
  يورزش تيريدر مد يكاربرد يهاپژوهش يفصلنامه علم
  13-39، ص 1401پياپي)، پاييز  42( 2سال يازدهم، شمارة 

Quarterly Journal Applied Research of Sport Management 
Vol 11, No.2, Sereis 42, Fall 2022, 13-39 

 

   Corresponding Author: Mohammad Hosein Ghorbani*  يقربان نيمحمدحس نويسنده مسئول: *
  E-mail: afarahani@pnu.ac.ir  

 

در  ايپراكنده يعلم قاتيتحق يو علوم ورزش بدنيتيترب هايدر حوزه توسعه دانشكده
در  ياديز يو چاپ مقاله ها نيسطح جهان صورت گرفته است كه منجر به تدو

نها آ هايافتهي رتفسي و هاپژوهش نيا قيجامع و عم يشده است. بررس يعلم هايهينشر
عوامل موثر در  ي. هدف پژوهش حاضر بررسدهدبه محققان ارائه  يتواند درك روشنيم

 يپژوهش به لحاظ هدف، كاربرد نيبود. ا يو علوم ورزش بدنيتيترب هايتوسعه دانشكده
و با استفاده از روش  يفيك كرديبود كه با استفاده از رو يليتحل-يفيتوص يو از نظر استراتژ

انجام شد. جامعه آماري  هاداده  ليو تحل ياجرا در جمع آور ريوان مسبه عن بيفراترك
و علوم  بدنيتيترب هاي¬مرتبط با حوزه توسعه دانشكده يتحقيق حاضر، كليه مقاله ها

از سال  ركتيدا نسيگوگل اسكوالر و سا ياطالعات هايگاهياست كه در پا يورزش
 نتريمرتبط ،يديفاده از واژگان كلاساس با است نيچاپ شده است. بر ا 2020تا  2005
از روش  هاافتهي يبررس يبرا  N)=134هدفمند انتخاب شد( كرديبا رو هاپژوهش

مولفه  5نشان داد  هاافتهي. دي) استفاده گرد2007و باروسو ( يسندولوسك بيفراترك
 122و  رمولفهيز 18)، يعلم تيارتباط با جامعه و مرجع ،يني(آموزش، پژوهش، كارافر

با توجه  تينقش دارند. در نها يو علوم ورزش دنيبتيترب هايتوسعه دانشكده نهيكد در زم
 يو علوم ورزش يبدنتيترب هايعوامل مؤثر بر توسعه دانشكده يالگو قيتحق هايافتهيبه 
  شد. نيتدو

  هاي كليديواژه
  .بيفراترك ،يعلم تيمرجع ،يعلوم ورزش ،بدنيتيتوسعه، ترب

In the field of development of the faculties of physical 
education and sports sciences have been carried out scattered 
scientific research's all over the world, which has led to the 
writing and publication of many articles in scientific journals. 
Comprehensive and in-depth review of these studies and the 
interpretation of their findings can provide researchers with a 
clear understanding. The aim of this study was to identify the 
affecting factors development of applied science Faculty of 
physical education and sports. This research was applied in terms 
of purpose and descriptive-analytical in terms of research 
strategy, which was done using a qualitative approach and using 
the Meta-syntheses method as implementation path in data 
collection and analysis. The statistical population of the present 
study is all articles related to the field of development Faculty of 
physical education and sports that have been published in Google 
Scholar and Science Direct databases from 2005-2020. Based on 
this, using keywords, the most relevant research was selected 
with a purposeful approach (N = 134). The meta-syntheses 
method Sandelowski & Barros (2007) was used to examine the 
findings. Findings showed that 5 components (education, 
research, entrepreneurship, relations with the community and 
Scientific Supremacy), 18 subcomponents and 122 codes are 
involved in the development Faculty of physical education and 
sports. Finally, according to the research findings, a model of 
factors affecting the development Faculty of physical education 
and sports was developed. 
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 يو علوم ورزش بدنيتيترب هايدانشكده يكاربرد يعوامل موثر در توسعه علم ييشناسا
  بيفراترك كرديبا رو
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  هقدمم
 يطيشراروي داده است  يدر قرن جاري كه تحوالت

آورده  وجوده ب ليدانشگاهها و مراكز آموزش عا يرا برا نينو
ام با تحوالت ضرورت و ها همگتوسعه دانشگاهاست و 

). 1399اهميت پيدا كرده است (مدرسي و همكاران، 
و هستند  رييدر حال تغاز گذشته  يدانشگاه يهاستميس

ها در طول اين سالآنها  يو هنجار يسازمان يمرزها
). عدم قطعيت يكي از 2007، 1دگرگون شده است (يوجتو

است پيامدهاي تغييرات سريعي است كه در جهان رخ داده 
رو كرده است. مسئله هروب يبا چالش اساسرا آموزش و 

- ها در اين شرايط چطور مياساسي اين است كه دانشگاه

نامشخص  يهاندهيآ يبراتوانند توسعه پيدا كنند و خود را 
). از سوي ديگر 2018و همكاران،  2كنند (اسنايدرزآماده 

ير كرده ها از گذشته تا به امروز هم بسيار تغينقش دانشگاه
اقتصاد  ليدر تسه يمهم ابزارها دانشگاه است. امروزه

توسعه  يمهم برا يزوريبه عنوان كاتال وهستند  انيبندانش
 شونديم دهيد و جامعه خود منطقه يو اجتماع ياقتصاد
 يهاتيفعال بايدها نه تنها دانشگاه). امروزه 2005، 3(كيربي
بلكه  م دهند،اتي خود را به خوبي انجاقيو تحق يآموزش
 ي، اقتصادينسبت به توسعه اجتماع يترگسترده تيمسئول

 بايددانشگاهها دارند. بدين خاطر جامعه  يو فرهنگ
و نيازهاي مستمر جامعه باشند. براي اين  پاسخگوي تقاضا

را متنوع كنند و در مسير خود  يمنابع درآمدنياز است  امر
  ).2019، و همكاران 4رشد و پيشرفت قرار گيرند (كليو

بدني و علوم ورزشي به عنوان يكي هاي تربيتدانشكده
هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است از بخش

كه توسعه آن نياز به توجه دقيق و اصولي دارد و از آنجا كه 
مأموريت فارغ التحصيالن علوم ورزشي بر تأمين امكانات 

افراد جامعه  ابعاد مختلف سالمت جسماني، رواني و اجتماعي
در توسعه  يورزش عامل مهمرا در پي دارد و از سويي ديگر، 

شود و در طول ساليان گذشته نقش محسوب مي داريپا
به قشرهاي ارتقاء احترام  ،در تحقق توسعه و صلحمهمي 
جامعه افراد  و جوانان ،زنان يتوانمندساز و مشاركت خاص،

ندان نقش ي شهروسالمتتر در داشته است و از همه مهم
 انسان يسالمت تيريمداساسي دارد، و همچنين از آنجا كه 

                                                                                                                                              
1 . Ughetto 

2 . Snijders 

3 . Kirby 

4 . Kliewe 

5 . Hines 

6 . UNeSCO 

هاي يم و فناوروعل بينييكي از موضوعات مهم در پيش
است و براي افراد موضوع سالمتي  2025در سال  تأثيرگذار

). علوم ورزشي 2009، 5شود (هاينستر ميروز مهمروزبه
، رفاه تي، امنتوانند سالمتيچگونه م آموزد كهبه افراد مي

 ريمتنوع و متغ يها نهيخود را در زم يبدن تيفعالميزان و 
بر اين اساس، توجه به توسعه دانشكده هاي . بهبود دهند

تربيت بدني و علوم ورزشي ضرورتي غيرقابل انكار مي 
 يها هيپا يداراو علوم ورزشي  يبدن تيحوزه تربيابد.

، ورزشيي ولوژيزيمانند ف يعلم يها نهيدر زم يمحكم
ورزشي است و به  يو روانشناس كيومكاني، بورزشي هيتغذ

هاي در حوزهو فعال  منيسالم، ا يهادر مورد انتخاب جامعه
). از سوي ديگر 2015، 6دهد (يونسكويم يآگاهمختلف 

هاي متنوعي از مشاركت در سطوح در ورزش مجموعه
ي هاي ورزشي هواداران بسيارجغرافيايي وجود دارد. باشگاه

هاي ورزشي تأثير بسزايي در سراسر جهان دارند و موفقيت
در افزايش روحيه، اميد، غرور و برانگيختگي ملي دارند. به 

محلي، در سطوح خاطر اين موضوع و تأثيراتي كه ورزش 
اي، ملي و جهاني دارد؛ اهميت بررسي عوامل منطقه

- هاي علوم ورزشي اهميت ميتاثيرگذار بر توسعه دانشكده

در  ورزش نه تنها). عالوه بر اين 2016، 7بد (لينچيا
شود  يم يتلق يصنعت جهان كيبلكه سالمتي نقش دارد 

بسيار تأثيرگذار است و افراد جامعه  يهابخش ريكه بر سا
). 2017، 8كنند (راتنزيادي در اين صنعت فعاليت مي

هاي تربيت بدني و علوم ورزشي به عنوان دانشكده
- اصلي در زمينه ورزش در صورت بيتوليدكننده دانش 

توانند در جامعه و توجهي و طي كردن مسير نامناسب نمي
صنعت تأثيرات مثبتي داشته باشند. بدين خاطر توسعه اين 
دانشكده ها براي جامعه و صنعت ورزش بسيار مهم 

هاي علوم ورزشي نياز است در شود. حوزهمحسوب مي
داشته باشد. را  ارزش آنند كه حركت كنهايي جهت

هاي تربيت بدني مسئول اصلي بررسي اعتبار دانشكده
هاي مناسب براي رشد و تياولوهاي خود و تعيين برنامه

  ). 2005، 9است (كاستا پيشرفت
آموزش و تحقيق در دانشگاه هميشه مسئله مهمي بوده 

تمركز ها است اما با به وجود آمدن نسل سوم دانشگاه
 هاي كارافريندانشگاه تيورمابه سمت م استگذارانيس

7 . Lynch 

8 . Ratten 

9 . Costa 
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 فيكه عالوه بر وظا يمعن نيبه ا ؛كرده است دايسوق پ
در جامعه خود ها موظفند ، دانشگاهقيآموزش و تحق ياساس

مشاركت بيشتري داشته باشند و دانش خود را به جامعه خود 
در اين زمينه نتايج ). 2016، 1انتقال دهند (بلوكي و پناچيو

 ريتأثدهد ) نشان مي1399ن (تحقيق رحيمي و همكارا
دانشگاه نسل سوم در  يكاركردها شبرديدانش بر پ تيريمد

 يهاافتهي مثبت و معنادار است. يعلوم ورزش يدانشكده ها
از آن است  يحاك) 2018( 2داسچپر و سوتيريادو تحقيق

از جامعه انجام  مجزابه صورت  علوم ورزشيكه آموزش 
(به  يا نهيزم يهاجنبه رياو س يابعاد اجتماع بهو  شودمي

شود. توجه نمي) صنعت ورزش يانعنوان مثال فرهنگ سازم
 3ي كه معموال برج عاجسنت يموسسه علم ها ازدانشگاه

 يكيتعامل نزداند كه شود به موسساتي تبديل شدهناميده مي
در انتقال دانش و  يو نقش فعال دارند صنعت گرانيبا باز
استعاره ). 2011، 4و پركمن كنند (دستمي فايا يفناور
است دانشگاه  سنتي يايدن فيتوص يبرج عاج برا كيكالس

 دانشگاه و در محصور يفضاهادانشگاهيان را در  كه
بيند كه از فضاي جامعه خود آكادميك ميآرام  يهاكتابخانه

- ي در سياستشيبا بازاند). 2017، 5دور است (رابرتسون

متناسب با خواسته رشد و توسعه  يچگونگهاي دانشگاه 
). 2002، 6اهميت پيدا كرده است (سدنتوپ صنعت يها

توسعه  يبه عنوان عنصر اصلدر دانشگاه آموزش براي مثال 
 يبرا ازيخاص مورد ن يها ييها و توانابر مهارت داريپا

 يدگيچيو پ نانيعدم اطم طيو اقدام در شرا يريگ ميتصم
ي يكپارچه ). يادگير2014، 7(استرانك استشده متمركز 

 يها براتوسط دانشگاههايي است كه يكي از روش 8كار
التحصيالن در نظر گرفته شده نياز كاري فارغ برآورده كردن

است. در اين روش يادگيري يك موضوع با كاربرد عملي 
گيرد. يك الگوي ايده آل براي آن در محيط كار صورت مي

ه كار از دانشگاه هاي عالقمند به انجام يادگيري يكپارچ
است.  يادگيري  9طريق درج يادگيري پيشرفت شغلي

