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  چكيده
هدف تحقيق حاضر، شناسايي و توصيف الگوها و تعيين ماهيت دانش و تحقيقات مديريت ورزشي با تأكيد بر مقاالت علمي 

گرايي، هاي اثباتپارادايمجانبه و از تمام زوايا بر  ي داخلي است كه با استفاده از روش تحليل استنادي و تحليل محتوا مبتني بر نگاهي همهپژوهش
- اسپيو اس2افزارهاي اكسلروش تحقيق توصيفي تحليلي است كه بدين منظور از نرم. انتقادي و تفسيرگرايي انجام گرفته است

در اين مقاله نخست بيشترين سهم . مقاله از چهار مجلة علمي پژوهشي ورزشي بود 153نمونة آماري پژوهش . داستفاده ش 3اس
عنوان  شده در مقاالت به كارگرفته هاي بهدر ادامه تئوري. شودها در مديريت ورزشي تعيين ميمقاالت علمي پژوهشي از ديگر رشته

نتايج . شود اي و سپس ميزان خوداستنادي، دگراستنادي و نوع استنادها بررسي ميكنندة دانش فرارشته هاي تعيينيكي از شاخص
عبارتي بيشترين  هاي ديگر متفاوت است، بهنشان داد كه روند مطالعة اين علم در حيطة مديريت ورزشي با توجه به مداخلة رشته

درصد متكي  40درصد است و  60يت ورزشي، حدود ميزان استناد به رشتة مديريت است، در واقع ميزان خوداستنادي رشتة مدير
شناسي  و زبان) درصد 05/0(شناسي ، دين)درصد 07/0(كمترين ميزان استناد رشتة مديريت به تاريخ . هاي ديگر استبه رشته

اين تحقيق  از ديگر نتايج مهم. هاي هنر و كشاورزي استنادي نداشته استبوده است، اين درحالي است كه به رشته) درصد 05/0(
رسد دانش مديريت ورزشي قابليت الزم نظر مي اي بود كه در اين زمينه بهرشتهعنوان دانشي ميان تعيين ماهيت مديريت ورزشي به

در . اي استگرفته در مديريت ورزشي، در حيطة تحقيق فرارشته اي را داراست، ولي تحقيقات انجامبراي ورود به دانش فرارشته
و سطوح  شناسي اي بر مبناي تعامل شناختبه گسترش مديريت ورزشي به سمت و سوي دانش و تحقيق فرارشتهنتيجه حركت رو 

  . تواند چارچوب منسجمي براي دانش مديريت ورزشي ايجاد كندهاي آن ميپيچيدگي
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  مقدمه
عنوان موضوع تحقيقي پويا و در عين حال متفاوت در  بدني و علوم ورزشي به امروزه تحقيقات در حيطة تربيت

عنوان حيطة در حال رشد و رو به گسترش با  بدني و علوم ورزشي به دانش تربيت. عرصة جهاني مطرح شده است
اي دانشگاهي در جهان مورد نوان رشتهع بدني به امروزه حيطة تربيت. هاي متعددي معرفي شده استزيرشاخه

- در عين حال تحقيق چندرشته. يافته استمطالعه قرار گرفته است، در واقع توليد دانش در حوزة رشته سازمان 

بدني به ديگر  بعضي محققان نياز تربيت). 8(اند  هاي گوناگون در حال توسعهاي در مرز رشتهرشتهاي و ميان
ها وجود دارد، مانند مداخلة بدني با ديگر رشته هايي براي نشان دادن مداخلة تربيتمثال. ها را تأييد كردندرشته

توان به كاربرد قوانين نيوتن و اجراي يادگيري حركتي در  براي نمونه، مي.... علوم اجتماعي، علوم تاريخي و 
عنوان  ريت ورزشي است كه بهبدني، مدي هاي تربيتدر اين ميان يكي از حيطه). 18(بدني اشاره كرد  تربيت
شود و دانشجويان در اين رشته تحصيل هاي جهان تدريس مياي دانشگاهي در ايران و ديگر دانشگاهرشته
 ورزشي، تربيت و تأمين مديران و كارشناسان آگاه و ماهر براي ادارة امور  هدف دورة مديريت. كنند مي

 زشي ضمن آشنايي با اصول و مباني مديريت ورزشي، ور دانشجويان مديريت. هاي ورزشي استسازمان

هاي ورزشي، ادارة بهينة امور تأسيسات و اماكن ورزشي، آميز سازمان هاي الزم را در زمينة ادارة موفقيتمهارت
اين دوره دانشجويان را آماده . گيرندايجاد روابط اثربخش با مربيان، سرپرستان، كارشناسان و كاركنان فرا مي

