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ن، آراي بتجربيات ساير كشورها در زمينه نوع رشته و اهداف متصور شده 
ي اربردك منظوربههاي آموزشي تواند وسعتي از تفكرات راهبردي در برنامهمي

قي كشف و تحليل كند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبي را سازي علوم
اي در شتهوع رهاي ايران و جهان از منظر تنهاي علوم ورزشي در دانشگاهرشته

 تا ازراس سازي اين رشته بود. روش تحقيق كيفي و در اينراستاي كاربردي
 زشيوم ورهاي عله آموزشي رشتهالگوي بردي استفاده شد. نمونه آماري، برنام

 علوم هاي مطرحهاي برتر در علوم ورزشي بود. در انتخاب دانشگاهدانشگاه
دانشگاه  ١٠٠ استفاده شد. مطالعه ،)٢٠١٨ي شانگهاي (بندرتبهورزشي از 

م ورزشي در رشته مختلف از علو ٨٤بيش از  مختلف در زمينه ورزش نشان داد
ته از علوم رش ١٦در ايران  كهيدرحالشود، مقطع كارشناسي آموزش داده مي

نر سي هشود. نوع مدارك (كارشناسي علوم، كارشناورزشي آموزش داده مي
وره د) در شگاهو ...)، تنوع رشته و نوع موسسه (گروه، دانشكده، مدرسه، دان

اي در هاي ايران و جهان متفاوت است. تنوع رشتهگاهكارشناسي در دانش
اد پيشنه ه قرار گيرد وي بايد مورد توجارشتهانيمراستاي ايجاد رويكردهاي 

و  هاي علوم ورزشي متناسب با نيازهاي جامعهاي از رشتهشود گسترهمي
اي و تهتوسعه رويكردهاي چند رش منظوربهفرهنگ ايراني اسالمي 

عه دارد كه توس ايجاد شود. اين موضوع از آن جهت اهميت يارشتهانيم
كردن علوم  تريردكاربابزاري براي  عنوانبهتواند هاي علوم ورزشي ميرشته

  ورزشي در جامعه باشد. 
  

  ها واژهكليد 
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The experiences of other countries in the field of the type of 
discipline and the intended goals for it, can explore and 
analyze a range of strategic thinking in educational 
programs in order to apply science. The aim of the present 
study was a comparative study of sports science disciplines 
in Iran and world universities from the perspective of 
discipline diversity in order to apply this discipline. 
Qualitative research method and in this regard, Bereday 
model was used. The statistical sample was the curriculum 
of sports sciences of the top universities in sports sciences. 
Shanghai ranking (2018) was used in the selection of 
universities of sports sciences. A study of 100 different 
universities in the field of sports showed that more than 84 
different disciplines of sports sciences are taught at the 
undergraduate level, while in Iran 16 disciplines of sports 
sciences are taught. The type of degrees (Bachelor of 
Science, Bachelor of Arts, etc.), the variety of disciplines 
and the type of institution (department, college, school, 
university) in the undergraduate course in universities in 
Iran and the world are different. Diversity of disciplines in 
order to create interdisciplinary approaches should be 
considered and it is suggested that a range of disciplines of 
sports sciences tailored to the needs of Iranian Islamic 
society and culture in order to develop multidisciplinary and 
interdisciplinary approaches. To be created. This is 
important because the development of sports science 
disciplines can be used as a tool to make sports sciences 
more practical in society. 
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Abstract   



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٤٢

  همقدم
هاي كاري علوم ورزشي مطالعه عضالت بدن و ديگر سيستم

رد هاي ورزشي و عملكبدن، توسعه و تعامل با ديگر زمينه
 ف به دليلكه البته امروزه اين تعري است شدهفيتعرانساني 

د و شده است (حيدري نژا ترجامعو  تردهگستراهداف متنوع آن، 
 توانيم). با توجه به اهداف متنوع اين رشته ١٣٨٣همكاران، 

ر زه دي است و امروچندوجهگفت علوم ورزشي بسيار گسترده و 
عي هاي متنوها و حيطههاي برتر در گرايشبسياري از دانشگاه

ها هشتشود. در واقع علوم ورزشي دامنه وسيعي از رتدريس مي
باط ارت شناسي، بيومكانيك واز جمله فيزيولوژي انسان، روان

 لومها با عملكرد ورزشي، سالمتي و رفاه است. عاين رشته
 ليتورزشي موضوعي است كه از همه عناصر با تمركز بر فعا

 واست (فراهاني  شدهليتشك بدني، سالمتي و عملكرد
 ). ٢٠١١همكاران، 

اي رشتهشي، يك حيطه ميانبرخي اعتقاد دارند علوم ورز
)، به مطالعه ٢٠١٦( ١است. در اين راستا، باالگو و همكاران

هاي غير مرتبط در علوم ورزشي پرداختند. ايشان به ادغام رشته
مند ورزش در نظر هاي نظاماين نتيجه رسيدند زماني كه پويايي

هاي توان اصول مشتركي را در مياِن رشتهگرفته شود، مي
غير مرتبط يافت. اين سيستم پويا، مفاهيم كليدي را ظاهراً 

هاي مختلف علوم براي ايجاد زبان مفهومي مشترك در حيطه
دهد. اين زبان مشترك، به دور از ورزشي ارائه مي

هاي مختلف، با قابليت سازي، تلفيق كليدي را بين رشتههمگون
ها و دهد.  گروهگرايي نظري و تجربي ارائه ميو توجه به كثرت

هاي تخصصي هاي تخصصي براي آموزش ورزشحتي دانشگاه
هاي تحقيقي و كاربردي در شمار اند و برنامهمرتبط ايجاد شده

ها عبارت است، از جملة اين رشته افتهيتوسعهها زيادي از رشته
عملكرد،  ليوتحلهيتجزاست از: آناتومي، بيوشيمي، بيومكانيك، 

شناسي، پزشكي ورزشي و عهشناسي، جامفيزيولوژي، روان
بهداشت، مربيگري، استعداديابي، مديريت ورزشي، آنتروپومتري 

اي ديگر (باالگو و همكاران، رشتهحركتي و رويكردهاي ميان
٢٠١٦ .(  

شد،  سيتأس ١٩٩٥كالج اروپايي علوم ورزشي كه در سال 
دانش حركت انساني در  كننده كپارچهي عنوانبهعلوم ورزشي را 

كند استفاده مي هارشته ريزها و گيرد كه از همه رشتهنظر مي
). تحقيقات دو دهه اخير در مورد كالج اروپايي ٢٠١٣، ٢(لولند
دهد كه رشد گسترده در علوم ورزشي، ورزشي نشان ميعلوم

                                                                   
١. Balague et al  

٢. Loland  

شدن بيشتري را ايجاد كرده است  تكهتكهتخصص و 
هاي ورزشي ). از جمله رشته٢٠١٦(هيرستوسكي و همكاران، 

، حقوق ورزشي، جغرافيا و علوم ورزشي، مديريت شده جاديا
بازاريابي ورزشي و ... است. اين بدين علت است كه هر رشته 

كند. در اين هاي متفاوتي از يك موضوع تمركز ميروي بخش
ها، بلكه ها و تكنيكروش تنهانهاي رشتهراستا، رويكرد بين

