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 مند مطالعات حوزة ورزش زنانمرور نظام

 
 ∗ نازنین راسخ

ستادیار  علوم ورزشی، تهران، ایرانا شگاه   گروه مدیریت ورزشی، پژوه
 

 1چکیده

ــیر اجراپژوهش، مرور نظام  نیهدف از ا ــیفی، از نظر مسـ تحلیل   ،مند مطالعات حوزة ورزش زنان بود. روش تحقیق توصـ
ــنادي  يآوراز نظر جمع و محتوا ــت.اطالعات، اس ــاله، هانامهانیپا ،)N=1157( قیتحق يآمار ۀجامع اس ي هاطرح ،هارس

شی و مقاالت  ستفاده در  .بود 1394تا  1380سال  حوزة ورزش زنان از در شده  چاپ پژوه  کیشامل   قیتحق ابزار مورد ا
 يدسـت آمد. برا درصـد به  90 ،اسـکات یفرمول پ ۀلیوسـ کدگذاران آن به نیتوافق ب بیشـده بود که ضـر  يکدگذار ۀبرگ
ــ   داده لی وتحلهی تجز مار توصـ باط  یفیها از آ ــتن کات و خ  یو اسـ ــ و   SPSS18افزار نرم ن،ی) و همچندوی(آزمون اسـ

EXCELL2007  سطح معن ستفاده  ≥05/0P يدارادر  شان داد که   جنتای. شد  ا شتر تحقیقات  ن  در حوزة هگرفتانجامبی
خصوص ورزش زنان  ه در گرفتانجام قاتیدرصد). کل تحق  6/68( اندافتهیشار  تان 1394تا  1390 يهاسال  درورزش زنان 

صل  ست که از ا    1157به تعداد  1394تا  1380 يهاسال  ۀدر فا صد   7/85تعداد،  نیسند بوده ا سنا در را مقاالت به د از ا
 ورزش زنان، در حوزة هگرفتانجامتحقیقات  یکه در مورد پوشش موضوع   رسد ینظر مبه تیدر نها اند.خود اختصاص داده 

 شـنهاد یل وجود ندارد و پتعاد ،و ابزار یشـناسـ  روش نیمختلف و همچن یورزشـ  يهاشـته ها و رتوجه به مؤلفه ۀنیدر زم
ستقبال و توجه نو  در آنها، یقیتحق ازیها در کشور و ن مؤلفه نیاز ا کیهر تیبا توجه به اهم شود یم قرار  سندگان یمورد ا
 .رندیگ
 

 يدیکل يهاواژه

 ، ورزش زنان.هامقاله ،ي پژوهشیهاطرح ،هامحتوا، رساله لی، تحلهانامهانیپا ،رانیا        

                                                           
   gmail.com6663n.rasekh :Email@                           09125207290یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
 .است یمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا 1.

 

mailto:n.rasekh6663@gmail.com


 1400، پاییز 3، شمارة 13مدیریت ورزشی، دورة                                                                                                746

 

 

 مقدمه
براي حضور  يامسابقه المپیک در دوران جدید، زنان فرصت تازه ةو برپایی نخستین دور مبیست سدةبا آغاز 

اما  ،در مسابقات ورزشی یافتند. در این دوره از مسابقات المپیک فقط تعداد کمی از زنان شرکت داشتند

مختلف ورزشی، تعداد زنان ورزشکاري که  يهاسال به سال به نسبت افزایش مسابقات ورزشی در رشته

در تمامی مسابقات  يازنان حضور گسترده ،رو به افزایش یافت تا به امروز که ،کردندیدر مسابقات شرکت م

  ).1( ورزشی جهان دارند

بشري در حال دگرگونی است. توجه علم به  يهارشد روزافزون دانش ۀامروزه ورزش زنان در نتیج 

در جهت توسعه و گسترش  توانی، بر همین اساس مدیآیشمار مآن به ۀاز اصول اساسی در توسع ،ورزش

مختلف  يهانهیورزشی، کاربردهاي علمی ورزش را در زم يهاطیو پویایی مح يسازورزش زنان ضمن سالم

زایش و بالندگی فرهنگ علمی ورزش در  را برايت بدنی مدنظر قرار داد. باید فضاي الزم تربی يهاتیفعال

به آن خو  جیتدرکه ورزش جزو الینفک زندگی آنان شود و به ياگونهمحیط زندگی زنان فراهم کرد، به

ي با طور نهادبه شانیکه زندگ شوندیفرهنگ علمی ورزش سوق داده م يسوگیرند. زنان در صورتی به

  ).2( ورزش سامان بگیرد

بدنی و  يهاتیدر مشارکت دختران و زنان در فعال يریافزایش چشمگ ي،الدیم 70 ۀز اوایل دها

کسب  منظوربهمنظور آماده ساختن هرچه بیشتر زنان آموزشی به يهاورزشی مشاهده شده است. برنامه

 يازهیخود رغبت و انگ ۀورزشی گسترده و غنی شده است. این تغییرات به نوب يهارقابت ۀموفقیت در صحن

آنان به چگونگی آموزش  يهاعملکرد ورزشی زنان و نیز پاسخ يهاتیقابل ةقوي براي تحقیقات علمی دربار

 يهاافتهیو  جیو استفاده از نتا يریگورزش، بهره شرفتیتوسعه و پ ياست. برا وجود آوردهبهو تمرین 

 یبدن تیاز مشکالت و مسائل ترب ياریبس تواندیم یقاتیتحق يهااست. انجام پروژه يضرور يامر قاتیتحق

و  یبررس ،یبدن تیآن در ترب نکرد یو عمل قاتیمناسب از تحق ةمنظور استفادو ورزش را مرتفع سازد. به

 تیری. مدستیقاعده مستثنا ن نیاز ا زیکه ورزش زنان ن رسدینظر مبه ریناپذاجتناب يامر قاتیتحق یابیزار

 قاتیتحق يهاافتهیو  جیاز نتا دیبا ،مسائل مرتبط با ورزش ةکنندتیو هدا ییعنوان عامل اجرابه یورزش

 يهاتیزن در ورزش و فعال ةد. گسترش تحقیقات علمی دربارشومند و ارزشمند بهره حیو مطالعات صح

جدید علمی را بیش از پیش براي  يهاروش ۀورزشی و ارائ -بدنی او، نیاز به ترکیب اطالعات علمی 

 ). 2( ورزشکاران زن پدید آورده است
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داشته است. دانشمندان  ياگسترده شرفتیتوسعه و پ یعلوم ورزش ،ریاخ يهادر دهه نه،یزم نیدر هم

 تیمختلف ترب يهارا در حوزه يادیز يهاپژوهشمختلف،  يهاشیدر گرا یو پژوهشگران علوم ورزش

 اتیخود را در نشر يهاپژوهش يهاافتهیو  دهندیانجام م ی در حیطۀ ورزش زنانو علوم ورزش یبدن

  ).3( کنندیعرضه م یالمللنیو ب یمل ،يامنطقه يهاو کنفرانس یپژوهش -یعلم

 ،ها، رسالههانامهانیاند، پاداشته ییعلوم نقش بسزا ۀکه در توسع یپژوهش يهاتیاز فعال يادسته 

را از دیگر متون  یدسته از اسناد پژوهش نیاند. آنچه ابوده پژوهشی-ی و مقاالت علمی قاتیتحق يهاطرح

 يهامسائل و موضوع ساننینو است. بد يهانگرش ۀبدیع و ارائ يها، پرداختن به موضوعسازدیمتمایز م

شده ارائه يهاافتیها و رهنگرش ،و بر این اساس استاول اغلب بکر و دست هانامهانیشده در متون پامطرح

