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 دهیچک
شناسی ورزشی و روانحوزة یافتة پژوهشی خاتمه هایطرح توصیفیپژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل 

های پژوهشی طرح ةهمانجام شد.  1395تا پایان سال از بدو تأسیس  ،پژوهشگاه علوم ورزشیرفتار حرکتی 
آماری پژوهش حاضر را  جامعةشناسی ورزشی و رفتار حرکتی های روانحوزه یافتةهای خاتمهنامهو پایان

از اساتید خبرة علوم  نفر نجپ که ها استفاده شدآوری دادهبرای جمع لیست کدگذاریچکاز  .دادندتشکیل 
و کاربردی  ،یافتهخاتمههای طرح تعدادنوع  بیشترین. را ارزیابی و تأیید کردند آن محتوایی رواییورزشی 

 مربوط به ترتیببه یافتهی خاتمههاطرح تعدادبیشترین همچنین، . بودند بنیادی نوعاز هاکمترین آن
رتبة علمی مجریان  اغلبو  اندرا انجام داده ها. مردان بیشترین تعداد طرحاست 1392و   1393 هایسال

 1381مربوط به سال ه و کمترین هزین 1393سال  به ها مربوطبیشترین میزان هزینة طرح. داشتنداستادیار 
اند. کرده آزمایشگاهی استفاده ابزار ازعنوان  22و  نامهپرسش ازعنوان  26 اساس ابزار اندازه گیری،بر. بود
اساس نتایج برپژوهشگاه علوم ورزشی را های خرد و کالن پژوهشی ریزیتوان برنامه، مینهایتدر
 .ین و اجرایی کردمطالعة حاضر تبی از  آمدهدستهب

 .یشناسی ورزشی، رفتار حرکتپژوهشگاه علوم ورزشی، روانتحلیل محتوا،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
 هر در محورمطالعات پژوهش نتایجکه  رسدمی نظربه

 ،موجود از وضعیت تصویری ارائة با علمی رشتة
 آن در که را نیازهایی و شکلی کمبودها به تا کوشدمی

های ریزیبرنامه انجام درجهت ،وجود دارد رشته
 درراستای ترین مسیرصرفهبه و بهترین ارائة و متناسب
دهد  نشان مطالعهمورد ةزمین کیفیت پیشرفت و توسعه

(. رشتة علوم ورزشی نیز 2010همکاران،  و نژادفرشته(
 در زیادی اهمیت پرمخاطب،و  جذاب ایهرشت عنوانبه

یکی  ،اساسراینب است؛ کرده پیدا دنیا مختلف جوامع
بندی طبقه های پژوهشی برایها و تکنیکاز روش

ها دهی پژوهشسازی و سازماندار، تفکیک، کمینظام
است )قائدی  1شده، روش تحلیل محتوایا مستندات ارائه

 محتوا ، تحلیل2برلسون عقیدة (. به2015و گلشنی، 
 عینی، توصیف برای که پژوهشی است تکنیک نوعی
 مّیک توصیف ،ممکن است کهییتاآنجا و منظم

 کارها بهتفسیر داده نهایی هدف با ،محتوای ارتباطات
ترتیب، بدین (؛2010رود )اکبرزاده و همکاران، می

مشاهدة  و هاداده تحلیل برای روشی محتوا تحلیل
 مشاهدة مستقیم جایبه در این روش اما است؛ اسناد
به که هاییارتباط به آن، درمورد پرسش یا مردم رفتار

 اند،کرده که ردوبدل را هاییو پیام وجود آورده است
می قرار ارزیابی و موردپرسش را و آنشود می توجه

 (. 1995سروستانی،  )صدیقد ده
 که پژوهش ابزارهای مهمترین از یکی راستا،دراین

 هایطرحدارد،  زیادی اهمیت اطالعاتی محتوای ازنظر
 شکوفایی و کنونی، رشد عصر در .هستند پژوهشی

و  اقتصادی اجتماعی، مختلف ابعاد در انسانی جوامع
 هایپژوهش بر متکی توجهیقابل نحوبه فرهنگی 

 پژوهشی منابع ازجمله های پژوهشیطرح است. علمی

 فنی و علمی پشتیبانی و حمایت با که هستند

                                                           
1. Content Analysis 

2. Berlson 

 ایفا یکالن نقش های گوناگونعرصه پژوهشگران

 و علمی تولیدات روزافزون افزایش با .کنندمی
های کامل تمامی طرح متن مطالعة دانشگاهی،

 است. در غیرممکن هاآن نتایج از آگاهی و پژوهشی

های یا طرح هانامهپایان چکیدة شرایطی، چنین
 وقت در دنتوانمی اطالعاتی، محتوای ارائة پژوهشی با

 اصلی عامل و کنند جوییصرفه پژوهشگران انرژی و

 به پژوهشگران نیازفقدان  یا نیاز برای هاآن انتخاب

مطرح نتایج و هایافته از وریبهره و اصلی متن مطالعة
 اهمیت(. 2010)اکبرزاده و همکاران، باشد  آن در شده

 شده ثابت راهکارها ارائة در محتوا تحلیل مطالعات
 مطالعات تعداد اندک از حاکی هابررسی اما است؛
و   ها، مقاالتطرح رد محتوا تحلیل نوعاز شدهانجام

 زشی هستندور در حوزة علوم ویژهبه مستندات پژوهشی
 و مثال، شریفی (؛ برای2010)سجادی و همکاران، 

 تحلیل» عنوان با ایمطالعه در (2012همکاران )
 علوم و بدنیتربیتپژوهشی  -علمیمقاالت  توصیفی
 کردند گزارش «1384-1388های طی سال ورزشی

 بیشترین و ،درصد 1/34فیزیولوژی با  گرایش که
 کمترین درصد، 62/1بدنی با تربیت آموزش گرایش

 .است داده اختصاص خودرا به نویسندگان تعداد
 در شدهاستفاده پژوهشروش  بیشترین ،همچنین
 درصد از 14/53توصیفی با  هایانواع روش مقاالت،

 .بود مقاالت کل
( پژوهشی را با هدف بررسی 2014ی و همکاران )ضیای

تحلیل محتوای مقاالت نشریة علوم حرکتی ورزش 
تعداد  ،در این پژوهشدانشگاه خوارزمی انجام دادند. 

