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  اي در تربیت بدنی و علوم ورزشیتهرش میان تحقیقات الگوي و تعیین تحلیل

  3زینب مندعلی زاده ،2، دکتر مجتبی امیري1دکتر هاشم کوزه چیان

  :چکیده

در این . استپژوهشی داخلی  در مجالت علمیعلوم ورزشی تربیت بدنی و  اي دانشرشتهروابط میاني مطالعه Tهدف پژوهش حاضر: و هدف مقدمه

  . ررسی قرار گرفتعلوم ورزشی مورد بتربیت بدنی و اي در رشته بین علوممطالعه روند و سهم 

 ي آمارينمونه .گردیداستفاده  SPSSو  EXCELافزارهاي ین منظور از نرمدب کهاست  مبتنی بر تحلیل استنادي تحقیق روش: شناسی تحقیقروش

  .هنددتشکیل می ورزشی پژوهشی ي علمی تخرج از چهار مجلهمس ي مقاله 370 این پژوهش را

می ها نشان یافته. کندتعیین میهاي تربیت بدنی شاخهدر هر یک از زیر ها رااز دیگر رشته بیشترین سهم مقاالت علمی پژوهشی این مقاله :هایافته

  .هاي دیگر متفاوت استي رشتهعلوم ورزشی با توجه به مداخله ي هاي گستردهاین علم در حیطه ي که روند مطالعه دهد

 اي ضروري است؛رشتهرد میانگیري از رویکلزوم بهره در این زمینه و خارج مستقل ايرشته ي از حیطهتربیت بدنی  نتیجهدر  :گیرينتیجهبحث و 

کند و  تربیت بدنی و علوم ورزشی ایجاددانش چارچوب منسجمی براي باید  ايرشتهي روابط میاناهیت تربیت بدنی و علوم ورزشی بر پایهمکه  زیرا

ارائه براي تحقیقات آینده را پیشنهادهایی  این مقاله،در نهایت  .جامعه مورد نیاز است مشکالتاي جهت پاسخ به رشتهپیوستگی میان عالوه بر این

    . می کند

  

  تحلیل استناديرشته، ، میانتربیت بدنی و علوم ورزشی: هاي کلیديواژه
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  :مقدمه

دانش . ي جهانی مطرح استعنوان موضوع تحقیقی پویا و در عین حال متفاوت در عرصهه تربیت بدنی و علوم ورزشی بي مطالعات در حیطهامروزه 

مطالعات تربیت ه در این بار. معرفی شده است يهاي متعددشاخهري در حال رشد و رو به گسترش با زیتربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان حیطه

ات، مدارس مؤسسها، توان در دانشگاهمی نمونه آن راکه  ه استوح کاملی از نهادینه شدن در جهان را به دست آوردبدنی در قرن بیست و یکم، سط

علوم ، مطالعات تربیت بدنی با عنوان نگلستاندر امثال  به عنوان ؛هاي متعددي براي این حیطه مطرح شده استبیان ،ي گذشتهدر دو دهه. دید...  و

 و علوم ورزشی 3علم ورزش در آلمان ،2تربیت بدنیبا عنوان  کشورهاي آمریکاي التیناین در حالی است که این رشته در  .شودمطرح می 1ورزشی

در گذشته تنها موضوع این حیطه مختص به  .کار گرفته شده ي علمی ببراي این رشته 4علم حرکتی انسانو  علم ورزشدر برزیل  ونامگذاري شده 

   )1(. گیردري مورد مطالعه قرار میتي وسیعو با دامنه گردیدتر ولی امروزه این حیطه گسترده،شدآموزان میمدارس، معلمان و دانش

یافته  سازمان ،رشته ي تولید دانش در حوزه در واقع .اي دانشگاهی در جهان مورد مطالعه قرار گرفته استرشته به عنواني تربیت بدنی حیطه     

نیاز تربیت بدنی به دیگر  محققانبعضی  )2( .است هاي گوناگون در حال توسعهاي در مرز رشتهرشتهاي و میانرشتهتحقیق چنددر عین حال . است

اي رشته به عنوانمتداول  به صورتشود که هایی است که در غالب مرزهاي واحد از یک موضوع مطالعه میطرح ،رشته )3(. ندکرد تأیید را هارشته

علوم لوم اجتماعی، ي عاز قبیل مداخله ؛ها وجود داردي تربیت بدنی با دیگر رشتههایی براي نشان دادن مداخلهمثال )4( .شده است علمی شناخته

دانش  به عنوانهایی که حیطه )3( .شودربیت بدنی استفاده میدر ت ،نمونه، کاربرد قوانین نیوتن و اجراي یادگیري حرکتی به عنوان ...تاریخی و 

و اطالعات علوم  هادادهاي، استخراج شده از رشتهختصاص داده شده براي مطالعات فرابندي ابا توجه به دستهو مستقل یا رشته مطرح شدند 

-زمینهدر ) 2008( 7ي تحقیقی برني مستقل در نظر گرفته شد که در پروژهبه عنوان رشته 6و همچنین بنیاد علوم طبیعی سوئیس5اجتماعی سوئیس

   )1 جدول( .ها اشاره شده استنیز به این رشته )5( ايرشتهو میان ايرشتهي تحقیقات فرازمینه

  