 ،هانامهانی. این امر تنها به این دلیل است که اصوالً پاشوندیفرد تلقی متوسط آنها در نوع خود منحصربه

به بررسی  رونیو ازا نندیگزیناي تحقیق برمعنوان زیربها را بهباریک و چارچوب محدودي از موضوع ۀرگ

 ةهمواره در زمر هانامهانیعلت پا. بدیننگرندیم تریو به آن تخصص پردازندیها با عمق بیشتري مموضوع

. شوندیو از ابزار و وسایل پژوهشی دانشجویان محسوب م ندیآیشمار ممنابع تحقیقات به نیتریاصل

 يهااطالعاتی شگرفی دارند و پیوسته نقش بسزایی در پژوهش يهاتیوان و قابلمتون اطالعاتی ت گونهنیا

ی و مقاالت علمی قاتیتحق يهاطرح ي،دکتر يهاامر در مورد رساله نیا ).4( کنندیآتی دانشجویان ایفا م

صورت به دیاسناد با نیا ،یپژوهش يهاتیدسته از فعال نیا تیتوجه به اهم با صادق است. زین پژوهشی-

و  ياهداف کاربرد ياند و دارادرست منحرف نشده ریاز مس ایتا مشخص شود که آ شوند لیتحل یعلم

 تواندیم نهیزم نیکه در ا یعلم يهااز روش یکی. ریخ ایکمک به حل معضالت و مشکالت جامعه هستند 

محتواست. روش تحلیل  لیتحلروش  ،شوداستفاده  یپژوهش يهاتیفعال ۀو منصفان قیدق لیتحل يبرا

ارزشمند شناخته شده است. عینیت، انتظام، عمومیت و  یعنوان روشتحقیق به يهامحتوا در میان روش

 لیروش تحل ازاتی. از جمله امتندهستبارز روش تحلیل محتوا  يهایژگیاز و ،ممکن کمی بودنحد تا 

 یشخص يپژوهش از نظرها يهاافتهیداشتن انجام آن و دور نگه یها، امکان عملروش ریمحتوا نسبت به سا

 لیبا استفاده از روش تحل ن،یهمچن). 5( شودیم دهید يدها تا حروش ریهاست که احتماالً در ساو تعصب

در این تحقیق، با  ).6( دکر لیوتحلهیرا انتخاب و آنها را تجز یمنابع اطالعات نیمدتراکار توانیمحتوا، م

در حیطۀ ورزش زنان  هگرفتانجام تحلیل محتوا) مطالعاتمند (نظامتوجه به اینکه موضوع اصلی، مرور 

ارائۀ پیشینۀ تحقیق در داخل و خارج از کشور به موارد ذیل اشاره کرده  در خصوصمحقق،  رونیازااست، 

 است:
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طبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلوالن، )، به تحلیل محتواي م7) (1394ایمانیان و همکاران (

دانشگاه  یبدن تیترب قاتیها و تحق، رسالههانامهانیپا تیوضع لیتحل)، به 8( )1392و همکاران ( یقاسم

تحلیل محتواي بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با )، به 9()1392و همکاران ( یشاهیعل، نور امیپ

تحلیل محتواي مقاالت مدیریت ورزشی )، به 10()1392تپه رشی و همکاران ( ،رویکرد ورزش بانوان

پژوهش در  یۀمقاالت نشر يمحتوا لیتحل )، به3()1392و همکاران ( يعسگر، مجالت علمی پژوهشی

پژوهشی  -نشریات علمی  يهاتحلیل توصیفی مقاله )، به11()1391و همکاران ( یفیشری، علوم ورزش

 نیعناو یبررس )، به12()1391نژاد (یفتح، 1384-1388 يهاورزشی طی سالتربیت بدنی و علوم 

مقاالت  يمحتوا لیتحل )، به13()1390و همکاران ( يعسگری، ورزش تیریمد يهاو رساله هانامهانیپا

 يمحتوا یبه بررس)، 14)(1389و همکاران ( یقاسم ی،پژوهش در علوم ورزش یۀنشر یورزش تیریمد

 طی یو ورزش یحرکت و علوم حرکت ،یپژوهش در علوم ورزش ک،یالمپ اتینشر یورزش تیریمقاالت مد

و همکاران  يدیع، رانیتحلیل محتواي نشریات ورزشی ا)، به 15()1386(بارفروش، 138تا  1380 يهاسال

 )، به17()1386( قاسمی، 33تا  1 ةاز شمار کیالمپ ۀمقاالت فصلنام يمحتوا لیبه تحل)، 16()1386(

تحلیل محتواي اخبار ورزشی  )، به18()1384( مرادعلی، ورزش ۀهاي ورزشی در توسعی نقش رسانهبررس

تحلیل محتواي اخبار ورزشی سیما ساعت  )، به19()1382( رهنما، یک ۀشبک 21بخش خبري ساعت 

، طی مزیتاوركیویننشریۀ  شدهچاپ) در تحلیل محتواي مقاالت 2013و همکاران ( 1، تایندال45:19

درصد مقاالت، مسابقات  3/2با محوریت پارالمپیک و ورزشکارانش بیان داشتند که  1955-2012ي هاسال

 ).20( گرفتیبرمي المپیک را در هايبازدرصد مقاالت،  97و حدود  دادندیمپارالمپیک را پوشش 

و  اسموکری، ورزش تیریمد ۀچهار مجل یسنجکتاب لیوتحلهیتجز) به 21()1201( 2يلبریش

 تیریمد ،یورزش تیریمد ۀپنج مجل یورزش تیریمقاالت مد يمحتوا لیتحل ) به22()2008( 3گراپندرف

و  تسیپ، ورزش یقانون يهاو جنبه ی، ورزش و موضوعات اجتماعیورزش یابی، بازاریالمللنیب یورزش

و پدرسن  5موندلوو  یورزش تیریمد یالمللنیب ۀمقاالت مجل يمحتوا لیبه تحل )23)(2005( 4پدرسن

 .پرداختند 2002تا  2000 يهااقتصاد ورزش در سال ۀمجل يمحتوا) به تحلیل 24()2003(

                                                           
1. Tynedal 
2. Shilbury 
3. Smucker & Grappendorf 
4. Pitts & Pedersen 
5. Mondello 
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 ۀنیدر زم یپژوهش قاتیاز تحق یگرفته، محقق با انبوهصورت يهایو با توجه به بررس زمینه نیدر هم

 يو کاربرد یعلم ةاستفاد منظوربهآن  يهاافتهی يسازکپارچهیو  بیمنظور ترکو به دشرو هورزش زنان روب

 یهیبد رونیازا شد. دادهه در حوزة ورزش زنان سوق گرفتمطالعات انجام يمحتوا لیبه سمت انجام تحل

 يهاتیاولو یدر طراح یورزش يو نهادها یپژوهش ،یمراکز آموزش ةطرح قابل استفاد نیا نتایج است که

 تیأه يورزش زنان و اعضا یمطالعات يهاطهیح شمندانیمحققان و اند نیو همچن یقاتیو تحق یپژوهش

 قاتیبه انجام تحق یلیتکم التیتحص انیمنظور سوق دادن دانشجوبه یو پژوهش یمراکز آموزش یعلم

در نظر دارد که با مطالعه  تحقیق نیدر ا زیمحقق ن رونیازا ورزش زنان است. ۀطیدر ح يو کاربرد یفیک

ورزش  بهترشناخت  منظوربه یاست، گام افتهیدر حوزة ورزش زنان صورت که  یقاتیتحق تحلیل محتوايو 

 زنان بردارد.

