگذاریسیاست و هایمبه تصم یژهو یتوجه

 هایزمینه در را مناسبی هایمشی خط و هاسیاست بایستمی شده، مطرح هایموریتمأاهداف و 

 امیری) نماید اتخاذ عالی آموزش هایمؤسسه یگرو د هادانشگاه عرصه در...  و فرهنگ پژوهش، آموزش،

آموزش عالی به عنوان یکی از منابع عظیم و غنی نقش مهمی  (.142، 2016 و همکاران، آبادیفرح

یندی از تغییر قرار آامروزه جوامع توسعه یافته در فر (.6، 2016اسدی،در زندگی بشر دارد )بنی 

شود ها به عنوان ارکان اصلی جامعه نیز مشاهده میها و دانشگاهسازمان اند که این تغییرات درگرفته

 منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در ینترارزش یکی از پرلذا (. 8، 2010 دوست،)عاطفت

اصلی تحوالت خواهد بود  یهزاره سوم نقش آفرین بدون تردید دانشگاه در .دارد دانشگاه است اختیار

نو  هاییدهاز ا یکه با برخوردار باشدمیو کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده 

 )فصیحی، کندیم یقرا تزر ینینو یرویرو به جلو دارد ن یجامعه که حرکت یاتیح یانهر لحظه در شر

ها به عنوان دانشگاه .ها از نظر اجتماعی بسیار مهم استبخش هها برای همنقش دانشگاه(. 2016

رسالت (. 2015، 1اند )شارمانهادهای کلیدی در فرآیندهای تغییر اجتماعی و توسعه شناخته شده

 یدتول ،و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ینمؤسسات آموزش عالی تأمها و اصلی دانشگاه

و ارتقا حرفه  یاشاعه و نشر دانش جهت عرضه خدمات تخصص ،یپژوهش یهادانش نو و انجام طرح

 یتترب یآموزش یهاها و گروهدانشکده یانم ینبرسانند. در ا ییراه کشور را به خودکفا یناست تا از ا

 یدهشدن جوامع و گسترش پد یبا صنعت یرابر عهده دارند. ز یرسالت مضاعف یرزشو علوم و یبدن

به  یشگرا رو این از ،ابدی یشورزش افزا یو سالمت یبهداشت ی،اجتماع یکارکردها ینیماش یزندگ

از منظر شده است. لذا  شناخته امعوج یضرور یازهایاز ن یکیبه عنوان  ورزشی هاییتسمت فعال

سهم و  یو ورزش دارا یبدن یتحوزه ترب در یزجامعه ن ،یفرهنگ یتیترب یشرفتتوسعه و پ یهابرنامه

بر پاکردن اوقات فراغت و از  باطرف  یکاز  توانندیجوامع م اساس این بر .باشدیم یاارزنده یگاهجا

در سراسر طول  یتورزش و فعالبه  یشفرهنگ گرا یتفعال و تقو یسبک زندگ یجبا ترو یگرطرف د

، 2004 ،مظفری و محقر، )حیدری نژادد نیآحاد افراد جامعه کمک نما یو سالمت یشاداب ،به نشاطعمر 

علوم انسانی است  یهاعلوم ورزشی به عنوان یک رشته دانشگاهی یکی از شاخهتربیت بدنی و (. 33

با توانبخشی و  و نقش آن در رابطهیافته جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند  که از

وری اسالمی از جایگاه و منزلت ست و در نظام جمهروانی افراد جامعه غیرقابل انکار ا و بهسازی جسمی

                                                           
1. Sharma 



                                                                ...علوم هایدانشکده آفرینی نقش الگوی ارائه: دارماچانیکرمی

 ،در امر آموزش و پرورش یو علوم ورزش یبدن یتترب ییو کارا یت. دامنه فعالباشدیم برخوردار اییژهو

لذا  ؛گیردیرا در بر م یسن یهاکه تمام گروه یطوراست به یعوس یاربس یو اجتماع یبهداشت فرد

 یعلم یتبر اهم یگرد یآن از سو یاقتصاد یعسو و کاربرد وس یکعلوم از  یربا سا یبدن یتترب یوندپ

افراد مستعد  یتجذب و ترب ینهرا در زم یشتریواس بدقت و وس ینبنابرا .آن افزوده است یو کاربرد

اجتماعی است که در ارتباط با افراد مختلف شکل  یرزش فعالیتو(. 2012 )غالمپور، کندیطلب م

 یرثاتدنبال شناخت امعه شناسی ورزش در معنای عام بهج .و به ذات ماهیت اجتماعی دارد گیردیم

آن  ینهادها یرو سا ورزش بر جامعه یرثات یگرآن بر رشد و رونق ورزش و از طرف د یجامعه و نهادها

گذار یرثاتمانند، علل و عوامل  یشناخت موضوعات یورزش در پ یخاص جامعه شناس ایاست و در معن

 تربیت هایباره دانشکده یناست که در ا یورزش هاییتبر مشارکت و عدم مشارکت افراد در فعال

(. 4، 2016 دارند )منوچهری نژاد، یورزش هایفعالیت به مردم گرایش افزایش در بسزایی نقش بدنی

هیچ  یباًتقر .توانند از فواید آن بهره ببرندافراد جامعه می ههم ورزش یک فعالیت مهم انسانی است که

وجود نداشته آن ورزش که در  یافت توانیاز پیشرفت یا عقب ماندگی نم یارا با هر درجه یاجامعه