. مجله  بررسی شدند 11های یک تا مقاله از شماره 167
 برای شدهصرف هایماه میانگینکه نتایج نشان داد 

 بیشترین ،ماه بود. همچنین 4/6مقاله  هر پذیرش
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 که بود مقاالتی به مربوط هاپژوهی پژوهشهم درصد
 نتایج تحلیل با .شده بودند نگاشته یسندهنوسه  توسط
 شد که در مقاالت مشخص شناسیبه روش مربوط

و تنها  کمی تحقیق روش از )درصد  2/95مقاله ) 159
کمی  تحقیق درصد( از روش 8/4در هشت مقاله )

 8/56مقاالت ) از نیمی از بیش استفاده شده است.
 فیزیولوژی و ورزشی مدیریتة حیط دو درصد( در

 از ها حاکییافته براین،عالوه .اندشده تهشنگا ورزشی
 و آموزشی ورزش ةحیط در مطالعات اکثر که بود آن

 .اندبوده اقشار ویژه ورزشة حیط در مقاالت کمترین
توان زمینه میشده دراینبراساس نتایج مطالعات انجام

پژوهشی،  هایطرحتحلیل محتوای که دریافت 
شده ت و کتب چاپ، مقاالیافتهخاتمهی هانامهپایان

های ریزیی در برنامهارزشمند عنوان معیارتواند بهمی
 .آتی استفاده شوند

 زمانی، هر مقطع در که است راستا، بدیهیدراین
 شرایط نسبت به رشته هر در پژوهشی هایگرایش
 ها بیشتربعضی از موضوع باشد؛ متفاوت موجود

 نادیده گرفته دیگر بعضی و گیرندمی قرار موردتوجه
 پژوهشیهای طرح محتوای تحلیل شوند؛ بنابراین،می

 و هاگرایش از آگاهی برای ابزار مناسبی هر رشته
 مطرح هایموضوع و شخصی پژوهشگران هایسلیقه
 سیر تحولی طرح ها دهندة تواند نشانمی و است

 مطالعة ،اساسبراین ؛باشد متمادی هایسال طیدر
های پژوهشساختار  به تر،جامع رویکردی با حاضر
 شناسی ورزشی و رفتار حرکتیدر حیطة روان شدهانجام

 رسدمی نظربهپردازد. در پژوهشگاه علوم ورزشی می
 بندی جامع وطبقه تواندمی پژوهش این نتایج که

فراهم  هاآن کیفیت افزایش درجهت یارزشمند بازخورد
هدف پژوهش حاضر تحلیل توصیفی  بنابراین، آورد؛
شناسی ورزش و رفتار حرکتی های پژوهشی روانطرح

 بود. در پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 شناسی پژوهشروش
 آماریجامعه و نمونۀ 
های طرح همة شاملش حاضر جامعة آماری پژوه
در حوزة یافته های خاتمهنامهپژوهشی و پایان

که توسط  شناسی ورزشی و رفتار حرکتی استروان
اند. با توجه هشگاه علوم ورزشی حمایت مالی شدهپژو

حاضر مبنی بر تحلیل توصیفی  پژوهشبه هدف 
 ةحوز ه درافتیخاتمههای نامهپایانپژوهشی و  هایطرح
شمار ، از روش تمامشناسی ورزشی و رفتار حرکتیروان

عنوان کل جامعة آماری بهکه طوریاستفاده شد؛ به
نمونة آماری  ،اساسنمونة آماری انتخاب شد؛ براین

عنوان طرح پژوهشی در رشتة  12 پژوهش حاضر شامل
 هفتطرح پژوهشی و عنوان  29شناسی ورزشی، روان

در رشتة رفتار حرکتی یافته نامة خاتمهپایانعنوان 
 هستند.

 آوری اطالعاتگردهای ابزار و روش
 با استفاده و تحلیلی -توصیفی روش به حاضر پژوهش

 هایداده همة .شد انجام محتوا تحلیل تکنیک از
شناسی حوزة روانی هانامهپایانهای پژوهشی و طرح

هشگاه علوم پژوطرف که ازورزشی و رفتار حرکتی 
ای بودند، به روش کتابخانه ورزشی حمایت مالی شده

 ازطریق هادادهمراجعة مستقیم گردآوری شدند. و 

در پژوهشگاه علوم ورزشی  چاپی موجود هاینسخه
 پژوهش این در مورداستفاده ابزار شدند. آوریجمع

از اساتید  نفر پنج که بود یست کدگذاریلچک شامل
را ارزیابی و تأیید  آن محتوایی روایی ،علوم ورزشی

 و شدهثبت اطالعات درستی از اطمینان . برایکردند
از چهار کدگذار  ،نظرهای شخصی و تعصب از جلوگیری

 برای تعیین ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد
. (2014؛ ضیایی و همکاران، 2012شریفی و همکاران، )