 

 یشناسروش

 يآوراز نظر جمع و روش تحقیق در این پژوهش از نظر استراتژي توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا

که  ییهاو رساله هانامهانیمقاالت، پا ،یپژوهش يهارا، طرح قیآماري تحق ۀجامع اطالعات، اسنادي است.

 قاتیتحق ریمطابق با اصول سا يریگنمونه ةویو ش ندداد لیورزش زنان اختصاص داشتند، تشک ۀنیبه زم

شده، در انتخاب منابع استفاده ییایاعتبار و پا تیتقو منظوربهشمار است. تمام يریگنمونه) 8( محتوا لیتحل

بوده و از انتخاب  1394تا  1380 یزمان ۀشده در فاصلانتخاب يهاپروژه کهياول ا ؛لحاظ شد تیچند اولو

استفاده  یقاتیتحقاز  نکهیدوم ا ؛اجتناب شد است، بوده 1380قبل از  يهاکه مربوط به سال یقاتیتحق

و  يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دأییمورد ت اتی(نشر دهشچاپ  یپژوهش -یکه در مجالت علم شد

از  ایو مجالت کشور)  اتی: بانک اطالعات نشررانیمگ ا ینترنتیا يهاگاهیمقاالت منتشرشده در پا

(موجود در  یو علوم ورزش یبدن تیترب یلیتکم التیشده در مقاطع تحصدفاع يهاو رساله هانامهانیپا

د در پژوهشگاه علوم موجو یپژوهش يهاکشور) و طرح يهانامهانیداك: بانک اطالعات پارانیا تیسا

 يهاتیجو محقق در ساوزنان در عنوان) استفاده و با توجه به جست ۀبر استفاده از کلم دی(با تأک یورزش

 افتی یمورد طرح پژوهش 16و  یشپژوه -یعلم ۀمقال 991مورد رساله، 38، نامهانیمورد پا 131 معتبر،

 شدهیطراح ياصفحه يکدگذار ۀاست. برگ يکدگذار يهابرگه ق،یتحق يهاداده يآورابزار جمع شد.

 لیتحل يبرگه براساس واحدها نیا يهاهیآن دستورالعملی وجود دارد. گو ي) است که براستیلچک هی(شب

 ن،یمع یحتمالهر پاسخ ا يبرا ياست که براساس دستورالعمل کدگذار قیدر سؤاالت تحق یمورد بررس
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پر  يبرگه کدگذار کی یهر نوع سند پژوهش يدر نظر گرفته شده و بر این اساس برا یکد اختصاص کی

نامه، نوع پژوهش( قیمختلف تحق يهاسؤال در مورد مؤلفه 15شامل  ،يکدگذارۀ برگ نیا ).12( شودیم

 یورزش ۀرشت ،یمورد بررس یقلمرو موضوع ،یورزش مورد بررس ۀسال انتشار، مؤلف ،یسازمان یوابستگ

از نظر هدف،  قیاز نظر روش اجرا، روش تحق قیروش تحق ،ياز نظر استراتژ قیروش تحق ،ید بررسمور

ابزار،  ییایپا تیابزار، وضع ییروا تیابزار، وضع تیها، وضعداده يآورنوع ابزار جمع ،يریگروش نمونه

تحقیق  دگذاريک يهامربوط به خود بود. برگه يکدها يسؤاالت دارا نیکدام از ا بود که هر ابزار) اسیمق

رسیده در  يشنهادهاید. پشنظران متخصص این رشته توزیع ها و صاحبدانشگاه تاداننفر از اس 10بین 

از صحت اطالعات  نانیاطم ي. براشد دییآن تأ ییو محتوا يصور ییو روا شدهویرایش نهایی لحاظ 

کدگذاران  نیتوافق ب بیضر نییتع يبرا راز سه کدگذا یشخص هاياز تعصبات و نظر يریشده و جلوگثبت

توسط  یصورت تصادفبه یپژوهش نمونه از اسناد 30 ،یمقدمات يامنظور در مطالعه نیا ياستفاده شد. برا

درصد  90کدگذاران  نیتوافق ب بیو با استفاده از آزمون اسکات، ضرشد  یسه کدگذار مجرب بررس

از آن  کیدرصد بود، پس هر 70کدگذاران باالتر از  نیتوافق ب بیضر نکهیادست آمد. با توجه به به

از  یکی لیدل نیبه هم ).8( کند يرا کدگذار قیتحق ۀمورد مطالع يهاتمام نمونه تواندیم ،کدگذار

 مربوط را بر عهده گرفت. یتمام اسناد پژوهش يکدگذار تیکدگذاران مسئول

. در دشاستفاده  یو استنباط یفیاز دو بخش آمار توص شدهيگردآور يهاداده لیوتحلهیمنظور تجزبه

منظور به یو در بخش آمار استنباطي الهیو نمودار م نیانگیم ،یدرصد فراوان ،یاز فراوان یفیبخش آمار توص

با استفاده از  يآمار اتیعمل یشد. تمام ادهدو استفیشده از آزمون اسکات و خمطرح يهاهیفرض یبررس

 يذکر است که براشایان . گرفتانجام  2007نسخۀ  2اکسل افزارو نرم 18نسخۀ  1اس پی اس اسافزار نرم

 .در نظر گرفته شد P>05/0 يداراسطح معن یدر بخش آمار استنباط هايپرسش یپاسخ به برخ

 

 هاافتهی

ه گرفتانجام قاتیتحق تعداد نیب دو،خی بر مبناي آزمون ،دهدیمنشان  1ي جدول هاافتهکه یگونههمان

 ي وجود دارد.دارامعني مورد بررسی تفاوت هادر خصوص ورزش زنان براساس مؤلفه

                                                           
1. SPSS 
2. EXCEL 
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ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتعداد تحق نیدو در مورد تفاوت بیآزمون خ نتایج .1جدول 
ي مورد بررسیهابراساس مؤلفه  

 دوخی مؤلفه
درجۀ 
 آزادي

سطح 
 يداریمعن

ه در خصوص ورزش گرفتانجام قاتیتحقتفاوت بین تعداد 
یسازمان یزنان براساس وابستگ  

218/193  9 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
سالدر هر  ورزش زنان  

807/211  15 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
مورد مطالعه ي ورزشهامؤلفهدر هر یک از ورزش زنان   

374/228  18 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحو نیتفاوت ب
یمورد بررس یورزش زنان با قلمرو موضوع  

644/606  33 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
ي ورزشیهارشتهدر هریک از ورزش زنان   

413/252  72 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
براساس روش تحقیق از نظر استراتژي ورزش زنان  

422/204  15 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
براساس روش تحقیق از نظر اجرا ورزش زنان  

208/308  36 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحو نیتفاوت ب
هدفاز نظر  قیورزش زنان براساس روش تحق  

521/206  15 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
يریگنمونهبراساس روش  ورزش زنان  

555/296  39 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
براساس نوع ابزارن ورزش زنا  

831/534  27 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
براساس وضعیت ابزار نورزش زنا  

081/292  27 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
براساس وضعیت روایی ابزار نورزش زنا  

989/260  24 001/0  

در خصوص  هگرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
ن براساس وضعیت پایایی ابزارورزش زنا  

042/246  24 001/0  

ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق عیتوز ةنحوتفاوت بین 
براساس مقیاس ابزارن ورزش زنا  

521/241  36 001/0  

05/0 P< 
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 1380ي هاسالدر فاصلۀ ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحق، کل دهدیمنشان  2جدول 

، نامهانیپادرصد) سند مربوط به  3/11( 131سند بوده است که از این تعداد،  1157به تعداد  1394تا 