 هیدپد لذا. گذاردیاثر م افراد روزمره یزندگ یهاجنبه ههمبر  یباًپر نفوذ تقر یباشد. ورزش با سرشت

 یاقتصاد ی،اجتماع یهاکالن بر جنبه یاسجسم و روان افراد و در مق یخرد بر رو یاسورزش در مق

در دنیای امروز کمتر کسی وجود (. 129، 2014 و همکاران، )فراهانی گذار استیرثاتجوامع  یاسیو س

ورزش امروزه به حدی از گسترش و  ،با ورزش سروکار نداشته باشددارد که مستقیم یا غیر مستقیم 

 شود )عبدلی،کوچک در جامعه قلمداد می یتوسعه رسیده است که از سوی کارشناسان به عنوان جهان

خود را به عنوان یک نمود بارز  طبیعت اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی، با تمام وجود(. 65، 2014

 یجمع اییدهورزش پد .دنی قرار داده استماعی و تربیت باجتماعی، مورد توجه پژوهشگران علوم اجت

خاص خود است  یکارکردها یدارا یبه مثابه نهاد اجتماع کهاست  یخیو تار یجهان ی،و اجتماع

علوم که  معارف بشری است یهابدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه یتترب(. 130، 2009 ،پارسامهر)

تکنولوژی، سیاست، اقتصاد و  هایگذاشته و در زمینهیی فراتر های ابتدامرتبط با آن، پا را از حیطه

که بخش  است صنعتیورزش  ین. بنابرااست دادهرا به خود اختصاص  اول یهارتبه یجهان حتی بازار

تربیت بدنی  (.278، 2001، 1و دنیس )ماهونی اد جامعه را به خود اختصاص داده استاز اقتص یبزرگ

نیاز با آگاهی از  .شودیمگذار در فرهنگ جامعه محسوب ثیراتترین نهادهای یقوو ورزش یکی از 

 ،هاجنبش هد؟دیمکه ورزش چه کاری برای مردم انجام  سوالبه این  برای پاسخگوییجامعه 

و ورزش در جوامع  یبدن یتترب یتاز اهم یبه وجود آمده است که حاک یمختلف یها و نهادهاسازمان

 و یابعاد اجتماع بایستمی یبدن یتمقوله ورزش و ترب کاران و مسئوالندست اندر ین. بنابرااست

                                                           
1. Mahony & Dennis 
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 یدبا ینهمچن .را درک کنند یدهپد ینا یاتیح یهایرثاتها و و نقش کنند شناساییورزش را  یفرهنگ

و  یارهامهم مع یفرهنگ ینظام اجتماع یکسان و ورزش به یبدن یتنظام ترب یتتقوبکوشند تا با 

)منوچهری د نمردم باش یهیندو آ یکنون یازهاین یرا وضع کنند که بتوانند پاسخگو ینینو یهامالک

 (.8، 2016 نژاد،

 عاشورینتایج پژوهش توان به در مورد پژوهش حاضر تحقیقاتی انجام گرفته است که از جمله آنها می

های کارآفرینی شغلی در صنعت طراحی مدل فرصتاشاره کرد. ایشان پژوهشی با عنوان  ،(2018)

در  نتایج این تحقیق نشان داد .ورزش ایران )مطالعه موردی: بخش خدمات ورزشی( انجام دادند

 ی،ورزش یدادو رو یفرصت، رقابت یتاهم یبحوزه به ترت 6در فرصت کارآفرینی  612مجموع تعداد 

بنی شد.  ییو آموزش و پژوهش شناسا یعلوم ورزش ی،اماکن ورزش ی،رسانه ورزش ی،ورزش یگردشگر

ی تربیت بدنی هادانشکدهی کار آفرینی در هاشاخصدر تحقیق خود با عنوان ارزیابی  ،(2016) اسدی

ی تربیت بدنی در وضعیت هادانشکدهی کارآفرینی در هاشاخصهیچ کدام از  که کشور، نشان داد

نقش مدیریت و ای تحت عنوان در مطالعه ،(2013) عادلخانیو  غالمپور ،مطلوبی قرار ندارند. فراهانی

 تعیین) دانشجویان شغلی انتظارات بدنی در هدایت های تربیتها و گروهاری دانشکدهذگسیاست

 هادانشکده اریگذسیاست و مدیریت نقش کلـی، طوربهکه  یدندرس یجهنت ین( به اسیاست و راهبرد

 1پول و راتن. است حیاتی و مهم بسیار دانشجویان شغلی انتظارات هدایت در بدنی تربیت هایگروه و

( در پژوهشی با عنوان آینده پژوهی به سمت آموزش ورزش: با رویکرد یادگیری کارآفرینی 2018)

بیان کردند که رویکرد آموزش ورزش باید بر چگونگی برطرف کردن موانع موجود برای دستیابی به 

نوان پژوهشی با ع ،(2018) 2براون و همکاران ،، ویلتی بیشتر تمرکز کنند. براونارشتهرویکرد بین 

 نتایج نشان دادند .هایی برای بهبود یادگیری تجربی، انجام دادندیهتوصکارآموزی مدیریت ورزشی: 

تواند به عنوان یک طرح برای توسعه و مدیریت کارآموزی مدیریت ورزشی هدایت یماین پژوهش  که

 .دهد ارائه ورزشی مدیریت متخصصان برای تجربیات بهبود به کمک برای هایییهتوصشده باشد و 