ها و مهارتكند پيشرفت شغلي به دانشجويان كمك مي
كسب كنند و آنها براي مديريت مشاغل خود دانش كاربردي 

                                                                                                                                              
1 . Bellucci & Pennacchio 

2 . de Schepper & Sotiriadou 

3 . ivory tower 

4 . D’este & Perkmann 

5 . Robertson 

6 . Siedentop 

7 . Strunk 

8 . work integrated learning (WIL) 

كند العمر و پيشرفت مستمر مجهز ميرا به يادگيري مادام
  ).2020، 11؛ ردان و راچله2017و همكاران،  10(مسوم

 ياصل ياز مؤلفه ها يكي يتجرب يريادگي امروزه
 يتجربه زمان قياز طر يريادگي. شودمحسوب ميآموزش 
در  فيانجام وظا ايبا انجام كارها  شجودان افتد كهياتفاق م

ي كسب تجربه كند و به طور عملي ياد بگيرد. واقع يايدن
دهد كه يامكان را م نيا انيبه دانشجو يتجرب يريادگي

د. اسچوپفر و كنن نيتمر يواقع طيرا در مح هاي خودمهارت
 برنامه ٪77كنند ) در تحقيق خود بيان مي2010( 12دادز
 و ارشد كارشناسي كارشناسي، مقطع در علوم ورزشي هاي

معموال يادگيري  .دارند تجربي يادگيري به نياز دكتري
هاي ورزشي تجربي در مكاني خارج از دانشگاه مانند سازمان

 تحقيق يها افتهآيد. يورزش به وجود ميو مشاغل صنعت 
ي هااز آن است كه برنامه يحاك) 2013( 13نايت و سينجر
 طيواجد شرارا  آموختگاندانش يبه اندازه كاف علوم ورزشي

عالوه براين  كند.يبازار كار نم يازهاين نيتأم يبرا
مشاركت بدني و علوم ورزشي نياز دارند هاي تربيتدانشكده

ي داشته باشند و با انجام نيكارآفر هايتيعالدر ف يشتريب
پذير تغيير و تحوالت مختلف را تحقيقات منطقي و توجيه
). نتايج 2017و همكاران،  14درك كنند (كوركزوسكا

 اتصالدهد كه با  ينشان م )2011تحقيق راتن (
استخدام و  تيقابل ،ينيآموزش كارآفر هبي ورزش جوياندانش

). 2011توسعه مي يابد (راتن،  آنها ياجتماع يهامهارت
) در تحقيق خود بيان 2018( 15عالوه بر اين راتن و جونز

جهت  كي جاديا يبرا يراه ينيآموزش كارآفركنند كه مي
نتايج است.  يمطالعات ورزش يبرا يعملمناسب و  يريگ

موانع دهد ) نشان مي1399ي (شنديمهر تحقيق كشاورز و 
 ،يتيشخص ،يخانوادگ موانعشامل  در ورزش ينيكارآفر
و  اجتماعي – ي، فرهنگ يمال ،تخصصي – يعلم ،يپرورش
) 1399باشد. نتايج تحقيق ميرزازاده و همكاران (ي ميقانون

 انيدانشجو يعوامل موثر بر رشد استارت آپ هانشان داد 
 يآموزش طيموسس، مح يعوامل فردي شامل علوم ورزش

ارتباطات، و  يتكنولوژ ،يدانشگاه يدانشكده، اقتصاد

9 . career development learning (CDL) 

10 . Messum 

11 . Reddan & Rauchle 

12 . Schoepfer & Dodds 

13 . Nite & Singer 

14 . Kurczewska 

15 . Ratten & Jones 
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- دانشكدهباشد. ي مياجتماع يو فرهنگ التيامكانات و تسه

كسب و كارهاي مختلف ابعاد در  ديبا هاي علوم ورزشي
و اطالعات تواند دانش يم ينيو آموزش كارآفردرگير شوند 

همچنين اين امر به دانشجويان  فراهم كند. الزم را براي آنها
ال در بازار موقعيتي كند تا از نظر اشتغعلوم ورزشي كمك مي

توانند با كسب تر داشته باشند. دانشجويان ميبهتر و مناسب
هاي كارآفريني در مورد چگونگي خودكفايي در بازار مهارت

- هاي زيادي بياموزند. عالوه بر اين كسب مهارتكار درس

هاي الزم و دانش كاربردي باعث افزايش اعتماد به نفس 
شود (راتن و جونز، دانشجويان در مديريت شغل مي

2018.(  
يك حوزه و تحقيقات آن بخش  ليو تحل هيبدون تجز

 تيجامعه تربماند. بزرگي از موارد با اهميت از ديد پنهان مي
 يها تياولودر اغلب  و داندياز گذشته خود كم م يبدن

). 2009، 1زند (كركاكنون خود دست و پا مي اضطراري
ا و مشكالتي است كه هپيامد بي اهميتي به گذشته رنج

، استرسگير دانشگاه شده است. مواردي مانند امروزه گريبان
چيزهايي است كه در بسياري  اضطراب گي وكالفي، خستگ

شود. روندهاي فعلي موجود نيز از دانشجويان مشاهده مي
نيست و  2چيزي بيشتر از گذاشتن چسب زخم بر روي زخم

). در 2019همكاران، و  3تواند حل كند (گيبزمسئله را نمي
) نشان 2019( 4اين راستا نتايج تحقيق ياسار و تورگوت

 ياسترس شغلدهد كه دانشجويان دانشكده علوم ورزشي مي
كنند. موضوع مشخص ديگر اين است يي را تجربه ميباال

هاي مختلف علمي كه امروزه با افزايش تحقيقات در حوزه
ت و تحقيقات ها شكل گرفته اسسردرگمي در برخي زمينه

شوند. بسياري اوقات نياز است كه فقط روي هم تلنبار مي
به جاي انجام تحقيقات جديد، تحقيقات موجود با ديد 

هايي است تري بررسي شود. فراتركيب يكي از روشعميق
ها و كه در اين زمينه بسيار اثربخش است. تركيب پژوهش

اه جامع شود نگمند و علمي تحقيقات باعث ميبررسي نظام
). اين 1396و عميق به يك مسئله صورت گيرد (كمالي، 

شود تمايز تفسيرهاي مختلف مشخص موضوع باعث مي
شود و درك روشني براي محققان در زمينه مطالعات مختلف 

). همان طور كه اشاره شد 2002، 5به وجود آيد (بك
بدني و علوم ورزشي به دليل اهميتي كه هاي تربيتدانشكده

- معه و صنعت ورزش دارند نيازمند بررسي دقيق ميدر جا

بدني و علوم هاي تربيتباشند. در زمينه توسعه دانشكده
                                                                                                                                              

1 . Kirk 

2 . a plaster on a gaping wound 

3 . Gibbs 

اي انجام شده است و ديد جامع و ورزشي تحقيقات پراكنده
منسجمي در تحقيقات وجود ندارد و به هر يك از تحقيقات 
به نوعي راه خود را بدون توجه به ساير تحقيقات پيش گرفته 

دارد وجود حوزه  نينگر در اجامع يكرديرود. بدين خاطر ان
- ي منسجم در اين زمينه كامال احساس ميپژوهش ألو خ

در  ديجد ينظر  بچارچو كي توانديم پژوهش جينتاشود. 
بدني و علوم هاي تربيتدانشكده هعوامل مؤثر بر توسع هنيزم

 قاتيتحقمناسبي براي  يريگجهتو  نموده ئهارا ورزشي
يب و ترك ،ييشناسا. هدف تحقيق كند صمشخ ندهيآ

- هاي تربيتبازسازي عوامل موثر در زمينه توسعه دانشكده

بدني و علوم ورزشي است؛ لذا اين تحقيق درصدد 
پاسخگويي به اين سوال است كه عوامل موثر در توسعه 

  بدني و علوم ورزشي چيست؟هاي تربيتدانشكده
  
  شناسي تحقيقروش

لحاظ هدف، كاربردي و از نظر استراتژي اين پژوهش به 
تحليلي بود كه با استفاده از رويكرد كيفي و با -توصيفي

استفاده از روش فراتركيب به عنوان مسير اجرا در جمع آوري 
و تحليل داده ها انجام شد. فراتركيب روشي است كه 

شناسي تحقيقات  صورت گرفته را بررسي، تركيب و آسيب
). 1396دهد (كمالي، ود را توسعه ميكند و دانش موجمي

ه حوز ه مقاالت مرتبط باآماري تحقيق حاضر، كليه جامع
 كه در بود يعلوم ورزش بدني وهاي تربيتتوسعه دانشكده

از گوگل اسكوالر و ساينس دايركت  هاي اطالعاتيپايگاه
بر اين اساس با  چاپ شده است. 2020 تا 2005سال 

ها با رويكرد ترين پژوهشمرتبط استفاده از واژگان كليدي،
). براي بررسي داده هاي N=134هدفمند انتخاب شدند (

) 2007( 6تحقيق از روش فراتركيب سندولوسكي و باروسو
. تنظيم 1استفاده شد. اين روش شامل هفت مرحله است: 

سوال پژوهش (ابعاد تحقيق مانند جامعه، زمان و چيستي، 
مند ور ادبيات به صورت نظام. مر2پيامدها و عوامل موثر)، 

(جستجوي مقاالت منتشر شده و انتخاب واژگان كليدي 
. جستجو و انتخاب متون مناسب (بازبيني مقاالت 3مرتبط)، 

. استخراج 4ها و ارزيابي مقاالت)، و حذف غيرمرتبط
اطالعات متون (محققان، روش پژوهش، هدف پژوهش، 

هاي كيفي (بررسي . تحليل و تركيب يافته5متغيرهاي مهم، 
. كنترل 6موضوعي و توصيف موضوع به بهترين شكل)، 

4 . Yasar & Turgut 

5 . Beck 
6 . Sandelowski & Barros 
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ها . ارائه يافته7كيفيت (حفظ و كنترل كيفيت مطالعات)، 
باشد. اين فرايند در جدول (استخراج پاسخ سوال تحقيق) مي

  ) نشان داده شده است.1(

  
  )2007مراحل روش فراتركيب سندولوسكي و باروسو (. 1جدول 

  تعريف  احلعنوان مر
اخص در شهايي كه به عنوان شود. پرسشتنظيم ميموضوع  تيماه نهيدر زم تيسؤاال  .تنظيم سؤاالت پژوهش1

معه مورد )، جاwhatگيرد شامل چه چيزي (تحقيقات فراتركيب مورد استفاده قرار مي
  ) است.how) و چگونگي انجام كار (when)، محدوده زماني (whoمطالعه (

 مند متونام. بررسي نظ2

  
  شودهاي مشخص انجام ميهاي علمي هدف با محدوديتجستجو در پايگاه

هاي وجو و انتخاب مقاله. جست3
  مرتبط

  شوندبا استفاده از معيارهاي مشخص مطالعات انتخاب مي

  شوندنتايج تحقيقات مختلف استخراج مي  . استخراج نتايج4

شود تا يهاي مشخصي انجام مبنديجزيه و تحليل نتايج شناسايي شده دستهپس از ت  . تجزيه و تحليل و تركيب نتايج5
  موضوعات شناسايي شده در يك دسته مشخص به خوبي توصيف شوند

  شودهاي تحقيق كنترل مييافته كيفيت  . كنترل كيفيت6

  شوديي تدوين مينهاها ارائه و الگوي يافته  ها. ارائه يافته7

  هاي تحقيقيافته
  شود:يهاي تحقيق ارائه مين بخش نتايج هر يك از گامدر ا

در گام يك چه چيزي سوال بررسي عوامل موثر بر توسعه 
بدني و علوم ورزشي بود. جامعه مورد هاي تربيتدانشكده

هاي مطالعه تحقيقات خارجي بود كه به توسعه دانشكده
از بدني و علوم ورزشي پرداخته بودند. محدوده زماني تربيت

 هدفمند يكرديا استفاده از روبود و ب 2020-2005ال س
هاي گوگل اسكوالر و ساينس تحقيقات مرتبط از پايگاه

شود. در گام دوم بدين منظور كليه دايركت بررسي مي
- دانشكدهدر زمينه توسعه  و در دسترس تحقيقات انجام شده

ي بررسي شد و در نهايت با و علوم ورزش بدنيتيترب هاي
مقاله يافت شد. در  134از كليدواژگان مرتبط استفاده 

محتوا،  ده،يعنوان، چكمرحله سوم معيارهاي مختلفي مانند 
 64مقاله ارزيابي شد و در نهايت  134 تيفيكي و دسترس

نحوه گزينش مقاالت مرتبط را  1مقاله انتخاب شد. شكل 
  دهد.نشان مي

  
  

  

  

  

  

  

نهايي تمقاالالگوريتم انتخاب  .1 شكل

  بر اساس عنوان نرد شد
N=32  

  چكيدهبر اساس  نرد شد
N=21  

  انتخاب براساس چكيده
N=102  

  انتخاب براساس كيفيت
N=68  

  محتوابر اساس  نرد شد
N=13  
 

  انتخاب براساس محتوا
N=81  

  مقاالت نهايي
N=64  

  كيفيتس بر اسا نرد شد
N=4  
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كدهاي اوليه در  مقاالت نشياز گز سپچهارم  لهدر مرح
در جدول  هااطالعات مقالهو  جينتاتحقيق شناسايي شدند. 