  دانشگاهی مستقل هايرشته -1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  علوم اجتماعی

  علوم مدیریت

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهندسی، علوم طبیعی

  مهندسی کشاورزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پزشکی و بیولوژي

  طب بنیادي
  یشناس و ستارهعلم نجوم   شناسی انسان

  طب بالینی  مهندسی شیمی  نگاري علوم ارتباطات و روزنامه

  طب آزمایشی  مهندسی ساختمان  شناسی جرم

  بیولوژي  شناسیزمین  علوم آمار

  مهندسی الکترونیک  اقتصاد
  )ایمونولوژي(طب پیشگیري 

  مکانیک سیاالت  آموزش

  اجتماعیپزشکی   مهندسی جنگل  یشناس نژاد

  یشناس زیست  جئومرفولوژي  تاریخ

  جغرافیاي فرهنگی و انسانی
هیدرولوژي، لیمونولوژي، 

  یشناس یخبندان
  علوم عصبی

  فناوري اطالعات  حقوق
ی شناس ژنتیک و زیست

  مولکولی

  داروشناسی  علم مواد  علوم سیاسی

ی اجتماعی و شناس زبان

  روانشناختی
  ریاضیات

  

  انسانیعلوم 

  و علم اخالق علم ي سفهفل

  

  

  مهندسی مکانیک  روانشناسی

  هواشناسی  اجتماعی تاریخ اقتصادي و

  )معارف اسالمی(شناسی  دین
  یشناس اقیانوس  سیاست اجتماعی

  یشناس خاك  روانپزشکی اجتماعی

  فیزیک  روانشناسی اجتماعی

  
 

1 . Sport Sciences  
2 . Physical Education  
3 . Sport Science 
4 . Human Movement Science 
5 . Swiss Information and Data Archive Service for the Social Sciences 
6 . Swiss Natural Sciences Foundation 
7 . Bern 
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شناسی و مفاهیم شناسی، شناختاز روش ي عقاید و ارتباطات دوجانبهمداخلهاي از رویکردهاي همراه با اي به دامنهرشتهتحقیق میاندانش و      

 ،هانوعی از تحقیق است که اطالعات داده: کندچنین تعریف می اي را اینبین رشته،علوم آمریکا  آکادمی ملی )6( .مربوط استداده شده سازمان

را کند تا فهم اساسی را ارتقا دهد و یا مشکالتی ي علوم ویژه را ترکیب میي دو یا چند رشته یا بدنهها نظریهمفاهیم و یا  ها،ابزاري تکنیک هايجنبه

 .مختلف استهاي رشته ي انسجام میان دانش تولید شده ایجاد ،هدف این نوع تحقیق )7( .کند برطرف ،به بیش از یک رشته نیاز دارد که راه حل آن

   )8( .استارتباطات ،اي رشتهبه عبارت دیگر، قلب مطالعات میان )6(

محدودیت  بررسی قرار داد و با انتقاد از ي براي ارتقاي فعالیت بدنی را موردا نظریه، در پژوهشی رویکردهاي )2002( 1کینگ، در این زمینه     

به عنوان هاي دانشی را اي از رویکردهاي اقتصادي، اجتماعی و دیگر حیطههاي گستردهجنبه کردند،می تأکیدمطالعات قبلی که تنها بر سطوح فردي 

   )9( .نموداي درگیر در موضوع فعالیت بدنی و ورزشی مطرح رشتهي فراحیطه

دانش  به عنوانه تربیت بدنی د کیرساي مستقل به این نتیجه رشته به عنواندر تحقیقی به منظور بررسی ماهیت تربیت بدنی  )2000( 2فیلو     

 .برددانشی کاربردي نام  به عنواناي که مستقل عمل کند، نیست و آن را دانشی در ارتباط با سایر علوم مطرح کرد و در نهایت از این حیطه رشته

ي تربیت بدنی به رویکردها،  نیاز حیطهي ارتقاي تربیت بدنی را مورد بررسی قرار دادند و رویکردهاي نظر، )2002(3ابی و همکاراننین همچ )1(

 ،ي سطوح تجزیه و تحلیل استبردارندهرا که دراي تهرش میان پارادایم  ي و توسعه دانستندضروري را  هااي از رشتها و مفاهیم گستردهههرینظ

  )10( .ردندپیشنهاد ک

ي این حوزه را جایگاه مطالعات و قلمرو گسترده تواندمی ،ايرشتهمیاناي یا دانشی رشته به عنوانبحث و بررسی پیرامون ماهیت تربیت بدنی      

دیده طرفی  از. مورد توجه قرار دهدتواند نیاز و توجه به غناي این رشته را به دانشجویان و محققان اي میواقع ساختار بین رشته در. مشخص کند

تگی در نتیجه پیوس ،به نیازهاي جامعه شکست خورده استهاي مبتنی بر یک رشته براي پاسخگویی ها بر حرفهساختار معمول دانشگاهشده است که 

از طرفی زمانی که  )11( .هاي پیچیده و پویاي جامعه مورد نیاز استپذیري و قضاوت صحیح جهت پاسخ به موقعیتاي همراه با تکراررشتهمیان

تعیین  نینهمچ. یابداي جامعیت میحقیق بین رشتهي تلزوم انجام تحقیقات در حیطه ،استدانش راجع به مشکالت مربوط به اجتماع نامعلوم 