هاي دولتي و خصوصي بر را در بخش... ها و ها و دستگاهها، باشگاهد تا مسئوليت هدايت و رهبري سازمانكنمي
  ).3(عهده گيرند 

تواند اي مياي يا فرارشتهرشتهاي، ميانعنوان دانشي رشته بحث و بررسي پيرامون ماهيت مديريت ورزشي به
هاي ها بر حرفهاز طرفي ساختار معمول دانشگاه. خص كندجايگاه مطالعات و قلمرو گستردة اين حوزه را مش

اي رشتهمبتني بر يك رشته براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه شكست خورده است، در نتيجه پيوستگي ميان
هاي پيچيده و پوياي جامعه مورد نياز است منظور پاسخ به موقعيت همراه با تكرارپذيري و قضاوت صحيح به

تواند نياز و توجه به غناي اين رشته را به دانشجويان و محققان مورد تأكيد اي ميرشته ساختار بيندر واقع ). 17(
كه دانش در زمينة مشكالت اجتماع نامعلوم است، لزوم انجام تحقيقات در حيطة  از طرفي زماني. قرار دهد

  .يابداي جامعيت ميرشته تحقيق بين
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 1كينگ بدني، تحقيق اي تربيترشته يا فرارشتهنة رويكردهاي ميانگرفته در زمي از جمله تحقيقات انجام

است كه در پژوهشي رويكردهاي تئوريكي براي ارتقاي فعاليت بدني را بررسي كرد و با انتقاد بر ) 2002(
اي از رويكردهاي اقتصادي، هاي گستردهكردند، جنبهمحدوديت مطالعات قبلي كه تنها بر سطوح فردي تأكيد مي

اي درگير در موضوع فعاليت بدني و ورزشي مطرح عنوان حيطة فرارشته هاي دانشي را بهتماعي و ديگر حيطهاج
اي مستقل به اين عنوان رشته بدني به منظور بررسي ماهيت تربيت ، نيز در تحقيقي به)2000( 2فيلو). 16(كرد 

ل كند، نيست و آن را دانشي در ارتباط با اي كه مستقل عمعنوان دانش رشته بدني به رسد كه تربيتنتيجه مي
 3ابي و همكاران). 12( بردعنوان دانشي كاربردي نام مي كند و در نهايت از اين حيطه به ديگر علوم معرفي مي

ها بدني به رويكردها، تئوري بدني را بررسي كرده و نياز حيطة تربيت ، رويكردهاي تئوريكي ارتقاي تربيت)2002(
اي را كه در بردارندة سطوح ها را ضروري دانسته و توسعة پارادايم فرارشتهاي از رشتهدهو مفاهيم گستر

، فهم بهتر دانش مديريت ورزشي را )1998( 4در تحقيقي ديگر رپسيس). 5(تحليل است، پيشنهاد كردند  و تجزيه
اي در رشته ف رويكرد ميان، هد)2010( 5از نظر داسن و همكاران). 22(كند اي معرفي ميدر تحقيقات فرارشته

در تحقيقي نياز مديريت ورزشي به ) 2011( مانسن). 11(هاي جهان واقعي است بدني نشان دادن چالش تربيت
، نيز حركت مديريت ورزشي را به سمت و سوي تحقيقات )2011( 6پهل). 18(ها را تأييد كرد ديگر رشته

در ) 2000(7هانگر). 21(دهد مديريت ورزشي را نشان مي اي در نظر گرفت كه اين امر رويكرد جامعفرارشته
هاي آموزشي،  طور قابل قبولي در گرايش بدني به اي در تربيترشته كند كه بحث دانش ميانتحقيقي عنوان مي

  ).   15(مديريتي و اجتماعي پذيرفته شده است 
ها و تواند خألمديريت ورزشي مي از آنجاكه تعيين بيشترين ميزان استنادها و كمترين ميزان استنادهاي 
هاي اين حيطه را تعيين كند و محققان را به سمت و سوي محورهاي مطالعاتي كه تاكنون در ايران شكاف

منظور تعيين ماهيت مديريت  بررسي نشده سوق دهد و نيز با در نظر گرفتن اين نكته كه تاكنون تحقيقي به
دنبال تعيين ماهيت مديريت  ر ايران صورت نگرفته است، محققان بهد) عنوان دانش و هم تحقيق هم به(ورزشي 
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ها و زواياي متفاوت تحقيقات ها با در نظر گرفتن شاخصعنوان هويتي مستقل يا وابسته به ديگر رشته ورزشي به
ها، ئوريشده، ت كار گرفته هاي بهمانند پارادايم) رشتگي يا فرارشتگيميان(اي مديريت ورزشي رشته و دانش بين