  ارائه شده است. 2

  بدني و علوم ورزشيهاي تربيتبر توسعه دانشكده در حوزه عوامل مؤثرنتايج تحقيقات انجام شده . 2جدول 
  محقق  كدهاي اوليه شناسايي شده

 تيتوسعه قابلي به دانشجويان علوم ورزشي؛ نيموزش كارآفرآ
ي اجتماع يهامهارتدانشجويان علوم ورزشي؛ توسعه  استخدام

  دانشجويان علوم ورزشي؛

 
Ratten (2011) 

ي؛ نيكارآفر تيدر فعالدانشكده علوم ورزشي  شتريمشاركت ب
ي به دانشجويان علوم ورزشي؛ ارتباط دانشكده نيآموزش كارآفر

  پذير؛توجيه قاتيتمركز بر تحق؛ صنعت ورزش  با

 
Kurczewska et al., (2017) 

 يريگ جهتبه دانشجويان علوم ورزشي؛   ينيآموزش كارآفر
 ابعادي دانشكده علوم ورزشي؛ درگير شدن دانشكده در عمل

هاي ورزشي؛ ايجاد موقعيتي مناسب براي كسب و كارمختلف 
توسط دانشجويان  ينيارآفرك يهامهارت كسب؛ اشتغال در بازار

 براي ديجد يهامهارتو دانش  يمعرفهاي دانشكده؛ با برنامه
 گيريجويان؛ دانشكده زمينه شكلاعتماد به نفس دانش شيافزا

را ايجاد كند؛  استفاده دانشكده  مناسب ياقتصاد ياستارتاپ ها
به دانشگاه  قاتيدادن تحق ونديپها؛ دهنده و انكوباتور شتاباز 

ي موجود؛ انتقال فناوري توسط دانشگاه براي نشان عمل يهاازين
و  ياجتماع يتوسعه مهارت هادادن خودكارآمدي سازمان؛ 

آموزشي  يدر دسترس بودن دوره هايي دانشجويان؛  اشتغال زا
  نيآنالبه صورت  يورزشعلوم 

 
 
 
 

Ratten & Jones (2018) 

ي به شاعتباربخهاي علوم ورزشي؛ ايجاد تمايز براي رشته
هاي دانشكده؛ بازبيني در مأموريت و مشخص كردن برنامه

گيري مناسب حوزه ورزش هاي ورزشي؛ جهترشته هاياولويت
ي علوم ورزشي؛ قاتيمراكز تحق تيفيك شيافزاو تحقيقات آن؛ 

مناسب و  يقاتيمنابع تحقدر ورزش؛ ايجاد  و عمل يتئور ونديپ
 شيافزاي در ورزش؛ افرا رشته  قاتيتحقي در حوزه ورزش؛ كاف

منتشر كردن ي؛ مشاركت قاتيو تحق يرشته ا انيم قاتيتحق
صنعت و  ونديپ شيافزا؛ عموم يبرا يورزش تيريمد قاتيتحق

 نيمناسب تر؛ تعيين قيتحق يبرا يگذار هيسرما يفرصت ها
در ساختار علوم ورزشي  هايقرارگيري رشته ين براامك

يت و وضع تيموقع براي و بهتر يقو رساختيز؛ ايجاد دانشگاه
مناسب براي  يگذارهيسرماها؛ ايجاد و تامين بودجه و بهتر رشته

مناسب براي آمادگي دانشجويان  يبرنامه هاتحقيقات؛ ايجاد 
  تفكر  ديجد يروشهامجهز شدن دانشجويان به  ي؛دكتر

 
 
 
 
 
 

Costa (2005) 
 

از ي؛ استفاده ورافن يامدهايپو در نظر گرفتن  يتوسعه فناور
ي كه به خاطر فناوري ديمشاغل جد؛ توجه به اطالعات يفناور

  شودايجاد مي

Lundén (2019) 

  يمتعدد برا يبا فرصت هابه دانشجويان  يتجربه آموزشارائه 
André & Hastie (2017) 
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به  يو آموزش يمختلف سازمان يهانقشي؛ دادن ريادگي
 ي،بدنساز ي، مربري، مديمربهايي مانند دانشجويان (نقش

  شي و ...)ورز روزنامه نگار
ي در دانشجويان؛ آموزش كارآفريني نيكارآفر يهاييتواناايجاد 

  به دانشجويان
González-Serrano et al., (2017) 

ي در كارآموز يهامهارتآموزش كارافريني به دانشجويان؛ ايجاد 
  دانشجويان؛ تسهيل ورود دانشجويان براي ورود به بازار كار

González-Serrano et al.,  (2019) 

و  سيتدر؛ (EPA)ايجاد فعاليتهاي حرفه اي قابل اعتماد 
ي اثربخش؛ ايجاد ارائه برنامه درساساتيد؛  مؤثر يريادگي

هاي حل مسئله در دنياي واقعي براي دانشجويان؛ فراهم فرصت
ي براي دانشجويان؛ دانيو م يشگاهيآزما يها تيفعالنمودن 

ي مطابق با نيازها و انتظارات نهادها و كسب آموزش علوم ورزش
  و كارهاي ورزشي

 
 

Smith (2019) 

ي؛ و كم يفيك قيروش تحقمجهز كردن دانشجويان به هر دو 
ها و انتظارات هاي آموزشي متناسب با خواستهارائه برنامه

روش  ينارهايگذراندن دوره ها و سمدانشجويان؛ الزام براي 
  انشجويان دكتريي براي دو كم يفيك قيتحق

 
Nite & Singer (2013) 

 يبرا جوياندانش يآماده سازاساتيد؛  ينوآوربراي  ييتواناايجاد 
؛ حل مشكالت آموزشي ندهيآ يو آموزش يورزش يها تيفعال

، روش محور، روش پروژه ديروش تقلدانشجويان؛ استفاده از 
  ي و ... در آموزشباز

 
Khurramov (2017) 

؛ ارتباط دانشگاه و صنعت؛ ر صنعت ورزشمشاركت دانشگاه د
، يابه سطوح منطقه دانشگاه ورودبين المللي سازي دانشگاه؛  

و  ياديبن قاتيتعادل در انجام تحقي؛ و جهان يالملل ني، بيمل
 ييدانشجو تيجمع بيتنوع در تركي؛ كاربرد هايتوسعه برنامه

در  يريادگيو  سيتدر يدر روش ها يتحول اساسدانشگاه؛ 
؛ اطالعات يتوسعه فناور؛ مادام العمر يريادگيبر  ديتأكانشگاه؛ د

به دست آوردن ي؛ مجاز يارتباطات و ظهور دانشگاه هاتوجه به 
  توسط دانشگاهو متنوع  ديجد يمنابع مال

 
 
 

Saatchian et al., (2018) 

هاي علوم در برخي حوزه و نامناسب كم يدرسوجود محتواي 
 و كسب و كارهايصنعت انشكده با ورزش؛ ارتباط نامناسب د

محدود توسط  قيتحق يهاروشي؛ وجود و بكارگيري ورزش
  هاي ورزشها و بخشو نياز برخي حوزه رفع تقاضامحققان؛ عدم 

 
Pitts & Danylchuk (2007) 

 يايدر دن تيموفق يبرادانشجويان الزم  يمهارت هاتوجه به 
دانشجويان؛ توجه ي نيكارآفرهاي كسب و كار؛ اهميت به مهارت

هاي شغلي موجود در ورزش؛ اهميت دادن به به فرصت
  انكوباتورها و مراكز رشد

 
Jones & Jones (2014) 

هاي مناسب به دانشجويان؛ آماده كردن دانشجويان ارائه آموزش
در  خالقانه يروشها؛ استفاده از كار در صنعت ورزشبراي 

يان براي كار در هاي مناسب به دانشجوتدريس؛ آموزش مهارت
مشاغل ورزشي؛ آموزش تجربي و انتقال تجربيات الزم براي كار 

  در صنعت ورزشي

 
Kirkpatrick et al., (2018) 

  يمانند كارآموزبه دانشجويان  يتجرب يريادگي يفرصت هاارائه 
Schoepfer & Dodds (2010) 
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هاي الزم به دانشجويان؛ ارائه ي؛ آموزش مهارتعمل يو كالسها
  ي واقعيها در دنيافرصت تمرين مهارت

توسط اساتيد؛ ايجاد محيط  سيمختلف تدر يروشهابه كارگيري 
آموزشي مناسب براي لذت بردن دانشجويان از آموزش؛ توجه به 

  ي در آموزشسوادآموزشايستگي و 

 
Herrera (2017) 

انايي ؛ توجه به توبازار كار ندهيو آ يفعل يازهايبه ندانشكده توجه 
، يريگ ميتصم ي، مهارت هاي، شبكه سازتاليجيد يابيزاربا

 اسبتيمي و ... دانشجويان؛ ارتباط منكار  ييو توانا كالميارتباط 
ي كارورز؛ توجه به و بازار كارورزش  يمؤسسات آموزش عال نيب
   يشغل يهاشگاهيمانند نما بازار كار مربوط به يپروژه ها و

 
 

Adam et al., (2018) 

؛ وجود و استخدام ريو فراگ ريانعطاف پذ سيتدر يوهاالگاجراي 
 نيتأمي؛ ستگيبر شا يمبتندانشجويان موزش ؛ آمتعهداساتيد 

صنعت ورزش؛ حل مسائل صنعت  متخصصان يآموزش يازهاين
 و يبدن تيفعال  ها؛ توجه بهبرنامه يابيو ارز ياعتباربخشورزش؛ 

 ي وزندگ تيفيك بهبودتر با جامعه؛ ي جامعه؛ ارتباط نزديكسالمت
سالم  يسبك زندگ؛ ترويج مختلف جامعه يهابخشزندگي سالم 

ي حركت يهاو مهارت يعملكرد حركت؛ بهبود شهروندان نيدر ب
ي به عنوان زبان دوم؛ ايجاد فرصت سيزبان انگلافراد؛ توجه به 

  كارآموزي در ورزش و يادگيري عملي براي دانشجويان

 
 

Borchert & Schlöffel (2017) 

)؛ كسب WILايجاد فرصت يادگيري يكپارچه در محيط كار (
مهارتهاي خاص شغلي ورزشي توسط دانشجويان؛  ايجاد 

مستمر و  يهمكار؛ النيفارغ التحص يبرادر صنعت كار  يآمادگ
پذيري ؛ توسعه مهارت اشتغالانيو كارفرما انيدانشگاه كينزد

  در آينده به خصوص نيآنال يريادگدانشجويان با استفاده از ي

 
 

Messum et al., (2017) 

صنعت با  انيكارفرما آننظر در  ديو تجد يبرنامه درس نيتدودر 
 يان بادانشگاهيان تعامل داشته باشند؛ همكاري نزديك دانشگاه
 يتمركز بر رو؛ انياشتغال دانشجوصنعت براي  انيكارفرما

به  الني(مانند نسبت فارغ التحص ه و خروجي دانشكدهجينت
؛ در نظر گرفتن )يليبعد از فارغ التحصآنها شغل  تيابي بهدس

؛ توجه به اشتغال دانشگاه هايبرنامهدر  انيكارفرما يتقاضا
  پذيري دانشجويان

 
 

Tran (2016) 

)؛ يادگيري توسعه شغلي WILيادگيري يكپارچه در محيط كار (
)CDL ؛ توليد فارغ التحصيالن آماده به كار؛ اشتغال پذيري(

  ياندانشجو

Reddan & Rauchle (2020) 

 ايپو يازهاينتوجه به  جويان؛دانش يآموزش سنتناكارآمد بودن 
انه؛ ؛ نياز به اساتيد جديد مجهز به آموزش نوآوردر بازار كار مدرن

استاد بايد در زمينه تدريس و آموزش تسلط داشته باشد؛ توجه 
 رهيو غ تاليجي، مهارت د يارتباط ي، مهارت هايتفكر انتقادبه 

  مطلوب براي دانشجويان مناسب طيمح جاديادانشجويان؛ 

 
 

Maksymchuk et al., (2018) 