درصد)  7/85( 991 طرح پژوهشی و مربوط بهدرصد)  4/1سند (16درصد) مربوط به رساله،  6/1سند ( 19

درصد) سند  7/87(1015شده در خصوص ورزش زنان،  انجام قاتیتحق شتریبرا مقاالت و همچنین  سند

درصد) سند وابسته به وزارت بهداشت،  1/22( 256و تعداد  يو فناور قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق

 قاتیتحق نیشترینشد. ب افتیوابسته به وزارت آموزش و پرورش  یقیاست و تحق یدرمان و آموزش پزشک

تا  1385 نیب يهاصد)، سالدر 6/68( اندافتهیانتشار  1394تا  1390 يهاسالخالل ه در گرفتانجام

 يهاسال نیب حال، نیدرصد). با ا 25از اسناد را به خود اختصاص داده است ( یدرصد مناسب زین 1389

 درصد). 9/1است ( ودهسند ب 22ه حدود گرفتانجام قاتیتحق 1384تا  1380

 8/80ورزش زنان (ه در خصوص گرفتانجام قاتیتحق شتریکه ب دهدینشان م مذکور جدول يهاافتهی

با  يادرصد، ورزش حرفه 2/8 یاند. ورزش قهرمانرا تحت پوشش قرار داده یهمگان یورزش ۀدرصد) مؤلف

 گونهچیه زیدرصد از اسناد ن 3/1درصد و  3/1 یبیدرصد، ورزش ترک 6/2با  یدرصد، ورزش پرورش 8/4

 قاتیتحق نیشتریکه ب دهدیان منش نیجدول همچن يهاافتهیاند. نداشته یورزش ۀبه مؤلف يااشاره

درصد  5/26 ،یورزش يولوژیزیف یدرصد مربوط به قلمرو موضوع 36ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام

درصد)  9/0( يو فناور یورزش کیومکانیب یمربوط به قلمرو موضوع زیدرصد ن نیورزش و کمتر تیریمد

 بوده است.

، نامهنوع پژوهشبراساس  در خصوص ورزش زنانه گرفتانجام قاتیتحق. توزیع فراوانی 2 جدول
یو قلمرو موضوعی ورزش مورد بررس ۀمؤلف وابستگی سازمانی، سال انتشار،  

 مؤلفه
 فراوانی 

درصد 
 فراوانی

نامهپژوهشنوع   

نامهانیپا  131 3/11  
6/1 19 رساله  

4/1 16 طرح پژوهشی  
7/85 991 مقاله  

 وابستگی سازمانی

تحقیقات و فناوريوزارت علوم،   1015 7/87  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
256 1/22  

 - - وزارت آموزش و پرورش
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 سال انتشار

1384تا  1380  22 9/1  
1389تا  1385  289 0/25  
1394تا  1390  794 6/68  

3/4 52 نامشخص  

ۀ ورزش مورد بررسیمؤلف  

6/2 30 ورزش تربیتی (پرورشی)  
همگانی ورزش  935 8/80  
ياحرفه ورزش  56 8/4  
یقهرمان ورزش  95 2/8  
ترکیبی ورزش  7 3/1  

6/3 34 بدون اشاره  

یقلمرو موضوع  

و حرکات اصالحی یشناسبیآس  111 6/9  
و فناوري بیومکانیک ورزشی  10 9/0  
یرفتار حرکت  61 3/5  

ی ورزشیشناسروان  98 5/8  
5/26 307 مدیریت ورزشی  

0/36 416 فیزیولوژي ورزشی  
تربیت بدنی و ورزش آموزش  37 2/3  

 10 117 بدون اشاره
 

 یورزش يهاه در خصوص ورزش زنان براساس رشتهگرفتانجام قاتیتحق یفراوان عیتوز 3در جدول 

را  یخاص یورزش ۀدرصد)، رشت 7/72اسناد ( شتریکه ب دهدمی مورد مطالعه گزارش شده است و نشان

، 3/4، 3/5با  بیترتبه همگانیو  آبیفوتبال و فوتسال،  ي ترکیبی،هاحال، رشته نی. با ااندبررسی نکرده

 اند.را به خود اختصاص داده اسناد نیعناو نیشتریدرصد، ب 8/1و  0/4
 

ي ورزشی مورد هارشتهبراساس ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحق. توزیع فراوانی 3جدول 
 مطالعه

 درصد فراوانی فراوانی رشتۀ ورزشی درصد فراوانی فراوانی رشتۀ ورزشی
3/4 50 فوتبال و فوتسال 3/0 3 بدمینتون   

5/1 17 والیبال فوکونگووشو و    3 3/0  
8/1 21 بسکتبال 1/0 1 ژیمناستیک   
8/0 9 تکواندو یدانیدووم   7 6/0  
8/0 9 هندبال ي آبیهاورزش   46 0/4  
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5/0 5 کاراته 9/1 22 آمادگی جسمانی   
9/0 11 تنیس روي میز 2/0 2 جودو   
1/0 1 ورزش معلوالن 3/0 4 قایقرانی   

ي همگانیهاورزش  21 8/1 3/5 61 ترکیبی   
1/0 1 تنیس 7/72 841 بدون اشاره   

 
ي تحقیق هاروشاز  ه در خصوص ورزش زنانگرفتانجام قاتیتحقکه  دهدیمنشان  4ي جدول هاافتهی

از نظر ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحقبیشتر روش  کهيطوربه؛ اندکردهمختلفی استفاده 

درصد)  1/91درصد) و از نظر هدف، کاربردي ( 5/34درصد)، از نظر اجرا، سایر ( 3/71راهبرد، توصیفی (

 بوده است.

 براساس روش تحقیقزنان ه در خصوص ورزش گرفتانجام قاتیتحق. توزیع فراوانی 4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی روش تحقیق

 از نظر راهبرد

8/20 241 آزمایشی  
3/71 825 توصیفی  
0/3 35 کیفی  

3/0 4 آمیخته  

 از نظر اجرا

9/1 22 آزمایشی کامل  
آزمایشینیمه  308 6/26  
آزمایشیشبه  4 3/0  
ياسهیمقاعلی   53 6/4  

9/13 161 پیمایشی  
5/10 122 همبستگی  

6/4 53 تحلیل محتوا  
1/0 1 راهبردي  

2/0 2 مصاحبۀ عمیق  
 1 11 مشاهده
2/0 2 آمیخته  
5/34 399 سایر  

 از نظر هدف

5/4 52 بنیادي   
ياتوسعه  22 9/1  

1/91 1054 کاربردي  
3/0 4 ترکیبی  
1/0 1 سایر  
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 دهدیمرا نشان  ه در خصوص ورزش زنانگرفتانجام قاتیتحقي ریگنمونهتوزیع فراوانی روش  5جدول 

درصد)  5/14درصد) و داوطلبانه ( 4/22ي تصادفی ساده (ریگنمونهي هاروشو حاکی از آن است که 

 .اندبودهي مورد استفاده ریگنمونهبیشترین روش 
 

 يریگنمونهبراساس روش ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحقتوزیع فراوانی  .5 جدول
يریگنمونهروش   درصد فراوانی فراوانی 

4/22 259 تصادفی ساده  
6/0 7 تصادفی سیستماتیک  

ياطبقهتصادفی   53 6/4  
ياخوشهتصادفی   86 4/7  

ی هدفمندتصادفریغ  100 6/8  
در دسترسغیرتصادفی   103 9/8  

3/0 3 ترکیبی غیرتصادفی  
شمارکل  27 3/2  

5/14 168 داوطلبانه  
برفیغیرتصادفی گلوله  5 4/0  

0/1 11 ترکیبی  
2/27 315 نامشخص  

 
درصد) بیشترین استفاده  8/37درصد) و آزمون ( 7/41( پرسشنامهکه ابزارهاي  دهدیمنشان  6 جدول