بودن آن از طرق  یارشته ینب یتبا توجه به ماه یعلوم ورزش یهتوجه به مطالب ذکر شده دانشکد با

بر جامعه مؤثر  یبخش یگاهآفرهنگ و  یریت،اشتغال، مد ،سالمت، اقتصاد یهاچون حوزه یمختلف

 یگاه،از جا یدو جامعه بااست  یتدر جامعه حائز اهم یعلوم ورزش یهدانشکد یگاهاست پس شناخت جا

ورزش  یهمهم در حوز یهااز بحث یکیآگاه باشد.  یعلوم ورزش یهو نقش دانشکد یفهوظ یت،موقع

از  یژهبه و یو انتظارات از آموزش عال یگاهجا یاست. از طرف یکنون یهآن در جامع یگاهجا یبررس

از  یعلوم ورزش یهدانشکد یانم ینادر  است؛کرده  ییرنسبت به قبل تغ یراخ یهها در دهدانشگاه

                                                           
1. Ratten & paul 

2. Brown, Willett, Goldfine & Goldfine 
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 ییهادود رشتهحاست و از م یعوس یارآن بس یتنفوذ و فعال یهبرخوردار است و دامن اییژهو یگاهجا

با آن در  گیهم یو دولت یخصوص یهاها، نهادها، ارگانافراد جامعه، سازمان یههم ًیبااست که تقر

تنها نه یمقاالت دانشگاه یاها نامهیانرشته هستند. پا ینا یازمندگفت که ن توانیم یارتباطند و به نوع

 بنابراین .مردم ارتباط داشته باشند یبا جامعه و زندگ یدارزشمند باشند بلکه با یعلم یثاز ح یدبا

و  یوندپ یجادبه مردم و ا یعلوم ورزش یهدانشکد هاییژگیداشتن نقش بهتر و شناساندن و یبرا

علوم  یهاعوامل اثرگذار دانشکده ییو شناسا یبررس ی،علوم ورزش هایمردم و دانشکده یانارتباط م

 به حاضر پژوهش رو این از .و هدفمند است یدجد یمناسب، موضوع یجامعه و ارائه الگو رب یورزش

 .پردازدمی جامعه با ارتباط در کشور ورزشی علوم هایدانشکده ینینقش آفر یالگو یهارائ

 

 روش پژوهش

 ،جامعه آماری پژوهش حاضر. ها استفاده شددر این پژوهش از روش تحقیق کیفی برای گردآوری داده

روش نمونه گیری  موضوع بودند.اساتید و خبرگان دانشگاهی با تخصص ورزشی و غیر ورزشی آگاه به 

با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، چندین نفر از خبرگان هدفمند و به تکنیک گلوله برفی بود. 

در روش گلوله برفی از افرادی که مورد مصاحبه قرار و  .و مورد مصاحبه قرار گرفتند شدند شناسایی

توانند اطالعات بیشتری ی هستند و میاوضعیت مشابهگرفته بودند خواسته شد سایر افرادی را که در 

 در را، نفر 15 تا 10محققان برخی ها نیز مصاحبه به عمل آمد.از آنو ارائه بدهند، معرفی کنند 

در  .دانندمی کافی گروه خبرگان تشکیل برای باشد، متجانس هاآن تجربی و علمی زمینه که صورتی

های دریافتی به بعد تکرار در داده 9از مصاحبه  و نفر مصاحبه به عمل آمد 13این پژوهش نیز از 

های دریافتی تا مصاحبه به اشباع رسید؛ اما به دلیل اطمینان از داده 11مشاهده شد و در مصاحبه 

احبه، ت کلی و تدوین پروتکل مصسواالبرای اجرای پژوهش، پس از طراحی  .ادامه یافت 13

نیمه ها به صورت . مصاحبهپذیردانجام مینظران صاحببا  و نیمه ساختارمند های عمیقمصاحبه

. پس از پایان هر مصاحبه، های آماری با هماهنگی و تعیین وقت قبلی انجام شدساختار یافته با نمونه

شد تا مفاهیم  هااولیه دادهاقدام به کدگذاری و  سازیها به صورت کامل بر روی کاغذ پیادهمصاحبه

تر مبانی نظری و تحقیقات پیشین ها اقدام به مطالعه عمیقاولیه استخراج شوند. پس از اتمام مصاحبه

نظران به مراحل بعدی تجزیه تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیات پژوهشگر و نظرات صاحب هگردید

شوندگان و سپس به ها( توسط مصاحبه)مصاحبه های پژوهشروایی یافته ها اقدام شود.و تحلیل داده

ها و ها و نحوه کد گذاری و تجزیه و تحلیل دادهجریان قرار دادن اساتید در روند مصاحبهوسیله در 

 در این بر عالوه. گرفت قرار ییدتاهمچنین استفاده از نقطه نظرات اساتید در اصالح موارد الزم مورد 

 استفاده گرفته انجام هایمصاحبه پایایی محاسبه برای موضوعی درون توافق روش از حاضر، پژوهش



 1400بهار ، 22، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                           84

از دو کدگذار استفاده شد.  موضوعی درون توافق روش با مصاحبه پایایی محاسبة برای. است شده

 و پس از در فرآیند کدگذاری در پژوهش کمک گرفته شد آمار دکتری دانشجوی یک از بدین منظور

 نظر از که ها، کدهاییمصاحبه از کدام هر درهای الزم، کدگذاری توسط ایشان انجام گرفت. آموزش