كند. اين نوع تركيب بين يب ميها و مفاهيم را نيز تركنظريه
كند. از طبيعت پيچيده ورزش فراهم ميتري عميقها فهم رشته
ها ي، شامل تركيبي ناهمگون از رشتهاچند رشته كهيدرحال

هاي تواند شامل تركيب رشتهاي ميرشتهشود ولي بينمي
ها و ها تا تئوريها و روشمختلف علمي باشد (از تكنيك

اندازيم، ي كه نگاه پويايي به علوم ورزشي ميمفاهيم). زمان
هاي مختلف در علوم ورزشي تلفيق دانش حاصل از رشته

ورزشي اين است كه شود. از پيامدهاي توسعه علومحاصل مي
ها به سمت ها و زيرمجموعهبيشتر تحقيقات اين رشته

كند. در واقع اهميت رويكردهاي هاي پويا حركت ميسيستم
و تلفيقي چندين رشته، منجر به رشد و توسعه  ايرشتهميان

علوم و افزايش توانمندي علم براي حل مشكالت پيچيده و 
نگري و شود. در واقع ميان رشتگي داعيه جامعچندوجهي مي

هاي مختلف علمي به تنهايي قادر حل مسائلي را دارد كه شاخه
ط ).  ارتبا٢٠١٥ها نيستند (قاسمي و امامي ميبدي، به حل آن

چند و رويكردهاي ميان رشتگي و  ٣زيادي بين كاربردي سازي
ها سازي به دنبال اين است كه ايدهي وجود دارد. كاربرديرشتگ

و نظريات را با حيطه عمل پيوند دهد (پورچناني و جمالي، 
سازي از جمله عناصر توسعه علمي كشور ). كاربردي٢٠١٢

ي، تعريف و ساز. موضوع اساسي در كاربرديشوديممحسوب 
نزديك كردن محتواي آموزشي به بازار كار است (بزرگمهري، 

٢٠٠٩ .(  
هاي به دنبال اين چند رشتگي و نيز ميان رشتگي، رشته

 شده جادياهاي علوم ورزشي ها و كالجمتعددي در دانشگاه
هاي است. طبيعتًا با توسعه تكنولوژي و نياز بشري به رشته

ي در علوم ورزشي توسعه پيدا اكاربردي، رويكرد چند رشته
تحقيقات علوم ورزشي به سمت رويكرد  كهيدرحالكرده است. 

). ٤،١٩٩٣ي در حال حركت است (بورويتز و همكارانرشتگ انيم
رشتگي و حتي اي ماهيت مياندر اين راستا، تحقيقات پراكنده

هاي جديد علوم ورزشي را تبيين كرده ي و رشتهچند رشتگ
ها پرده برداشته بين علوم ورزشي و ساير رشتهاست و از پيوند 

                                                                   
٣ . Applied  
4. Burwitz et al  
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 )، ابي و ٢٠٠٢( ٦)، كينگ٢٠٠٠( ٥است از جمله تحقيقات فيلو

) به مطالعه و ٢٠١٦)، باالگو و همكاران (٢٠٠٢( ٧همكاران
رويكرد  عنوانبهبررسي علوم ورزشي و بررسي اين حيطه 

)، در ٢٠١٩( ٨اند. چيوا بارتل و همكاراني پرداختهارشتهانيم
 ديتأكتحقيقي مروري، بر تحول آموزشي در رشته علوم ورزشي 

كرده است. در اين راستا، از نظر نگارندگان، آموزش عالي، براي 
هاي واقعي آموزشي سمت شايستگي بههدايت تمرين تدريس 

نياز به يك تحول آموزشي متناسب با تنوع ميان رشتگي در 
)، در ٢٠٢٠( ٩گوت و همكارانراستاي خدمات يادگيري دارد. پي

هاي علوم ورزشي در تحقيقي مروري به بررسي پژوهش
ي هستند يا چند ارشتهانيمآيا اين تحقيقات  كهنياراستاي 

اي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه تحقيقات علوم رشته
ي است. ارشتهنيبورزشي در حال تحقق فراخوان تحقيقات 

آينده، نياز به در نظر گرفتن ، در تحقيقات حالنيباا
هايي براي پيشرفت ي فردي و طراحي برنامههاليوتحلهيتجز

دانش علوم ورزشي است. اين در حالي است كه تحقيقات 
ها و داخلي تاكنون به موضوع ميان رشتگي و مطالعه شباهت

در زمينه  افتهيتوسعههاي علوم ورزشي با كشورهاي تفاوت
  است.علوم ورزشي نپرداخته 

هاي در دو دهه گذشته، رشته علوم ورزشي در ايران با شاخه
متعددي توسعه پيدا كرده است، اما با توجه به توسعه گسترده 

هايي و رشته افتهيتوسعههاي علوم ورزشي در كشورهاي رشته
وكارهاي ورزشي (در دوره كارشناسي) همچون مديريت كسب

(دانشگاه الف برو)،  (دانشگاه بريتش كلمبيا)، فناوري ورزشي
حقوق ورزشي (دانشگاه لندن)، مربيگري ورزش (دانشگاه 
شفيلدهام)، ورزش و تمرين درماني (دانشگاه ليدزبكت)، علم 
عملكرد ورزش (دانشگاه ليدزبك)، بيولوژي و علوم ورزش و 
تمرين (دانشگاه چستر)، بازتواني و ورزش درماني (دانشگاه تسيد)، 

(دانشگاه الف برو) و ...  لزوم مطالعه  جغرافيا و علوم ورزشي
ها براي توسعه رويكرد هاي علوم ورزشي و ساير رشتهرشته

ي و حتي چند رشتگي براساس استانداردهاي جهاني ارشتهانيم
ها نشان داده است كه مورد توجه است. عالوه بر اين بررسي

تاكنون تحقيقات در حيطه علوم ورزشي در اين زمينه در ايران 
است و از سوي ديگر با توجه به اهميت توسعه جايگاه  نشدهانجام
ها در راستاي كارايي بيشتر در آموزش عالي و نظام رشته

                                                                   
5  . Filho  
6. King  
7.  Abby et al  
8. Chiva-Bartoll et al  
9 . Piggott et al  

هاي ها و رشتهگيري و توسعه فعاليتدانشگاهي ايران، شكل
اي نسبت به اهداف و برنامه توفيق چنداني رشتهدانشگاهي ميان

هدف اين پژوهش مطالعه  ). در نتيجه٢٠١٣نداشته است (مهدي، 
هاي جهان از تطبيقي رشته علوم ورزشي در ايران و دانشگاه

ي بدنتيتربي و علوم ورزشي است. بدنتيتربهاي منظر نوع رشته
ها يافتگي، رشتهاست و به دليل اين توسعه توسعهدرحالاي رشته

 شدهاضافههاي متعددي به خانواده علوم ورزشي رشتهو ميان
هاي علوم ورزشي با وجود در ايران، تعداد رشته آنكهلحااست، 
چندان نيازهاي كاربردي جامعه را نتوانسته   ،اندكي افتگيتوسعه

هاي علوم كند تا رشتهبرآورده كند. اين پژوهش تالش مي
و بررسي قرار دهد تا از اين طريق ضمن  مطالعه موردورزشي را 

ريزان آموزشي جه برنامههاي علوم ورزشي بتواند تومطالعه رشته
علوم ورزشي را  در راستاي توسعه كاربردي سازي و از آن جمله 

اي جلب نمايد تا رشتهاي و ميانايجاد رويكردهاي چند رشته
نيازهاي جامعه نسبت به  تناسببهريزي هايي براي برنامهگام

 علوم ورزشي طراحي شود. 