بنابراين هدف اين پژوهش،  توصيف الگوها و تعيين ماهيت . هاي تحليلي و مقياس جغرافيايي هستندحيطه
- عنوان دانش و تحقيق ميان دانش و تحقيقات مديريت ورزشي است، چراكه تعيين ماهيت مديريت ورزشي به

تواند چارچوب منسجمي هاي آن مييو سطوح پيچيدگ شناسياي بر مبناي تعامل شناختاي يا فرارشتهرشته
شود تا محققان ديگر با در نظر گرفتن نوع دانش و تحقيقات با ديدي براي آن ايجاد كند، كه اين امر موجب مي

تر به اين موضوع، تحقيقات خود را گسترش دهند و زمينة توسعة هرچه بيشتر مديريت ورزش را فراهم گسترده
  .  آورند

  رارشتهرشته و فرشته، ميان
عنوان  صورت متداول به شود كه بههايي است كه در غالب مرزهاي واحد از يك موضوع مطالعه ميرشته طرح

بندي اختصاص داده شده براي مطالعات هايي با توجه به دستهرشته). 25(اي علمي شناخته شده است رشته
و همچنين بنياد علوم طبيعي  1عي سوئيسها و اطالعات علوم اجتماشده از آرشيو داده اي، استخراجفرارشته
در زمينة تحقيقات ) 2008(3عنوان رشتة مستقل در نظر گرفته شد كه در پروژة تحقيقي برن به 2سوئيس
 ).7(ها اشاره شده است اي نيز به اين رشتهرشتهاي و ميانفرارشته

اي رشته مختلفي براي مطالعات بينتوان تفاسير اي قرار دارد و مياي در مقابل دانش رشتهرشته دانش بين
  . اياي، دانش و تحقيقات فرارشتهرشتهعنوان كرد، از آن جمله دانش و تحقيق ميان

- از روش اي از رويكردهاي همراه با مداخلة عقايد و ارتباطات دوجانبهاي به دامنهرشتهدانش و تحقيق ميان

اي را رشته آكادمي ملي علوم آمريكا بين). 20(گردد ميداده شده بر شناسي و مفاهيم سازمانشناسي، شناخت
هاي ها، مفاهيم يا تئوريهاي ابزاري تكنيكها، جنبهنوعي تحقيق است كه اطالعات داده: كندچنين تعريف مي

 حل آن به كند تا فهم اساسي را ارتقا دهد يا مشكالتي را كه راهدو يا چند رشته يا بدنة علوم ويژه را تركيب مي
هدف اين نوع تحقيق ايجاد انسجام ميان دانش توليدشده توسط ). 26(بيش از يك رشته نياز دارد، حل كند 

  ). 10(اي است رشتهعبارت ديگر، ارتباطات قلب مطالعات ميان به). 20(هاي مختلف است رشته
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تحقيق . كنندكار ميها اي از رشتهاي رويكردي است كه محققان با دامنة گستردهدانش و تحقيق فرارشته
اي از يك طرف پر كردن شكاف ميان توليد هدف فرارشته. شوداي، دانش در حال توسعه قلمداد ميفرارشته

در واقع ). 17(منظور مشاركت و حل مشكالت جامعه است  هاي علم بهدانش و از طرف ديگر پاسخ به خواسته
اي از رويكردهايي است كه به توليد دانش ه شامل مجموعههاست، بلكاي نه تنها مداخلة بين رشتهحوزة فرارشته

با ). 19(اي بر توليد دانش قوي اجتماعي تأكيد دارد عالوه بر اين دانش فرارشته. شودجامع و جديدي منجر مي
تعريف فرارشته دو ). 9(اي، بحث و مشاجره وجود دارد اين حال هنوز در مورد معني و مفهوم دانش فرارشته

اي در گذر از دانش رشتهاي پيشرفت از دانش چندكند، اول اينكه معموال تعاريف فرارشتهايج را آشكار ميالگوي ر
دومين الگوي معمول شماري از خصوصيات . كنداي را پيشنهاد مياي به سمت دانش فرارشتهرشتهميان

-هاي رشتهتري و مداخلة پارادايمشده و شامل اين موارد است؛ تمركز بر موضوعات معمول اجتماعي، بر پذيرفته

و همكاران  1در اين زمينه هادن). 21(اي، اجراي تحقيق عملي و تحقيق براي يكپارچگي دانشي فراتر از رشته 
دانش سيستمي؛ دانشي دربارة . 1: اي را مشخص كرده است، سه نوع دانش درگير در حوزة فرارشته)2008(

كند كه وضعيت مبهم دربارة موضوع همراه با تعابير و تعيين ميسيستم معمول يا موقعيت آن موضوع است 
دانش هدفمند؛ در مورد وضعيت آينده است، دانش هدفمند . 2كنندگان بستگي دارد؛  مختلف به اهداف مشاركت