و محققان را به سمت و سوي کندهاي این حیطه از دانش را تعیین ها و شکافتواند خألرین میزان استنادها میبیشترین میزان استنادها و کمت

تاکنون تحقیقی به منظور  که این ومهم امربنابراین با توجه به این  سوق دهد؛ ،مورد بررسی قرار نگرفته محورهاي مطالعاتی که تاکنون در ایران

 باتربیت بدنی و علوم ورزشی میزان روابط  تعیینمحققان به دنبال  ،در ایران صورت نگرفته است تربیت بدنی ي در حوزه ايرشتهروابط میانتعیین 

  .هستند هادیگر رشته

 ايرشتهمطالعات میان

اي اغلب به جاي رشتهاي یا میاناصطالح بین رشتهدو . مورد توجه قرارگرفت 1970 ي اي با مفهوم جدید از دههرشتهاي یا میانبین رشتهاصطالح  

در واقع . مدرن امروزي است ي جامعه ي رو به افزایشپیچیده و خواسته اي موضوع مهم،تهرش میان. روند و تفاوت چندانی با هم ندارندمی به کارهم 

 در واقع )2( .هاي گوناگون علمی دارددانش از رشته ي امروز، نیاز به ترکیب و مداخله شطور کلی دانه است و بدانش محور و کاربردي اي رشتهمیان

اما شاید ،تعاریف متعددي در دسترس است ه اي،رشتاز میان. دارداما فعالیتی دشوار و پیچیده است که فهم آن راحت است ،اي رشتگی واژهمیان

اعی پیچیده و یا معضل اجتم ي مسألهعلمی و تخصصی براي شناخت و حل یک  ي ند حوزهتلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چ ترین آنزودفهم

ه رشتهمزمان با تغییر مشکالت اجتماعی، میان. ستها آن اي کاربرد محور بودنتحقیقات بین رشته ي بنابراین خصوصیت ویژه )12(؛ وجهی باشدچند

   )2( .و مورد توجه قرار گرفته استنیز در جریان  اي

 به صورتاي شامل کار محققان در واقع بین رشته. کندهاي خاص خود را ایجاد میهریشناسی، مفهوم و نظت، روشاي هویرشتهرویکرد میان     

- اي دو نوع رویکرد را میرشتهمیان ي از دیدگاه مطالعه .دهدو رشته است که مشکالت معمول جامعه را نشان می اما بر اساس یک منشأ ،مشترك

آوردهاي تعدد دستاوردها و رهاز کنند و گاهی ي واحد استفاده میامسألهها و ابزارها براي حل عدد روشگاهی پژوهشگران از ت. توان جستجو کرد

   )13(. جویندبهره می ر و توضیح پدیدارهاعلوم گوناگون براي تفسی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

بسیار طوالنی و دیرپا برخوردار است و  ي ولی در عین حال از سابقه ،بدنی و ورزش به صورت کنونی آن بسیار جوان و نوپاستتربیت ي دانش گسترده

 المت و توانایی جسمی و فکري افرادهر جامعه با توجه به توانایی خود در جهت بسط و توسعه و تکامل آن و در نتیجه باال بردن سطح زندگی و س

ودي انسان، در زندگی او دل کردن ابعاد وجتربیتی در جهت متعا ي اي به عنوان وسیلهتربیت بدنی در هر نظام و جامعه )14(. خویش کوشیده است

روشن  مدرناثر ورزش بر جامعه . رودخصوص در نظام اسالمی که تربیت بدنی و ورزش، یکی از ابعاد مهم تعلیم و تربیت به شمار می هب مطرح است؛

وسیعی گسترش  به طوراخیر، مبانی علمی این حوزه،  ي در خالل دو دهه .براي مطالعه علمی است ايحیطهکرده است که تربیت بدنی و ورزش 

ها ها و تخصصمند گشتند که حاصل این توسعه و تخصصی شدن، افزایش تعداد حرفههاي تخصصی عالقهو در نتیجه مربیان به فعالیتاست یافته 
 

1 . King & et al 
2 . Filho  
3 . Abby & et al 
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رغم  علی. مؤثر بوده استنی علمی رشته گسترش مبا ظهور این قلمروهاي تخصصی به طور وسیعی در. ورزش و تربیت بدنی است ي در زمینه

 ي اي در رشتهحرکت انسان از یک دیدگاه اختصاصی است و در این میان براي یک فرد حرفه ي مطالعه شدن، هدف تمام این قلمروهاتخصصی 

    )15(. از اهمیت فراوانی برخوردار است ها آن هاي مختلف تخصصی و درك همبستگی متقابلبدنی، شناخت و آگاهی از حیطهتربیت

- ها فارغ از تفاوتبنابراین انسان. کردن ایام فراغت و لذت بخشیدن به زندگی انسان است تندرستی، پر تأمین تربیت بدنی و علوم ورزشیهدف      

-از این نظر می. پوشش مطالعاتی و خدماتی این دانش قرار گیرند يتوانند در دامنهحتی سطح سالمت میهاي جغرافیایی، فرهنگی، جنسیت، سن و 

سالمت، پربار کردن ایام  تأمینهدف اصلی بخش نخست : تربیت بدنی وعلوم ورزشی را متشکل از دو بخش عمده در نظر  گرفت بنديتوان تقسیم