. شدند مشخص »توافق عدم« عنوان با مشابه غیر کدهای و »توافق«عنوان  با بودند، مشابه نفر دو

 درون توافق درصد و هکرد کدگذاری را مصاحبه سه تعداد پژوهش، همکار این همراه به محقق سپس

 شد محاسبه زیر فرمول از استفاده با رودمی کار به تحلیل پایایی شاخص عنوان به که موضوعی

 .بود 80/0 با برابر پایایی مقدار فرمول این مطابق که(. 23 ،2020 همکاران، و عسکرآبادی محمدی)

 
 نتایج بررسی پایایی -1 جدول

 پایایی تعداد توافق تعداد کل کدها شماره مصاحبه

2 8 3 75/0 

5 9 4 89/0 

10 8 3 75/0 

 80/0 10 25 مجموع

 

ها ی حاصل از مصاحبههاتحلیل داده تجزیه و برای واقع شد.تایید  بر این اساس پایایی آزمون نیز مورد

با استفاده از نرم افزار طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی  هانظریة برخاسته از دادهاز 

Nvivo 10 و شد سازیپیاده هامصاحبه همة محتوای با استفاده از کد گذاری باز ابتدا .شد استفاده 

 هایداده بدین ترتیب که شد؛ انجام نکات کلیدی گذاریکد  روش به آنها باز کدگذاری سپس،

 تجزیه و تحلیل با سپس، و شدند کاغذ درج روی مکتوب به صورت هامصاحبه در آوری شدهجمع

تجزیه و  مجموع از در .شدند باز ایجاد کدهای موجود، هاینوشته پاراگراف به پاراگراف و خط به خط

 تولید شده کدهای، در مرحله کدگذاری محوری سپس .استخراج شد باز کد 49 مصاحبه، 13 تحلیل

 محوری کدگذاری .شدند بازنویسی کدهان میا ارتباط ایجاد هدف با و جدید روشی به قبلی، گام در

 در .گرفتند قرار خاص خود گروه در مشابه کدهای تمامی .شودمی منجر هامقوله و هاگروه ایجاد به

 باز کد 49شوند.  محوری کدگذاری کد یک عنوان با باز کد چندین که بود ممکن فرایند این

نهایت، پس از مرحلة بعد فرایند کدگذاری محوری و با  در شدند. تبدیل محوری کد 13به استخراجی

شده، فرایند کدگذاری  آمده و فرایند کدگذاری باز و محوری انجام دست استناد به تحلیل عوامل به
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در  شدند و بندیگروه هامصاحبه از مستخرج محوری کدهایدر این مرحله  ه. کانتخابی انجام شد

 های اصلی و عمده شناسایی شدند.مقولهنهایت 

 

 نتایج

 .ارائه شده است 2های توصیفی نمونه آماری در جدول شماره یافته

 

 شوندگانهای فردی مصاحبهویژگی -2جدول 

 تحصیلیرشته  سمت  درجه علمی تحصیالت ردیف

 مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 1

 مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 2

 مدیریت ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 3

 فیزیولوژی ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 4

 فیزیولوژی ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 5

 رفتار حرکتی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 6

 رفتار حرکتی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 7

 آسیب شناسی ورزشی عضو هیئت علمی استادیار دکتری تخصصی 8

 اقتصاد عضو هیئت علمی دانشیار دکتری تخصصی 9

 مدیریت ورزشی مدرس دانشگاه - دکتری تخصصی 10

11 
دانشجوی دکتری 

 تخصصی
 مدیریت ورزشی مدرس دانشگاه -

12 
دانشجوی دکتری 

 تخصصی
 مدیریت ورزشی پژوهشگر -

13 
دانشجوی دکتری 

 تخصصی
 جامعه شاسی پژوهشگر -

 

نفر مدرس  2نفر استادیار،  8نفر دانشیار،  1 های جدول فوق تعداد نمونه آماری شاملبر مبنای یافته

نفر  2نفر دارای رشته تحصیلی مدیریت ورزشی،  6همچنین  باشند.می نفر پژوهشگر 2دانشگاه و 

در ادامه نفر اقتصاد است.  1نفر آسیب شناسی ورزشی و  1نفر رفتار حرکتی،  2فیزیولوژی ورزشی، 

 .پردازیممصاحبه ها( می)کدبندی  به بررسی یافته های استنباطی
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 نتایج کد بندی اطالعات مستخرج از مصاحبه ها -3جدول 

 کدهای باز کدهای مفهومی مقوالت

تولید علم و پرورش 

 نیروی متخصص

 آموزش

 آموزش فنون و علوم جدید ورزشی

 های بازآموزی و بروزرسانیبرگزاری دوره

 ایگری حرفههای مربیبرگزاری دوره

 بروزرسانی مواد آموزشی

 ی آموزشیاتهیه محتو

 پژوهش

 ارائه منابع دانشی دست اول

 های علمی ورزشیارتقای همایش

 های مرتبط با توسعه ورزش همگانیافزایش کیفیت پژوهش

 حمایت از پژوهش سالمت محور

 منابع انسانی

 آماده سازی مدیران متخصص

 روابط انسانی در حوزه ورزشبهبود و ارتقا 

 تأمین مربی متخصص بر نیازهای مختلف ورزشی

 تربیت پژوهشگران ورزشی

 گری و داوریوری استعدادهای مربیبهره

آگاهی بخشی و سالمت 

 جامعه

 سالمت

 هاپیشگیری از بیماری

 های حرکتیبیماری درمان

 بهبود کیفیت زندگی

 مشاوره

 حرکات ورزشیارائه 

 ارائه برنامه و مشاوره تغذیه

 مشاوره تندرستی و حرکات اصالحی

 فرهنگ سازی

 ایجاد هنجارهای مرتبط با ورزش

 های بدنیترغیب افراد به فعالیت

 ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی

 ترویج اخالق مداری و روحیه ورزشکاری
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 نتایج کد بندی اطالعات مستخرج از مصاحبه ها -3جدول ادامه 