هاي جويان درباره موقعيتانتظارات دانش ليتعد ايبرآورده كردن 
دانشجويان از  هياول انتظاراتكاري علوم ورزشي؛ درك و بررسي 

 هاي شغلي؛ ايجاد توانايي در دانشجويان براي حل مسئلهفرصت
هاي شغلبه روند ورود و انتقال و تفكر مستقل؛ در نظر گرفتن 

  صنعت

 
Barnes (2014) 
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ي سطح باالي آموزش يآرزوهاو مناسب كردن  ليتعد
به دانشجويان؛ توانمند  الزم يمهارت هادانشجويان؛ آموزش 

  كردن دانشجويان

Barnhill et al.,  (2018) 

فرصت كارورزي براي اهميت ارائه تجربه به دانشجويان؛ ايجاد 
از  مختلف نفعانيكامل ذ يگذار هيو سرما تيحمادانشجويان؛ 

  هاي آموزشيبرنامه

Brown et al., (2018) 

ي و نظر يعمل يمحتوا ي دانشجويان؛ توسعهمهارت ها بهبود
ورزش؛ پاسخ به انتظارات شغلي دانشجويان؛ توجه به روند 

  يو ورزش يحيتفر ي،مشاغل مرتبط با سالمت

 
Cancela, & Ayán (2010) 

ي جامعه و دانشجويان؛ ارتباط ارتقاء سالمت عمومتوجه به 
ورزش با  ونديپ يراه هادانشگاه با صنعت؛ شناسايي و كشف 

؛ متمايز كردن حوزه ورزش نسبت به اقتصاد يبخش ها ريسا
  هاساير حوزه

 
Chalip (2006) 

يكي هاي فناوري؛ توجه به ورزش الكترونتوجه به پيشرفت
)ESport(  

Cunningham et al., (2018) 

پروژه ؛ و صنعت هاي ورزشيدانشكده نيب يپژوهش يهايهمكار
؛ توجه به مزيت رقابتي پايدار براي مشترك يقاتيتحق يها

دانشگاه؛ توجه به منابع پايدار در دانشگاه؛ توجه به مالكيت 
رفع سازي تحقيقات دانشگاه؛ معنوي در دانشگاه؛ تجاري

  ي جامعهاجتماع يزهااين

 
Zaharia (2017) 

ي؛ توجه به بين المللي ورافن يهاشرفتيپتوجه دانشكده به 
 نيآنال يريادگو ي بر وب يآموزش مبتنسازي دانشگاه؛ ارائه 

توسط دانشكده؛ در اختيار قرار دادن بينش و ابزارهايي براي 
  ورزش در صنعت تيموفق

 
Danylchuk et al., (2008) 

 النيفارغ التحص ديتولبين المللي شدن صنعت ورزش؛ توجه به 
ي با دن برنامه درسكر يالملل نيبي؛ به كار در صنعت جهان آماده

)؛ study tourهاي مختلف مانند سير علمي (به كارگيري روش
  يالملل نيب يتوسعه پروژه ها

 
de Haan & Sherry (2012) 

تجارب جاد ي براي دانشجويان؛ ايتجرب يريادگايجاد فرصت ي
 براي دانشجويان؛ سازگاري با تقاضاها و نيازهاي مثبت يكارآموز

ي و انجام اصالحات برنامه درس ؛ بازبيني مداومصنعت ورزش
رو براي روبه دعوت از متخصصان صنعت ورزشالزم در آن؛ 

 يهامهارتشدن دانشجويان با واقعيات بازار كار؛ توجه به 
 توسعه آكادميك (بهبود در كليه ي و فناورانه دانشجويان؛ارتباط

ابعاد آموزش)؛ توسعه تجربي (تجربيات عملي، كارآموزي و 
هاي شغلي، اي (مهارتهاي داوطلبانه)؛ توسعه حرفهفعاليت

  سازي)ارتباطات و شبكه

 
 
 

DeLuca et al., (2016) 

؛ ي و عملي براي دانشجوياندانيم يتجربه هادر اختيار قرار دادن 
 يآماده سازي براي دانشجويان؛ تجرب يريادگايجاد فرصت ي

  كار در صنعت ورزش يبرادانشجويان 

 
Sotiriadou (2011) 

 

ي صنعت ورزش؛ ا نهيزم يجنبه ها ريو سا يابعاد اجتماعتوجه به 
؛ توجه به روندهاي صنعت النياشتغال فارغ التحصتوجه به 

هاي هورزش؛ توجه به فرهنگ و منطقه مورد نظر براي ارائه برنام

 
de Schepper & Sotiriadou (2018) 
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  آموزشي
ي؛ ترغيب دانشجويان براي ديدن ارشته نيب قاتيتحقتوجه به 

  مختلف يايزواها از پديده
Doherty (2013) 

در صنعت  مؤثر يهمكار يدانش آموختگان برا يآماده ساز
ورزش؛ برآورده كردن انتظارات كارفرمايان صنعت ورزش؛ 

براي كار در صنعت؛ اشتغال پذيري  دانش الزم مهارت وآموزش 
براي دانشجويان؛ آموزش   يدانيتجربه مدانشجويان؛ ايجاد 

ورزشي به دانشجويان؛ آموزش اصولي و ارتباطات مطلوب 
  ي ورزش به دانشجويانقانونحقوقي و  يجنبه هامناسب 

 
 

Petersen & Pierce (2009) 

ن براي آمادگي ورود دانشجويا الزم يمهارت هادر نظر گرفتن 
هاي شخصي التحصيلي؛ توجه به مهارتبه بازار كار بعد از فارغ

، ابتكار گريياعتماد به نفس، مربدانشجويان مانند كار تيمي، 
حل  يبودن و مهارت ها قي، دقيقو يعمل، داشتن اخالق كار

 يمهارت هاي دانشجويان مانند فن يتوجه به مهارتها؛ مسئله
هاي ي و مهارتفناور ي، مهارت هايو كالم نوشتاري يارتباط

دانشجويان  شغل يجستجو يتوجه به مهارت هاتحقيقاتي؛  
 يهابا اهداف، نوشتن رزومه يشخص يداشتن برنامه شغلمانند 
؛ توجه دانشكده به مصاحبه مؤثر يهاو داشتن مهارت ياحرفه

پروژه، بودجه  تيري، مديابيبازاردانش پايه حوزه ورزش مانند 
  ي و ...بند

 
 
 
 

Keiper et al., (2019) 

 يفشار روان در زمانكار  ييتواناي فردي مانند ستگيشا توجه به
 مانند اجتماعي يستگيتوجه به شاي و مديريت استرس؛ و جسم

 ييتواناو تعامل با همكاران و كارفرمايان؛  مذاكره يمهارت ها
 ييتوانا يزبان خارج؛ توجه به سطح اطالعات ياستفاده از فناور

- ي؛ توجه به شايستگيزبان خارج كينوشتن و صحبت كردن به 

شناسي و هاي مورد نياز مربيگري مانند روانشناسي، انسان
  شناسيجامعه

 
 

Fahrner & Schüttoff (2020) 

  يشغل يهافرصتسازي دانشجويان براي كار در هآماد
ي برا نانهيبدرك واقعويژه بازار كار؛ ايجاد مهارت آموزش 

اف با اهددانشكده  يبرنامه آموزش؛ انطباق از بازار كاردانشجويان 
در به دانشجويان براي كار   يكاربرد يهاارائه آموزشي؛ شغل
  متنوعمختلف و  يهاطيمح

 
Fitzpatrick et al., (2016) 

در زمينه ورزش  قيتحق)؛ ESportتوجه به ورزش الكترونيكي (
سب دانشجويان در زمينه منا آموزش)؛ ESportالكترونيكي (

  )ESportورزش الكترونيكي (

 
Funk et al., (2018) 

ت انتظارا سازي دانشجويان براي حضور در بازار كار؛ انطباقهآماد
 ؛ توجه به توانايي پژوهشبازار كاربا  انيدانشجو يو اهداف شغل

  و تدريس

Geurin-Eagleman & McNary (2014) 

ات قيتحق؛ انجام طياجد شراوعلوم ورزشي فقدان دانشكده 
 تيفيبا كآموزشي برنامه مناسب براي ايجاد دانش متمايز؛ ارائه 

به جاي توسعه دانش؛  توسعه مهارتبه دانشجويان؛ تمركز بر 
ايجاد تناسب بين تعداد دانشجو و ظرفيت و توانمندي دانشگاه 

  هاي شغلي صنعت ورزشو همچنين فرصت

 
Mahony (2008) 

 ي در برنامه درس ستيز طيمح يداريربوط به پامباحث مارائه 
Graham et al., (2018) 
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 خالقانه يراه هادانشكده؛ درگير شدن دانشكده براي استفاده از 
براي حفظ و نگهداري از محيط زيست؛ به چالش كشيدن 

ي ورزش كه توجه خاصي به پايداري محيط سنتريغ يروشها
  زيست دارد

جامعه؛ وارد كردن سرگرمي  هداشتبو سالمت  تندرستي، ارتقاء 
با رشته ها و  يارتباط و همكار يبرقراربه حوزه سالمتي؛ 

  هاساير رشته متخصصان

Hopsicker & Hochstetler (2016) 

بهبود  ياستفاده از قدرت ورزش براي؛ اجتماع نانيكارآفرتربيت 
؛ نوظهور در ورزش يها يفناور ريتأث؛ بررسي جامعه يزندگ

هاي اجتماعي و انشجويان به استفاده از شبكهمجهز شدن د
 سبز شدن، ستيز طيورزش بر مح ريتأثفناوري؛ بررسي 

)Going greenيخاص مانند تفكر انتقاد يمهارتها يريادگ)؛ ي 
هاي كارآموزي به دانشجويان اجتماعي؛ ارائه فرصت و تعامل

  براي كسب تجربه

 
 

Hums (2010) 

ي اجتماعي دانشكده؛ توجه به سبرنامه در يمحتواتوجه خاص به 
 يازهاينبايد به  شدن افراد در برنامه درسي؛ برنامه درسي

  ورزش پاسخ دهد متخصصان

 
Kumar & Sharma (2019) 

آموزش مناسب در زمينه ورزش معلوالن؛ توجه به ورزش معلوالن 
  در برنامه درسي

Shapiro et al., (2012) 

اي ورزشي براي ههاي داوطبي در سازمانايجاد فرصت
  مربوط به كار يمهارت هادانشجويان؛ آموزش 

Johnson et al., (2017) 

 نيب كرديروهاي يادگيري مادام العمر؛ توجه به توجه مهارت
ي در علوم ورزشي؛ يادگيري مبتني بر پروژه؛ پيشرفت رشته ا

  تفكر انتقادي و رشد شناختي

 
Kaittani et al., (2016) 

 تيمقبول افتنتندرستي جامعه؛ يسالمت و ث توجه گسترده به بح
  ي در زمينه سالمتآموزش ديجد يهاياستراتژ

Kirk (2018) 

كسب ي دانشگاه؛  ديكل يدهايتهدرو شدن با آمادگي براي روبه
- هاي علمي در رقابت با ساير پژوهشگران رشتهدر زمينه اقتدار

زش متخصصان آموهاي ديگر؛ جلوگيري از رشد و به وجود آمدن 
  يورزشعلوم در  تيو فاقد صالح دهيند

 
Lorusso & Richards (2018) 

داشتن دانشكده؛  دياسات تيفيو ك هابرنامه بينتناسب ايجاد 
براي جذب استاد مناسب؛ در نظر  افتهيساختار يمصاحبه ها

  هيئت علمي جذب يبرا ي مناسبها ياز استراتژ يبيتركگرفتن 

 
Mahony et al., (2006) 

 نيز بي؛ اورزش علوم يدر آموزش برنامه ها يتفكر انتقاد تسهيل
و فراهم آوردن آموزش زمان و مكان  يسنت يها تيبردن محدود

  رندگانيادگي يبرا در دسترس، باكيفيت و انعطاف پذير طيمح

 
Skinner & Gilbert (2007) 

ي دانشجويان؛ توجه به تيريو مد يارتباط يمهارت هاتوجه به 
ي؛ توجه به اجتماع يو استفاده از رسانه ها تاليجيد يابيبازار

، يسازمان يكار مستقل، مهارت ها يي، توانايكار گروهتوانايي 
ي زيبرنامه ر يو مهارت ها ديجد طيبا شرا يسازگار ييتوانا

 نيشدن و ب يتاليجي، ديسازيروند تجاردانشجويان؛ توجه به 
  در دانشگاه شدن يالملل

 
 

Skirstad et al., (2019) 

 Ellapen & Paul (2016)اي؛ رشته؛ تحقيقات بيننوآورانه يورزش هاييفناورتوجه به 
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  اياي؛ تحقيقات چندرشتهتحقيقات فرارشته
تجربيات و  ارائه يدرس برا يدعوت از متخصصان به كالسها