  
   پژوهشي شناسروش

كيفي بود كه با روش تطبيقي به اين پژوهش يك مطالعه 
) انجام شد. پژوهش تطبيقي ١٩٥٧كمك الگوي بردي (

حداقل دو جامعه  سهيمقاقابلهاي تحقيقي است كه از داده
استفاده كند. اين تعريف مبتني بر درك اين واقعيت است كه 

اي هستند. تطبيقي ميان جامعه وپرورشآموزشهاي داده
ي طوركلبههاي تحقيق، افتههاي تطبيقي از بعد يپژوهش

ها معموًال براي تفسيري و تبييني هستند. اين نوع پژوهش
توضيح علل شباهت يا تفاوت ميان دو جامعه، تفسيرهاي 

دهند. از ديگر تاريخي، اجتماعي، فرهنگي يا اقتصادي ارائه مي
هاي روش تحقيقي تطبيقي اين است كه بررسي ويژگي
فقط در سطح كالن صورت پذيرد،  ها نبايدها و تفاوتشباهت

هاي هر اي از ويژگيبلكه پژوهش بايد دربردارنده بررسي پاره
نظام باشد. هر پژوهش تطبيقي بايد در بدو امر، سطوح تطبيق 

ترين واحدهاي تطبيق، يا مشاهده خود را تعيين كند. رايج
هاي تطبيقي كه سطوح تطبيق مكاني و زماني است و روش

شور، منطقه جغرافيايي و يا تركيبي است جزء ك هاآنمكاني 
هاي مورد محور كيفي هاي مورد محور هستند و پژوهشروش

بنابراين، روش  )؛٢٠١٥دار آراني، شوند (معدنمحسوب مي
هاي متداول در علوم انساني است كه با تطبيقي يكي از روش

گذر از مشكالت و تنگناهاي اساسي در ارتباط با مسئله 
هاي اجتماعي و انساني در تمام ي و تطبيق پديدهيگراذات

، امكان موردمطالعهها جهت روشن كردن ابعاد پديده فرهنگ



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٤٤

 وگوگفتنمايد و راه را براي نقد و داوري درباره آن را فراهم مي
 ).٢٠١٨كند (خنيفر و مسلمي، ها باز ميو تعامل ميان فرهنگ

جواري و مرحله توصيف، تفسير، هم ٤اين الگو، شامل  
ساس ي تحقيق براهادهيپدمقايسه است. در مرحله توصيف، 

هاي كافي افتهيي و با تدارك بردارادداشتشواهد و اطالعات، ي
له شود. در مرحبراي بررسي و نقادي در مرحله بعد آماده مي

 گر در مرحلهتفسير به وارسي و تحليل اطالعاتي كه پژوهش
ي به جوارهممرحله  پردازد. دراول توصيف نموده، مي

ل ه قبرحلبندي و كنار هم قرار دادن اطالعاتي كه در دو مطبقه
ها و تبراي ايجاد چارچوبي براي مقايسه شباه شدهآماده

له أمس يسهپردازد. در مرحله مقايسه به بررسي و مقاها ميتفاوت
ها و ها و تفاوتتحقيق با توجه به جزييات در زمينه شباهت

  ). ٢٠٠٧تحقيق پرداخته است (آقازاده،  سؤاالتپاسخ دادن به 
سي در جامعه آماري در اين پژوهش، اسناد و مدارك برنامه

آموزش علوم ورزشي است. نمونه آماري برنامه آموزشي 
بندي ا رتبهي مطرح در دنيا (تهادانشگاههاي علوم ورزشي رشته

لت عگيري هدفمند بود. ، روش نمونهرونيازاجهاني) بود.  ١٠٠٠
ن انتخاب كشورهاي فوق، جايگاه رشته علوم وزرشي در اي

  ود. بشي كشورها و رتبه مناسب اين كشورها در زمينه علوم ورز
رك ها در اين پژوهش، اسناد و مداابزار گردآوري داده

رك مدا د وهاي علوم ورزشي كشورها  بود. از اسنابرنامه و رشته
ها، تابكي كشورها استفاده شود و نيز از رسمي نهادهاي آموزش

  هاي اينترنت و مجالت معتبر استفاده شد. سايت
براي ارزيابي كيفيت پژوهش، بهترين مرجع و سنجه، 

ن هاي مورد بررسي هستند. همچنيخبرگان و متخصصان حوزه
 نابعمان بازنگري مجدد منابع مورد استفاده و اطمينان از اتق

 رويكردهاي ديگر براي بحث كيفيت برداري ازمورد بهره
 وگاه پژوهش كيفي وامدار ديد ازآنجاكهپژوهش تطبيقي است. 

ذهنيت پژوهشگر در تطبيق موارد مختلف است و ارائه 
، باشديم همگن ريغي همگن و هاافتهتفسيرهاي نظري ي

ست ر اارزيابي كيفيت اين پژوهش از حساسيت بيشتري برخوردا
فت و . عالوه بر اين در رويكردي ر)٢٠١٨(خينفر و مسلمي، 

  ت. برگشتي، منابع مورد بازنگري و بررسي مجدد قرار گرف
بر مبناي توصيف و تفسير و مقابله  ليوتحلهيتجزروش 

يك سري معاني و مفاهيم و اصطالحات برنامه درسي علوم 
ورزشي بود. اسناد و شواهد و اطالعات كشورها از منابع مختلف 

ي، به بردارادداشتشد. پس از ي ليوتحلهيتجزي و آورجمع
پرداخته  شدهيآورجمعبندي اطالعات تفسير، بررسي و دسته

و  قرارگرفتهكنار هم  آمدهدستبهشد. به دنبال آن اطالعات 
 تيدرنهابندي و چهارچوبي براي آن مشخص شد و طبقه

هاي موجود بين عناصر برنامه درسي در تشابهات و تفاوت

  كشورهاي مختلف مورد مقايسه و بررسي تطبيقي قرار گرفت.
  