دارند. وضعیت ابزار مورد استفاده نیز در وهلۀ اول ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحقرا در 

 قاتیتحق. با اینکه بیشتر استدرصد)  8/14ساخته (درصد) و در وهلۀ دوم محقق 7/55بیشتر نامشخص (

درصد)، روایی صوري  1/72( اندنکردهبه وضعیت روایی ابزار اشاره  ه در خصوص ورزش زنانگرفتانجام

 قاتیتحق درصد)، بیشترین روایی بوده که در آنها استفاده شده است. اگرچه در مورد پایایی نیز بیشتر 3/8(

 قاتیتحقدرصد)، بیشتر  0/64( اندنکردهبه وضعیت پایایی ابزار اشاره  ه در خصوص ورزش زنانگرفتانجام

در  بر این،. عالوهاندکردهدرصد) استفاده  26 /7، از آلفاي کرونباخ (ه در خصوص ورزش زنانگرفتانجام

به مقیاس ابزار  درصد) 9/79ي (ااشاره گونهچیه در خصوص ورزش زنان هگرفتانجام قاتیتحق شتریب

 ي نشده است.ریگاندازه
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براساس ابزار مورد استفاده و ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحقتوزیع فراوانی  .6جدول 
 آنهاوضعیت 

 درصد فراوانی فراوانی ابزار و وضعیت آن

 نوع ابزار

7/41 482 پرسشنامه  
8/37 437 آزمون  

ستیلچک  6 5/0  
7/0 8 برگۀ کدگذاري  

5/1 17 مصاحبه  
6/1 19 مشاهده  
5/4 52 ترکیبی  

 10 116 نامشخص

 وضعیت ابزار

ساختهمحقق  171 8/14  
4/7 86 استاندارد  

3/14 166 ساخت محقق دیگر  
2/0 2 بازسازي دیگر ابزار  

یبیترک  63 4/5  
امشخصن  645 7/55  

 وضعیت روایی ابزار

3/8 96 صوري  
8/4 56 محتوایی  

0/1 11 سازه  
5/5 64 صوري و محتوایی  

1/4 48 روایی در سایر مطالعات  
1/72 834 بدون اشاره  

2/2 25 ترکیبی  

 وضعیت پایایی ابزار

2/3 37 بازآزمایی  
کردن میدون  1 1/0  

1/0 1 دو فرم موازي  
7/26 309 آلفاي کرونباخ  

3/0 4 عینیت  
9/2 34 سایر  

0/64 740 بدون اشاره  
0/1 12 ترکیبی  

 مقیاس ابزار

3/0 3 ترستون  
8/16 194 لیکرت  
1/0 1 گاتمن  

2/0 2 بوگاردوس  
1/0 1 برگۀ کدگذاري  

2/0 2 سایر  
ستیلچکگزارش در   5 4/0  

9/79 925 بدون اشاره  
1/0 1 ترکیبی  
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 يریگجهینتبحث و 

 دهدیم.      نتایج نشان شودیم یابیارزی عناصر پژوهش ۀارائ ةو نحو يریکارگبه تیفیکدر این قسمت 

درصد) و  7/85در خصوص ورزش زنان، مقاله ( هگرفتانجامنوع پژوهشنامه، بیشتر تحقیقات  نظرکه از 

درصد) بوده است. شاید دلیل این افزایش را بتوان پیشرفت و بهبود  4/1ي پژوهشی (هاطرحکمترین آن 

مربوط، به توسعۀ ورزش زنان و  اندرکاراندستورزش زنان و همچنین توجه مسئوالن و وضعیت 

ي پژوهشی در هاطرح دلیل پایین بودن توانیمهمچنین ). 25ي در این خصوص دانست (سازفرهنگ

 ي پژوهشی مذکور در سراسر کشور بیان داشت.هاطرححیطۀ ورزش بانوان را دسترسی اندك محقق به 

مربوط به درصد)  7/87( 1015ه در خصوص ورزش زنان، گرفتانجام نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات

درصد) سند وابسته به وزارت  1/22( 256و تعداد  يو فناور قاتیبه وزارت علوم، تحق نشریات وابسته

که این  نشد افتیوابسته به وزارت آموزش و پرورش  یقیاست و تحق یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

عدم وابستگی به وزارت آموزش و پرورش همراستا  نظر از) 1391نتایج با نتیجۀ تحقیق شریفی و همکاران (

وزارت  يتا حدودي و و فناور قاتیعلوم، تحقاست. شاید دلیل درصد باالي وابستگی تحقیقات به وزارت 

 دن رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشیي بوارشتهنیبی را بتوان به ماهیت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ).11نسبت داد (

 1390 يهاه در خصوص ورزش زنان در سالگرفتانجام قاتیتحقبیشتر از آن است که  یحاک هاافتهی

از اسناد را به  یدرصد مناسب زین 1389تا  1385 نیب يهادرصد). سال 6/68( اندافتهیانتشار  1394تا 

 امسند به انج 22تنها  1384تا  1380 يهاسال نیب حال، نیدرصد). با ا 25خود اختصاص داده است (

 ریس يه در خصوص ورزش زنان داراگرفتانجام قاتیکه تحق دهدیموضوع نشان م نیاست. ا دهیرس

تعداد مراکز  شیبه افزا توانیم امر منجر شده است، نیا شیکه به افزا يموارد نیتراست. از مهم يصعود

 یلیتکم التیحصت ةکه دور يدانشجو در مراکز رشیپذ تیظرف شیافزا ،یلیتکم التیتحص ةدور يدارا

ي راسخ و همکاران هاافتهاین یافته با ی ).3اشاره کرد ( یعلم تیأه يتعداد اعضا شیاند و افزاداشته

ي موجود در محیط بیرونی ورزش هافرصتا آنها در تحقیق خود از جمله ) نیز همراستاست، زیر1391(

نگرش مثبت و  افزایش چشمگیر تعداد بانوان دانشجو در رشتۀ تربیت بدنیقهرمانی زنان کشور ایران را، 

جاي تعجب  رونیازا). 25دانستند (برخی مسئوالن ارشد نظام براي رشد و ارتقاي ورزش بانوان کشور 

 ي اخیر سیر صعودي داشته باشد.هاسالدر خصوص ورزش زنان در  هگرفتانجامر تحقیقات نیست که اگ
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درصد مؤلفه  8/80ه در خصوص ورزش زنان گرفتانجام قاتیتحق شترینشان داد که ب هاافتهی     

و  یتیورزش تربو درصد)  2/8( قهرمانیآن، ورزش  از اند. بعدرا تحت پوشش قرار داده یهمگان یورزش

با  جهینت نیاند. ااسناد را به خود اختصاص داده نیکمتر زیدرصد ن 3/1 و 6/2با  زین یبیورزش ترک

 )،1392و همکاران ( يعسگر يهاافتهیو با  همراستا) 1389و علیزاده ( )1391نژاد (یفتح يهاافتهی

در گرایش  تأمل). نکتۀ قابل 12،14،20،26) مغایر است (1382نژاد (یو رمضان )1389و همکاران ( یقاسم

بیشتر محققان، توجه به مفهوم بنیادي سالمت  به بررسی ورزش همگانی در این قشر عظیم جامعه توسط

مفاهیم زیربنایی در  سالمت مادران از ژهیوسالمت زنان و به اندیشمندان، نظر ازخانواده است. همچنین 

ورزش براي همه  اجتماعی است. طی سه دهۀ گذشته شعار -اقتصادي توسعه و رفاه توسعه و در ارتباط با