به بیان دیگر بخش دوم . بخش نخست است ي استفادهمواد علمی براي  تأمین ،هدف بخش دوم. فراغت و لذت بخشیدن به زندگی انسان است

هاي دانش و دستاوردهاي تحقیقاتی جدید وام گرفته شده از سایر حیطه عموماًاطالعات این بخش . کارکردي حمایتی و هدایتی براي بخش اول دارد

ي  حیطههاي گوناگونی دارد که به تناسب تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش امروزه ي،از این رو. رودمی به کارنیاز این حیطه  و متناسب با

مزبور افزوده است، همپاي آن گستردگی و  ي چند این تنوع علمی بر جامعیت رشتههر. م بشري ارتباط تنگاتنگی دارداي از علواش با شاخهاختصاصی

 ي به عنوان بخشی از رشته معموالًهایی است که ها یا زیرشاخهیت بدنی داراي شاخهترب بنابراین )16( ؛تپیچیدگی رشته را نیز به دنبال داشته اس

  :از است عبارت ها آن ترینمهم گیرند کهمی نظر مجزا براي علم ورزش در ي حوزه چندینمحققان . دشوعلم ورزش نیز در نظر گرفته می

 ؛شناسی ورزشجامعه با چیستی و علت ورزش سروکار دارد؛که  ؛ورزش ي فلسفه مکان و چگونگی ورزش سروکار دارد؛ که با سازمان، ؛تاریخ ورزش

مانی بدن و فیزیولوژي ورزش که با عملکرد جس که با قوانین طبیعت سروکار دارد؛ ؛بیومکانیک ورزش ،که با رفتار و اعمال اجتماعی سروکار دارد

با  ؛مدیریت ورزش دهد؛اي را شرح میآماتوري و حرفههاي مربوط به ورزشکه قوانین کیفري و مدنی  ؛حقوق ورزشی طب ورزشی سروکار دارد؛

که  ؛ی ورزششناس یعنی تدریس ؛نیز وجود دارد دیگري ي ن زیرشاخهاو از نظر بعضی محقق ریزي ورزشی سر و کار داردبرنامه ها، رویدادها وسازمان

- ها مطرح میکه امروزه تحت عنوان رشته نیز در دانشگاهها ترین این گرایشمهمبا فرآیند کسب و تدریس ورزش سروکار دارد که به طور مختصر 

   : ستآمده ا 2، در جدول دنشو

  هاي اختصاصی در علوم ورزشی گرایش -2جدول

  منابع تغذیه از سایر علوم  هاي اختصاصی در علوم ورزشیگرایش

  فیزیولوژي و پزشکیبیوشیمی، تغدیه،   ورزش ي فیزیولوژي ورزش، علم تمرین، تغدیه

  فیزیک، مکانیک، آناتومی و آنتروپومتري  یشناس بیومکانیک، حرکت

  مدیریت، روانشناسی تربیتی، ریاضیات و آمار  گیري در تربیت بدنی، ارزشیابی، سنجش و اندازهورزشیمدیریت 

  تاریخ  تاریخ تربیت بدنی

  تعلیم و تربیت اخالق،معرفت،  علم، ي فلسفه، فلسفه  تربیت بدنی ي مبانی و فلسفه

  روانشناسی، روانپزشکی  روانشناسی ورزشی

  روانشناسی، روانپزشکی، فیزیولوژي و آناتومی  یادگیري حرکتی، رشد و تکامل حرکتی

  حقوق  حقوق ورزشی 

  یشناس فلسفه و جامعه  ی ورزشیشناس جامعه

ی ورزشی، شناس بهداشت ورزشی، آسیبحرکات اصالحی و درمانی، 

  دنی ویژهمعلولین و تربیت بورزش 

  بهداشت، آناتومی، فیزیولوژي و پاتوفیزیولوژي، توانبخشی و ارگونومی

  )1383( دانشمندي و همکاران

  :شودها به طور جداگانه در ذیل توضیح داده میمفاهیم هر کدام از این حیطه

  1ورزشی بیومکانیک

- پذیر در اجراي مهارتتأثیرهاي مطلوب و و آگاهی به این امر که دستیابی به تکنیک ورزشی بدنی و علومتربیت ي گسترش دانش بشري در زمینه

- موجودات زنده میسر نخواهد بود، ایجاد این گرایش را اجتنابدر  سازوکار حرکتحرکتی، بدون درك کامل از طبیعت و  ي هاي پایه و یا پیچیده

  )17( .نمایدناپذیر می

  2فیزیولوژي ورزشی

هاي هاي مختلف بدن مانند اندامککار اعمال بخشي سازو رهباري و تجربی دانشجویان را دریزیولوژي ورزشی، افزایش دانش نظتاسیس گرایش ف

  . شودموجب می را بدنیریز هنگام فعالیتتنفسی، سیستم عصبی عضالنی و غدد درون-عروقی-ها، دستگاه قلبیسلولی، بافتدرون
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2 . Sports Physiology  



    173اي در تربیت بدنی و علوم ورزشیرشته تحلیل و تعیین الگوي تحقیقات میان

هاي دیگري سر برآورده امروزه از دل این دانش پیشرفته، رشته. پیشرفت چشمگیري کرده است اخیر ي سه دههدانش فیزیولوژي ورزش در دو یا 