   پژوهشي هاافتهي
وم، ريزي آموزشي وزارت علبراساس گزارش شوراي عالي برنامه

ي هاي علوم ورزشتحقيقات و فناوري (عتف)، ازجمله رشته
هاي لاست كه در بين ساشده نشان داده ١براساس جدول 

 ر قرارگرفته است و عناوينبازنگري و تجديدنظ مورد ٩٥- ٩١
هاي ها در دانشگاهها به نحوي تغييريافته است. اين رشتهرشته

د، هاي دولتي، آزاوزارت علوم تحقيقات و فناوري (دانشگاه
 ست.افرهنگيان، پيام نور، جامع علمي كاربردي) در جريان 

  
 ي ايرانهادانشگاهي علوم ورزشي در هارشته .١جدول

  نوع مدرك  دانشگاه  رشته  رديف
دانشگاه   بدنيآموزش تربيت  ١

  فرهنگيان
كارشناسي 

  پيوسته
مهندسي فناوري   ٢

ناليز آ- اطالعات
  ورزشي

دانشگاه جامع 
  علمي كاربردي

كارشناسي 
  ناپيوسته

اي كارشناس حرفه  ٣
  تغذيه ورزشي

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

اي كارشناس حرفه  ٤
مربيگري آمادگي 

  جسماني

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

اي كارشناس حرفه  ٥
  حقوق ورزشي

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

دانشگاه جامع   روانشناسي ورزشي  ٦
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

 ماساژ ورزشي و  ٧
  كايراپراكتيك

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

دانشگاه جامع   مديريت اماكن ورزشي  ٨
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

مديريت امور فرهنگي   ٩
  ورزشي

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

گويندگي و   ١٠
  ي ورزشيگريمجر

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

دانشگاه جامع   خبرنگاري ورزشي  ١١
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

دانشگاه جامع   مربيگري ورزش  ١٢
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

اي كارشناس حرفه  ١٣
  طرنجش-بدنيتربيت

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

اي كارشناس حرفه  ١٤
مربيگري -بدنيتربيت

  تكواندو

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

اي كارشناس حرفه  ١٥
  پزشكيار ورزشي

دانشگاه جامع 
 علمي كاربردي

كارشناسي 
 ناپيوسته

كارشناسي   وزارت علوم  علوم ورزشي  ١٦
  پيوسته
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  ي شانگهايبندرتبهي معتبر براساس هادانشگاهي علوم ورزشي در هارشته. ٢جدول 

  دهنده رشتههاي ارائهسسه/گروه/دانشكده/دانشگاهؤم  نام رشته به انگليسي  رشته

رزش شناسي دانشگاه ميشيگان (آمريكا)، مدرسه آموزش و ومدرسه حركت Applied Exercise Science  علوم ورزشي كاربردي
 ايندبرو (انگلستان)دانشگاه 

  ميشيگان (آمريكا) شناسي دانشگاهمدرسه حركت Movement Science  علوم حركت

(مديريت  مديريت ورزشي
 Sport Management  ورزشي و تفريحات)

شناسي شناسي دانشگاه ميشيگان (آمريكا)، مدرسه حركتمدرسه حركت
ديانا ه اينشگادان دانشگاه تگزاس (آمريكا)، مدرسه علوم انساني و تندرستي

نشگاه يه داتغذ (آمريكا)، دانشگاه الفبرو (انگلستان)، مدرسه علوم ورزش و
 وريداه فلددكين (استرليا)، دانشكده عملكرد انسان و تندرستي دانشگا

)، مريكات (آ(آمريكا)، دانشگاه برايتون (انگلستان)، دانشگاه كانكتيكا
وم سوئدي ورزش و علدانشگاه وينكانسين ميدسين امريكا، مدرسه 

ي ورزش لومعسسه ؤتندرستي، دانشگاه نايس سوفيا آنتي پوليس (فرانسه)، م
شگاه ي داننوازمهماندانشگاه توبينگن آلمان، مدرسه ورزش، گردشگري و 

ن)، لستاتمپل (آمريكا)، مدرسه آموزش و ورزش دانشگاه ايندبرو (انگ
  يكا).آمراي جنوبي (دانشگاه اديث كوان (استراليا)، دانشگاه كارولين

 شناسي دانشگاه تگزاس مدرسه حركت Dance Science  علم رقص
  (آمريكا)

 Exercise and Sport Science  علوم تمرين و ورزش

شناسي شناسي دانشگاه تگزاس (آمريكا)، گروه حركتمدرسه حركت
شگاه ي دانندرستتمدرسه علوم انساني و  دانشگاه ايلي نويز جنوبي (آمريكا)،

تغذيه  رزش ووم واينديانا (آمريكا)، دانشگاه الفبرو (انگلستان)، مدرسه عل
 مدانشكده علو دانشگاه ددكين (استرليا)، دانشگاه كوئينزلند (استراليا)،

بي اي غرراليورزشي دانشگاه جان مورس ليورپول (انگلستان)، دانشگاه است
ورزش و  ين،(استراليا)، دانشگاه سيدني (استراليا)، مدرسه علوم تمر

انشگاه دتان)، بدني دانشگاه اوتاگو (نيوزيلند)، دانشگاه اكستر (انگلستربيت
م ينگهاه ناتدانشگاه اديث كوان (استراليا)، دانشگا كرتين (استراليا)،

 )، دانشگاهآلمانرگ ((انگلستان)، دانشگاه بولوگانا (ايتاليا)، دانشگاه فرايبو
ن كانسيوين ل (استراليا)، دانشگاهكانكتيكات (آمريكا)، دانشگاه نيوكس

ا، مدرسه تراليچ اسميدسين امريكا، دانشگاه كاتوليك استراليا، دانشگاه موردا
نشكده دا، علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه بدفوردشاير (انگلستان)

 يتويانست ند)،ي دانشگاه اولستر (ايرلعلوم ورزش قاتيتحق تويورزش و انست
نگور گاه ب(انگلستان)، دانش ولورهمپتونانشگاه ي دورزش و علوم انسان

  (انگلستان)

 Sport  مربيگري ورزش
Conditioning 

شناسي دانشگاه تگزاس (آمريكا)، دانشگاه الفبرو مدرسه حركت
اپن، ژاسدا اه و(انگلستان)، دانشگاه جان مورس ليورپول (انگلستان)، دانشگ

شگاه ي دانورزش و علوم انسان يتويانستدانشگاه برايتون (انگلستان)، 
  (انگلستان) ولورهمپتون

 حركت
 Kinesiology  شناسي

)، ريكامدرسه علوم تندرستي و سالمتي عمومي دانشگاه ماساچوست (آم
زش، ه وردانشگاه علوم و هنر دانشگاه سانفرانسيسكو (آمريكا)، مدرس

 نوازي دانشگاه تمپل (آمريكا)، دانشكده آموزشگردشگري و مهمان
ه شناسي دانشگادانشگاه كاروليناي جنوبي (آمريكا)، دانشكده حركت

بدني دانشگاه تورنتو شناسي و تربيتكلگري (كانادا)، دانشكده حركت
دا)، (كانا شناسي، ورزش و سرگرمي دانشگاه آلبرتا(كانادا)، دانشكده حركت

تر شناسي دانشگاه مك مسدانشگاه پنسيلوانيا (آمريكا)، گروه حركت
ن، وستر شگاهكانادا)، دانشگاه مك گيل (كانادا)، دانشگاه مريلند، دان(

 ودانشگاه وينكانسين ميدسين امريكا، گروه فيزيولوژي پزشكي 
 شناسي دانشگاه سيون فرسير كانادا، دانشگاه ورزش شانگهايحركت

آيوا  شناسي دانشگاه ايالتي(چين)، دانشگاه يورك كانادا، گروه حركت
  (آمريكا)

 يريت اجرايي مد
 اتوليككشناسي دانشگاه ايلي نويز جنوبي (آمريكا)، دانشگاه گروه حركت Sport Administration  ورزش

  استراليا



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٤٦

  دهنده رشتههاي ارائهسسه/گروه/دانشكده/دانشگاهؤم  نام رشته به انگليسي  رشته

بدني و آموزش يتترب
  بدنييتتربمعلمان / 

Physical Education Teacher 
Education 

 مدرسه علوم مدرسه علوم انساني و تندرستي دانشگاه اينديانا (آمريكا)،
يا)، سترالد (اورزش و تغذيه دانشگاه ددكين (استرليا)، دانشگاه كوئينزلن