ورزشی در اغلب کشورهاي جهان پذیرفته شده است. امروزه ي هاصورت اصل بنیادي و اولویت برنامهبه

و در  نهیهزورزش همگانی به لحاظ وسعت دامنۀ شمول، قابل اجرا بودن در شرایط و اماکن گوناگون، کم

توجه دانشمندان  شدت موردرس بودن و سهولت اجرا براي تمامی اقشار و سنین مختلف افراد جامعه بهدست

  ).27( قرار گرفته است یپژوهان تربیت بدنی و علوم ورزشو دانش

 يهادولتی و خصوصی و بسیاري از سازمان يهاسازمان ها وبراي تحقق این شعار همگانی، شرکت

 ۀمنظور مشارکت همرا به افتهیمدون و سازمان ییهازیاد برنامه، بسیار يهانهیبا صرف هز یرورزشیغ

مفرح جسمانی  يهاتیتفریحی و انواع فعال يهابرابر در ورزش يهاکردن فرصت قشرهاي اجتماعی و فراهم

زندگی، افزایش  يهاوهیها، افزایش کیفیت شو برنامه هاتیکردند. هدف اصلی از این فعال شروع و اجرا

. از گوناگون ورزشی است يهابهداشت و سالمت افراد با تأکید بر برنامه يتفریح، شادابی و ارتقا میزان

در  ي جسمانیهاتیفعالي شرکت در هازهیکه تفاوت انگ دهدیها نشان منتایج پژوهشسوي دیگر، 

سال بیشتر تمایل دارند با انگیزة  24 تا 16افراد  ژهیومردان به کهيطوربه جنسیت کامالً مشهود است،

 رقابتی شرکت کنند، اما زنان با انگیزة يهاو کسب موفقیت و کسب قدرت جسمانی در ورزش ییجويبرتر

 رونیازا). 28( آورندیآور روي ممفرح جسمانی و نشاط يهاتیاندام، زیبایی و کنترل وزن به فعالتناسب

از موارد مذکور  تواندیمي همگانی هاورزشدر خصوص ورزش زنان به  هگرفتانجامگرایش بیشتر تحقیقات 

 نشأت بگیرد.

را  یخاص یورزش ۀدرصد)، رشت 7/72( اسناد شتریموضوع است که ب نیاةدهندنشان جینتا ن،یهمچن

با  بیترتبه ،یهمگان يهاورزشآبی و فوتبال و فوتسال، ترکیبی،  يهاحال، رشته نی. با ااندبررسی نکرده

که این نتایج با نتایج  انداسناد را به خود اختصاص داده نیعناو نیشتریدرصد، ب 8/1و  0/4، 3/4، 3/5
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مقدم  يری)، کب1386بارفروش ( )،1392( )، علیشاهی و همکاران1392تحقیق قاسمی و همکاران (

همراستاست نظر توجه به ورزش فوتبال و فوتسال از  )1382و رهنما ( )1384مرادعلی ()، 1384(

 نیورزش در ب نیترفوتبال و فوتسال محبوب ۀرشت نکهیبا توجه به ا رسدینظر مبه). 8،9،15،18،19،29(

در  یقیتحق تیعنوان اولوفوتبال را به ۀتدر رش قیتحق زین، محققان دارد يشتریمردم است و طرفداران ب

 اند.دستور کار خود قرار داده

 3/71( یفیاز نظر راهبرد توص اسناد قیروش تحق نیشتریکه ب دهدینشان م قیتحق نیا يهاافتهی 

) و از نظر درصد 9/13( پیمایشیدرصد) و  6/26( یشیآزمامهیدرصد)، ن 5/34( ری)، از نظر اجرا سادرصد

(برخالف روش  ریمتغ يارها بدون دستکداده یفی) بوده است. در روش توصدرصد 1/91( يهدف کاربرد

 يبنددسته یفیو ک یها را برحسب کمداده می. اگر بخواهشوندیم يآورجمع یکم) و به شکل یشیآزما

چون با اعداد سروکار دارند. در مقابل  رند،یگیقرار م یکم ۀدر دست یشیو آزما یفیدو روش توص م،یکن

از  یکم يها. روششودگرفته میبهره  يعددریغ يو از نمادها شودیاز اعداد استفاده نم یفیدر روش ک

. رندیگیمورد اقبال محققان قرار م شتری، بشوندیبا اعداد مشخص م نکهیبا توجه به ا یفیجمله روش توص

 )1391نژاد (یفتح ) و1392و همکاران ( يعسگر )،1392و همکاران ( یقاسم قاتیموضوع در تحق ینا

اعتبار خود  شیافزا يبرا قاتیاز تحق ياریاعتبار کمتر، بس نیهم لیدلبه ).3،8،12( شده است دییتأ زین

درصد  3تنها که  دهدیحاضر نشان م قیتحق با این حال،دارند.  یفیک يهابر استفاده از روش یسع

 ی)بیترکآمیخته (صورت به تحقیقاتاز  درصد 3/0 تنهاهمچنین  .انداستفاده کردهتحقیقات از روش کیفی 

ي تحقیق اجرا ریمسواضح  طوربه درصد) 5/34( حقیقات، درصد زیادي از تزیاجرا ن ریاز نظر مس .اندبوده

) 6/26( یشیآزمامهین قیروش تحقاز گزینۀ سایر استفاده شد، اما  ناچاربهخود را مشخص نکرده بودند که 

 نیا لیدلبه آزمایشیروش تحقیق نیمهاند. استفاده از استفاده را داشته نیشتری) بدرصد 9/13( یشیمایو پ

 یشی(آزما یشگاهیکامل آزما طیانسان در شرا ۀو مطالع دگیریانجام م انسان يمطالعات رو شتریاست که ب

. بردیبهره م هانظر شیمایاز پرسشنامه و پ یشیمایپ ). روش8( خاص خود را دارد يهایکامل) سخت

سهولت  يداده دارا يآورجمع يهاروش ریبا مصاحبه و سا سهیاستفاده از پرسشنامه در مقا نکهیا لیدلبه

) 1392و همکاران ( يعسگر قیتحق جیبا نتا افتهی نی. ارودکار میبه شتریمحققان ب ياست، از سو يشتریب

 ).3،8( دارد یهمخوان )1392و قاسمی و همکاران (

که این  است ياز نظر هدف، کاربردبیشتر تحقیقات  قیاست که روش تحق نیا قیتحق نیمهم ا ۀنکت

) 1391نژاد () و فتحی1392و همکاران ( یقاسم )،1392ج تحقیق عسگري و همکاران (نتایج با نتای
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است و  یانسان يازهایرفع ن يبرا یحل و روشراه افتنی یدر پ يروش کاربرد). 3،8،12همراستاست (

و در  اندشده نیتدو یانسان يازهایرفع ن يبرا یحل و روشراه افتنیبا هدف  بیشتر تحقیقات دیآینظر مبه

 يهاهینظر نیو تدو یعلم نیاصول و قوان افتنی یدر پ در خصوص ورزش زنان هگرفتانجامتحقیقات مقابل 

) ياتوسعه قیخاص (روش تحق ۀنیزم کیمناسب در  لیوسا ایابزار  افتنی) و يادیبن قی(روش تحق دیجد

 اند.نبوده

 نیشتریدرصد) ب 5/14درصد) و داوطلبانه ( 4/22ساده ( یتصادف يریگنمونه يهاروش ق،یتحق نیا در

) کیستماتیس یجز تصادف(به یتصادف يهاروش زیاند. در مجموع نمورد استفاده بوده يریگروش نمونه