كند كه به ارتباطات سيستمي و عقايدي تواند حاضر باشد شناسايي ميهايي را كه ميها و ارزشچندگانگي نورم
دانش انتقالي؛ در مورد انتقال به وضعيت مورد نظر و شامل تغييرات اجتماعي، قانوني . 3ي تغيير بستگي دارد؛ برا

. 1: دهدسه شاخص را مورد توجه قرار مي) 2006(2اي استوكلزدر توصيف دانش فرارشته). 14(و فرهنگي است 
شناسي، اجتماعي، محيطي،  روان(حيطة تحليلي . 2؛ )المللي محلي، جامعه، منطقه، ملي و بين(مقياس جغرافيايي 

طور كلي چهار ويژگي  به). 23) (سازماني سازماني، بين درون(حيطة سازماني . 3؛ )سياسي، اجتماعي و زيستي
هاي اي وجود دارد كه عبارتند از تمركز بر مشكالت زندگي جوامع، مداخلة پارادايماصلي در ادبيات فرارشته

 ).10(ها كتي و ايجاد دانش پيوسته فراتر از رشتهاي، تحقيق مشاررشته

اندازهاي اي، با آشناسازي پژوهشگر به زواياي ديد متفاوت و چشماز طرفي با توجه به اينكه مطالعات فرارشته
دهد تا به طرح مسئلة خود بپردازد و حتي با نظري گوناگون، امكانات پژوهشي مناسبي را در اختيار وي قرار مي
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پروري شده است، به طرح  اي خاص مسئلهاي متفاوت از آنچه تاكنون براي پديدهسازي به گونهيتاين ظرف
رو جايگاه بررسي  شده دست يابد، ازاين تبع به فهم جديدي از مسئلة طرح اي نوآورانه و متفاوت و بهمسئله
-اي از باورها و پيشموعهپارادايم مج. هاي كيفي و كمي ضروري استهاي گوناگون در بخش پژوهشپارادايم

- شناسي و روششناسي، شناختاين باورها در سه ركن اصلي هر پارادايم، يعني هستي. هاي بنيادي استفرض

در اين زمينه سه پارادايم اصلي در پژوهش كيفي مطرح شده است كه عبارتند ). 13،6(شود شناسي متجلي مي
صورت عيني و  گرايي اغلب معتقد است كه واقعيت بهپارادايم اثبات. گرايي، تفسيري و انتقادياز پارادايم اثبات

گر و ابزار او هستند، شناسايي هاي قابل سنجش كه مستقل از مشاهدهتوان از ويژگيمشخص وجود دارد و مي
هاي كند كه دسترسي به واقعيت تنها از طريق سازهفرض آغاز ميپژوهش تفسيري كار خود را با اين پيش. كرد

كند تا از هاي تفسيري اغلب تالش ميبررسي. جتماعي مانند زبان، خودآگاهي و زمينة مشترك ميسر استا
كامل  در واقع پژوهش تفسيري بر پيچيدگي. دهند، آنها را درك كنندها ميطريق معاني كه افراد به پديده
اجتماعي در گذر تاريخ شكل كنند كه واقعيت پژوهشگران انتقادي فرض مي. معنابخشي انسان متمركز است

ها در جامعة ها، تضادها و تناقضپژوهش انتقادي بر مخالفت. شودگيرد و توسط افراد توليد و بازآفريني ميمي
  ). 1(معاصر استوار بوده و در پي رهايي از قيدوبندهاي ايدئولوژيك و اجتماعي است 

. گرايي قرار داردبيني و پارادايم اثباتة جهانرويكرد پژوهش كمي در حوزة علوم انساني و رفتاري بر پاي
وسيلة حواس خود آن را تجربه  تواند بهدارد كه واقعيت چيزي است كه فرد ميفرض اساسي اين پارادايم بيان مي

  ).2(كند 
 

    روش تحقيق
يا عدم در اين پژوهش، براي تعيين وابستگي . روش تحقيق، استفاده از تحليل استنادي و تحليل محتوا بود

مجالت علمي  1386- 1390سالة  ها از روش تحليل استنادي با تأكيد بر دورة پنجوابستگي به ديگر رشته
هاي مستقل براي بررسي در نظر گرفته شد و رشته) 2008(با توجه به تحقيق برن . پژوهشي داخلي استفاده شد

  . زبيني شدهاي مورد نظر بانيز براساس نظرها و تجارب استادان متخصص، رشته
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جامعة آماري، مجالت علمي پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شامل مجالت علمي 
كلية مقاالت مجالت علمي پژوهشي از . پژوهشي؛ پژوهش در علوم ورزشي، حركت، المپيك و علوم حركتي بود

  :ن شد، كه براساس فرمولعنوان جامعة آماري تعيي به 1390تا دورة اول بهار 1386دورة اول بهار 