 اندازي؛ راهمحور يعمل يورزش علوم نشريه سيتأستدريس؛ 
تواند مورد كه مي ورزش حوزه علوممشترك  يبانك اطالعات

 يورزش هاي علومكدهدانش نيتعامل باستفاده صنعت قرار گيرد؛ 
هاي و دانشكده صنعت ورزش نيب يقاتيتحق يهمكار؛ و صنعت

  علوم ورزشي

 
 

Zaharia & Kaburakis (2016) 

؛ فاصله كمك مثبت به جامعهي ورزش؛ اجتماع يجنبه هاتوجه به 
 اشكاالت و افراط در ورزش گرفتن از ورزش رقابتي و كنترل

 ياساس يارزشهاهاي ورزش كه به رقابتي؛ توجه به ويژگي
  كندي كمك ميو اجتماع يفرد يزندگ

 
Zeigler (2007) 

به  به او يبرنامه درس و تحميلمنفعل  رندهيگ يبه جا جودانش
ه بايد در آموزش عالي در نظر گرفتكننده فعال دانش  ديعنوان تول

 صنعت ارائه دهد؛ مشكالت يراه حل براد بتواند شود؛ دانشجو باي
بايد  انياستادان و دانشجو نيب يدم تعادل قدرت آموزشع

 خود يبرنامه درس يدر روند شكل دهبرداشته شود؛ دانشجو بايد 
  و توليد دانش نقش داشته باشد

 
 

Zervas & Glazzard (2018) 

 را ارزيابي دانشگاهيان در حوزه علوم ورزش بايد برنامه هاي خود
كنند تا اطمينان حاصل كنند كه برنامه ها، دانشجويان را براي 
حرفه هاي ورزشي از طريق مهارت و دانش و ارائه درك دقيق 

  كندصنعت آماده مي

 
Mathner & Martin (2012) 

 كيبه عنوان به دانشجويان  ستيز طيمح يداريآموزش پا
به  جوصال دانشاتي علوم ورزشي؛ در دوره ها يآموزش ينوآور

  يرا در برنامه درس طيمح يداريگنجاندن پا؛ جامعه خود

 
Mercado & Grady (2017) 

 يريادگي، يكارورزهاي ايجاد فرصتو  يبرنامه درستوجه به 
ي دانشجويان؛ رياشتغال پذ؛ توجه به خدمات يريادگيو  يتجرب

ي كيو آموزش الكترون يفناور ت،يجنستدريس مناسب؛ توجه به 
ي؛ فرايند اعتبار و ساز يالملل نيو ب يساز يجهانرزش؛ در و

ي؛ بهبود تفكر انتقادكيفيت بخشي به حوزه علوم ورزشي؛ 
 مادام يريادگي؛ توجه به يدانشگاه يبرنامه ها تيفياز ك نانياطم

در سيستم آموزشي؛  حفظ كردن يشكستن روش سنت؛ العمر
اط ارتبتشويق دانشجويان براي مشاركت در كالس درسي؛ 

  كار با بازاردانشگاه  شتريب

 
 
 

Miragaia & Soares (2017) 

ز ي؛ استفاده او ارتباطات ياطالعات يها يفناورتوجه دانشكده به 
ICT  ي؛ بهبود مهارت فناوري و ارتباطي ريادگيابزار به عنوان

  دانشجويان

Papastergiou (2010) 

آموزش كارافريني به دانشجويان علوم ورزشي؛ توجه به 
يي اشتغال زاي دانشجويان؛ توجه به نيكارآفر يها يستگيشا

  دانشجويان

Naia (2013) 

 ليلشده تح بانتخايي نهاله مقا 64ي محتوادر مرحله پنج 
سايي كد شنا 122زيرمولفه و  18مولفه،  5نهايت و در شد 

  نشان داده شده است. 3شد كه در جدول 
  

  
  
  



 25  .…كيد تأاي جمهوري اسالمي ايران با سعهوگذاري گردشگري در اسناد تحميدر ضا اميني كميجاني و همكاران: سياست  

 
 

 

   



 1401پاييز ، 2، شمارة يازدهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  26

 
 

  بدني و علوم ورزشيهاي تربيتبر توسعه دانشكده عوامل مؤثرايج تركيب نتو  تحليل و هيتجز. 3جدول 
  كدهاي نهايي  زيرمولفه  هامولفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آموزش

  
  
  
  
  

  آموزش كارامد و مؤثر

  انيبه دانشجو روزنوين و به هايارائه آموزش
اي بر يسنتهاي استفاده از روشناكارآمد بودن 

  انيدانشجوآموزش 
  اربردي و مهمآموزش موضوعات ك

مشاركت دانشجويان در آموزش و يكطرفه 
 نبودن آموزش

 يالزم برا اتيو انتقال تجرب يآموزش تجرب
  حوزه مشاغلكار در 

- براي روبه دعوت از متخصصان صنعت ورزش

  رو شدن دانشجويان با واقعيات بازار كار
 صنعتآموزش مبتني بر با تقاضاها و نيازهاي 

  ورزش
و  سيتدر يدر روش ها ياساس تحول

  در دانشگاه يريادگي
ر د ريانعطاف پذو  خالقانه يروشهااستفاده از 

  تدريس
  
  
  
  

  توانمندسازي و مهارت افزايي دانشجويان

 به جاي توسعه دانش توسعه مهارتتمركز بر 

غل افزايي دانشجويان براي كار در مشامهارت
  ورزشي

تيمي  كار يي، و تواناالتيجيد يابيبازارتوجه به 
  و ...

هاي شخصي مانند كار تيمي، توجه به مهارت
شتن ، ابتكار عمل، داگريياعتماد به نفس، مرب

 يهابودن و مهارت قي، دقيقو ياخالق كار
 ميتصم يمهارت ها ،يشبكه ساز، حل مسئله

  ي و ...تفكر انتقادي، ارتباط كالم ،يريگ
 يمهارت هاد ي ماننفن يتوجه به مهارتها

ي (زبان ملي و و كالم نوشتاري يارتباط
 هايمهارتي و فناور ي، مهارت هاانگليسي)

  يتاليجيد
پژوهش و  توانمند شدن دانشجويان در زمينه

  سيتدر
 تفكر ديجد يروشهامجهز شدن دانشجويان به 

 يايزواها از و ترغيب آنها براي ديدن پديده
  مختلف

هاي اي كار در موقعيترب يسازگار منديتوان
  مختلف و مديريت استرس

  
  
  
  

 هاهمتناسب با خواست يآموزش هايارائه برنامه
 اندانشجوي انتظارات و

ت روز و باكيفيي بهو نظر يعمل يمحتوا توسعه
  در ورزش
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هاي آموزشي تدوين محتواي درسي و برنامه
  كاربردي

تدوين محتواي درسي كاربردي كه نياز رشته 
علمي و صنعت باشد با تعامل با متخصصان 

  صنعت
 تيفيو كآموزشي برنامه  بينتناسب ايجاد 

  دانشكده دياسات
ات ي و انجام اصالحبرنامه درس بازبيني مداوم

  الزم در آن
مشاركت و آزادي نسبي دانشجو در انتخاب 

  دروس
ري ي با به كارگيدن برنامه درسكر يالملل نيب

 studyف مانند سير علمي (هاي مختلروش

tour(  
  
  
  

  تسهيل محيط يادگيري اثربخش

علوم  يآموزش يدر دسترس بودن دوره ها
  نيبه صورت آنال يورزش

زمان و  يسنت يها تيبردن محدود نيباز 
در  طيو فراهم آوردن محآموزش مكان 

 يبرا دسترس، باكيفيت و انعطاف پذير
  رندگانيادگي
  راي آموزشب مناسب طيمح جاديا

ايجاد محيطي كه باعث شود دانشجويان از 
 آموزش لذت ببرند

 مختلف نفعانيكامل ذ يگذار هيو سرما تيحما
  هاي آموزشياز برنامه

  نيآنال يريادگيبر وب و  يارائه آموزش مبتن
تجهيزات و زيرساخت مناسب آموزش 

 ها و ...)(آزمايشگاه

  يريادگيبزار ابه عنوان  ICTاستفاده از 
  
  
  

  پژوهش

  
  

  شپژوهشي و تبادل دان توسعه پيوند ارتباطات

 قاتيو تحق يرشته ا نيب قاتيتحق شيافزا
  يمشاركت

  يفرا رشته ا قاتيتحق
با رشته ها و  يارتباط و همكار يبرقرار

  اهرشته ريمتخصصان سا
  ايتحقيقات چند رشته

  
  
  

 هاي پژوهشآشنايي و به كارگيري روش
  مناسب در تحقيقات

به هر دو روش  انيمجهز كردن دانشجو
  يو كم يفيك قيتحق

 ينارهايگذراندن دوره ها و سم يالزام برا
 انيدانشجو يبرا يو كم يفيك قيروش تحق

  يدكتر
 قيتحق يهاروش يريو بكارگ آشنايي

  اثربخش
  
  

  رپذيهيتوج قاتيتحقتمركز بر 
 يمناسب برا يگذارهيوجود بودجه و سرما
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و توجه به زيرساخت و  هاپژوهش يسامانده

  نياز رشته

  قاتيتحق
  حوزه ورزش قاتيمناسب تحق يرگيجهت

و توسعه  ياديبن قاتيتعادل در انجام تحق
  يبرنامه كاربرد

  يعمل يازهايبه ن قاتيدادن تحق ونديپ
  يقاتيمراكز تحق تيفيك شيافزا

  يب و كافمناس يقاتيمنابع تحق جاديا
  
  
  
  

دانشگاهي به هاي تحقيقاتي برونهمكاري
  دانش اكوسيستم كل بر منظور تأثيرگذاري

  ي تحقيقاتساز يتجار
  محور يعمل يژورنال علوم ورزش سيتأس

 يبرا يورزش تيريمد قاتيمنتشر كردن تحق
  عموم

  با صنعت مشترك يقاتيتحق يپروژه ها
  قاتيتحق سازييتجار

و  صنعت ورزش نيب يقاتيتحق يهمكار
  هاي علوم ورزشيدانشكده

 نوآورانه يورزش هاييفناورتحقيق در زمينه 
  كندكه به صنعت كمك مي

  
  
  
  
  

  كارآفريني 

  
  
  

  ينيآموزش كارآفر

 يهايستگيشا مجهز كردن دانشجويان به
  انهنيكارآفر

  ي به صورت اثربخشنيآموزش كارآفر
  انهنيكارآفرهاي نديو توانم هاكسب مهارت

  يكارآموز يمهارت ها جاديا
 طيدر محبراي كار  يكاربرد يارائه آموزش ها

  متنوعمختلف و  يها
  ياجتماع نانيكارآفرو پرورش  تيترب

  
  
  

  تجربيات كارافرينانه

  اهميت ارائه تجربه به دانشجويان
 كارآموزي

 ايجاد فرصت كارورزي براي دانشجويان

ار باز مربوط به يپروژه ها ي وكارورزجه به تو
  يشغل يهاشگاهيمانند نما كار

 ياستارتاپ ها يرگيشكل نهيزم جاديا
  مناسب ياقتصاد

كز و مرا انكوباتورها ،استفاده از شتاب دهنده
  رشد

  يالملل نيب يتوسعه پروژه ها
  
  
  

  پذيرياشتغال

ز دانشجويان ا هياول انتظاراتدرك و بررسي 
  هاي شغليفرصت

 جويانانتظارات دانش ليتعد ايبرآورده كردن 
  هاي كاريدرباره موقعيت

و  يفعل هاي شغليو فرصت ازهايتوجه به ن
  بازار كار ندهيآ

كار در صنعت  يبرا انيدانشجو يآماده ساز
  ورزش
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 شغل يجستجو يتوجه به مهارت ها
 يشخص يداشتن برنامه شغلدانشجويان مانند 

ن و داشت ياحرفه يهابا اهداف، نوشتن رزومه
  مصاحبه مؤثر يهامهارت

راي ب شغلبه روند ورود و انتقال در نظر گرفتن 
  يك دانشجو

 يبرابراي دانشجويان مناسب  يتيموقع جاديا
  اشتغال در بازار

به در حوزه ورزش كه  يديتوجه به مشاغل جد
  دشويم جاديا يخاطر فناور

  ملليبين البه كار  آماده النيفارغ التحص ديتول
  
  
  
  

  ارتباط با صنعت

 با يورزش هاي علومكدهدانش همكاري نزديك
  صنعت

صنعت  انيبرآورده كردن انتظارات كارفرما
 متخصصان يآموزش يازهاين نيتأمو  ورزش
  صنعت