 یکی نکهیساده با توجه به ا یتصادف يریگ. روش نمونهاندکار رفتهبه شتریب یرتصادفیغ يهانسبت به روش

محققان  ياعتبار است، از سو نیشتریب يبودن دارا یبا توجه به تصادف نکهیها را دارد و اروش نیتراز ساده

 )1391نژاد (یفتح ) و1392( قاسمی و همکاران قاتیتحق جیبا نتا افتهی نی. اشودمیاستفاده  شتریب

انتخاب  رو د دیآیدست مبه يآمار يهاها از روشتعداد نمونه ،یتصادف يهادر روش ).8،12( همسوست

موارد لحاظ  نیا یرتصادفیغ يهااست که در روش یدر حال نیاشود، یبودن لحاظ م یها، تصادفنمونه

 یرتصادفیغ يهادر مقابل روش یتصادف يهااستفاده از روش طیشرا شتریدر ب ل،یدل نی. به همشودینم

استفاده شده است  یرتصادفیغ يهااز روش شتریب یتصادف يهااز روش زین قیتحق نی. در اشودیم هیتوص

 قاتیمسئله به تمام تحق نی. البته ادارد يریشتقدرت ب ياز لحاظ آمار يریگکه روش نمونه دهدیو نشان م

 نینظران و خبرگان هستند و در اصاحب قاتیتحق یبرخ يآمار ۀجامع کهيطوربه ست؛ین پذیرمیتعم

تر است. اگر در ، مناسبشوندیافراد خبره انتخاب م نکهیا لیلدهدفمند به یرتصادفیغ يهارد روشامو

نخبه ریاستفاده شود و افراد غ یوجود داشته باشند (مثالً از روش تصادف زینخبه نریافراد غ قاتیتحق نیا

انتخاب شدن داشته باشند)، نظر آنها برابر نظر افراد نخبه در نظر گرفته  يشانس برابر با افراد نخبه برا

 ).17(دست ندهدبه یقیدق قیتحق جیمسئله ممکن است نتا نیو ا شودیم

 نیشتریدرصد) ب 8/37) و آزمون (درصد 7/41حاضر نشان داد که ابزار پرسشنامه ( قیتحق جینتا

 ۀدر وهل زیابزار مورد استفاده ن تیدارند. وضع ورزش زنان در خصوص هگرفتانجامتحقیقات استفاده را در 

ابزار،  یی) است. در بحث روادرصد 8/14ساخته (دوم محقق ۀ) و در وهلدرصد 7/55( نامشخص شتریاول ب

درصد)، اما در باقیماندة تحقیقات  1/72در درصد زیادي از تحقیقات به روایی ابزار اشارة خاصی نشده بود (

ی که اشارة بدون توجه به تحقیقات ،ییایدرصد) و در مورد پا 3/8( يصور ییرواباالترین درصد مربوط به 

 اسیمق ن،یا برافزونداشته است.  را استفاده نیشتریبدرصد)  7/26( کرونباخ يآلفا، اندنداشتهخاصی 
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ابزار  يهااسیمق نیدر ب، اندنداشتهگرفتن تحقیقاتی که اشارة خاصی  در نظربدون  درصد)، 8/16( لیکرت

 نتایج با نتایج تحقیقات قاسمی و همکاران ایناستفاده را داشته است.  نیشتریب تحقیقات،در  يریگاندازه

نکه در یبا توجه به ا ).3،8،12) همراستاست (1391( نژاد) و فتحی1392)، عسگري و همکاران (1392(

وجود دارند  یبدن تیمختلف ترب يهاشیگرا ورزش بانوان در در خصوص هگرفتانجامتحقیقات  ق،یتحق نیا

درصد)  36( ورزشی يولوژیزیف شیدو گرا رسدینظر م، بهکنندیماز ابزار مناسب خود استفاده  کیو هر

سمت  قیتحق نیبه ابزار مورد استفاده در ا نشانیو با توجه به وسعت عناو درصد) 5/26ی (ورزش تیریمدو 

ورزش  يولوژیزیف شیاز پرسشنامه و در گرا شتریب یورزش تیریمد شیدر گرا کهيطوربه ،اندو سو داده

فیزیولوژي ورزشی و مدیریت  ی دو گرایشمورد بررس یقلمرو موضوع نظراز  دارد. يشتریب ةآزمون استفاد

ورزش زنان بوده است  در خصوص هگرفتانجامورزشی بیشترین قلمرو موضوعی مورد بررسی در تحقیقات 

 ) و سجادي و1391)، شریفی و همکاران (1392ی و همکاران (رشتپهکه این نتایج با نتایج تحقیقات 

 ).10،11،30) همراستاست (1389همکاران (

دوچندان  تیابزار اهم ییایاعتبار و پا نییعت ةنحو نیبنابرا ؛است قیتحق ياساس و مبنا قیابزار تحق

بلکه کل مقاله را تحت  ،جیتنها نتانه تواندیم یکاف ییاست استفاده از ابزار بدون اعتبار و روا یهیدارد. بد

کمک  قیتحق جیدقت نتا به تواندیاستفاده از ابزار استاندارد م سبب نیقرار دهد. به هم يانتقادات جد

 درصد)، 8/14ساخته (محققاز ابزار  شتریب گرفتن موارد نامشخص، در نظر بدون زین قیتحق نیکند. در ا

و  يعسگر که با نتایج تحقیقاستفاده شده است ) 4/7درصد) و استاندارد ( 3/14ساختۀ دیگر (محقق

 تیریمقاالت مد يرو )1392و همکاران ( يعسگر قیحال، تحق نیبا ا ) همراستاست.1392همکاران (

 قیدر تحق کهیدرحال )،3( است شتریساخته در آن بانجام شده که امکان استفاده از ابزار محقق یورزش

وجود دارد  یورزش کیومکانیو ب یورزش یشناسبیورزش، آس يولوژیزیاز جمله ف هاشیگرا ریحاضر سا

 .کنندیاستفاده م یالمللنیاستاندارد ب يهاکه از ابزار و آزمون

ورزش زنان،  در خصوص هگرفتانجامتحقیقات  یکه در مورد پوشش موضوع رسدینظر مبه تینها در

تعادل وجود ندارد  ،و ابزار یشناسروش نیمختلف و همچن یورزش يهاها و رشتهتوجه به مؤلفه ۀنیدر زم

 ۀموضوع در رسال نیاند. امانده به دورمحققان  دید از گرید یمورد توجه هستند و برخ شتریموارد ب یو برخ

هاي ورزش که تأکید دارد مطبوعات ورزشی، باید در نوع نگاه خود به مؤلفه )1386دکتري قاسمی (

صورت واضح به زیایجاد کنند، ن ربومی محلی تغیین و اي، پرورشی، نهادها، بانوان، معلوالقهرمانی، حرفه

بین وضع  ادشدهی يرساله عنوان شده است که در محورها نیدر ا ن،یهمچن ).17( خوردیبه چشم م
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تر ها وجود دارد که براي رسیدن به وضع مطلوبتوجهی در رسانه شایانموجود و وضع مطلوب اختالف 

 یینقش بسزا نهیزم نیها در ادانشگاه یمعل تیأه ياعضا سبب نیبه تالش و کار بیشتر نیاز است. به هم

 يهاروش نیها و همچنها و ورزشمؤلفه يسوبهمحققان  ییو راهنما تیبا هدا توانندیم کهيطوردارند؛ به

 .ندکن فایبخش ا نیدر ا ی، نقش مهمشودیکمتر بدان توجه م تحقیقاتکه در  قیتحق

ورزش  در خصوصتحقیقات علمی منظور کمک به ارتقاي سطح توجه به نتایج این پژوهش و به با