 کدهای باز کدهای مفهومی مقوالت

کسب و کار مبتنی بر 

 ورزش

 زاییاشتغال

 تولید محصوالت ورزشی

 ارائه خدمات ورزشی

 توسعه اقتصادهای محلی

 کاهش بیکاری و افزایش درآمد

 ورزشهای شغلی مرتبط با تنوع در فرصت

 نگرش کارآفرینانه

 آموزش فرصت طلبی و ابتکار عمل

 های ارتباطیتوسعه مهارت

 آشنایی با مفاهیم کسب و کار

 های ورزشیترویج استارت آپ

 گردشگری ورزشی

 ترویج توریسم ورزشی

 های ماجراجویانهورزش ترویج

 های اجتماعیتقویت زیرساخت

 ارتقای نشاط اجتماعیمدیریت هیجان و 

 شکوفایی اجتماعی

 درخشش فرهنگی

 های سالم اجتماعیشیوع فعالیت

 های مختلفایجاد ارتباطات غنی در بین نسل

 ایجاد فضای امید و بالندگی اجتماعی

 غنی سازی

 ارتقا کیفیت مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی

 اوقات فراغتهای ارتقا کیفیت مشارکت در برنامه

 جایگزینی فعالیت غیرمفید اجتماعی با فعالیت بدنی

 خدمات

 خدمات به افراد

 برپایی مراکز ورزشی بر اساس اصول علمی

 های ورزشی ویژه کودکاناجرای برنامه

 های درمانی ورزشیبرپایی کلینیک

خدمات به 

 هاسازمان

 هاتأمین نیروی انسانی سازمان

 هاهای پایش سالمت سازمانبرنامهاجرای 

 هامشاوره برگزاری رویدادهای ورزشی به سازمان
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های های نقش آفرینی دانشکدهتواند به عنوان شاخصمقوله اثر می 5های پژوهش حاضر بر مبنای یافته

، آگاهی متخصص یرویعلم و پرورش ن دیتولمقوله شامل  5علوم ورزشی مورد نظر واقع شود. این 

در شکل  باشد.می ی و خدماتاجتماع ییشکوفاجامعه، کسب و کار مبتنی بر ورزش،  سالمتبخشی و 

 گردد.ها مشاهده میهای حاصل از مصاحبهخروجی یافته 1

 

 

 های علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعهالگوی نقش آفرینی دانشکده -1شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 
علوم ورزشی کشور در ارتباط با جامعه است.  هایهدف این پژوهش ارائه الگوی نقش آفرینی دانشکده

 بازی را ییهاهای علوم ورززشی به فراخور وظایف خود در ارتباط با جامعه نقشبنابراین دانشکده

 نقش عمده مقوله 5 در توانندمی ورزشی علوم هایدانشکده داد نشان وهشپژ هاییافته. کنندمی

 شکل بهترین به باید که هاستدانشکده آفرینی نقش اصلی هایشاخص مقوله 5 این. کنند آفرینی

 متخصص نیروی پرورش و علم تولیدموارد  یناز ا یکی. شود واقع هادانشکده مدیران توجه مورد خود

 .است
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 پرورش و علم تولید بخش در ورزشی علوم هایدانشکده آفرینی نقش پژوهش هاییافته اساس بر

 نیروی تربیت و پژوهشی آموزشی، هایبخش که ایگونهبه. باشد متنوع تواندمی متخصص نیروی

 نقش توانندمی ورزشی علوم هایدانشکده که دارد اشاره موضوع این به هایافته این. باشد مؤثر انسانی

 راه ورزشی جدید علوم و فنون آموزش طریق از هادانشکده مثال عنوان به. کنند ایفا جامعه در ثریوم

 با هادانشکده همچنین. سازدمی هموار هستند ورزشی علوم یادگیری صدد در که افرادی برای را

 آنها بهینه توانمندسازی در سعی خود تعلیم تحت افراد برای بروزرسانی و بازآموزی هایدوره برگزاری

 هایدوره برگزاری این بر عالوه. دهد قرار افراد اختیار در را ورزشی علوم جدیدترین تواندمی و دارد

 افراد و باشند داشته باالیی وریبهره آموزشی نظر از هادانشکده که شودمی باعث ایحرفه گریمربی

 همچنین. کنند جامعه به رسانی خدمت آماده را ورزشی هایرشته خصوص در متخصص نیروی و

 ایداده پایگاه ایجاد مسبب مناسب آموزشی محتوای تهیه و آموزشی مواد بروزرسانی با هادانشکده

 تولید دانش کنندمی تالش پژوهشی سیاستگذاران. هستند ورزشی علوم به مندان عالقه برای قوی

 دانش به را نظری دانش مشی خط این با و کنند استفاده صنعت بخش در را هادانشگاه توسط شده

توانند اول می های علوم ورزشی با ارائه منابع دانشی دستدانشکده(. 2013، 1وونگ) کنند تبدیل عملی