تي بدني و تندرس، مدرسه تربيتكنگهنگدانشكده آموزش دانشگاه چيني 
 وكلنداه ادانشگاه تسوكوبا (ژاپن)، دانشگاه مك گيل (كانادا)، دانشگ

ه جان نشگااديا، (نيوزيلند)، دانشگاه الوال بلژيك، دانشگاه مورداچ استرال
ه انشگادكا، مورس ليورپول (انگلستان)، دانشگاه وينكانسين ميدسين امري

 ا)،آمريكات (كلن آلمان، دانشگاه برايتون (انگلستان)، دانشگاه كانكتيك
  يدرستدانشگاه ورزش شانگهاي (چين)، مدرسه سوئدي ورزش و علوم تن

 مديريت تناسب
  اندام و آموزش شخصي

Fitness Management and 
Personal Training 

دانشگاه  مدرسه علوم انساني و تندرستي دانشگاه اينديانا (آمريكا)،
  وينكانسين ميدسين امريكا

  دانشگاه الفبرو (انگلستان) Geography and Sport Science  علوم ورزش و جغرافيا
 Mathematics and Sport  علوم ورزش و رياضيات

Science  (انگلستان)دانشگاه الفبرو  

روانشناسي ورزش و 
  تمرين

Sport and Exercise 
Psychology 

 تان)،نگلسدانشگاه الفبرو (انگلستان)، دانشگاه جان مورس ليورپول (ا
 ورزش شگاهدانشگاه برنل (انگلستان)، دانشگاه بنگور (انگلستان)، دان

  شانگهاي (چين)

بدني بيت(انگلستان)، مدرسه علوم تمرين، ورزش و تردانشگاه الفبرو  Sports Technology  فناوري ورزش
  دانشگاه اوتاگو (نيوزيلند)

  مدرسه علوم ورزش و تغذيه دانشگاه ددكين (استرليا) Sport development  توسعه ورزش

 Physical activity and health  فعاليت بدني و تندرستي

 مرين،تلوم عمدرسه مدرسه علوم ورزش و تغذيه دانشگاه ددكين (استرليا)، 
راليا، يك استبدني دانشگاه اوتاگو (نيوزيلند)، دانشگاه كاتولورزش و تربيت

نا ارسلواه بگروه علوم ورزش و تغذيه دانشگاه كپنهاك (دانمارك)، دانشگ
  (اسپانيا)، دانشگاه استراسكاليد انگلستان

 Sports Studies  مطالعات ورزشي

ون شگاه برايت، دانليا)انشگاه اديث كوان (استرادانشگاه كوئينزلند (استراليا)، د
 عاليتفي و (انگلستان)، دانشگاه استرلينگ انگلستان، مدرسه علوم ورزش

 تقايحقت تويتدانشكده ورزش و انسانگلستان)، ( ريبدفوردشابدني دانشگاه 
  ي دانشگاه اولستر (ايرلند)علوم ورزش

 Exercise and Nutrition  ورزش و علوم تغذيه
Sciences 

ن)، گلستا(ان دانشگاه كوئينزلند (استراليا)، دانشگاه جان مورس ليورپول
ند)، بدني دانشگاه اوتاگو (نيوزيلمدرسه علوم تمرين، ورزش و تربيت
  مريكا)يوا (آشناسي دانشگاه ايالتي آدانشگاه اكستر (انگلستان)، گروه حركت

  دانشگاه كوئينزلند (استراليا) Clinical Exercise Physiology  باليني ورزش فيزيولوژي

سه علوم ، مدرليا)دانشكده علوم رفتاري و تندرستي دانشگاه كوئينزلند (استرا Physiotherapy  فيزيوتراپي
  ورزش، تمرين و بازتواني دانشگاه بيرمنگام (انگلستان)

  (انگلستان)دانشگاه جان مورس ليورپول  Science and Football  علم و فوتبال

ه انشگان، ددانشگاه جان مورس ليورپول (انگلستان)، دانشگاه واسدا ژاپ Sport Business  وكار ورزشيكسب
  بنگور (انگلستان)

 Sport Development and  توسعه ورزش و مربيگري
Coaching (انگلستان) دانشگاه جان مورس ليورپول  

  جان مورس ليورپول (انگلستان)، دانشگاه كلن آلماندانشگاه  Sports Journalism  خبرنگاري ورزشي
توسعه و مربيگري ورزش 

  معلولين
Disability Sport Coaching and 

Development 
ه بدني دانشكددانشگاه جان مورس ليورپول (انگلستان)، گروه تربيت
  آموزش دانشگاه سئول (كره جنوبي)

علوم ورزشي، ورزش و 
  سالمت

Sport Science, Exercise and 
Health 

مدرسه علوم  مدرسه علوم ورزش و سالمتي دانشگاه اديث كوان (استراليا)،
 ه باثنشگاورزش، تمرين و بازتواني دانشگاه بيرمنگام (انگلستان)، دا

دانشگاه  ان)،(انگلستان)، دانشگاه كيوتو (ژاپن)، دانشگاه برنل (انگلست
رزش وگاه م تندرستي، دانشكلرادو (آمريكا)، مدرسه سوئدي ورزش و علو

  كلن آلمان
  لگري (كانادا)شناسي دانشگاه كمدرسه حركت Biomechanics  بيومكانيك

ورزش و فيزيولوژي 
  سالمت

Exercise and health 
physiology لگري (كانادا)شناسي دانشگاه كمدرسه حركت  

 و آموزش در رهبري
  مربيگري

Leadership in education and 
coaching لگري (كانادا)شناسي دانشگاه كمدرسه حركت  
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  دهنده رشتههاي ارائهسسه/گروه/دانشكده/دانشگاهؤم  نام رشته به انگليسي  رشته
  علوم رقص و حركت

  شناسي
Combined BKin 

(Kinesiology)/BA (Dance) شناسي دانشگاه كلگري با دانشكده هنر (كانادا)مدرسه حركت  

  ورزش، تربيت
  بدني و مربيگري

Sport, PE and Coaching 
Science 

ان)، گلستگاه بيرمنگام (انمدرسه علوم ورزش، تمرين و بازتواني دانش
  تيدانشگاه برنل (انگلستان)، مدرسه سوئدي ورزش و علوم تندرس

مطالعات مديريت 
  كاربردي گلف

Applied Golf Management 
Studies ان)گلستمدرسه علوم ورزش، تمرين و بازتواني دانشگاه بيرمنگام (ان  

  حركت
  شناسي و آموزش

Bachelor of 
Kinesiology/Bachelor of 

Education (combined degrees) 
  شناسي، ورزش و سرگرمي دانشگاه آلبرتا (كانادا)دانشكده حركت

سرگرمي، ورزش و 
  گردشگري

Recreation, Sport, and 
Tourism 

  شناسي، ورزش و سرگرمي دانشگاه آلبرتا (كانادا)دانشكده حركت

 Athletic Training  آموزش ورزش

شگاه ي داندرستدانشگاه پنسيلوانيا (آمريكا)، دانشكده عملكرد انسان و تن
شگاه شناسي دانفلوريدا (آمريكا)، دانشگاه پيتزبورگ (آمريكا)، گروه حركت
وفيا ايس سنگاه ايالتي آيوا (آمريكا)، دانشگاه ورزش شانگهاي (چين)، دانش