 :دشویزیر ارائه م يهاشنهادیپ زنان

و مقاالت پژوهشی  قاتیتحق، ها، رسالههانامهانیپا نیانتخاب عناو ۀنیدر زم یراتییموارد تغ یبرخدر 

مورد  شتریاند، بکه مورد اقبال کمتر واقع شده قیتحق یشناساز روش ییهاکه بخش ياگونهبه ؛شوداعمال 

روزافزون  شیبه افزا تیاست. با عنا یفیک قاتیمورد مربوط به استفاده از تحق نی. اولرندیتوجه قرار گ

 قاتیبه انجام تحق سندگانیپژوهشگران و نو شتریتوجه ب ی،باألخص در حوزة علوم انسان یفیک قاتیتحق

 يتوسعه براو  قیتحق تحقیق بر مبناي هدف، استفاده از روش نی. همچنرسدینظر مبه يضرور یفیک

 نیچن رایز ؛رسدینظر مبه يضرور یبدن تیترب ۀخاص در رشت ۀنیزم کیمناسب در  لیوسا ایابزار  افتنی

 دارند. یبدن تیترب ۀعلم در رشت يسازيتجار يبرا يشتریتناسب ب یقاتیتحق

از ابزار استاندارد استفاده کنند و اگر  شتریب دیبا محققاناست که  نیذکر ا شایاناز موارد  گرید یکی

و  ییمحتوا ،يصور ییکامل (روا ییبا استفاده از روا توانندی، مشودینم افتیابزار استاندارد  نهیزم نیدر ا

 جیتنها نتابسازند تا نه ياستاندارد يهاپرسشنامه ي،دییو تأ یاکتشاف یعامل لیاز تحل يریگسازه) و بهره

محققان قرار  ریسا اریرا در اخت ياستاندارد ۀبرخوردار باشد، بلکه پرسشنام يتریشاز دقت ب قشانیتحق

 ). 8( دنده

است که  یدر حال نیند، اایفقر پژوهش يشدت دارابه یورزش يهاورزش و رشته يهااز مؤلفه یبرخ

 دیقرار گرفته است. توجه داشته باش سندگانیو نو انیمورد توجه دانشجو شتریب و فوتسال رشته فوتبال

فوتبال و فوتسال  ۀرشت نکهیصرف ا به دیدارد و نبا تیخود اهم گاهیدر جا یورزش ۀکه هر مؤلف

رزمی  يهاطور مثال، در کشور ما رشتهآن برد. به يسورا به قاتیرشته در جهان است، تحق نیپرطرفدارتر

 کیاز جمله المپ یالمللنیب نیادیدر م يآورمدال نیشتریب يبرخوردارند و دارا زیادي تیز اهما در زنان

 ).31( دکن تیتقورا  يروند صعود نیا تواندیبه آنها م شتریهستند که توجه ب

گویاي این مطلب است که توجه پژوهشگران کشور در تحقیقات نتایج بررسی شاخص سهم موضوعی 

 تحقیقاترشته نبوده است. تعداد اندك  و علوم ورزشی معطوف به تمام موضوعات اینتربیت بدنی  قلمرو
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گرایش دانشگاهی  ناشی از محدودیت این تواندیو بیومکانیک م یشناسبیآس ها ماننددر برخی موضوع

ها در داخل کشور و رشته ۀکه ایجاد و توسع رسدیم نظردر مقاطع تحصیالت تکمیلی باشد. به

یروي انسانی متخصص وابسته است. همچنین ن شدت به وجودآموزش عالی به ۀکالن توسع يهايزیربرنامه

مربوط، موجب  تحصیالت تکمیلی در حوزة مقطع ۀاعزام دانشجو به خارج از کشور و عدم توسع محدودیت

که توجه  شودیم شنهادیبه مسئوالن مربوط پ ن،یبنابرا ؛ها رشد نیابدنسبت به دیگر رشته شده است تا

فراهم  يطور مساوبه هاشیگراۀ هم ۀتوسع يرا برا طیداشته باشند و شرا زین هاشیگرا ریالزم را به سا

 .کنند

چون آموزش و  ياکنندهنییخأل حضور نهاد بسیار مؤثر و تعوابستگی سازمانی نشریات،  در خصوص

تأثیرگذار  کتی و حمایتی این نهاد مهم واتخاذ راهکارهاي مشار رونیازا .شودیوضوح احساس مپرورش به

ي مشترك هاکارگروهو  هاتهیکمهمچون تشکیل  پژوهشی يهامنظور حضور فعال در عرصهورزش کشور به

 .رسدینظر مدر این بخش ضروري به ي و ...ارشتهنیباخذ مجوز نشریات بین سازمانی و  بین سازمانی،

در خصوص ورزش زنان انجام  یعلم قاتیتوجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت ارتقاي سطح تحق با

 د:کناسناد کمک شایانی  نای توسعۀ به تواندیم یآت قاتیدر تحق لذی موارد

 لیاز جمله تحل زیرا ن يگرید يهابخش توانیم قات،یدسته از تحق نیدادن به ا تیجامع يبرا -

 ؛... بدان اضافه کرد ی، فراتحلیل وموضوع لیتحل ،ياستناد

 یبافو دوري از فلسفه ی در ورزش زنانملموس اجتماع ازهايیبا ن یپژوهش يهادن بخشکرهمسو -

 محض؛ري ظن يهاو بسط داده

در ورزش زنان با توجه  هگرفتانجامتحلیل محتواي تحقیقات  در خصوصتحقیقاتی  دشویمپیشنهاد  -

تخصصی به این  کامالً صورتبهجداگانه انجام گیرد و در هر گرایش  صورتبهی ي موضوعهاشیگرابه 

 مهم، پرداخته شود؛

چندفرهنگی در الگوهاي  يهاتحقیقات آینده باید با تأکید بر این امر باشد که چگونه باید با تفاوت-

الزم را در زنان براي  ةبه بهترین وجه انگیز توانندیحرکتی زنان مواجه شد و چگونه متخصصان م فعالیت

 کنند؛ورزشی ایجاد  يهاتیفعال اجراي

 ناو متخصص تاداناس و انیدانشجو انیدر م زنانورزش  به حوزة طمربو یعلم جینتا جیآموزش و ترو-

 ؛حوزه نیا
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آمار و اطالعات  به محققان یابیدر دست لیمنظور تسهبه یو قابل دسترس یرسانبانک اطالع لیتشک-

 ورزش زنان).در حوزة  هانامهانیپا از مقاالت و یاطالعات ۀبانک جامع یۀ(براي مثال ته نیازمورد 
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Abstract      
The aim of this research was to systematically review the studies of women’s 
sports scope. Research method was descriptive based on content analysis and 
data collection was done through documentary. Research population was all 
the theses, dissertations, research projects and published articles related to the 
scope of women’s sports (N=1157) from 2001 to 2015. A coded sheet was 
used as the instrument in which the concordance correlation using Scott’s pi 
formula was 90 percent among coders. To analyze data, the descriptive and 
inferential statistics (Chi-square and Scott) were conducted considering the 
significant level of P≤0.05 using SPSS18 and EXCELL 2007. The results 
showed that most research around the scope of women’s sports had been 
published from 2011 to 2015 (68.6 percent). The number of all the research 
related to the scope of women’s sports from 2001 to 2015 were 1157 
documents in which 85.7 percent were articles. Totally it seems that there is 
no balance between research subjects, sport fields, components, 
methodologies and instruments in women’s sports studies. It is suggested that 
the researchers pay more attention to the different research subjects and fields 
in women’s sports studies due to the significance of them.  

Keywords  
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