وافق بین ز آزمون اسکات، ضریب تبا استفاده ا
لیست مورد استفاده دست آمد. چکبه 93/0کدگذاران 

سؤال براساس نوع طرح برمبنای  12نیز  شامل 
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بندی طرح بودن، طبقهای، بنیادیکاربردی، توسعه
و  آموختگیبودن، سطح دانشنبراساس خرد یا کال

ها، میزان مشارکت مالی مجریان طرحجنسیت 
ها، در اجرای طرح های اجراییها و سازماندانشگاه

علمی پژوهشگاه، تعداد سهم مشارکت اعضای هیئت
ها، نوع ابزار مورداستفاده و توصیف ناظران طرح
ثبت همچنین، و  ر ساخت ابزارها از منظخروجی طرح

 بود.اختراع 

 هاهای پردازش دادهروش
از آمار توصیفی شامل  ،پژوهش حاضربا توجه به هدف 

ارد، جداول، نمودارها، درصد و میانگین، انحراف استاند
، تمامی عملیات آماری د. همچنینشصدک استفاده 

و  2010ار اکسل نسخة افزموردنظر در نرم
 د.شانجام  18نسخة  .اس.پی.اس.اس

 

 نتایج
های طرحهای توصیفی مرتبط با یافته ،در این بخش
 هایدر گرایش یافتههای خاتمهنامهپایانپژوهشی و 

پژوهشگاه علوم شناسی ورزشی و رفتار حرکتی روان
شمارة یک، در جدول  ورزشی تحلیل خواهند شد.

 یافتهخاتمه هایطرحاطالعات مربوط به توزیع فراوانی 
بودن ارائه شده بنیادی ای ومبنای کاربردی، توسعهبر

 است.

 

 بودنبنیادی و ایبرمبنای کاربردی، توسعه یافتهخاتمه هایطرح. توزیع فراوانی 1جدول 

 مجموع دنوببنیادی دنوبایتوسعه بودنکاربردی فراوانی

 41 1 2 38 پژوهشی هایطرحتعداد 
 درصد 100 44/2 88/4 68/92 پژوهشی هایطرحدرصد 

، شمارة یکجدول  شده دربراساس اطالعات ارائه
 38کاربردی ) ،یافتهخاتمه هایطرحبیشترین میزان 

 عدد( بوده است. 1بنیادی ) ،عدد( و کمترین آن

اطالعات مربوط به شمارة دو، در جدول  همچنین،
برمبنای ملی و  یافتهخاتمه هایطرحتوزیع فراوانی 

 بودن ارائه شده است.کالن و خرد
 

 بودنبرمبنای ملی، کالن و خرد یافتهخاتمه هایطرح. توزیع فراوانی 2جدول 

 طرح خرد طرح کالن  طرح ملی  فراوانی

 39 1 1 پژوهشی هایطرحتعداد 
 12/95 44/2 44/2 پژوهشی هایطرحدرصد 

 ،جدول شمارة دوشده در اطالعات ارائهبراساس 
نوع طرح خرد از یافتهخاتمه هایطرحبیشترین میزان 

 هایطرحدرصد( و کمترین آن نیز  12/95عدد یا  39)
در جدول  .درصد( است 44/2عدد یا  یککالن  ) خرد و

از سال  یافتهخاتمه هایطرحتوزیع فراوانی شمارة سه، 
 . است ارائه شده 1394تا  1379
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شناسی عدد( رفتار حرکتی و روان 7)ی هانامهپایانو  عدد( 41) یافتهخاتمه هایطرح. توزیع فراوانی 3جدول 

 ورزشی

شناسی ورزشیروان رفتار حرکتی سال انجام طرح  تعداد کل 

1379سال   0 1 1 

1380سال   1 1 2 

1381سال   0 0 0 

1382سال   2 1 3 

1383سال   2 0 2 

1384سال   1 1 2 

1385سال   2 0 2 

1386سال   1 0 1 

1387سال   5 1 6 

1388سال   4 1 5 

1389سال   2 0 2 

1390سال   3 0 3 

1391سال   1 0 1 

1392سال   7 2 9 

1393سال   2 3 5 

1394سال   3 1 4 

 48 12 36 تعداد کل

 هایطرحنتایج مربوط به توزیع فراوانی  ،همچنین
 1379شده از سال های حمایتنامهو پایان یافتهخاتمه

فقط یک طرح در  1379در سال که نشان داد  1394تا 
سال  شناسی ورزشی انجام شده است. درانحیطة رو

شناسی ورزشی های رواننیز در هریک از حیطه 1380
و رفتار حرکتی یک طرح انجام شده است. نتایج نشان 

طرحی در این دو حیطه انجام  1381در سال که داد 
شناسی ، در حیطة روان1382نشده است. در سال 

ورزشی یک طرح و در حیطة رفتار حرکتی دو طرح 
ز فقط دو طرح پژوهشی نی 1383. در سال اندجام شدهان
، در سال . همچنیناندر حیطة رفتار حرکتی انجام شدهد

نظر یک طرح انجام دهای موردر هریک از حیطه 1384
 1386و  1385 هایشده است. نتایج مربوط به سال

ر حیطة ترتیب دو و یک طرح پژوهشی دکه بهنشان داد 

 1387. نتایج مربوط به  سال اندرفتار حرکتی انجام شده
 ،شناسی ورزشیکه در حیطی رواننشان داد  1388و 

رح و در حیطة رفتار حرکتی نیز در هر سال یک ط
شده انجام نامة حمایتترتیب پنج و چهار طرح و پایانبه