های ورزشی کمک قابل توجهی نماید و راه را برای انجام به پژوهشگران در حیطه ورزش و فعالیت

های علمی های علوم ورزشی در ارتقای همایشهای بیشتر باز نماید. نقش آفرینی دانشکدهپژوهش

 علمی نیازهای درک با که صورت این به. گیرد قرار توجه تواند موردی میورزشی از نظر کیفی و کم

 اجتماع نیازهای رفع به هاهمایش از مستخرج پژوهشی دستاوردهای از استفاده همچنین و پزوهشی و

 کیفیت افزایش با توانندمی پژوهش حوزه در فعال هایدانشکده لذا. بپردازد ورزش و سالمت بخش در

 آفرینی نقش جامعه در محور سالمت پژوهش از حمایت و همگانی ورزش توسعه با مرتبط هایپژوهش

 مدیران سازی آماده و انسانی منابع پرورش ورزشی علوم هایدانشکده نقش ترینمهم شاید البته. کنند

 کلید تواندمی دانشکده در توانمند انسانی نیروی وجود لذا .باشد جامعه در ورزش اداره برای متخصص

 کارا، و چابک انسانی نیروهای و اثربخش اداری سیستم وجود با و باشد هاریزیبرنامه و اهداف پیشبرد

این امر بنابراین (.259، 2019 نژاد، شبانی و فرجی،)همتی دهد افزایش را دانشکده وریبهره سطح

دارد. چرا که نیروی متخصص و زبده و آگاه به مسائل نشان از ضرورت توجه به استانداردهای آموزشی 

ها با بهبود و ارتقا ای پر نشاط و ورزشی شود. همچنین دانشکدهتواند باعث ایجاد جامعهورزشی می

 هایفعالیت طریق از افراد بین روابط هتوانند به عنوان پیوند دهندروابط انسانی در حوزه ورزش می

 مربی تأمین طریق از ورزشی علوم هایدانشکده. باشند موفق یطهح این در آموزش یا و ورزشی

 تأمین برای را مطلوبی شرایط طریق این از و کنندمی غلبه جامعه ورزشی مختلف نیازهای بر متخصص

                                                           
1. Wong  
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 پژوهشگران توانندمی هادانشکده مربیان، سازی آماده بر عالوه. نمایندمی فراهم متخصص مربیان

 انجام طریق از نیازها رفع درصدد و شناسایی خوبی به را جامعه نیازهای تا نمایند تربیت را ورزشی

 برگزاری با توانندمی هادانشکده. باشند ورزشی اسناد و مدارک اساس بر و میدانی هایپژوهش

 ارتقای باعث خود این که شوند داوری و گریمربی استعدادهای رشد موجب مربی، تربیت هایدوره

 همکاران و حیدری نتایج با بخش این هاییافته .شد خواهد جامعه در ورزش آموزش کیفیت سطح

 .باشدمی همسو( 2018)

 در توانندمی آن طریق از هادانشکده که است مواردی از دیگر یکی جامعه سالمت و بخشی آگاهی

 .کنند آفرینی نقش جامعه

از قافله عقب  یمبارزه عمل یندر ا یو اگر ملت استخارج شده  یورزش از حالت سنت یکنون عصر در

باعث  یورزش یجسمان هاییتشرکت در فعال یتقاضا یشگفتن ندارد. افزا یبرا یبماند در جهان حرف

ها تقاضا جنبش ینبه ا ییپاسخگو یکه برا یدر سطح جهان شده به نحو هایتفعال ینرشد و گسترش ا

و ورزش در جوامع  یبدن یتترب یتاز اهم یبه وجود آمده است که حاک یمختلف یها و نهادهاسازمان

 یکرداست. در رو یالملل ینب هاییتو کسب موفق ینشاط عموم یسطح سالمت یبهبود و ارتقا یبرا

ورد. رواج ورزش در آ یورزش رو یبوده است که جامعه به سو ینبر ا یدکابر جامعه ت یورزش مبتن

نشاط و سالمت جسم و روان از آن  یشچند منظوره بوده است. افزا یدستاوردها یجامعه دارا یانم

رواج  یشمال یکایآمر یکشورها یزو ن یشمال یاروپا یکشورها یاندر م یوهش ینجمله بوده است. ا

امکان کشف استعدادهای ورزشی نیز فراهم خواهد شد  با رواج ورزش در جامعهاز این رو داشته است. 

 مورد در بخشی آگاهی برای مرکزی عنوان به ورزشی علوم هایدانشکده بنابراین(.2009بینی، )جهان

 سه در که شکل این به. کنند آفرینی نقش توانندمی سالمت مانند آن مثبت آثار و بدنی هایفعالیت

 افراد به الزم آگاهی ارائه با توانندمی سالمت بخش در هادانشکده. باشند مؤثر توانندمی اصلی بخش

 این از. شوند حرکتی هایبیماری از بسیاری درمان باعث و کنند پیشگیری هابیماری بروز از جامعه در

 زندگی کیفیت نهایت در و هستند خود روزمره هایفعالیت انجام برای باالتری توان دارای افراد طریق

 حرکات ارائه مانند ایمشاوره هایبرنامه طریق از توانندمی هادانشکده البته. یافت خواهد بهبود آنها

 آگاهی سطح افزایش باعث اصالحی حرکات و تندرستی مشاوره و تغذیه مشاوره و برنامه ارائه ورزشی،