 حوزه علوممشترك  يبانك اطالعات اندازيراه
 فاده صنعت قرارتواند مورد استكه مي ورزش

  گيرد
 توجه به روندهاي صنعت ورزش

  حل مسائل صنعت ورزش توسط دانشگاه
ايجاد تناسب بين تعداد دانشجو و ظرفيت و 

هاي شغلي صنعت توانمندي دانشگاه و فرصت
  ورزش

  
  ارتباط با جامعه

  
  
  

  جامعه سالمتاثربخشي بيشتر در 

  ي جامعهو سالمت يبدن تيفعال  توجه به
تندرستي، ارتقاء داشتن نقش كليدي در 

  يبهداشت عمومو سالمت 
  وارد كردن سرگرمي به حوزه سالمتي

  شهروندان نيسالم در ب يسبك زندگترويج 
ي حركت يو مهارت ها يعملكرد حركتبهبود 

  افراد جامعه
 ،يتوجه به روند مشاغل مرتبط با سالمت

  يو ورزش يحيتفر
  
  
  

  زيست پايداري محيط

  ستيز طيمحپايداري ورزش بر  ريتأثبررسي 
ي ورزش سنت ريغ يروشهابه چالش كشيدن 

  رساندكه به پايداري محيط زيست آسيب مي
ش در زمينه ورز خالقانه يراه هااستفاده از 

  براي حفظ و نگهداري از محيط زيست
ط هاي نوين كه به پايداري محيمعرفي فناوري

 كندزيست كمك مي

  
  

  تر دانشكده با جامعهارتباط نزديك
حل مسائل  ياستفاده از قدرت ورزش برا
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  هاي اجتماعي ورزشتوجه به جنبه

  جامعه ياجتماع يازهايرفع نجامعه و كمك به 
ند ي دانشجويان ماناجتماع يهاتوسعه مهارت

  و تعامل اجتماعي مذاكره يهامهارت
- ر سازمانتشويق داوطلب شدن دانشجويان د

  هاي مردميهاي ورزشي و حضور در فعاليت
ئه توجه به فرهنگ و منطقه مورد نظر براي ارا

  هاي آموزشيبرنامه
 نهيزم يجنبه ها ريو سا يابعاد اجتماعتوجه به 

  ي صنعت ورزشا
فاصله گرفتن از ورزش رقابتي و كنترل 

  رقابتي اشكاالت و افراط در ورزش
  
  
  
  
  

  ي علم تيمرجع

  
  

  مزيت رقابتي

- ايجاد تمايز و شايستگي محوري براي رشته

  هاي علوم ورزشي
  توجه به مزيت رقابتي پايدار براي دانشكده

ا هاي علمي در رقابت بدر زمينه كسب اقتدار
  هاي ديگرساير پژوهشگران رشته

  ايجاد منابع پايدار براي توسعه دانشكده
اد دانش ات مناسب براي ايجقيتحقانجام 
  متمايز

 فرايند اعتبار و كيفيت بخشي به حوزه علوم
  ورزشي و ارزيابي مستمر

  اهميت دادن به حقوق و مالكيت معنوي
د (مانن ه و خروجي دانشكدهجينت يتمركز بر رو

شغل  دستيابي بهبه  النينسبت فارغ التحص
  )يليالتحصبعد از فارغآنها 

  
  

  شايسته ساالري

اساتيد متعهد، مجهز به آموزش به كارگيري 
 نوآورانه كه در زمينه علمي مورد نظر تسلط

  دارد
براي جذب  افتهيساختار يداشتن مصاحبه ها

  استاد
ي ها ياز استراتژ يبيتركدر نظر گرفتن 

 هيئت علمي جذب يبرا مناسب

از رشد و به وجود آمدن متخصصان  يريجلوگ
  يوم ورزشدر عل تيو فاقد صالح دهيآموزش ند

  جذب دانشجويان مستعد و توانمند
  آموختگان شايستهتربيت و پرورش دانش

  
  

  گيري مناسبجهت

هاي هاي رشتهبازبيني مأموريت و اولويت
  ورزشي
 يريقرارگ يمكان برا نيمناسب ترتعيين 

  در ساختار دانشگاه هاي علوم ورزشيرشته
و  تيقعمو يو بهتر برا يقو رساختيزايجاد 

  بهتر رشته تيوضع
  و عمل در ورزش يتئورمناسب  ونديپ
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  ي مناسب حوزه علوم ورزشعمل يريجهت گ
رو شدن با آمادگي دانشكده براي روبه

  يديكل يدهايتهد
 يتوجه به ارتباطات و ظهور دانشگاه ها

 ديجد يدست آوردن منابع مال بهبراي  يمجاز
  و متنوع

هاي تالي شدن و ورزشتوجه به روند ديجي
  )ESportالكترونيكي (

ورود دانشگاه به سطوح ي (ساز يالملل نيب
  ي)و جهان يالملل نيب ،يمل ،يمنطقه ا

  دانشگاه ييدانشجو تيجمع بيتنوع در ترك

 اتحيضدر مرحله ششم به منظور كنترل كيفيت نتايج پژوهش تو
. عالوه رائه شدا شده در هر گام روشن و واضح از اقدامات انجام

وهشگر نظر پژ هسياز مقا ،هاي تحقيقيافتهكنترل  يبرابر اين 
ص شاخاز  قتواف زانيمنفر) استفاده شد. براي ارزيابي  3خبرگان (

  استفاده گرديد.  كوهن يكاپا
  توافق ريمقاد .4جدول 

  
توان اظهار مي 05/0ي از كوچكتر بودن عدد معناداره به جبا تو

 بر اساس داشت كه نتايج از پايايي مناسبي برخوردار هستند.
هاي آموزش، پژوهش، توان گفت مولفهضريب به دست آمده مي

- كارافريني، ارتباط با جامعه و مرجعيت علمي در توسعه دانشكده

راساس ي دارند. ببدني و علوم ورزشي نقش موثرهاي تربيت

- بر توسعه دانشكدهعوامل مؤثر  يينهاتحقيق الگوي  يهاهافتي

  ).2بدني و علوم ورزشي تدوين شد (شكل هاي تربيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معناداري  انحراف استاندارد  مقدار  

705/0  كاپاي مورد توافق  179/0  001/0  
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  بدني و علوم ورزشيهاي تربيتتوسعه دانشكدهالگوي عوامل مؤثر بر . 2ل شك
  
  

  : گيريث و نتيجهبح

نتايج تحقيق نشان داد كه پنج عامل آموزش، پژوهش، 
كارافريني، ارتباط با جامعه و مرجعيت علمي در زمينه توسعه 

بدني و علوم ورزشي تأثيرگذار هستند. بخش هاي تربيتدانشكده
- و مهارت يتوانمندساز، آموزش كارامد و مؤثرآموزش شامل 

 يآموزش هايو برنامه يدرس يامحتو نيتدون، ايدانشجو فزايي
است. در تببين نتايج  اثربخش يريادگي طيمح ليتسهي و كاربرد

مطلوب و وجود  يارائه تجربه آموزشتوان بيان كرد اين بخش مي
. مهم استهاي متعدد يادگيري براي دانشجويان بسيار فرصت

                                                                                                                                              
31 . André & Hastie 

مختلف  يهانقش انيبه دانشجوبدين خاطر نياز است در آموزش 
هاي تا آنها بتوانند خودشان در موقعيتداده شود  سازمانيشغلي و 

مختلف محك بزنند. براي مثال نقش مربي ورزشي، مدير 
هايي از نگار ورزشي نمونهمجموعه ورزشي، پژوهشگر يا روزنامه

هدف از آموزش ). 2017، 31اين موضوع است (آندره و هاستي
ند خدمات بتوان جوياناست كه دانش نيا يم ورزشومؤثر در عل

 ياز گروه ها يگسترده ا فيبه طو اثربخشي  منيا ي،احرفه
در  يكاربرد يارائه دهند. با توجه به تنوع رشته ها يمشتر

ها و نهادهاي مختلف شغل يو نهادها يآموزش علوم ورزش

توسعه 
هاي دانشكده

تربيت بدني و 
 علوم ورزشي

 آموزش

 مرجعيت علمي

 ارتباط با جامعه كارافريني

 پژوهش

 آموزش كارامد و مؤثر 

 انيدانشجو فزاييو مهارت يتوانمندساز

 هايو برنامه يدرس يمحتواتدوين 
 يكاربرد يآموزش

 اثربخش يريادگي طيمحتسهيل 

 

  پژوهشي توسعه پيوند ارتباطات
هاي پژوهش آشنايي و به كارگيري روش

 توجهها و دهي پژوهشمناسب در تحقيقات سامان
 رشته ازيو ن رساختيبه ز

 دانشگاهيهاي تحقيقاتي برونهمكاري

 ينيآموزش كارافر

 نانهيكارافر اتيتجرب

 يرپذياشتغال

 با صنعت ارتباط

 مزيت رقابتي

 شايسته ساالري

 گيري مناسبجهت

 

 جامعه سالمتاثربخشي بيشتر در 
 ستيز طيمح يداريپا

 ورزش ياجتماع هايبه جنبه توجه
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 يخاص يحرفه ا ظاراتاستانداردها و انتهر كدام كه  ورزشي
، 32(اسميت وت باشدمتفا براي هر موضوع يدياهداف كل ،دارند

هاي در برنامه 33اي قابل اعتماد). امروزه فعاليتهاي حرفه2019
جوي علوم دانش كاند. يآموزشي به موضوعي محبوب تبديل شده

با تجهيزات ممكن است بتواند به طور مستقل  ورزشي
با درك را  ستميس كيعملكرد و نحوه  آزمايشگاهي كار كند

ها براي فعاليتمجموعه  مادهد اما انج حيتوض مناسب يعلم
به خاص  يبازه زمان كيورزشكار در  كي يكيولوژيزيف يابيارز

آنها بايد در موقعيت . نياز دارد يفرد يها يستگيشا نياز ا شيب
هاي الزم را دارا باشند (اسميت، خاص اعتمادبه نفس و مهارت

 ييتوانا يآموزش يها تيدر فعالديگر عنصر مهم ). 2019
و  هاتيفعال يبرا جوياندانش يآماده ساز است.د استا ينوآور

 ياثربخش شيبه افزا يبستگ ندهيآ يو آموزش يورزش هايچالش
ورزشي دارد. ارائه راهكارهاي نوين و توسعه  علوم  اساتيدآموزش 

تربيت بدني و علوم حل مشكالت  يبراخاص  تميموقع الگور
ي براي هاي جديدكه روش ورزشي نيازمند اساتيد نوآور است

هايي مانند يادگيري ها روشكنند. در اين سالآموزش ارائه مي
، يادگيري مبتني بر حل مسئله، يادگيري تجربي، مبتني بر پروژه

روش تقليدي، روش ايفاي نقش، روش طوفان فكري و روش 
). اساتيد 2017، 34شوند (خوراموتعاملي در اين زمينه استفاده مي

را در  سيمختلف تدر ينند روشهاآماده باشند تا بتوا ديبا
خود بهتر جويان تا بتوانند به دانش رنديخود به كار گ يكالسها

در آموزش و به خصوص در ديگر ضرورت مهم . خدمت كنند
از  ديبا جوياناست كه دانش نياو علوم ورزشي  يبدن تيترب

). عالوه بر اين 2017، 35(هررا خود لذت ببرند يآموزش اتيتجرب
 يتاليجيدانشگاه دث دانشگاه ديجيتال مطرح است؛ در آموزش بح

را  يريادگيو  سيكه امكان تدرهاي نويني است يفناور يدارا
. كنديم تسهيلمشترك را  قاتيتحقامكان انجام كند و يفراهم م

- ميرا كاهش  ياتيعمل يها نهيهز يفناور تاليجيدر دانشگاه د

تعامل  يبرابي ي مناسبخشد و ابزارهاميرا بهبود  تي، امندهد
. دهدميارائه  كنانو كار اني، دانشجوانيمحققان، دانشگاه

ها اينترنت اشياء يكي از موضوعاتي است كه در اين دانشگاه
و توسعه  يبه روزرسانمربوط فقط مطرح است. اينترنت اشياء 

در كل جامعه  رييتواند باعث تغيم شود ونميدر صنعت  يفناور
منجر به اينترنت اشياء شود.  يالاز جمله مؤسسات آموزش ع

خواهد  يمؤسسات آموزش عال ات اساسي درو اصالح اترييتغ

                                                                                                                                              
32 . Smith 

33 . Entrustable professional activities (EPA) 

34 . Khurramov 

35 . Herrera 

، يآموزش هاييورادر فن رييمنجر به تغ. اين موضوع شد
منابع  ريي، تغيريادگهاي يشيوهدر  ريي، تغيآموزش اتاصالح