  گلستانيد انكالستراسآنتي پوليس (فرانسه)، دانشگاه واسدا ژاپن، دانشگاه ا

 Sport Development and  مديريت و توسعه ورزش
Management 

درسه ند)، مبدني دانشگاه اوتاگو (نيوزيلمدرسه علوم تمرين، ورزش و تربيت
  انگلستان)( ريبدفوردشاعلوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه 

علوم پزشكي ورزشي و 
  تمرين

Sport and Exercise Medical 
Sciences 

ريكا)، و (آملرادكدانشگاه اكستر (انگلستان)، دانشگاه واسدا ژاپن، دانشگاه 
  انگلستان UCLدانشگاه 

  دانشگاه اكستر (انگلستان) Human Biosciences  علوم زيستي انساني
  فيزيولوژي و حركت
  شناسي كاربردي

Applied physiology & 
kinesiology 

دلور  نشگاه)، داتندرستي دانشگاه فلوريدا (آمريكادانشكده عملكرد انسان و 
  (آمريكا)

مربيگري و مديريت 
 ورزشي

Sport Management and 
Coaching 

  دانشگاه باث (انگلستان)

علوم ورزش، تغذيه و 
  ارتقاي تندرستي

Health Promotion, Nutrition 
and Exercise Science 

 ريوردشابدف دانشگاه اوهايو، مدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه
  انگلستان)، دانشگاه واسدا ژاپن(

/  تجارت ليسانس
 بهداشت ورزش، ليسانس
  بدنيتربيت و

Bachelor of 
Commerce/Bachelor of Sport, 
Health and Physical Education 

  دانشگاه اوكلند (نيوزيلند)

  تربيت
  علوم حركت بدني و

Physical Education and 
Movement Sciences 

  دانشگاه گنت (بلژيك)

علوم بازتواني و 
  فيزيوتراپي

Rehabilitation Sciences and 
Physiotherapy (بلژيك) دانشگاه گنت  

 Exercise Physiology  فيزيولوژي ورزشي
ه انشگاددز، ليدانشگاه نيوساوز ولز (سيدني)، دانشگاه گالسكو، دانشگاه 

  استراسكاليد انگلستان
مربيگري آموزش 

  ورزشكار
Athletic Training 

Conditioning 
  دانشگاه واسدا ژاپن

 فرهنگ
  دانشگاه واسدا ژاپن Sport Culture  ورزش 

ورزش، تندرستي و علوم 
تمرين با مطالعات 

  وكاركسب

Sport, Health and Exercise 
Sciences with Business 

Studies BSc 
  دانشگاه برنل (انگلستان)

علوم ورزشي/ علوم 
  وتجارت (كسب
  كار ورزشي)

Bachelor of Science (Exercise 
and Sports Science)/Bachelor 

of Commerce (Sport 
Business) 

  دانشگاه اديث كوان (استراليا)

 Exercise Science and  علوم ورزشي و بازتواني
Rehabilitation 

 نشگاهن) دادانشگاه ورزش شانگهاي (چي دانشگاه اديث كوان (استراليا)،
  ناتينگهام (انگلستان)
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  دهنده رشتههاي ارائهسسه/گروه/دانشكده/دانشگاهؤم  نام رشته به انگليسي  رشته
وكار مديريت كسب
 Sport Business Management  ورزشي

اه انشگدي ورزش و علوم انسان يتويانستدانشگاه استرلينگ انگلستان، 
  (انگلستان) ولورهمپتون

  دانشگاه استراسكاليد انگلستان Sports Design Engineering  مهندسي طراحي ورزشي

وكارهاي ورزشي و كسب
  دانشگاه واترلو (كانادا) Recreation and Sport Business  سرگرمي

علوم ورزشي (تمرينات 
  باليني)

Exercise Science (Clinical 
Practice) 

 دانشگاه وينكانسين ميدسين امريكا

/  جوانان كار ليسانس
  ورزش مديريت ليسانس

Bachelor of Youth 
Work/Bachelor of Sport 

Management 
 

 دانشگاه وينكانسين ميدسين امريكا

مديريت ورزش و 
  ارتباطات

Sport Management and 
Communication 

  لمانگن آسسه علوم ورزشي دانشگاه توبينؤدانشگاه ورزش كلن آلمان، م

  ورزش كلن آلمان، دانشگاه كاتوليك استراليا دانشگاه Sport and Performance  و عملكرد ورزش
 و ماجراجويي ورزش،

  بياني جنبش
B.A. Sport, Adventure and 

Expressive Movement (انگلستان) دانشگاه ورزش كلن آلمان، دانشگاه بنگور  

  ورزش
 Athletic Therapy  يدرمان

 ونورهمپتوله ي دانشگاورزش و علوم انسان يتويانستدانشگاه يورك كانادا، 
  (انگلستان)

مشاوره ورزشي و ارزيابي 
  تناسب بدني

Fitness Assessment & 
Exercise Counseling دانشگاه يورك كانادا  

 Choreographer  طراح رقص
 

  دانشگاه ورزش شانگهاي (چين)
عملكرد (اجراي هنرهاي 

  رزمي)
Performance(Martial Arts 

Performance Oriented) 
  ورزش شانگهاي (چين)دانشگاه 

  دانشگاه ورزش شانگهاي (چين) Traditional Chinese sports  هاي باستاني چينورزش

 Football Business BA (Hons)  وكار فوتبالكسب
)، ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه 

  )يرلندر (ااولستي دانشگاه علوم ورزش قاتيتحق تويدانشكده ورزش و انست
  )ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه  Football Coaching BA (Hons)  مربيگري فوتبال
 Football Development BA  توسعه فوتبال

(Hons)  ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه(  
  )ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه  Football Science BSc (Hons)  علوم فوتبال

علوم ورزشي كاربردي و 
  مربيگري

Applied Sport Science and 
Coaching BSc (Hons) 

 )ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه 

 Clinical Exercise Therapy  يي بالينيكارآزما
BSc (Hons)  ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه(  

 International Sport  المللنيبتوسعه ورزش 
Development BA (Hons) 

  )ستانانگل( ريبدفوردشامدرسه علوم ورزشي و فعاليت بدني دانشگاه 
تحليل عملكرد و 

  مربيگري
Performance Analysis and 

Coaching Practice 
د)، ايرلنتر (ي دانشگاه اولسعلوم ورزش قاتيتحق تويدانشكده ورزش و انست

  ن)(انگلستا ولورهمپتوني دانشگاه ورزش و علوم انسان يتويانست
 Sport Science and Marketing  علوم ورزشي و بازاريابي

BSc 
  دانشگاه بنگور (انگلستان)

 
 ١٦هاي ايران، شامل هاي علوم ورزشي در دانشگاهرشته

هاي دولتي، فرهنگيان، جامع علمي نوع رشته در دانشگاه
ريزي . رشته علوم ورزشي و برنامهباشديمكاربردي و پيام نور 

متمركز از سوي وزارت علوم تحقيقات و  صورتبهبراي آن 
بار سال يك ٥گردد كه رشته علوم ورزشي هر فناوري ارائه مي

نيز رشته علوم  ١٣٩٥گيرد قبل از سال بازنگري قرار مي مورد
شد كه با ورزشي در دو گرايش علوم انساني و زيستي ارائه مي

تصميم وزارت علوم اين دو رشته منسوخ شد. در بخش 

هاي علوم ورزشي سي ناپيوسته، گستردگي و تنوع رشتهكارشنا
  در دانشگاه جامع علمي كاربردي بيشتر بوده است.