نیز  1391تا  1389. نتایج مربوط به سال های اندشده
شناسی ورزشی طرحی که در حیطة رواننشان داد 

ترتیب دو، حیطة رفتار حرکتی بهده است و در انجام نش
اند. شده انجام شدهنامة حمایتسه و یک طرح و پایان

 1394تا  1392های ، نتایج مربوط به سالنهایتدر
، دو، سه و شناسی ورزشیکه در حیطة رواننشان داد 

ترتیب هفت، یک طرح و در حیطة رفتار حرکتی نیز به
در . اندجام شدهشده انامة حمایتندو و سه طرح و پایان
پژوهشی  هایطرحتوزیع فراوانی  جدول شمارة چهار،

 ارائه شده است.تفکیک جنسیت مجری به
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 تفکیک جنسیت مجرییافته بهپژوهشی خاتمه هایطرح. توزیع فراوانی 4جدول 

 درصد کل کل درصد رفتار حرکتی درصد ورزشیروان شناسی  جنسیت

 49/80 33 86/82 24 75 9 مرد
 51/19 8 24/17 5 25 3 زن

در شمارة چهار، شده در جدول های ارائهبراساس یافته
پژوهشی  هایطرحتوزیع فراوانی  ،پژوهش حاضر

. نتایج این تفکیک جنسیت مجری نیز بررسی شدبه
از  ،شناسی ورزشیکه در حیطة روانبخش نشان داد 

 سهنُه طرح را مردان و  ،شدهطرح انجام 12مجموع 

اند. در حیطة رفتار حرکتی نیز ح را زنان انجام دادهطر
طرح را مردان و پنج  24، شدهطرح انجام 29از مجموع 

شمارة در جدول همچنین، ند. اطرح را زنان انجام داده
تفکیک شده بهی حمایتهانامهپایانتوزیع فراوانی  ج،پن

 .استارائه شده  جنسیت مجری

 

 تفکیک جنسیت مجری به یافتهخاتمهی هانامهپایانتوزیع فراوانی  . 5جدول 

 درصد کل کل شناسی ورزشیروان رفتار حرکتی جنسیت

 71/85 6 0 6 مرد

 29/14 1 0 1 زن

، شمارة پنجشده در جدول های ارائهبراساس یافته
 )شش نامه را داشتند پایانمردان بیشترین میزان 

نامة ، پایانشناسی ورزشیدر حوزة روان وعنوان( 
شمارة در جدول همچنین،  .وجود نداشتای شدهحمایت

 هایطرحمجریان  توزیع فراوانی رتبة علمی شش،
تفکیک حوزة تخصصی و تعداد به یافتهخاتمهپژوهشی 

 کل ارائه شده است.

 

 یافتهخاتمهپژوهشی  هایطرحمجریان  . توزیع فراوانی رتبۀ علمی6جدول 

 درصد کل تعداد کل شناسی ورزشیروان رفتار حرکتی آموختگیسطح دانش

 32/7 3 1 2 مربی
 61/75 31 7 24 استادیار
 63/14 6 3 3 دانشیار

 44/2 1 1 0 استاد

در ، شمارة شششده در جدول براساس اطالعات ارائه
یک طرح با رتبة مربی،  ،حیطة روان شناسی ورزشی

هفت طرح با رتبة استادیار،  سه طرح با رتبة دانشیار و 
. در حیطة اندم شدهیک طرح با رتبة علمی استاد انجا

طرح با رتبة  24یز دو طرح با رتبة مربی، رفتار حرکتی ن

در . اندرح با رتبة دانشیار انجام شدهو سه ط استادیار
یافته اختصاص ةنهزیشمارة هفت، در جدول ادامه، 

های تفکیک حوزهها )به ریال( بهبرای اجرای طرح
ارائه  1394تا سال  1379از سال  شدهمطالعه تخصصی

 شده است.

 

 



 12                                                                                                   های پژوهشی حوزة ...طرحتحلیل توصیفی 

 

 

 در هر سالهای تخصصی تفکیک حوزهها )به ریال( بهطرح یافته برای اجرای. هزینۀ اختصاص7 جدول

طرحسال انجام  شناسی ورزشیروان رفتار حرکتی  )ریال( هزینة کل   

 20.000.000 20.000.000 0 1379سال 

50.0009.25 12.000.000 13.950.000 1380سال   

 0 0 0 1381سال 

000100.89. 17.800.000 74.300.000 1382سال   

 74.200.000 0 74.200.000 1383سال 
000230.302. 265.430.000 36.800.000 1384سال   

 60.000.000 0 60.000.000 1385سال 
 41.850.000 0 41.850.000 1386سال 

000300.499. 101.200.000 398.100.000 1387سال   

000850.435. 98.700.000 337.150.000 1388سال   

 74.500.000 0 74.500.000 1389سال 
 245.170.000 . 245.170.000 1390سال 
 86.900.000 0 86.900.000 1391سال 
40.000495.2 183.500.000 311.740.000 1392سال   

0.0005.3197.1 1.012.000.000 185.350.000 1393سال   

000279.26. 55.000.000 207.790.000 1394سال   

در ، شمارة هفتشده در جدول براساس اطالعات ارائه
 20.000.000شناسی ورزشی در حوزة روان، 1379سال 

ای زة رفتار حرکتی در این سال هزینهریال و در حو
، در حیطة 1380در سال پرداخت نشده است. 