 
2 2

2

z s
n

d
   

تعداد . اي بررسي شدگيري تصادفي طبقهمقاله با استفاده از حجم نمونه 153حجم نمونه محاسبه شد و تعداد 
اي بود و براي اين صورت كتابخانه ها بهآوري داده روش جمع. استناد بود 3781شده،  استنادات مقاالت انتخاب

بدني استفاده شد،  طور پژوهشگاه تربيت هاي تهران، تربيت معلم و هميناز آرشيو كتابخانة دانشگاه منظور
دو   اي نيز از آزمون كايرشتهمنظور بررسي چگونگي روابط ميان به. همچنين برخي مقاالت از اينترنت دانلود شد

 نظران مديريت ي از تعدادي از صاحباي و نظرسنجدر مرحلة بعد از طريق مطالعات كتابخانه. استفاده شد

ها با توجه به هدف تحقيق نهايي هاي مورد نظر استفاده شد كه اين شاخصليستي حاوي شاخص ورزشي، چك
  .شده و بدين طريق از روايي محتوايي آن اطمينان حاصل شد

 

  هاي پژوهشيافته
  . كند وضعيت مقاالت مديريت ورزشي را توصيف مي 2و  1هاي  شكل

 
وضعيت مقاالت مديريت ورزشي براساس منابع مورد استفاده .1شكل  

  منابع فارسي
 منابع التين 
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درصد منابع مورد استفاده مقاالت مديريت ورزشي، منابع انگليسي و  63دهد، نشان مي 1كه شكل  گونه همان
 . درصد اين منابع، فارسي بوده است 37

  
وضعيت مقاالت مديريت ورزشي براساس نوع استنادها .2شكل   

 
 53(ترتيب به مقاله  دهد بيشترين ميزان استنادهاي مقاالت مديريت ورزشي بهان مينش 2شكل 

هاي پژوهشي بوده و كمترين ميزان استنادها به طرح) درصد 11(نامه و پايان) درصد 15(، كتاب )درصد
 ها نامشخص استها حاكي از آن است كه بعضي از ارجاعات مقالهبوده است، همچنين يافته) درصد 1(
 ). درصد 1(

  . دهدبه تفكيك ميزان هر يك از اين استنادها را نشان مي 1جدول 
  ميزان استناد هر مرجع به منابع فارسي و انگليسي. 1جدول

  منابع انگليسي منابع فارسي  
  152 494 كتاب

  81 395 نامه و رسالهپايان
  1488 306 مقاله

  53 80 كنفرانس
 

   .دهد شده توسط محققان را نشان مي كارگرفته به )كيفي و كمي(روش تحقيق  2جدول 
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  شده در رشتة مديريت ورزشي كارگرفته روش تحقيق به. 2جدول
  تحقيق آميخته  تحقيق كمي  تحقيق كيفي  

 19  126 8 فراواني
25/53/824/12درصد فراواني  

صورت آميخته  درصد از تحقيقات به 4/12صورت كيفي و  شناسي تحقيقات بهدرصد از روش 5حدود 
  . درصد به صورت كمي انجام گرفته بود 3/82و ) تلفيقي از روش تحقيق كيفي و كمي(

  ها ميزان استناد مديريت ورزشي به هر يك از رشته. 3جدول 
  درصد فراواني  مديريت ورزشي  

  _ 3781 تعداد استنادها

  _ 153 تعداد مقاله

  05/0 2 زبان شناسي
  05/0 2 دين و معارف

  47/0 18 ايهعلوم پ
  44/0 17 فلسفه

  62/19 742 روان شناسي
  07/0 3 تاريخ
  26/0 10 جغرافيا
  0 0 هنر

  0 0 كشاورزي/كاربردي
  71/0 27 فناوري/كاربردي
  43/3 133 پزشكي/كاربردي
  21/0 8 مهندسي/كاربردي
  84/3 149 جامعه شناسي/اجتماعي

  30/60 2280 مديريت/اجتماعي
  34/1 51 ارتباطات/ماعياجت
  95/2 103 اقتصاد و بازرگاني/اجتماعي

  40/1 53 آمار/اجتماعي
  36/0 14 حقوق و علوم سياسي/اجتماعي
  81/2 109 آموزش و پرورش/تربيتي

  58/1 60 آموزش عالي/تربيتي
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براي بررسي چگونگي روابط . هاي گوناگون استدهندة استناد رشتة مديريت ورزشي به رشتهنشان 3جدول 
هاي اي از آزمون كاي دو استفاده شد كه براساس آن، مديريت ورزشي در ميزان استناد به رشتهرشتهميان