ي فرعی فیزیولوژي ورزشی بالینی و آمادگی جسمانی اشاره توان به دو رشتهاز این میان به طور خاص می. است که کاربردهاي عملی فراوانی دارد

    )18( .شدي ورزشی مطرح میکرد که پیشتر در مباحث فیزیولوژ

  1و حرکات اصالحی ورزشی یشناس آسیب 

در ارتقاي تندرستی اقشار مختلف جامعه، آن بیشتر نقش هرچه با توجه به رشد و گسترش چشمگیر کارکردهاي علمی ورزش و آشکار شدن 

هاي جانبازان و معلولین از طریق ، افزایش توانمنديها آن پیشگیري از ي هاي ورزشی و نحوههاي بدنی، آشنایی با آسیبپیشگیري از ناهنجاري

و نوتوانی ورزشی، بیانگر ضرورت ایجاد  هداشتی ورزش در سطوح مختلف جامعههاي ببیشتر با جنبههرچه هاي ورزشی، آشنایی شرکت در فعالیت

   )16(. درمانی و یا درمان ورزشی است درمانی، ورزش حرکتتر این حیطه شامل هاي تخصصیاصطالحات و زیرمجموعه )17( .این گرایش است

   2رفتار حرکتی 

که موضوع اصلی گرایش  گیري اصول آموزشی و پرورشیکار بهو از سوي دیگر اهمیت  ورزشیبدنی و علومتربیت ي گستردگی دانش بشري در زمینه

  )17(. نمایدمی ناپذیردهد، ایجاد این گرایش را اجتنابحرکتی را تشکیل می رفتار

  3مدیریت ورزشی

هاي تربیت بدنی، ورزش و ریزي و سازماندهی اجراي هدفنیروي انسانی، ماهر و کارآمد و ابزار الزم براي طرح و برنامهمؤثر گیري کار بهو فن  هنر

   )19(. تفریحات سالم تحت عنوان مدیریت ورزشی تعریف شده است

بخش ورزشی، تعدد  هاي سالمتدر فعالیتهاي ورزشی در سطوح آموزشی، تفریحی و قهرمانی، گسترش حضور مردم توسعه و ارتقاي سطح فعالیت

دیده در قلمرو ورزش را بیش از پیش هاي دولتی و خصوصی نیاز به وجود مدیران تعلیمها، مشاغل، تسهیالت و خدمات ورزشی در بخشسازمان

  )17(. ملموس نموده است

  4یروانشناسی ورزش

هاي ورزش و تمرین تأثیرچگونگی مشارکت  طور همینعوامل روانشناختی بر عملکرد آدمی و  تأثیرهمزمان به بررسی چگونگی  ،روانشناسی ورزشی

شروع  1920هاي روانشناسی ورزش با تاسیس کالج تربیت بدنی در سال در اروپا نخستین سال. پردازدورزشی بر عوامل روانشناختی و جسمی می

   )20( .سازي اجتماعی همراه بودگیري عادت و آسانهاي آغازین با مطالعات مجزاي عملکرد حرکتی و شکلدر آمریکاي شمالی سال. شد

  5ی ورزشیشناس جامعه

بخشی از زندگی  به عنواني آن اي اجتماعی است و مطالعهورزش، پدیده زیرا ؛ورزش ارتباط نزدیکی با آموزش، رسانه، سیاست، مذهب، اقتصاد دارد

علمی جامعه  ي ی مطالعهشناس در واقع جامعه. ی ورزشی مطرح شده استشناس جامعه ي رهبااي دردر این زمینه موضوعات ویژه. اجتماعی مهم است

   )21( .ي دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته استاهاي گذشته به عنوان رشتهي نوپاي ورزشی در دههاست و این رشته

  6تربیت بدنی ي و فلسفه ورزش تاریخ

اوایل  یورزشتاریخ تمرکز  ي دامنه. و اشخاصی است که ورزش و فعالیت بدنی را شکل دادند هاتشکلتاریخی،  عواملتاریخ تربیت بدنی شامل 

    )22( .شودتمدن روزگار باستان مانند یونان و رم تا عقاید المپیزم را شامل می

- بخش. کنندتجربی و از دیدگاه فیلسوفان مطالعه مینظر غیرانسانی را از  هاي حرکت فعالیتورزش، طبیعت و ارزش ي دانشجویان در بخش فلسفه

داري ملکرد ذهنی، معنیو کاربرد آن جهت ع یانجسم- اخالقیات ورزشی، کلیت ذهنی :عبارتند ازگیرند هایی که در این حیطه مورد بررسی قرار می

   )21(. شودهاي آمریکا تدریس میاین گرایش در بعضی از دانشگاه. ورزش با هنر است ي مقایسه دانش ضمنی و

  7حقوق ورزشی

باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را . ناپذیري باید مورد مطالعه قرار گیرد حقوق و ورزش است که به نحو تفکیکاي از دو علم آمیخته ،حقوق ورزشی

حقوق ورزشی، موضوع  )23( .ترین نهادهاي زندگی اجتماعی خود پذیرفته استیکی از مهم عنوان بههمان مقطعی دانست که انسان ورزش را 