 .کنند ترغیب و تشویق سالم جسمی داشتن به را افراد طریق این از و شده افراد

 ییندر تب ینقش متخصصان علوم ورزش. است سازیفرهنگ بحث، هادانشکده هاینقش از دیگر یکی

ورزش در جامعه را  یکنند نقش اجتماع یسع یدو با رسدیبه نظر م ینقش ورزش در جامعه ضرور

افراد جامعه بتوانند  ومردم جامعه گسترش دهند؛  یورزش را در اذهان عموم و ،کنند یرو تفس یبررس

 این بنابراین(. 2016 نژاد، ی)منوچهر یرندخود به کار گ یورزش را درک کنند و در زندگ یاثرات واقع
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 به افراد ترغیب باعث و کنند مشخص را ورزش با مرتبط اجتماعی هنجارهای توانندمی علمی مراکز

 جامعه کل پویایی بلکه ،باشدمی مفید افراد تک تک برای تنها نه امر این. شوند بدنی هایفعالیت انجام

 نیز اجتماعی مشارکت فرهنگ ورزشی، هایفعالیت در افراد مشارکت با یعنی. داشت خواهد پی در را

 هادانشکده ورزش اجتماعی و همگانی شور و همدلی روحیه بر کیدات با همچنین. یافت خواهد بهبود

 ورزش بر مبتنی کار و کسب همچنین .کنند ترغیب را ورزشکاری روحیه و مداری اخالق توانندمی

 دارای دانشکده که شد ذکر قبلی مطالب در. است جامعه در هادانشکده مهم های نقش از دیگر یکی

 هایجنبه تواندمی هانقش این از دیگر یکی که شود بیان باید ادامه در. باشدمی متنوعی هاینقش

 (،2016) اسدی بنی ،(2018) عاشوری هایپژوهش نتایج با یافته این. باشد افراد برای کار و کسب

 بر مبتنی کار و کسب هایجنبه از یکی .باشدمی( همسو 2018و پول ) راتن و( 2016) فصیحی

 در کارآفرینی رویکرد و است آفرین کار فرایندی ورزش. است زاییاشتغال بحث به مربوط ورزش،

 تولید در مهمی هزمین ورزش. آورد فراهم اقتصادی هایبحران تحمل برای کاری و ساز تواندمی ورزش

 یاقتصاد یعسو و کاربرد وس یکعلوم از  یربا سا یبدن یتترب یوندپ (.2018 عاشوری،) است اشتغال و

را در  یشتریدقت و وسواس ب ینبنابرا .آن افزوده است یو کاربرد یعلم یتبر اهم یگرد یآن از سو

محبوب  اییدهورزش به عنوان پد(. 2012 )غالمپور، کندیافراد مستعد طلب م یتجذب و ترب ینهزم

 باشدمیکه به سرعت در حال رشد و توسعه  شودیمردم، امروزه به عنوان صنعت شناخته م یاندر م

 آشنایی و کارها و کسب اندازی راه جهت در افراد آموزش با توانندمی هادانشکده(. 4، 2016 ی،)نامدار

 ورزشی خدمات ارائه و ورزشی محصوالت تولید برای را افراد ،ورزش با مرتبط مشاغل ایجاد نحوه با

 در بیکاری آن تبع به و گیردمی شکل مختلف نقاط در محلی اقتصادهای طریق این از. کنند آماده

 درآمد افزایش سبب خدمات ارائه و تولید یا محصوالت فروش. کند پیدا کاهش تواندمی جوانان بین

 مستقیم غیر طور به بنابراین. دهدمی افزایش را ورزش با مرتبط شغلی هایفرصت در تنوع و شودمی

 .کنند کمک توانندمی اقتصادی رونق به هادانشکده

 و عمل ابتکار و طلبی فرصت آموزش طریق از تواندمی افراد در کارآفرینانه نگرش ایجاد همچنین

 جهت در رو پیش هایفرصت از دیده آموزش افراد طریق این از. شود انجام ارتباطی هایمهارت توسعه

 صنعت عنوان به امروزه مردم، میان در محبوب ایپدیده عنوان به ورزش. برندمی بهره کارآفرینی

 هادانشکده بنابراین(. 2016 نامداری،) باشدمی توسعه و رشد حال در سرعت به که شودمی شناخته

 نگرش ارتقای سبب ورزشی هایآپ استارت ترویج و کار و کسب مفاهیم آموزش با توانندمی

 و کسب جنبه در. شد خواهد جامعه حال شامل آن اقتصادی مثبت اثرات که شوند افراد کارآفرینانه

 این در افراد مشاغل اندازی راه در مفید نقشی ورزشی گردشگری بر کیدات با توانندمی هادانشکده ،کار

 داشته تاکید ورزشی توریسم ترویج بر ورزشی علوم هایدانشکده اگر بنابراین. باشند داشته حیطه
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 با مرتبط مشاغل انجام جهت الزم هایصالحیت که دارندمی وا فکر این به را بیشتری افراد باشند

 ترویج با همچنین. ببرند بهره آن اقتصادی منافع از صورت این به و کنند کسب را ورزشی گردشگری

 اجتماعی نشاط با و ترفعال ایجامعه نشاط، پر و مهیج هایورزش عنوان به ماجراجویانه هایورزش

بنابراین . گیرد قرار توجه مورد حتماً باید ورزشی گردشگری در امر این. داشت خواهیم باالتری

های ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی توانند از طریق تقویت زیرساختمیهای علوم ورزشی دانشکده

 در جامعه نقش آفرینی کنند.