ها از استحكام بيشتري برخوردار با برخي رشته در نتيجه رابطة مديريت ورزشي. داري داردمختلف تفاوت معنا
عبارتي ميزان  ين ميزان استناد به رشتة مديريت است، بهبيشتر. تر استاست و با برخي ديگر ضعيف

كمترين . هاي ديگر استدرصد متكي به رشته 40درصد بوده و  60خوداستنادي رشتة مديريت ورزشي، حدود 
) درصد 05/0(شناسي  و زبان) درصد 05/0(شناسي ، دين)درصد 07/0(ميزان استناد رشتة مديريت به تاريخ 

  .  هاي هنر و كشاورزي استنادي نداشته استالي است كه با رشتهبوده است و اين درح
اي، منطقه(گرفته  هاي مورد بررسي براي بررسي فرارشتة تحليل جغرافيايي مطالعات انجاماز ديگر شاخص

  . نشان داده شده است 4است كه نتايج حاصل از تحليل محتوا در جدول ) المللي ملي و بين
  

  گرفته در مقاالت مديريت ورزشي ي مطالعات انجامتحليل جغرافياي. 4جدول
  المللي بين  ملي  منطقه  

  2  82 69 تعداد مقاالت
  3/1  5/53 1/45 درصد فراواني

  
درصد از  3/1درصد در سطح ملي و تنها حدود  53اي، حدود درصد از مقاالت در سطح منطقه 45حدود 

شده در  كارگرفته هاي بههاي مورد بررسي پارادايمر شاخصاز ديگ. المللي انجام گرفته است تحقيقات در سطح بين
مقاالت مديريت ورزشي با در نظر گرفتن رويكرد كيفي مورد استفاده در مجالت علمي پژوهشي است كه نتايج 

در تمامي ) گرايي هاي پارادايم اثباتبا در نظر گرفتن شاخص(شده  كارگرفته حاصل از آن نشان داد كه پارادايم به
  . گرايي بوده استاالت با رويكرد كيفي همانند مقاالت كمي، اثباتمق

  گيريبحث و نتيجه
. كنداي حركت مياي و فرارشتهرشتهآيندة توليد دانش از نظر بسياري از محققان به سمت و سوي دانش ميان

، اجتماعي، پزشكي، اي كه لزوم همكاري علوم طبيعيگونه اي صحيح است، بهطور اميدواركننده اين موضوع به
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مهندسي و علوم انساني را براي نشان دادن موضوعات مربوط به جامعه و در رويكردي جامع و غيركاهشي بررسي 
  ).21(كند  مي

آمده، ميزان استنادات مقاالت مديريت ورزشي، به منابع انگليسي بيشتر از منابع  دست براساس نتايج به
ات جديدتر در اين عرصه است كه فقدان آن در منابع داخلي ديده دهندة وجود موضوعفارسي است كه نشان

دهندة استفادة اين موضوع نشان. ها بودنامههمچنين بيشتر استنادات به مقاالت و سپس كتاب و پايان.شده است
ي در از طرف. هاي پژوهشي استكمترين ميزان استنادها نيز به طرح. روز است بدني از اسناد به دانشجويان تربيت

درصد استنادها، نامشخص بود كه اين مورد لزوم بررسي و دقت محققان را  1تحليل استنادها حدود كمتر از 
  . طلبد تا در ارجاع و استنادات خود دقت بيشتري را به چاپ مقاالت علمي پژوهشي مبذول دارندمي

 گيري از رويكردع بهرهدر واق. روش تحليل بيشتر تحقيقات مورد بررسي در مديريت ورزشي، كمي بود

كه استفاده از رويكرد آميخته به اعتبار و صحت مطالعات مورد  درحالي. آميخته و كيفي بسيار ناچيز بوده است
شده، پارادايم  كارگرفته از ديدگاه پارادايم به. كندگيري از هر دو روش كمي و كيفي كمك ميدليل بهره نظر به

گرايانه تنها براي بخشي از رشته كه پارادايم اثباتدرحالي. گرايي بوده استتغالب در حيطة مديريت ورزشي، اثبا
  ).  4(كاررفته توجه دارد، مفيد است  كه به تغييرات به

اي پرداخته شد، چراكه شده به بررسي ماهيت دانش فرارشته كارگرفته هاي بهدر اين مقاله، با توجه به رشته
دهد كه مديريت ورزشي از ديگر علوم نيز استفاده كرده و ورزشي نشان مينتايج حاصل از استنادهاي مديريت 

بنابراين نتايج تحليل استنادي مقاالت علمي پژوهشي نشان داد كه تحقيقات . بدنة آن را تشكيل داده است
يج در واقع نتا. كار گرفته است ها را بهشده از ديگر رشته ميداني مشتق -مديريت ورزشي، رويكردهاي تجربي