هاي ايران و ي بين دانشگاههاشباهت ٣براساس جدول 
 كشورهاي منتخب از نظر نوع رشته، صورت پذيرفته است.

نوع مدارك (كارشناسي علوم، كارشناسي هنر كارشناسي و 
سسه (گروه، دانشكده، ؤمتمركز بودن و نوع م ...)، تنوع رشته،

هاي ايران و مدرسه، دانشگاه) در دوره كارشناسي در دانشگاه
  كشورهاي منتخب متفاوت است.
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 معتبر ي ايران و مراكزهادانشگاهي بين هاشباهت. ٣جدول 

هاي دانشگاه  هارشته  
  ايران

هاي دانشگاه
  جهان

  هاشباهت

آموزش 
      بدنيتربيت

كارشناس 
اي تغذيه حرفه

  ورزشي
    

كارشناس 
اي حرفه

مربيگري 
آمادگي 
  جسماني

    

روانشناسي 
      ورزشي

خبرنگاري 
      ورزشي

مربيگري 
      ورزش

كارشناس 
اي حرفه

پزشكيار 
  ورزشي

    

مديريت امور 
فرهنگي 
  ورزشي

    

      علوم ورزشي
 

هاي انشگاهدعلوم ورزشي در هاي ي بين رشتههاتفاوت .٦جدول 
  ايران و كشورهاي منتخب

هاي دانشگاه  نوع  
  ايران

هاي دانشگاه
كشورهاي 

  منتخب

  هاتفاوت

نوع 
  مدارك

كارشناسي 
پيوسته و 
كارشناسي 

  ناپيوسته

كارشناسي علوم، 
كارشناسي، 

كارشناسي هنر، 
هاي وجود رشته

ي هارشتهدومدركي، 
با سال پايه، 

هاي افتخاري رشته
هاي مقابل رشته در

  غير افتخاري
  رشته متمايز ٨٤  رشته ١٦  تنوع رشته

نوع 
  گروه، دانشكده  سسهؤم

، تويانستگروه، 
دانشكده، دانشگاه 

  ورزش
  
  

  گيريبحث و نتيجه
وم، ريزي آموزشي وزارت علبراساس گزارش شوراي عالي برنامه

ه ي كهاي علوم ورزشتحقيقات و فناوري (عتف)، ازجمله رشته
زنگري و تجديدنظر مورد با ١٣٩١- ٩٥هاي در بين سال

، بدنيقرارگرفته عبارت بود از: علوم ورزشي، آموزش تربيت
اي ، كارشناس حرفهآناليز ورزشي- مهندسي فناوري اطالعات

 اي مربيگري آمادگي جسمانيتغذيه ورزشي كارشناس حرفه
اي حقوق ورزشي، روانشناسي ورزشي، ماساژ كارشناس حرفه

ور ام ورزشي و كايراپراكتيك، مديريت اماكن ورزشي، مديريت
گري ورزشي، خبرنگاري فرهنگي ورزشي، گويندگي و مجري

بدني اي تربيتورزشي، مربيگري ورزشي، كارشناس حرفه
) و بدني (مربيگري تكواندواي تربيت(شطرنج)، كارشناس حرفه

اي پزشكيار ورزشي. اين در حالي است كه كارشناس حرفه
 هاي علوم ورزشي در كشورهاي مورد بحث، از گستردگيرشته

لوم عهاي و تنوع بيشتري برخوردار است از جمله برخي از رشته
ز اورزشي در مقطع كارشناسي در ساير كشورها عبارت بود 

پي، فناوري را، فيزيوتاندامتناسبي، علم رقص، شناسحركت
 ال،ورزش، مهندسي طراحي ورزشي، علم فوتبال، توسعه فوتب

ورزش معلولين، مديريت ورزشي، پزشكي ورزشي، 
رزشي وي ورزشي، ورزش درماني، فيزيولوژي وكارهاكسب

  و ....  باليني، بازاريابي ورزشي
ها از طريق تركيب و ، دانشگاهشده ذكرعالوه بر موارد 

جمله رياضيات،  هاي ديگر ازبا رشته تلفيق رشته علوم ورزشي
هاي دومدركي را ايجاد و ، پزشكي و ... رشتهوكاركسبجغرافيا، 

هاي علوم رياضيات و ورزش، جغرافيا اند، مانند رشتهارائه كرده
و ورزش، تجارت و ورزش (دانشگاه الفبرو انگلستان) كه 

شود. اي گفته مياصطالحًا به چنين رويكردي، چند رشته
هاي محض با اي از طريق درگير شدن رشتهحقيق چند رشتهت

). ٢٠٠١، ١٠است (بسلر و هميريكس توسعهدرحالها، ديگر رشته
 دييتأها را مورد بعضي محققان نياز علوم ورزشي به ديگر رشته

هايي است كه در غالب ). رشته طرح٢٠١١(مانسن،  قرار دادند
 صورتبهكه  شودمرزهاي واحد از يك موضوع مطالعه مي

است (ترس و  شدهشناختهاي علمي رشته عنوانبهمتداول 
توان گفت برخي ديگر از اين ). از طرفي مي٢٠٠٦، ١١همكاران

مانند فناوري ورزشي، مهندسي  جادشدهياهاي نوين رشته
هايي است كه منجر اي از رشتهمجموعه شاملطراحي ورزشي، 

ر اين اساس، رويكرد شود. ببه توليد دانش جامع و جديدي مي

                                                                   
1 0 .Besselar & Heimeriks  
1 1. Tress 
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 عنوانبهي در علوم ورزشي نيز، ارشتهانيماي و چند رشته
اي شود. هدف فرا رشتهقلمداد مي توسعهدرحالدانش 

پر كردن شكاف ميان توليد دانش و از طرف ديگر  طرفكياز
هاي علم جهت مشاركت و حل مشكالت پاسخ به خواسته

در اين مطالعه، همكاري  كهچنان). ٢٠٠٨، ١٢جامعه است (كلين
شود ها در علوم ورزشي مشاهده ميو مشاركت بسياري از رشته

رسد آينده توليد دانش در علوم ورزشي به و به نظر مي
كند. اي حركت مياي و فرا رشتهرشتهي دانش ميانوسوسمت

ي اگونهبهي صحيح است ادواركنندهيام صورتبهاين موضوع 
طبيعي، اجتماعي، پزشكي، مهندسي و كه لزوم همكاري علوم 

علوم انساني را براي نشان دادن موضوعات مربوط به جامعه و 
دهد. قرار مي مطالعه مورددر يك رويكرد جامع و غير كاهشي 

ي  و ارشتهدر واقع، الگوي علوم ورزشي در گذر از دانشي چند 
اي در حركت ي دانش فرا رشتهوسوسمتاي به رشتهيا ميان

ي اچند رشتهاي پيشرفت از دانش تعاريف فرا رشته چراكهاست 
اي را اي به سمت دانش فرا رشتهرشتهدر گذر از دانش ميان

رسد بنابراين به نظر مي )؛٢٠١١، ١٣كند (پولپيشنهاد مي
ي و حركت اين الگو به ارشتهصحبت از رويكرد چند 

 گيري ازاي در كشورها با بهرهي دانش فرا رشتهوسوسمت
تواند به پيشرفت و توسعه دانش علوم هاي مختلف ميرشته

هاي علوم ورزشي در ايران، رشته آنكهحالورزشي كمك كند. 
  از گستردگي و تنوع زيادي برخوردار نيست. 