ریال و در حیطة  12.000.000شناسی ورزشی روان
 هایطرحریال هزینه به  13.950.000رفتار حرکتی 

در هر  ،1381سال در پژوهشی اختصاص یافته است. 
، 1382در سال . حوزه طرحی وجود نداشته است دو

 265.430.000، 1384ریال، در سال  17.800.000
تا  1389و  1386، 1385، 1383های ریال و در سال

شناسی ورزشی طرحی وجود در حیطة روان 1391
 ترتیبنیز به 1388و  1387های ت. در سالنداشته اس

 ریال هزینه 98.700.000ریال و  101.200.000
تا  1392های در سال ،نهایتدر اختصاص یافته است.

 1.012.000.000ریال،  183.500.000ترتیب به 1394
 هایطرحریال هزینه به  55.000.000ریال و 

شناسی ورزشی اختصاص یافته است. نتایج مربوط روان

رفتار  هایطرحیافته به های اختصاصنهبه میزان هزی
 1381و  1379 هایسالدر که نشان داد حرکتی نیز 

، 1380در سال  طرحی وجود نداشته است. همچنین،
در . ریال بود 13.950.000یافته میزان هزینة اختصاص

 74.300.000ترتیب نیز به 1388تا  1382های سال
ال، ری 36.800.000، ریال 74.200.000ریال، 

، ریال 41.850.000 ،ریال 60.000.000
به  ریال 337.150.000ریال و  398.1000.000

رفتار حرکتی اختصاص یافته است.  حوزة هایطرح
میزان هزینة نیز  1394تا  1389های ، در سالدرنهایت

ریال،  74.500.000ترتیب بهیافته اختصاص
ریال،  86.900.000ریال،  245.170.000
ریال و  185.350.000 ریال، 311.740.000
هشت، میزان در جدول شمارة . ریال بود 207.790.000

های اجرایی در ها و سازمانمشارکت مالی دانشگاه
ارائه  1394تا  یافتهخاتمهپژوهشی  هایطرحاجرای 

 شده است.
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 پژوهشی هایطرحهای اجرایی در اجرای ها و سازمان. میزان مشارکت مالی دانشگاه8جدول 

 پژوهشگاه علوم ورزشی اجراییهای ه ها و سازماندانشگا 

 درصد 100 صفر درصد میزان مشارکت مالی
 

شمارة هشت، شده در جدول براساس اطالعات ارائه
های اجرایی ها و سازماندرصد مشارکت مالی دانشگاه

 ،پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی هایطرحدر اجرای 
 ،همچنین صفر درصد بوده است. 1394تا پایان سال 

لمی عسهم اعضای هیئت شمارة نه،در جدول 
سایر علمی پژوهشگاه نسبت به اعضای هیئت

 پژوهشی ارائه شده است. هایطرحها در اجرای دانشگاه

 

 ها علمی سایر دانشگاهنسبت به اعضای هیئتها در اجرای طرحعلمی پژوهشگاه . سهم اعضای هیئت9جدول 

 های سایر دانشگاهعلماعضای هیئت علمی پژوهشگاهاعضای هیئت 

 35 6 هاتعداد طرح
 درصد 37/85 درصد 63/14 هادرصد طرح

، در اجرای شمارة نهشده در جدول طبق نتایج ارائه
هشگاه علوم ورزشی سهم پژوهشی پژو هایطرح

درصد و سهم  63/14 ،علمی پژوهشگاهاعضای هیئت
درصد  37/85ها علمی سایر دانشگاهاعضای هیئت

حوزة  هایطرحسهم  ،10شمارة  در جدول .است
 هایطرحاز مجموع کل  ،فناوری و منجر به ثبت اختراع

 ارائه شده 1394تا سال  1379از سال مطالعه مورد
 .است

 

 پژوهشی هایطرححوزة فناوری و منجر به ثبت اختراع از مجموع کل  هایطرح. سهم 10جدول 

 
حوزة فناوری و منجر به ثبت  هایطرحسهم 

 اختراع
 هاحسایر طر

 39 2 هاتعداد طرح
 12/95 88/4 هادرصد طرح

 
، سهم 10 شمارة شده در جدولبراساس اطالعات ارائه

حوزة فناوری و منجر به ثبت اختراع از  هایطرح
تا سال  1379از سال  یافتهخاتمه هایطرحمجموع کل 

در  .درصد( است 88/4عنوان طرح ) دو، تعداد 1394

 هایطرحتوزیع فراوانی ناظران ، 11جدول شمارة 
تفکیک یافتة پژوهشگاه علوم ورزشی بهپژوهشی خاتمه

 ارائه شده است.حوزه های تخصصی 

 

 مطالعهمورد های تخصصیتفکیک حوزهها بهی ناظران طرح. توزیع فراوان11جدول 

 شناسی ورزشیروان رفتار حرکتی 

 10 29 دارای یک ناظر هایطرح
 2 0 دارای دو ناظر هایطرح

 12 29 کل ناظران طرح ها
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 حوزةدر ، 11شمارة شده در جدول براساس نتایج ارائه
 29تعداد شده )انجام هایطرحتمامی  ،حرکتی رفتار
شناسی حوزة روان در . هستندیک ناظر  دارای( طرح

طرح دارای یک ناظر و تعداد دو  10د نیز تعداورزشی 
 ،12شمارة  ولدر جد. طرح دارای دو ناظر هستند

اطالعات مربوط به توزیع فراوانی روش اجرای 

از  ،شدهحمایتی هانامهپایانپژوهشی و  هایطرح
. نامه ارائه شده استاده از ابزار یا پرسشمنظر استف

، از 12 شمارة ولشده در جدبراساس اطالعات ارائه
 26تعداد  یافتهخاتمههای نامهپژوهشی پایان هایطرح