هاي گوناگون استناد اي است كه به رشتهرشتهدهد مديريت ورزشي، دانشي ميانتحليل استناد مقاالت نشان مي
هاي علوم انساني و اي با ديگر رشتهآمده، رشتة مديريت ورزشي ارتباط گسترده دست كرده، چراكه مطابق نتايج به

هجده رشته ارتباط دارد كه اين موضوع بيانگر روابط  با توجه به نتايج رشتة مديريت با(حتي علوم پايه دارد 
اي بودن مديريت ورزشي رو در مرحلة بعد بايد فرارشته ازاين). اي حاكم بر مديريت ورزشي استرشتهميان

اي كه در تحقيقات استفاده شده بيانگر بنابراين براساس تحليل محتوا، مقياس جغرافيايي گسترده. بررسي شود
اي، توسعة تئوري جديد است هاي فرارشتهيكي ديگر از شاخص. بدني است اي در حيطة تربيتشتهتحقيقات فرار

كنندة اين است كه رشتة  بدني و وجود تحقيقات متعدد بيان هاي مدل ساخت در قلمرو تربيتو وجود تئوري
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ر نهايت فراتئوري در قلمرو خود هاي نوين و دهاي ديگر قادر به ايجاد تئوريبدني عالوه بر استفاده از رشته تربيت
، )2011(، مانسن )2011(، پهل )1998(همچنين نتيجة اين تحقيق با نتايج رپسيس ). 12،5، 18،16(نيز است 

اي يعني گذر از تحقيقات كمي و كيفي صرف عالوه بر اين، دانش فرارشته. همسوست) 2010(داسن و همكاران 
گرفته در حيطة مديريت ورزشي  يج تحليل محتوا بيشتر تحقيقات انجامبراساس نتا. و توجه به تحقيقات آميخته

كه به ميزان كمتري تحقيقات آميخته و حتي كيفي صورت  درحالي. است در ايران تحقيقات كمي را گزارش كرده
هايي گرايي بود و خأل پژوهشهاي كيفي، اثباتشده در پژوهش كارگرفته هاي بهاز طرفي پارادايم. پذيرفته است

  .بدني وجود دارد با پارادايم تفسيري و انتقادي در تربيت
هاي ديگر قادر به ايجاد رسد كه مديريت ورزشي عالوه بر استفاده از رشتهنظر مي گيري كلي بهنتيجه در
توان گفت مديريت ورزشي و بنابراين مي. هاي نوين و در نهايت فراتئوري در قلمرو خود نيز استتئوري

اي را داراست، ولي با تأكيد بر عنوان دانش فرارشته هاي آن پتانسيل الزم براي در نظر گرفته شدن بهزيرگرايش
شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي از  كارگرفته هاي بهمجالت علمي پژوهشي داخلي و اينكه بيشتر تئوري

ر ايران به سمت و سوي تحقيقات رسد قلمرو مديريت ورزشي دنظر مي اند، بههاي سنتي استفاده كردهتئوري
عنوان دانشي  اي است و جايگاه خود را بهرشتهاي در جريان است، اما هنوز در مرحلة دانش ميانفرارشته
اي تفاوت اي و تحقيقات فرارشتهكه عنوان شد، بين دانش فرارشته گونه اي پيدا نكرده است، زيرا همانفرارشته

 اي ورشتهة توليد دانش از نظر بسياري از محققان به سمت و سوي دانش ميانوجود دارد، چراكه در واقع آيند
اي كه لزوم همكاري علوم گونه اي صحيح است، بهصورت اميدواركننده اين موضوع به. كنداي حركت ميفرارشته

در رويكردي طبيعي، اجتماعي، پزشكي، مهندسي و علوم انساني را براي نشان دادن موضوعات مربوط به جامعه و 
   ).21(كند  جامع و غيركاهشي بررسي مي

تواند توجه محققان باتجربه و استادان اين رشته را به سمت و سوي ايجاد دانشي فراتر از اين موضوعات مي
دانش مديريت و به نام مديريت ورزشي سوق دهد و زمينة بروز تحقيقاتي را موجب شود كه منجر به ايجاد 

آمده بيشتر  دست المللي شود، چراكه مطابق نتايج به يج چنين تحقيقاتي در سطح بينفراتئوري و بيان نتا
ويژه براي نخبگان  المللي به اي انجام گرفته و خأل اجراي تحقيقاتي در سطح بينتحقيقات در سطح ملي و منطقه
كه خأل اجراي  درحاليشده، كمي است،  هاي بررسيتحقيقطور بيشتر روشهمين. و استادان اين رشته وجود دارد

  شناسي تحقيقات مديريت ورزشي وجود دارد و اين تحقيقات كيفي و تحقيقات با رويكرد آميخته در روش
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توان انجام داد، تعيين ماهيت در اين زمينه از جمله تحقيقاتي كه مي. تواند مبناي كار محققان آينده باشدمي
تواند است كه ميJSR و ISI مجالت خارجي در قلمرو  دانش و تحقيقات مديريت ورزشي با در نظر گرفتن