تناسب محيط و فرهنگ هاي علوم ورزشي بهبرخي از رشته
هاي باستاني چين، شده است مانند ورزشهر كشوري ارائه

ياگرافي و يا طراح رقص (كروياگرفر) در كشورهاي رقص، كرو
(نوعي رقص آگاهانه  ١٤غربي و يا سرگرمي و حركت پرمعني

اين   شد). سيتأس ١٥توسط سيان پالمر ٢٠٠٩پويا كه در سال 
فرهنگي و  صورتبهها در ايران در حالي است كه برخي رشته

هاي رشته عنوانبهو هنوز جايگاهي  اندشدهنهينهادبومي 
رسد اند.  در اين راستا به نظر ميدانشگاهي پيدا نكرده

، نيازهاي فرهنگي جوامع را نيز در نظر موردمطالعههاي دانشگاه
هاي دانشگاهي نيازهاي فرهنگي، رشته تناسببهگرفته و 
  . اندشدهارائهمعرفي و 

ي علوم ورزشي در هارشتهعالوه بر اين تنوع و گستردگي 
است برخي از مدارك  شدهدهيدنيز  هاآننوع مدرك تحصيلي 

تحصيلي دانش نظري بيشتري را براي دانشجويان فراهم 
برخي  كهيدرحال) science :BScكنند (مانند مدارك علوم مي

                                                                   
1 2 .Klein 
1 3.  Pohl 
1 4 .Expressive movement  
1 5. Sian Palmer 

دارند (مانند مدارك  مدنظرديگر رويكردهاي مهارت محوري را 
art :B,Aهاي كارشناسي پذيري بيشتري در دوره). انعطاف

ي هارشتهاست از جمله گذراندن  شدهمشاهدهي علوم ورزش
هاي توانند عالوه بر رشته) كه دانشجويان ميMinorفرعي (

هاي فرعي را نيز بگذرانند و مدرك آن را دريافت اصلي، رشته
هاي متمايز به ترتيب در كشورهاي دارند. بيشترين تعداد رشته

و ژاپن وجود انگلستان، آمريكا، استراليا، آلمان، كانادا، چين 
يافتگي رشته علوم ورزشي و رسد توسعهداشت. به نظر مي

هاي علوم ورزشي ارتباط پيامدهاي حاصل از آن با تنوع رشته
  مثبتي وجود داشته باشد. 

توان گفت تنوع علوم ورزشي با تلفيق ي، ميطوركلبه
اي)، استفاده و تركيب دانش چندين رشته (رويكرد چند رشته

تلفيق  واسطهبهي) و توليد دانش جديد ارشتهانيمعلوم ديگر (
اي) خود را نشان داده است. اين موضوع از چند رشته (فرا رشته

هاي علوم ورزشي و آن جهت اهميت دارد كه توسعه رشته
تواند اي ميي و چند رشتهارشتهنيبگسترش رويكردهاي 

امعه كردن علوم ورزشي در ج تريكاربردابزاري براي  عنوانبه
هاي علوم ورزشي در مقياس باشد. در واقع توسعه رشته

 عنوانبهتواند اي مياي و فرا رشتهاي، چند رشتهرشتهميان
رويكردي براي بهتر انديشيدن و بهتر تصميم گرفتن براي حل 
 مشكالت چه در مقياس فردي و چه در مقياس اجتماعي مورد

انش در حيات ي كه محوريت داگونهبهپذيرش قرار گيرد، 
اجتماعي، پيچيدگي مسائل و نيازهاي جامعه، انتظار خدمات 

 لهأمسها، اجتماعي و نوآوري و كارآفريني علمي از دانشگاه
سازي وظايف آموزشي و پژوهشي، توسعه و گشايي و غني
ها را به يك ضرورت راهبردي در ها و رشتهگسترش فعاليت

ه است (مهدي، آموزش عالي و نظام دانشگاهي تبديل كرد
٢٠١٣.(  

  پيشنهادهاي تحقيق عبارت است از: 
هاي علوم ورزشي متناسب با نيازهاي ايجاد تنوعي از رشته

توسعه رويكردهاي  منظوربهجامعه و فرهنگ ايراني اسالمي 
ي دانش سوبهي و در نهايت حركت ارشتهانيماي، چند رشته

تحقيق، ترين محدوديت مهم ي در علوم ورزشيارشتهانيم
كمبود منابع در داخل كشور و مشكل دسترسي به منابع خارجي 

 ها ازهاي تحقيق اين بود كه برخي رشتهبود. از ديگر محدوديت
هاي كاربردي شناسي، حقوق ورزشي و برخي رشتهجمله جامعه

 ها ازنسبت به برخي رشته ازجمله طراحي لباس ورزشي و ...
بندي درصد كمتري در رتبهشناسي از جمله فيزيولوژي، آسيب
قرار  ١٠٠هاي بيشتر از اند و در رتبهشانگهاي برخوردار بوده

بندي، در ليست داشته و يا با توجه به معيارهاي اين رتبه
رو، برخي از اين اند. ازاينهاي علوم ورزشي قرار نگرفتهرشته
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  بررسي قرار نگرفته است. ها در اين تحقيق موردرشته
بندي ديگري، بندي شانگهاي يا هر رتبهتبهاستفاده از ر

ها نتواند ها و ساير رشتهها/ گروهممكن است براي دانشكده
هاي علوم ورزشي باشد. خوبي بيانگر جايگاه انواع رشتهبه

بندي رتبه ،)٢٠١٨جمله سيل ( كه برخي از محققان ازچنان
هاي علوم ورزشي را براساس اين معيارها نقد كرده و رشته

معتقد است به دليل ماهيت اين رشته، معيارهاي ديگري بايد 
شناسي مثال، براي جامعهعنوانبراي اين رشته تعريف شود. به

بندي ترين مشكالت رتبهطور خاص، يكي از اصليورزشي به
ها در اين واقعيت نهفته است كه ها و گروهجهاني دانشكده

ي سيستم كامالً علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي يا پزشك
تنها اجتماعات ها نههاي تحقيق دارند. آنمتفاوتي از انتشاريافته

هاي مختلف انتشار نيز تري دارند بلكه استراتژيعلمي كوچك
اي رشته مثالعنوانبهاست كه  رونيازا) و ٢٠١٨(سيل،  دارند

بندي دانشگاهي در بخش علوم شناسي در رتبهمانند جامعه
  .دانشگاه برتر نيامده است ١٠٠ورزشي جزء 
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