عنوان دارای ابزار  22امه و نعنوان آن دارای پرسش
 اند. بوده

 

نامهپژوهشی از منظر استفاده از ابزار یا پرسشهای نامهو پایان ها. توصیف روش اجرای طرح12جدول   

  نامهپرسش ابزار تعداد

 های پژوهشیطرح 25 16 41

 هانامهپایان 1 6 7
 تعداد کل 26 22 48
 درصد کل 17/54 83/45 100

 

 بحث و نتیجه گیری
 و مطالعه برای که است استاندارد روشی محتوا تحلیل

نظیر  ایشدهثبت اطالعات هایویژگی شناسایی
های مقاالت، طرح ها،نامهپایان ها،کتابها، نوشتهدست

 به مدیریت و رودمی کارهها بو دیگر حیطه پژوهشی

 گیری،تصمیم و مشکالت شناسایی در ارگان یک

و روند  هافرصت علمی، سنجش ها،داده بندیطبقه
 را پژوهشگر . این روش کندمی کمک پژوهشی آینده

 آسانیبه را اطالعات از زیادی حجم که سازدقادر می

 است سودمندی روش و درآورد یافتهسازمان صورتبه

 رود؛می کاربه منابع موضوعی بررسی روند برای که
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل  اساس،براین

 یهانامهپایانو  های پژوهشیمحتوای طرح
شناسی ورزشی و رفتار حرکتی روانیافتة خاتمه

تا پایان سال  1379از سال پژوهشگاه علوم ورزشی 
  انجام شد. 1394

 یافتهخاتمههای بندی طرحطبقهنتایج مربوط به 
بودن نشان داد دیبنیا ای وکاربردی، توسعهبراساس 

درصد،  68/92کاربردی  یافتهخاتمههای میزان طرحکه 
. درصد است 44/2درصد و بنیادی  88/4ای توسعه

بندی تقسیم ، نتایج پژوهش حاضر درزمینةهمچنین

براساس طرح ملی، کالن و خُرد  یافتهخاتمه هایطرح
ع نواز یافتهخاتمه هایطرحبیشترین میزان که نشان داد 

 هایطرحدرصد( و کمترین آن نیز  12/95خرد )طرح 
 درصد( هستند. 44/2و کالن  ) ملی

های نامهها و پایانتایج مربوط به توزیع فراوانی طرحن
نشان داد  1394تا  1379 سال ازتفکیک به یافتهخاتمه

بیشترین میزان طرح و  ،حرکتیدر گرایش رفتار که 
کمترین آن مربوط به و  1392نامه مربوط به سال پایان
است که طرحی در این سال نداشتند. در  1379سال 

شناسی ورزشی نیز بیشترین میزان طرح حیطة روان
ای هو کمترین آن مربوط به سال 1393مربوط به سال 

است که  1391و  1390، 1389، 1385، 1383، 1381
  طرحی در این سال نداشتند.

نتایج مطالعات  اب پژوهشاین  آمده ازدستهنتایج ب
پیتز و  ،(2003آذرانفر )زمینه مانند شده دراینانجام

رهنمای (، 2007زاده و همکاران )اکبر (،2005پدرسون )
( همسو 2014قاسمی ) ( و2014) رودپشتی و همکاران

ای به ( در مطالعه2007زاده و همکاران )است. اکبر
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و  هایطرحبررسی 

 ،اختند. در این مطالعهدخدمات درمانی کرمانشاه پر
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بررسی شدند که  1380تا  1370های سال هایطرح
نوع طرح از یافتهخاتمه هایطرحنشان داد میزان نتایج 

همچنین، درصد است. 19درصد و  طرح کالن  81رد خ
توای ( در پژوهشی به بررسی تحلیل مح2013قاسمی )

ارشد و دکتری تخصصی رشتة ی کارشناسیهانامهپایان
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور پرداخت. تربیت

 پژوهشروش  یننتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر
درصد(،  2/76، توصیفی )نظر راهبرداز شدهکارگرفتههب

کاربردی  ،نظر هدف( و از3/44، پیمایشی )نظر اجرااز
 درصد( بودند.  100)

 هایطرحتفکیک مجریان نتایج مربوط بهبراین، افزون
مردان که شده براساس جنسیت نشان داد انجام

اد کمترین تعدطرح و زنان  33داد طرح را با بیشترین تع
ج پژوهش حاضر نتایاند. طرح را با هفت طرح انجام داده

 که شده نیز نشان داد های حمایتنامهدر ارتباط با پایان
ای طی نامهوان شناسی ورزشی پایاندر حیطة ر

ر حیطة و د است انجام نشده 1394تا  1379های سال
نامه را مردان و یک رفتار حرکتی نیز شش پایان

توزیع نتایج مربوط به  اند.نامه را زنان انجام دادهپایان
پژوهشی  هایطرحمجریان  فراوانی رتبة علمی

که در  تفکیک حوزة تخصصی نشان دادبه یافتهخاتمه
بیشترین میزان طرح مربوط به  ،شدههای مطالعهحوزه

های . همچنین، در حیطهمی استادیار استرتبة عل
طرح مربوط به رتبة علمی بررسی کمترین میزان مورد

شناسی ورزشی یک طرح که در حیطة روان استاد است
نتایج  وجود نداشت. و در حیطة رفتار حرکتی طرحی

سجادی و آمده با نتایج مطالعات دستهب
ی و همکاران ضیای(، 2012قاسمی ) ،(2010همکاران)

 همسو است.  (2014عسگری و همکاران )( و 2013)
ای را با هدف ( مطالعه2014عسگری و همکاران )