حقوق ورزشی در . دهداي شرح میهاي آماتوري و حرفهورزش ي رهبازشی، موضوعات قانونی را درحقوق ور. ستدر کالج حقوق ورزشی آمریکامهمی 
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اي  میشلو  1گلن ونپروفسور  ي حقوق ورزشی را اولین بار رشتهبراي . اي مطرح شده استهاي مهم و جداگانههاي گذشته به عنوان بخشدهه

  )22( .نددانشگاه ماساچوست ایجاد کردر د 2جونز

  اي در تربیت بدنی و علوم ورزشیرشتهاهمیت مطالعات میان

یار وي قرار نظري گوناگون، امکانات پژوهشی مناسب را در اختاندازهاي اي، با آشناسازي پژوهشگر به زوایاي دید متفاوت و چشمرشتهمطالعات میان

 ،پروري شده است مسألهاي خاص اي متفاوت از آنچه تاکنون براي پدیدهسازي به گونهخود بپردازد و حتی با این ظرفیت ي دهد تا به طرح مسألهمی

اي به پژوهشگران تفکر انتقادي رشتهمطالعات میان. طرح شده دست یابدي  مسألهبه فهم جدیدي از آن اي نوآورانه و متفاوت و به تبع مسألهبه طرح 

-پژوهش. کنداي را فراهم میرشتهتر و حتی فرااستخراج قواعد کلی و امکان اجماع نظري و سازد ها رها میداوري دامرا از کند و آنان را تزریق می

هاي بدیع را توجه و حساسیت داشته باشند و در نهایت سوژه ،علم همسایه مناطق سرحدي دوکند تا به ویق میاي پژوهشگران را تشرشتههاي میان

دانش  واند به فهم بهترتاي شامل مطالعات رفتاري، مدیریتی و روانشناسی میرشتهیک رویکرد میان ،بنابراین )24( ؛دهدقرار می ها آن در اختیار

 )25(. کمک کند تربیت بدنی

رشتگی هستند و در واقع و چه کسانی کاربران میان اي در تربیت بدنی چیست؟رشتهمطرح است که ضرورت مطالعات میان ها سؤال گونه حال این

- بندي میبه شرح ذیل طبقهشوند مونه درگیر میکه در این نرا افرادي  )1973(3در این زمینه آنبر اي براي تربیت بدنی دارد؟ه فایدهرشتگی چمیان

  :کند

 لزوم آشنایی  ،ها داشته باشدمند هستند از آنجا که مدیر هر سازمان باید یک آَشنایی نسبی با دیگر منصبافرادي که به کارهاي مدیریتی عالقه

 .کنندنقش رابط را در سازمان ایفا می به نوعی ها آن چون ؛شوداحساس می ها آن ها دربا انواع رشته

 مکمل استفاده  به صورت ها آن توانند ازمی ها آن تک ند که به جاي کاربرد تکتص دارند بر این عقیده هسافرادي که در بیش از یک رشته تخص

 . و به طور جامع عمل کنند

 26( .پردازندگیري از سایر علوم به بازشناسی مباحث میخاص و با وام ي متخصصانی که با حس کنجکاوي در یک رشته(   

به  )27(؛ ده استو آموزشی به دست آوراجتماعی  هاي ابل قبولی را در گرایشپذیرش ق ،اي در تربیت بدنیرشتهاز طرف دیگر بحث تحقیقات میان

 )28( اندبینی کردهاي پیشرشتهگیري تحقیقات تربیت بدنی را به سمت و سوي رویکرد میانجهت) 1994( 4بورتیز و همکاران ،مثال عنوان

علوم ورزشی دانشی گسترده  از طرفی تربیت بدنی و )29( .هاي جهان واقعی استتربیت بدنی، نشان دادن چالشاي در رشتههدف رویکرد میان؛زیرا

ناپذیر این رشته نیازهاي انسان در گذر زمان و چندوجهی بودن آن ناشی از تعامل گریزتواند ناشی از گسترش گستردگی آن می. وجهی استو  چند

    )16(. استخود هاي عصر ا دیگر دانشدر ارتباط ب

  شناسی تحقیقروش

یا عدم  براي تعیین وابستگیدر این پژوهش،  .تحلیلی مبتنی بر رویکرد تحلیل استنادي است و با توجه به نوع هدف، کاربردي استروش تحقیق، 

از آنجایی  .شداستفاده  پژوهشی داخلی مجالت علمی 1386- 1390 ي ساله پنجي بر دوره تأکیدها از روش تحلیل استنادي با به سایر رشته وابستگی

ان و مؤلفهایی از استناد در میان الگوي ارتباطات در واژه هاست،ش ارتباطات رشتهبه سنجوابسته  ،اي رشتهکه مطالعات مربوط به روابط میان

به این ترتیب که  کاربردي علم شناسایی شود؛هاي اخصتواند از جمله شمی مجالت،به  تناددر بسیاري از مطالعات اس. مقاالت مطالعه شده است

 )2( .تري دارددیگر ارتباط ضعیفهاي رشته تر و باو موضوع علمی قوي مجلهاستناد به یک 

و نیز با براي بررسی در نظر گرفته شد  هاي مستقلرشته به عنوان ،نشان داده شده 1 جدولهایی که در رشته) 2008( با در نظر گرفتن تحقیق برن