 دياسات. از طريق اينترنت اشياء موارد خواهد شد ريو سا آموزشي
 يرا جمع آور انياطالعات مربوط به عملكرد دانشجوتوانند  يم

از آنها به مراقبت و توجه  كيكنند كه كدام  نييكرده و سپس تع
اساتيد به  نيداده ها همچن ليو تحل هيتجز نيدارند. ا ازين يشتريب

 يهاكالسخود را براي  يهاها و روشكند تا برنامهيكمك م
و همكاران،  36(الدواه دهند رييتغبر پايه اطالعات حاصل شده  تيآ

هاي الزم بايد ). دانشگاه با كمك فناوري و زيرساخت2017
 يها تيمحدود تالش كند محيط يادگيري اثربخشي ايجاد كند و

هاي آموزشو آموزش سنتي گذشته را حل كند  يو مكان يزمان
 ترپذيري مناسبخود را با دسترسي بهتر، كيفيت باالتر و انعطاف

ارائه دهد. براي آموزش اثربخش نياز است به  ندگانريادگي يبرا
و  37هاي درسي و محتواهاي آموزشي نيز دقت شود. كونتوبرنامه

هاي كنند كه برنامه) در تحقيق خود بيان مي2018همكاران (
آموزشي زماني كه با همكاري صنعت و دانشگاه تعيين شود نتايج 

به واسطه ارتباط با مثبتي به همراه دارد. بسياري از دانشجويان 
پيوستند كه در صنعت  يمشاغلبه  يليپس از فارغ التحصصنعت 

 انيدانشجودر دوران دانشجويي با آنها آشنا شده بودند. همچنين 
و  ديجد يهادهيابا ارتباط با صنعت داراي نگرش نوآورانه و 

را  ديجدو عملي  يدانش علمتوانند اين شوند و ميكاربردي مي
موضوع مهم ديگري كه در محتواي  كنند. غلي خودشوارد حوزه 

آموزشي وجود دارد فقدان منابع و مطالب كاربردي در برخي 
هاي علوم ورزشي است كه با تقاضاي مورد نياز توسعه پيدا حوزه

). اهميت تمركز بر 2007، 38نكرده است (پيتز و دانيلچوك
 افزايي دانشجويان موضوع مهم ديگر در حوزه آموزشمهارت

هاي هاي تربيت بدني و علوم ورزشي بايد مهارتاست. دانشكده
مورد نياز آينده را ارزيابي كنند و دانشجويان خود را به اين 

، شبكه تاليجيد يابيبازارها مجهز كنند. مواردي مانند مهارت
 ييو توانا يارتباطهاي مهارت، يريگ ميتصم يها، مهارتيساز

و همكاران،  39هستند (آدام ي از جمله موضوعات مهمميكار ت
2018.(  

بدني و علوم هاي تربيتبخش مهم ديگر در توسعه دانشكده
توسعه هاي ورزشي موضوع پژوهش است كه شامل زيرمولفه

 هايروش يريو به كارگ ييآشناي، ارتباطات پژوهش ونديپ
 به توجه و هاپژوهش يسامانده قاتيپژوهش مناسب در تحق

36 . Aldowah 

37 . Kunttu 

38 . Pitts & Danylchuk 

39 . Adam 
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دانشگاهي برون يقاتيتحق هاييهمكار، رشته ازيو ن رساختزي
است. در دنياي امروز دانشجويان و اساتيد علوم ورزشي بايد 

هاي كمي و كيفي داشته توانايي مناسبي در زمينه استفاده از روش
 ستين ي، منطقديخانه بساز ديخواهياگر مباشند. به نقل معروف 
خود را  ازينمورد  يتمام ابزارها دي. شما باديكه چكش نداشته باش

خود پاسخ  قيبه طور مؤثر به سؤاالت تحق ديتا بتوان ديداشته باش
هاي كمي و هاي پارادايمي كه بين روش. بهتر از جنگديده

كيفي وجود دارد را متوقف كرد. هر دو روش كمي و كيفي در 
صورت استفاده در زمان و مكان مناسب بسيار اثربخش هستند. 

به اين  ديبا هاي درسي مسئول هستندهافرادي كه در تدوين برنام
 يبرابه ويژه  يالزام هايو دورهداشته باشند  يتوجه جدموضوع 
روش  ينارهايها و سمگذراندن دوره يدكترا برا انيدانشجو

). 2013در نظر بگيرند (نايت و سينجر،  يو كم يفيك قيتحق
هاي تحقيق در حوزه علوم ورزشي به اندازه كافي توسعه روش

هاي خاصي تمركز دارند. اين ا نكرده است و افراد بر روشپيد
هاي محدود قادر به حل مسائل پيچيده صنعت ورزش روش

توانند نيستند. حتي برخي اوقات مسائل خود دانشگاه را هم نمي
است كه  دهيزمان آن رس). 2007حل كنند (پيتز و دانيلچوك، 

رشته  نيب قاتيتحقدراي خود را به روي  يورزش هاي علومرشته
ي كامل براي بسياري از رشته ها پاسخ كي چيه رايزباز كند  يا

- به تخصصجهان  دهيچيمشكالت پ. امروزه حل ندارند از مسائل

هاي مختلفي نياز دارد. در گذشته محققان يك رشته گرد هم 
كردند. فرايند تحقيق نيز آمدند و بر روي يك مسئله كار ميمي

در آن رشته بود.  الگوي  شده رفتهيپذ تايفرضمعموال بر مبناي 
تحقيق سنتي در جهان پيچيده و پر از عدم قطعيت امروز با 

- مشكالتي همراه شده است و ضرورت انجام تحقيقات چندرشته

اي در بسياري از مسائل مطرح شده است. رشتهاي و بين
از  يگروه ايپژوهشگر  كيشامل  40يچند رشته ا قاتيتحق

مشكل مشترك  كي يمختلف است كه بر رو يهامحققان رشته
هاي خاص رشته خود در تحقيق و هر يك از روش كننديكار م

 نيشامل چند41يرشته ا نيب قاتيدر مقابل تحقكنند. استفاده مي
 نييدر رابطه با همان مسئله متقابل تع گريكديمحقق است كه با 

 يبرا گريكديبا  يكينزد يهمكار. آنها كنند يم يشده همكار
داده ها و  ليه و تحليروش مطالعه، تجز نييمشكل، تع يطراح
ها از دارند. محققان نياز است بتوانند به پديدهها افتهي ريتفس

زواياي مختلف نگاه كنند و اين موضوع براي تربيت و پرورش 
). موضوع 2013دانشجويان بايد در نظر گرفته شود (دوهرتي، 

                                                                                                                                              
40 . Multidisciplinary 

41 . Interdisciplinary 

42 . cross-disciplinary 

43 . Ellapen & Paul 

با تالش  يورزش يتحوالت فناورمهم ديگر اين است كه 
علوم  شمندانورزش، دانمتخصصان صنعت مشترك مهندسان، 

رشته  نيب و42يرشته ا فرا قاتيتحق جهيو مواد و در نت يپزشك
). موضوع مهم 2016، 43(االپن و پاول حاصل شده استي ا

ي دانشگاهبرون يقاتيتحق يهايهمكارديگر در بخش پژوهش 
تواند  يو صنعت م يرزشو هاي علومكدهدانش نيب تعامالتاست. 

توسعه و توليد تحقيقات باكيفيت داشته باشد. در  يسهم مهم
تواند از علم دانشگاه بهره ببرد و براي حل مسائل و صنعت مي

مشكالت خود از محققان كارآزموده دانشگاه استفاده كند و 
دانشگاه آگاهي بهتري نسبت به مسائل موجود در صنعت پيدا 

قيقاتي مناسبي به دست بياورد. پيوند بين هاي تحكند و بودجه
بهتر  يعلم يها افتهيانتقال شود صنعت و دانشگاه باعث مي

سازي تحقيقات، انتقال فناوري و تحقيق و صورت گيرد و تجاري
  ).2016، 44توسعه روند بهتري طي كند (زهاريا و كبوراكيس

بدني و علوم هاي تربيتبخش مهم ديگر در توسعه دانشكده
آموزش هاي شي موضوع كارافريني است كه شامل زيرمولفهورز

با  ارتباطو  45يرپذياشتغال، نانهيكارافر اتيتجربي، نيكارافر
 جادي، ايورزشعلوم در  ينيهدف از آموزش كارآفراست.  صنعت
ي را برا جوياناست كه دانش يشخص هايها و مهارتويژگي

در صنعت و  يا تبديل شدن به نيروي كاري زبده يخود اشتغال
را طلب  ييمهارتهاموضوع  نيكند. ايآماده مهاي ورزشي سازمان

دانش خود را به دانش كه سازد يرا قادر مجو كه دانش كندمي
هاي كار توسعه دهد. دانشكدهدر بازار  تيموفقكاربردي براي 

هاي تربيت بدني و علوم ورزشي نياز است شرايط ايجاد استارتاپ
برنامه براي دانشجويان خود تسهيل كند. اقتصادي مناسب را 

توانند به اين موضوع بسيار انكوباتور ميشتاب دهنده و  يها
و همكاران،  46گونزالس؛ 2018كمك كنند (راتن و جونز، 

هاي كارآموزي دانشجويان نيز بسيار ). توجه به مهارت2017
قصد ندارند هنگام  انيهمه دانشجو نكهيبا توجه به امهم است 

دست به كارافريني و دانشگاه  تحصيالت خود درم اتما
عالقه به كارمندي دارند لذا  ياز دانشجويانبرخ خوداشتغالي بزنند.
هاي كارآموزي خود را توسعه دهند تا در هنگام نياز است مهارت

ورود به دنياي كار از موقعيت رقابتي بهتري نسبت به ديگران 
). با توجه به اين 2019برخوردار باشند (گونزالس و همكاران، 

پذيري دانشجويان نيز بسيار اهميت توضيحات توجه به اشتغال
ها و ها، ويژگياي از مهارتدارد. اشتغال پذيري به مجموعه

التحصيالن شود فارغهاي شخصي اشاره دارد كه باعث مينگرش

44 . Zaharia & Kaburakis 

45 . Employability 

46 . González 
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هاي شغلي بيشتري پيدا كنند و در مشاغل انتخابي خود فرصت
موضوع به نفع دانشجويان، نيروي كار، جامعه  موفق باشند. اين

 و اقتصاد خواهد بود. موضوع مهم ديگر توجه دقيق دانشكده به
ت. بسياري از اس ندهيدر شكل دادن به آ تاليجيد ينقش فناور

هاي ديجيتالي مشاغل جديد در صنعت ورزش با توجه به فناوري
يز هاي علوم ورزشي براي تجهايجاد خواهد شد و دانشكده

هاي جديد شغلي بايد روندهاي فناورانه دانشجويان خود به مهارت
). موضوع مهم 2019و ديجيتالي را به دقت مشاهده كنند (راتن، 

صنعت  انيبا كارفرما يان نياز استكه دانشگاهديگر اين است كه 
 انيروند اشتغال دانشجوارتباط و همكاري نزديكي داشته باشند تا 

داشته باشد. با اين ارتباط دانشگاهيان از  در مسير مناسبي قرار
كنند و انتظارات و تقاضاهاي كارفرمايان صنعت آگاهي پيدا مي

توانند به دانشجويان خود نشان دهند مسير شغلي بهتري مي
 اينانهيواقع ب ديددانشكده است كه  فهيوظ نيا). 2016(ترن، 

نشجويان خود داشته باشد تا بتواند به انتظارات شغلي دا صنعت به
ها با آگاهي مناسب ). دانشكده2014، 47پاسخ دهد (بارنس

هاي بلندپروازانه دانشجويان توانند آرزوها و خواستههمچنين مي
). ايجاد تجربيات 2018و همكاران،  48را مديريت كنند (بارنهيل

كارافرينانه براي دانشجويان موضوع مهم ديگري در بخش 
ي نمونه مناسبي براي اين وآورن شگاهيآزماكارافريني است. 

 يتهايفعال يو ارتقا جيتروهدف اين آزمايشگاه  موضوع است.
و  نانياستادان، كارآفر ان،يدانشجو انيم دري نيو كارآفر يميت

 يو نوآور ينيارتقاء كارآفر ي هدفدانشگاه است و به نوع ياعضا
منحصر به  يكار طيمح كي شگاهيدر سراسر دانشگاه است. آزما

و  ديجد يهادهياتا  دهدقرار ميدانشگاه  ياعضا در اختيارفرد 
صورت كه  نيكنند. به ا شيو كار خود را آزماب كس يهامدل

و از  كنديپروژه فراهم م هايميت يبرا ياختصاص يفضا كي
 دشونيم يبانيپشت هاي پروژهميآموزش و مشاوره، ت قيطر

 ياديز يهافرصت نيز  يكارآموز). 1398(گودرزي و قرباني، 
كند كه در كالس وجود يفراهم مبراي تجربه كردن چيزهايي 

 يبرنامه كارآموز كي نكهيا يبرا). 2010، 49(بگز و هورد ندارد.
، به طور مؤثر اجرا افتهيسازمان  يبه خوب ديباشد با زيآم تيموفق

مختلف برخوردار  نفعانيكامل ذ يگذار هيو سرما تيو از حما
  ).2018ان، و همكار 50(برون باشد.