 ورزشی نشریة مدیریت محتوای مقاالت تحلیل

نشگاه خوارزمی انجام دادند. علوم ورزشی دا در پژوهش
 نشریه این ورزشی مدیریت مقاالت درصد از 1/67

 ورزشی و مدیریت تحصیالت با پژوهشگران توسط

 هایگرایش سایر پژوهشگران توسط هاآن بقیة

اند. شده نگاشته بدنیتهای غیرتربیرشته و بدنیتربیت
 نویسندگان بیشتر که داد نشان هایافته همچنین،

 4/39درصد(  46استادیار ) علمی دارای درجةمقاالت 
 رفتار مطالعاتی حوزة به مربوط مقاالتاز  درصد

از مقاالت مربوط به حوزة درصد  شش سازمانی و
همچنین، شریفی و . هستند مدیریت شناسیروان

تحلیل »ای را با عنوان ( مطالعه2012همکاران )
پژوهشی  -های نشریات علمیتوصیفی مقاله

تا  1384های بدنی و علوم ورزشی طی سالتربیت
های المپیک، پژوهش تحلیل محتوای نشریه با« 1388

، در علوم ورزشی، حرکت و علوم حرکتی و ورزش
شاخص سهم موضوعی مقاالت، مشارکت  هفتقالب در

ها و خذ، روشهای علمی تخصصی، منابع و مآگروه
 علمی مؤلفان، مشارکت های مورداستفاده، رتبةشیوه

مدت زمان پذیرش مقاالت انجام دادند.  نویسندگان و
، گرایش فیزیولوژی هاپژوهش آن اساس نتایجبر

 استفاده دردرصد بیشترین موضوع مورد 34ی با ورزش
. همچنین، مؤلفان با رتبة علمی استادیار این مقاالت بود

. نویسندگان بودند درصد، بیشترین تعداد 67/65با سهم 
شده در مقاالت، انواع استفاده پژوهشبیشترین روش 

درصد از مجموع کل  14/53های توصیفی با روش
 . اندمقاالت بوده

کرد  برمبنای میزان هزینهشده براساس اطالعات ارائه
 روان شناسی ورزشی و رفتار حرکتی، هایطرحجهت 

با  1393سال به ها مربوط بیشترین میزان هزینة طرح
کمترین هزینه مربوط به سال یال و ر 1.197.350.000

که در این سال در هر دو حوزه طرحی  است 1381
، ازلحاظ هریک از وجود نداشته است. همچنین

شده، بیشترین میزان هزینه در های مطالعهحوزه
با  1393شناسی ورزشی مربوط به سال روان

مربوط ریال و کمترین میزان هزینه  1.012.000.000
و  1390، 1389، 1386، 1385، 1381های ه سالب

ها طرحی در حوزة است که در این سال 1391
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شناسی ورزشی انجام نشده است. در حوزة رفتار روان
 1392حرکتی نیز بیشترین میزان هزینه مربوط به سال 

ریال و کمترین میزان هزینه مربوط  311.740.000با 
ها در این سالاست که  1381و  1379های به سال

نتایج  وزة رفتار حرکتی انجام نشده است.طرحی در ح
زاده اکبرمطالعة حاضر با نتایج مطالعات  آمده ازدستهب

( 2011مقدم و همکاران )رضاخانی ،(2007و همکاران )
همسو است.  (2013عسگری و همکاران ) و

ای را ( مطالعه2014) رودپشتی و همکارانراستا، دراین
ی رشتة هانامهپایانبا هدف بررسی تحلیل محتوای 

 1390تا  1386های ارشد حسابداری در سالکارشناسی
که نشان داد جام دادند. نتایج این مطالعه در ایران ان
 نامهپایاندرصد دارای بیشترین تعداد  75مردان با 

پژوهشی را با هدف ( 2006آذرانفر ) ،بودند. همچنین
 رشتة هاینامهنپایا محتوای تحلیلبررسی 

 تا 1373 هایسالدر  رسانیاطالع و کتابداری

 علمی مدارک و اطالعات پژوهشگاه در که 1382

 ،. در این مطالعهانجام داد موجود بودند،)ایرانداک(  ایران
و نتایج این مطالعه نشان  بررسی شدند نامهپایان 240
درصد از  91/42درصد و زنان  09/56که مردان داد 

 1موندلو و پدرسن ،همچنین. ندانجام دادرا  هانامهپایان
بررسی تحلیل محتوای  در پژوهشی با هدف (2003)

که در مقاالت اقتصاد ورزشی دریافتند  مقاالت نشریة
 3/95، مردان 2002تا  2000 هایشده از سالچاپ

درصد از نویسندگان مقاالت را  7/4درصد و زنان 
حاضر مبنی بر براساس نتایج مطالعة . تشکیل دادند

اتید زن و مطالعات های استعداد پژوهش بودنکم
شود یهای تخصصی بانوان، پیشنهاد ممربوط به حیطه

های در سال های پژوهشیاین موضوع در تعیین اولویت
 نظر قرار گیرد.آینده، مد

حوزة فناوری و منجر  هایطرحسهم نتایج مربوط به 
مطالعه از مورد هایطرحاز مجموع کل  ،به ثبت اختراع

                                                           
 

و طرح د صرفاًکه نشان داد  1394تا سال  1379سال 
زمینه شده درایناند. نتایج ارائهمنجر به ثبت اختراع شده

 هایطرحمجریان و پژوهشگران  نداشتنتوجهبیانگر 
 .استحوزة فناوری و ثبت اختراع به این شده انجام