  . شد بازبینی موضوعات مورد نظراستادان متخصص هر گرایش،  و تجارب توجه به نظرهاي

پژوهش در علوم ورزشی،  ،پژوهشی حقیقات و فناوري شامل مجالت علمیوزارت علوم، ت تأییدپژوهشی ورزشی مورد  مجالت علمیآماري،  ي جامعه

 ي به عنوان جامعه 1390 بهاراول  ي تا دوره 1386 بهاراول  ي پژوهشی از دوره علمیمجالت مقاالت  ي کلیه .است علوم حرکتی و حرکت، المپیک

فرمول اساس بر  کهشد  تعیینآماري 
2 2

2
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n

d
  ايطبقهگیري تصادفی مقاله با استفاده از حجم نمونه 370 تعداد محاسبه شد وحجم نمونه 

یادگیري و  ي مقاله 70طب ورزشی و ي  حیطه ي مقاله 45ي، فیزیولوژ ي مقاله 102مدیریتی،  ي مقاله 153از این تعداد  که قرار گرفت مطالعهمورد 

به ها آوري داده روش جمع .بوداستناد  9734تعداد استنادات مقاالت انتخاب شده،  .ي آماري در نظر گرفته شدنمونه به عنوانورزشی روانشناسی 

 تربیت بدنی استفاده و نیز پژوهشگاه طور همینهاي تهران، تربیت معلم و ي دانشگاهمنظور از آرشیو کتابخانهاي بود و براي این کتابخانه صورت
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ین باز هم براي همو  شدبهره برده اي از آزمون کاي دو رشتهچنین به منظور بررسی چگونگی روابط میانهم. از اینترنت دانلود شد برخی مقاالت

  . به کار گرفته شد 2افزار اکسلرمها نیز ن براي تحلیل داده. گردید استفاده 1اساسپیافزار اسمنظور از نرم

  هاي پژوهشیافته

نشان بر اساس فراوانی هر رشته را  هابه هر یک از رشته حرکتی رفتار، مدیریت ورزشی، طب ورزشی، یادگیري و هاي علوم زیستیرشتهمیزان اتکاي  4و 3 جدول

  .دهدمی

  
       

هاي مختلف اي از آزمون کاي دو استفاده شد که بر اساس آن، تمامی چهار حیطه در استناد به رشتهرشتهبراي بررسی چگونگی روابط میان     

تر ضعیفنیز این رابطه از استحکام بیشتري برخوردار است و با برخی دیگر  هابا برخی رشته چهار حیطه ي ابطهر ،در نتیجه. شتندداري داتفاوت معنی

هاي مدیریت، ، رشته1 طبق جدول. ها مستحکم و قوي استمدیریت با بعضی رشته ي رشته ي رابطه آمده دست به درصد فراوانیبا توجه به . است

مدیریت  ي تناد رشتهبر اساس درصد فراوانی، میزان اس. مدیریت ورزشی دارد ي روانشناسی و علوم تربیتی به ترتیب بیشترین حضور را در رشته

  . ها استناد داده شده استبه دیگر رشته% 40است و %  60ورزشی به مدیریت 

بوده است و  )%2.47(پزشکی و علوم  )%4.72( ، علوم پایه)%85.9( بیشترین میزان استنادها در روانشناسی و یادگیري حرکتی به روانشناسی     

هاي هنر، جغرافیا، تاریخ، کشاورزي، بود و به رشته) %0.1( و اقتصاد و بازرگانی )%0.05( علوم سیاسیي حقوق و کمترین میزان استنادها به رشته

  . شناسی استنادي نداشته استدین و معارف و زبان

علوم زیستی با . داشته است) %0.01(و کمترین میزان استناد را به علم ژنتیک %) 55.09(را به طب بنیادي  بیشترین میزان استناد ،علوم زیستی     

  . هاي علوم انسانی نیز ارتباط داشته استو با رشتهبوده رشته در ارتباط  16

و کمترین ) %48.6(بیشترین میزان استناد را به طب بنیادي  ی، حرکات اصالحی و بیومکانیک ورزشیشناس هاي آسیبطب ورزشی شامل حیطه

  . داشته است) %0.45(میزان استناد را به علوم تربیتی 

. ارتباط دارند هاي کاربرديو رشته هاي علوم پایهرشته به و با درصدهاي متفاوت هایی خارج از علوم انسانیرشتهبا  هر کدام از چهار رشته     

 18مدیریت با ي  رشته. هاي علوم انسانی و حتی علوم پایه داردتري با دیگر رشتهمدیریت ورزشی ارتباط گستردهي  رشته، آمده دست بهمطابق نتایج 

روانشناسی و رفتار ي  رشتهکه در این میان  رشته در ارتباطند 16هر کدام با علوم زیستی و طب ورزشی این درحالی است که  و رشته ارتباط دارد

  . ها داردرشته کمترین ارتباط را با دیگر رشته 13حرکتی با 

  

  

 

1. SPSS 
2. Excel  
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  گیريجهبحث و نتی

 به صورتاین موضوع . کنداي حرکت میرشتهفرااي و رشتهتولید دانش از نظر بسیاري از محققان به سمت و سوي دانش میان ي آینده

اي که لزوم همکاري علوم طبیعی، اجتماعی، پزشکی، مهندسی و علوم انسانی را براي نشان دادن موضوعات گونهه ب ؛اي صحیح استکنندهامیدوار