بدني و علوم هاي تربيتبخش مهم ديگر در توسعه دانشكده

                                                                                                                                              
47 . Barnes 

48 . Barnhill 

49 . Beggs & Hurd 

50 . Brown 

51 . Chalip 

هاي ورزشي موضوع ارتباط با جامعه است كه شامل زيرمولفه
 توجه، ستيز طيمح يداريپا جامعه، سالمتاثربخشي بيشتر در 

از  يكي ديبا ش است. علوم ورزشيورز ياجتماع هايبه جنبه
و  نهادهاي .باشد يبدن تيفعال بهبود يارجح برا يكانال ها
 يابيو بازار تيريو مد يطراح يبه گونه ا يورزشهاي دانشكده

اگر . باشند ميسه يكه بتوانند در ارتقاء سالمت عموم شوندنمي
 يبا خدمات پزشك ديباشد، با يدر خدمت سالمتخواهد ميورزش 

). 2006، 51ارتباط بيشتري پيدا كند (چاليپ يعموم سالمتيو 
 تيدر دو تا سه دهه گذشته در گفتمان ترب ستيتندرسالمت و 

اما  مشاهده شده است يا ندهيدر سطح جهان به طور فزا يبدن
باشد. علوم ورزشي بايد توجهات به اين بخش باز هم كافي نمي

اين موضوع را در نظر بگيرند كه تاثير مثبت ورزش در سالمت 
در  بدني و علوم ورزشيتوجيه اصلي وجود و مقبوليت تربيت

مدارس و دانشگاه و جامعه است. هر چقدر علوم ورزشي بتوانند 
تر كنند اعتماد و نقش موثر خود در سالمت جامعه را ملموس

مقبوليت بيشتري دريافت خواهند كرد. براي اين هدف تربيت 
ي است كه ديجد يها ياستراتژبدني و علوم ورزشي نيازمند 

سالم  يسبك زندگ جيروتعالوه بر اينكه جذابيت خاصي دارند به 
 يحركت يهاو مهارت يعملكرد حركت بهبودو  شهروندان نيدر ب

). 2018كنند (كرك و همكاران، بسيار كمك مي افراد جامعه
 ازيارائه آموزش و تجارب مورد ن ديبا يبدن تيترب يهدف اصل

در زمينه سالمتي جامعه باشد مستمر  شرفتيپو ارتقا  يبرا
نيز  ستيز طيمح يداريآموزش پا). 0162و همكاران،  52(وبستر

علوم ورزشي معرفي  يدر دوره ها يآموزش ينوآور كيبه عنوان 
به  هادانشگاه ي برايديجد يهاتينه تنها اولوكه  شده است
 زين يورزش يهاسازمان ريمتغ يازهايبلكه به رفع ن آوردوجود مي
. دانشجويان با يادگيري موضوعات مرتبط با كنديكمك م

يداري محيط به رهبراني تبديل خواهند شد كه دغدغه جامعه پا
تحقق توسعه ). 2017، 53خود را هميشه دارند (مركادو و گردي

 يتوانمندساز و مشاركت به قشرهاي خاص،ارتقاء احترام  ،و صلح
هاي اجتماعي هايي از جنبهجامعه نمونهافراد  و جوانان ،زنان

). 2009است (هاينس، ورزش است كه براي جامعه بسيار مفيد 
ها تأثيرات مثبت بيشتري علوم ورزشي هر چقدر در اين زمينه

تر خواهد بود. اعتبار علوم ورزشي به داشته باشد در آينده موفق
ميزاني است كه اين موضوعات براي جامعه مفيد است و مسائل 

52 . Webster 
53 . Mercado & Grady 
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توانند حل كنند. احداث اماكن ورزشي در بسياري اجتماع را مي
اند امنيت و رفاه مناسبي به مناطق مختلف هديه تواوقات مي

توانند در بسياري از بدني و ورزشي ميهاي تربيتدهد. دانشكده
مناطق باعث تشويق افراد جامعه به ورزش كردن شوند و شور و 

) 2007( 54انگيزه خاصي براي مردم منطقه به وجود آورند. زيگلر
هاي رقابتي اين ورزش در تحقيق خود با انتقاد به توجه فزاينده به

آيا به ميزاني كه  كند كه حوزه علوم ورزشيسوال را مطرح مي
 كند؟ يبه جامعه م يكمك مثبت ينهاد اجتماع كيبه عنوان  بايد

هاي علوم ورزشي بايد تالش كنند معايب، اشكاالت و دانشكده
افراط موجود در حوزه ورزش رقابتي را تا حد ممكن كنترل كند. 

با توجه نكردن به جامعه خود و قرارگيري در مسير  علوم ورزشي
و  يفرد يزندگ ياساس يارزشها ينابود به هاي رقابتيورزش
  كند.كمك مي ياجتماع

بدني و علوم هاي تربيتبخش مهم ديگر در توسعه دانشكده
هاي ورزشي موضوع مرجعيت علمي است كه شامل زيرمولفه

است.  مناسب يرگيجهتي و ساالر ستهيشاي، رقابت تيمز
بدني و علوم ورزشي در جهان در ساختارهاي هاي تربيتدانشكده

اي مانند مديريت ورزشي متفاوتي قرار دارند. برخي اوقات رشته
گيرد و برخي اوقات در زيرمجموعه دانشكده كسب و كار قرار مي

هايي گيرد. رشتهشناسي قرار ميدر زيرمجموعه دانشكده حركت
اسي ورزشي و روانشناسي ورزشي جايگاه شنمانند جامعه

هاي علوم ورزشي در مكان مشخصي ندارند. نياز است رشته
مناسب خود قرار داشته باشند تا بتوانند توسعه پيدا كنند. اين 

هاي مختلف، نياز جامعه موضوع به كشور، ورزش ملي، فرهنگ
كند. موضوع و صنعت و بسياري از مسائل ديگر ارتباط پيدا مي

يدي اين است كه بايد به كليه عوامل تأثيرگذار توجه شود و كل
هاي مختلف انتخاب شود. مرجعيت ساختار مناسب براي رشته

هاي علوم ورزشي هنوز با ديده ترديد به آن نگاه علمي رشته
شود. هنوز نظريه و عمل پيوند مناسبي در حوزه ورزش ندارد مي

اثربخشي خود را  و در صنعت ورزشي آن طور كه بايد و شايد
نشان نداده است. مشاوراني كه در صنعت تغذيه ورزشي فعاليت 

اند. هاي ديگر به تحصيل پرداختهكنند بسياري اوقات در رشتهمي
بسياري از مربيان ورزشي، پزشكان ورزشي، كارافرينان ورزش و 
... در زمينه علوم ورزشي تحصيالتي ندارند. هر چقدر افراد 

ها حضور داشته علوم ورزشي در اين جايگاهكمتري از حوزه 
بدني و هاي تربيتباشند، مطمئنا از اعتبار و مرجعيت دانشكده

ساالري ). شايسته2005شود (كاستا، علوم ورزشي كاسته مي
يكي ديگر از موضوعات مهم براي مرجعيت علمي است. 

بدني و علوم ورزشي براي اينكه اعتبار و هاي تربيتدانشكده

                                                                                                                                              
54 . Zeigler 

ساالري را در يت مناسبي كسب كنند ابتدا نياز است شايستهمرجع
خودشان نهادينه كنند. مرجعيت و اعتبار و برندينگ مناسب اين 

ها خالي ها بسيار دور از ذهن است زماني كه اين دانشكدهدانشكده
از اساتيد شايسته، دانشجويان مستعد و نيروي انساني اثربخش 

بدني و علوم ورزشي نياز ربيتهاي تاست. بدين خاطر دانشكده
است سيستم گزينشي صحيحي براي به استخدام اساتيد و جذب 
دانشجويان داشته باشند. هر چقدر اين سيستم بهتر كار كند 

شود (برچرت و امكان توسعه نيز بيشتر به واقعيت نزديك مي
). دانشجويان علوم ورزشي نسل بعدي 2017، 55اسچوفل

هاي ورزشي هستند ن و رهبران سازمانمحققان، اساتيد، كاركنا
هاي علوم هاي زيادي به دانشكدهو خروجي بي كيفيت آسيب

  ).2005ورزشي خواهد زد (كاستا، 
داشته  بدني بايد مزيت رقابتيدانشكده علوم ورزشي و تربيت

يت هاي مديرباشند. رشته مديريت ورزشي با بسياري از رشته
براي  دارد. اين همپوشاني هاييدانشكده كسب و كار همپوشاني

 شناسي ورزشي، فيزيولوژيرشته روانشناسي ورزشي، جامعه
اي علوم هشناسي ورزشي و ... نيز وجود دارد. حوزهورزشي، آسيب

هند در هايي داشته باشند كه بتوانند نشان دورزشي بايد مزيت
- روش. هاي خاص در مقايسه با رقبا برتري ملموسي دارندزمينه

، ي خاص، ارتباط نزديك با صنعت ورزشريادگيو  سيتدر يها
زيت متوانند باعث زيرساخت و اماكن مناسب ورزشي هر كدام مي

و  براي يك دانشكده شوند. براي مزيت رقابتي تحليل داخلي
ز االمللي سازي يكي باشد. بينخارجي دقيق بسيار مهم مي

به  ازينها باشد و دانشكدهموضوعات مهم در زمينه دانشگاه مي
 يالملل نيب ،ي، ملياسطوح منطقه دارند تا بتوانند به يرقابت تيمز

يد به اين در نهايت باورود كنند.  يدر حوزه علم و فناور ژهيبه و
بعدي نيست و نياز موضوع اشاره كرد كه توسعه مفهومي تك

بعد رشد  كياگر م رشد كنند. ها در كنار هاست كليه شاخص
بعاد ابه گلوگاه و مانع رشد براي ساير اين بخش تبديل  نكند
  شود.مي

براي توسعه در نظر گرفتن يك واقعيت بسيار اهميت دارد: 
حل نباشيد، پس قطعا بخشي از مشكل هستيد اگر بخشي از راه

هاي تربيت بدني و علوم ورزشي بايد ). دانشكده2011(ميلر، 
ميزان از خود را به طور مستمر ارزيابي كنند و ببينند براي چه 

 تيجمع بيتنوع در تركحل هستند. مشكالت جامعه راه
پاسخ  ،عمومبودن براي  ترسدر دس ي،و آموزش عال ييدانشجو

 يصنعت، لزوم به دست آوردن منابع مال به انتظارات و نيازهاي
 يتهاياز فعال تيبه منظور حما نهاآ تيامن نيو متنوع و تأم ديجد

55 . Borchert & Schlöffel 
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 سيتدر يدر روش ها ياساستحول  ،رهيمرتبط دانشگاهها و غ
اطالعات و ارتباطات و ظهور  يهمراه با توسعه فناور يريادگيو 

 يآموزش عال يرو شيپ ياز جمله چالش هاي مجاز يهادانشگاه
در حال  يكشورها ژهياز كشورها به و ياريو دانشگاهها در بس

هاي ) كه دانشكده2018چيان و همكاران، (ساعت توسعه است
علوم ورزشي نيز به اين موضوعات بايد توجه كنند. بدني و تربيت

ارتباط با  ،ينيآموزش، پژوهش، كارافر مولفه 5در اين تحقيق  
 يهادانشكده يكاربرد يتوسعه علمبراي  يعلم تيجامعه و مرجع

هاي علوم شناسايي گرديد؛ دانشكده يو علوم ورزش يبدنتيترب
نج متغير توجه مناسبي ورزشي براي توسعه پايدار نياز است به اين پ

توانند هيچ از اين موارد را ناديده بگيرند. با اين داشته باشند و نمي
توان انكار كرد كه توسعه با برداشتن وجود اين واقعيت را نمي

هاي علوم پذيرد لذا دانشكدههاي آهسته و پيوسته صورت ميگام
اسبي گيري بلندمدت منورزشي براي توسعه پايدار نياز است جهت

در راستاي موارد معرفي شده داشته باشند و در ابتداي راه توسعه 
مزيت رقابتي دانشكده علوم ورزشي قدم در اين راه براساس 
  بگذارند.
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