 یافتهخاتمهپژوهشی  هایطرحتوزیع فراوانی ناظران 
در حوزة که نشان داد های تخصصی زهتفکیک حوبه

 29د شده )تعداانجام هایطرحتمامی  ،رفتار حرکتی
شناسی طرح( دارای یک ناظر هستند. در حوزة روان

طرح دارای یک ناظر و تعداد دو  10د ورزشی نیز تعدا
اطالعات مربوط  ،هایتطرح دارای دو ناظر هستند. درن

پژوهشی و  هایطرحبه توزیع فراوانی روش اجرای 
شده از منظر استفاده از ابزار یا ی حمایتهانامهپایان

های نامهپژوهشی و پایان هایطرحنامه از پرسش
 22نامه و عنوان آن دارای پرسش 26داد تع ،یافتهخاتمه

آمده در این دستهنتایج باند. عنوان دارای ابزار بوده
ندلو و پدرسن مومطالعات  هایقسمت با نتایج یافته

عسگری و ( و 2013ی و همکاران )ضیای ،(2003)
قاسمی راستا، ( همسو است. دراین2013همکاران )

( در پژوهشی به بررسی تحلیل محتوای 2012)
ارشد و دکتری تخصصی رشتة ی کارشناسیهانامهپایان

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور پرداخت. تربیت
نامه که ابزارهای پرسش دادنتایج این مطالعه نشان 

درصد( بیشترین استفاده  7/31درصد( و آزمون ) 2/59)
ی تخصصی ارشد و دکتری کارشناسیهانامهپایانرا در 

نیز در وهلة اول  استفادهمورد هایابزار داشتند. وضعیت
هلة دوم پژوهشگرساخته درصد( و در و 3/63استاندارد )

( 2014ن )همکارای و بودند. ضیایدرصد(  2/32)
بررسی تحلیل محتوای مقاالت پژوهشی را با هدف 

ورزش دانشگاه خوارزمی انجام ة علوم حرکتی نشری
مقاالت  شناسیبه روش مربوط نتایج دادند. با تحلیل

 روش از )درصد 2/95مقاله ) 159 شد که در مشخص
درصد( از  8/4و تنها در هشت مقاله ) کمی تحقیق

1. Mondello & Pedersen 
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 نیمی از بیش است. کمی استفاده شده پژوهش روش
 ورزشی مدیریتة حیط دو درصد( در 8/56مقاالت ) از
 براین،عالوه .اندشده تهشنگا ورزشی فیزیولوژی و

 حیطة در مطالعات اکثر که بود آن از ها حاکییافته
 ورزش حیطة در مقاالت کمترین و آموزشی ورزش

ن وپدرس و پیتز ،در مطالعة دیگری .اندبوده اقشار ویژه
 ساختار بررسى» عنوان باای مقالهدر ( 2005)

 مدیریت محتواى تحلیل ورزشی: مدیریت هاىپژوهش
 نشریة محتوا، تحلیل روش از استفاده با ،«ورزشی
 نویسندگان، ها،تعداد مقاله لحاظبه را ورزشى مدیریت

 موردپوشش هاىحوزه و پژوهش هاىروش سردبیرى،
 52 در پژوهش، هاى. براساس یافتهکردند بررسى
 در پژوهشى مقالة 233 موردبررسى، نشریة از شماره

 تألیف نویسنده 435 توسط (1-17هاى )دورهسال،  17
 درصد 61 و زنان را درصد 36 تعداد، این از .بودند  شده

 جنسیت نیز درصد  سه در .بودند مردان نوشته را

 ؛نویسندگان نشد. بیشترین داده تشخیص نویسندگان
 مردان و زنان تعداد بودند. علمىتئهی درصد 94یعنی 

پژوهش  روش .ندبود برابر داوران و دبیران ةجامع در نیز
 کیفى درصد 32 در و کمى ها،مقاله از درصد 68 در

 آمارى ةجامع موضوعى، پوشش لحاظبود. به
 استانداردهاى براساس پژوهش، در آن بررسىمورد

نتایج  وشد  بندىطبقه ورزشى مدیریت درسى برنامة
 درصد 40 یعنى ها؛مقاله درصد بیشترینکه  داد نشان

س نتایج براسا. بودند دانشگاهى ورزش به مربوط
بودن درصد مشارکت مالی مطالعة حاضر مبنی بر صفر

های های اجرایی در اجرای طرحها و سازماندانشگاه
،  1394لوم ورزشی تا پایان سال پژوهشی پژوهشگاه ع

های معاونت پژوهشی در اولویتکه  شودپیشنهاد می
های مشترک ای را برای طرحپژوهشی خود امتیاز ویژه

 ها قرار دهد.ها و سازمانبا سایر ارگان
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Abstract 

The purpose of this study was to conduct a descriptive analysis 

of sport psychology and motor behavior research projects administered by 

the Sport Sciences Research Institute (SSRI) up to the end of 2015. The 

statistical population consisted of all research projects and dissertations 

in sport psychology and motor behavior fields.  The coding checklist content 

validity, used to collect data, was evaluated and confirmed by five sports 

science professors. Results showed that the highest and the lowest number of 

research projects were applied and fundamental. They were also completed in 

2014 and 2013, respectively. The results revealed that most of the research 

projects were done by male researchers and mainly directed by associate 

professors. Also, the highest and lowest extents of funds were allocated in 

2014 and 2002, respectively. Based on measurement tools, 26 and 22 projects 

used questionnaires and lab instruments, respectively. Ultimately, based on 

the results obtained in this research, the micro and macro research programs 

of the SSRI can be designed and implemented. 
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