   )30(  .دهدمیکاهشی مورد مطالعه قرار جامعه و در یک رویکرد جامع و غیرمربوط به 

که  می دهدپژوهشی نشان  تحلیل استنادي مقاالت علمینتایج . استعلوم ورزشی  در تربیت بدنی و ايرشتهبررسی روابط میان ،هدف این مقاله     

-نتایج تحلیل استناد مقاالت نشان میدر واقع  .گرفته است به کارها را میدانی مشتق شده از دیگر رشته - تحقیقات تربیت بدنی، رویکردهاي تجربی

   . است ستناد کردههاي گوناگون ااي است که به رشتهتهرش میانتربیت بدنی، ي  رشتهدهد 

علوم زیستی، طب ورزشی داراي خوداستنادي  هاي مدیریت ورزشی، روانشناسی و رفتار حرکتی،تمامی رشته می دهدکهنشان  ،نتایج این تحقیق     

. همخوانی دارد )2011( مانسن و )2002(کینگ  ،)2002( ابی و همکاران، )2000( فیلوهاي این تحقیق با نتایج تحقیقات یافته. استنادي هستندو دگر

. هاي گوناگون متفاوت استاي در تربیت بدنی و علوم ورزشی وجود دارد که البته میزان استناد  و این روابط در حیطهرشتهرسد روابط میاننظر میه ب

ها استفاده نکردن از بعضی رشته خأل )2( .دکننها استفاده میها را دارند و از منابع سایر رشتهها  تمایل به استفاده از سایر رشتهگرایش ي در واقع همه

رفتار و ي  حیطهتاریخ کم و در مورد و  ان استناد مدیریت ورزشی به فلسفهمیز چنانکه نتایج نشان داده است ؛در بخش مدیریت ورزشی مشهود است

 ي چند باید در نظر گرفت که فلسفههر. بدنی اندك استي تربیت  و فلسفه هاي علوم اجتماعی، ارتباطاتروانشناسی، میزان استناد این حوزه به رشته

 ها وچنین حیطه خألران، ولی در ای ،گیرندمورد مطالعه قرار می ،هاي علمی مستقلحیطه به عنوانتربیت بدنی، تاریخ ورزش و یا حقوق ورزشی 

 ،شناسی و ژنتیکهاي عصباستنادها و استفاده از رشتهطب ورزش  نیز میزان ي  حیطهدر . در این زمینه وجود دارد هاییگرایشحتی  و تحقیقات

  .علوم تربیتی اندك استزیستی، میزان استنادها به ژنتیک و ي علوم در حیطه طور همین. تحقیقاتی حول این محور وجود دارد خألو است اندك 

 شودمطرح می سؤالحال این  ،اي سایر علوم بهره گرفته استرشتهتربیت بدنی از روابط میانکه رسد به نظر می آمده دست بهبا توجه به نتایج       

   اي در نظر گرفت؟رشتهفرااي پذیرفت و یا آن را در قلمرو دانش و تحقیق تهرش میانآن را به عنوان دانش و تحقیق هاي شاخهزیرتوان  که آیا می

ها و انواع اي نیازمند هماهنگی در مقیاسرشتهفراانجام تحقیق . اندتمایز قائل شدهاي رشتهفرااي و دانش رشتهمحققان بسیاري، میان تحقیق فرا     

ریزي براي با برنامه ايه عبارتی تحقیق فرارشتهب ؛ات مختلف براي رسیدن به هدف تحقیق استمؤسسمختلفی از همکاري میان افراد متعدد یا 

هاي مختلف رشتهمؤثر کننده و هم مانع هماهنگی  فهم بهتر عناصري است که هم تسهیلاي رشتهفرادر حالی که دانش یا علم  مرتبط است؛ تحقیق

  )31( .در مقیاس پیچیده است

-اي متمایز از تحقیقات و دانش میانرشتهفراهاي در نظر گرفته شده براي دانش وتحقیقات شاخصشود که در اینجا الزم است این نکته روشن      

 تحلیلیي  حیطهو ) سازمانی، بین سازمانی درون( ي سازمانی، حیطه)المللی محلی، جامعه، منطقه، ملی و بین( مقیاس جغرافیایی شامل است و ايرشته

  )32(. است) روانشناسی، اجتماعی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، زیستی(

  

  پیشنهادها

ی، حقوق استناد کمتري داشته، شناس شی که به جامعهمدیریت ورز ي رشته ها مانندبرخی رشته ود با توجه به میزان استناد کمترشپیشنهاد می

  . شناسی ورزشی انجام شودتربیت بدنی در ایران و اسالم و جامعه ي و فلسفه ورزشی، تاریخ ورزش ایران باستان حقوق ي رهبادر تحقیقات بیشتري

 JSRو  ISIمجالت خارجی در قلمرو  تربیت بدنی با در نظر گرفتن تعیین ماهیت دانش و تحقیقات تواندگیري تحقیقات آینده میجهتاز طرفی 

تربیت بدنی با در نظر گرفتن مجالت داخلی به صورت تجربی و هاي مختلف حیطه تعیین ماهیت دانش و تحقیقات به منظورتوان چنین میهم. باشد

  . پرداختآن هاي تحلیل استناد و تحلیل محتوا به بررسی ماهیت شگیري از روبا بهره
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