افزار مديريت اطالعات و نرم ISI-JCRصورت تجربي با استفاده از استنادهاي موجود از طريق پايگاه اطالعاتي  به
عالوه بر اين با توجه به ميزان استناد كمتر . قابل دسترسي است، انجام گيرد 2الينصورت آن كه به 1شخصي

گيري  شناسي، حقوق استناد كمتري داشته، جهت ها مانند رشتة مديريت ورزشي كه به جامعههبرخي رشت
شناسي بدني و جامعه تواند در رابطه با حقوق ورزشي، تاريخ ورزش ايران و فلسفة تربيتتحقيقات آينده مي
  . ورزشي انجام گيرد

  پيشنهادها
ن تئوري در حوزة مديريت ورزشي، پيشنهادهاي زير براي اي و توسعه و تدويمنظور رسيدن به دانش فرارشته به

  :شودتحقيقات آتي ارائه مي
 تواند به ها و استفادة همزمان از چندين روش تحقيق ميآوري دادههاي متنوع جمعاستفاده از روش

استفاده از يك  عبارتي استفادة همزمان از رويكردهاي كمي و كيفي به نسبت تنها به. تر بينجامدارائة نتايج محكم
 سازد؛ روش، بررسي جامع رويكرد تحقيقي را ميسر مي

 هاي جديدي را براي مديريت ورزشي تواند زمينة ايجاد فرضيه و تئورياستفاده از رويكرد كيفي مي
گرفته در حيطة مديريت ورزشي، به آزمون فرضيه كه حاصل كار  فراهم كند، چراكه بيشتر تحقيقات انجام

تواند زمينة كه كاربرد رويكرد كيفي مي درصورتي. جي يا نتيجة يك تئوري است، پرداخته استتحقيقاتي خار
هاي حاصل از اين تئوري به بوتة هايي متناسب با فرهنگ بومي ايران را فراهم كند و سپس فرضيهايجاد تئوري

 آزمايش گذاشته شود و مورد استفادة كاربردي جامعه قرار گيرد؛   

  طولي عالوه بر رشد عرضي با در نظر گرفتن گسترة جغرافيايي در تحقيقات مديريت ورزشي نياز به رشد
بنابراين . ندك المللي كمك هاي بينسوي افق هاي آن بهتواند به شكستن مرزهاي علم و باز كردن دروازهمي

 د؛ المللي برخوردار باشند و در سطح كالن بررسي شون بايد موضوعات تحقيقي از ديدگاه بين

                                                           
1. End note  
2. http://isiknowledge.com 
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 گرايي از ساختارگرايي نيز توان عالوه بر استفادة معمول از رويكرد اثباتدر مطالعات چندسطحي مي
 صورت همزمان استفاده كرد؛  گرايي در كنار ساختارگرايي به توان از رويكرد اثباتعبارتي مي استفاده كرد، به

 ي در حيطة حقوق ورزشي، تاريخ ها، تحقيقات بيشتربا توجه به ميزان استناد كمتر در برخي رشته
ها بدني وجود دارد و با توجه به اينكه تا به امروز خود اين حيطه شناسي ورزشي و فلسفة تربيتورزش، جامعه

اي مستقل جهت مطالعه در آموزش عالي ايران در نظر گرفته نشده است، تحقيقات عنوان گرايش يا رشته به
 پر كند؛ تواند خأل اين موضوعات را زيادي مي

 منظور آشنايي دانشجويان با انواع رويكردهاي  با در نظر گرفتن مجموعه عوامل منتج از اين مقاله، به
اي كه روش گونه بدني در نظر گرفت، به هاي آموزشي در اين زمينه براي دانشجويان تربيتتوان كارگاهكيفي مي

 جويان تحصيالت تكميلي گنجانده شود؛تحقيق كيفي در كنار روش تحقيق كمي در واحدهاي درسي دانش

 بدني كشور، مستلزم گنجاندن واحدهاي درسي مانند  ها در تحقيقات تربيتاستناد كمتر برخي از رشته
 شناسي و با اهميت دانستن آنها در كنار مديريت ورزشي است؛ حقوق ورزشي، جامعه

 امل بيشتر استادان و دانشجويان المللي همراه با تع تخصيص بودجة مناسب براي اجراي تحقيقات بين
المللي  هاي بينمديريت ورزشي با ديگر استادان و دانشجويان مديريت ورزشي ديگر كشورها با برگزاري دوره

 . تواند به گسترش و ايجاد بينش الزم براي مديريت ورزش كشور كمك كندمديريت ورزشي مي
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