ات تاثیرورزش های تربیت بدنی است. شکوفایی اجتماعی یکی دیگر از نقش های مهم دانشکده

در  مثبت اجتماعیورزش ایجاد تغییرات مهم  یکی از تأثیرات عنوان مثالجامعه دارد به  مختلفی بر

جمعی و اجتماعی، جهانی و تاریخی است؛ و از طرفی به مثابه نهاد  اییدهورزش پدجامعه است. 

های اجتماعی با قدمتی برابر با پیدایش هاجتماعی دارای کارکردهای خاص خود است. ورزش پدید

ها، هنجارها، قواعد، قوانین و آداب و رسوم خاص خود است. ورزش در ارزش خود انسان است و دارای

حاکم بر آن  یها و هنجارهاارزش یانگرحاکم بر همان جامعه و ب یهر جامعه متأثر از ساختار اجتماع

 بودهکل  ینظام اجتماع یرتأثتحت  ینظام اجتماع یکاز  یبه عنوان بخش یگرجامعه است؛ از طرف د

 (.5، 2016 نژاد، ی)منوچهر گذاردیم تاثیرحال بر آن  ینو در ع

 نقش به که هستند مؤثر مفهوم دو سازی غنی و فرهنگی درخشش پژوهش ایهیافته اساس بر

 هایفعالیت به توجه ارتقای ها،دانشکده فرهنگی درخشش از منظور. دارد اشاره اجتماع در هادانشکده

 و مسن افراد از اعم مختلف هاینسل بین در غنی ارتباطات ایجاد همچنین. است اجتماعی سالم

 علوم هایدانشکده پررنگ هاینقش از ورزش طریق از اجتماعی مشارکت از وریبهره جهت در جوانان

های نسبت به مشارکت در فعالیت از طریق افزایش آگاهی افراد توانندها میدانشکدهلذا . است ورزشی

تواند موجب ارتقای کیفیت همچنین می ورزشی فضای جامعه را به سمت نشاط و امید سوق دهند.

های اوقات فراغت برای جوانان مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی و ارتقا کیفیت مشارکت در برنامه

الیت بدنی راه برای توسعه اجتماعی و شود. بنابراین با جایگزینی فعالیت غیر مفید اجتماعی با فع

 و افراد به خدمات ارائه هادانشکده اصلی هاینقش از دیگر یکی شکوفایی اجتماعی هموار خواهد شد.

 ورزشی علوم دانشکده. است همسو (2014) آلبوسکا و مریال پژوهش نتایج با یافته این. است هاسازمان

 بهترین تواندمی متخصص نیروی از استفاده با و علمی اصول اساس بر ورزشی مراکز برپایی طریق از

 اساس بر کودکان ویژه ورزشی هایبرنامه اجرای این بر عالوه. باشد ورزشی هایفعالیت آموزش مرجع

 دانشگاه و صنعت رابطه باعث اجتماع با رابطه حفظ بر عالوه تواندمی هادانشکده طرف از روز به دانش

 ورزشی درمانی هایکلینیک و ببرند بهره خود تخصصی نیروهای از توانندمی هادانشکده. شود هم

 نقش دیگر هایسازمان به خدمات ارائه اب توانندمی همچنین. کنند برپارا جامعه نیازهای با متناسب
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 حتی و ورزشی هایسازمان انسانی نیروی تأمین طریق از دانشکده. نمایند ترپررنگ جامعه در را خود

 هایبرنامه اجرای همچنین. نماید ارائه خدمات تواندمی دارند ورزشی متخصص به نیاز که ورزشی غیر

 هادانشکده مؤثر هاینقش از تواندمی سازمانی بین نامه توافق اخذ طریق از هاسازمان سالمت پایش

 برگزاری در مشاوره نظیر خدماتی ارائه ورزشی علوم هایدانشکده اصلی هاینقش از دیگر یکی. باشد

 .است دیگر هایسازمان به ورزشی رویدادهای

در ارتباط با  های علوم ورزشیدانشکدهشود در راستای نقش های پژوهش پیشنهاد میبر مبنای یافته

 جامعه به موارد ذیل توجه گردد:

 کنند جایگزین را نوین هایروش آموزش بخش در ورزشی علوم هایدانشکده شودمی پیشنهاد ابتدا

 هایپژوهش شودمی پیشنهاد همچنین .بپردازند هاآپ استارت تقویت به رشد مراکز قالب در و

 اصول و فنون آموزش لذا .گیرد قرار حمایت مورد هادانشگاه در اجتماعی نیازهای بر مبتنی کاربردی

 تقویت و هیجان مدیریت باعث تواندمی ورزشی علوم هایدانشکده در مخاطبان به ورزشی گردشگری

 متخصص عنوان به مشاوره امر به خود هایبرنامه در باید هادانشکده بنابراین. شود هاساخت زیر

 هایفعالیت صخصو در جامعه به اصولی هایمشاوره صورت این در که کنند تاکید ورزشی هایرشته

 در تریملموس صورت به ورزشی علوم یهادانشکده شودمی پیشنهاد نهایت در و .گرددمی ارائه بدنی

 کنند اهدا جامعه به را سالمت ،صصیتخ دانش بر مبتنی ورزشی مراکز ایجاد با و نمایند فعالیت جامعه

 .کنند بیشتر ورزشی هایفعالیت سمت به را مردم گرایش و
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