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در جهان براساس  يرانا یعلوم ورزش يگاهجا یارتقا يمیپارادا یالگو

 یادبنداده يۀنظر
  

 

  1لیلا مصلحی  – 1حمیدرضا میرصفیان
 ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان ی،علوم ورزش ةدانشکدگروه مديريت ورزشی،  .دانشیار،1

  ی، دانشگاه تهران، تهران، ايرانعلوم ورزشتربیت بدنی و  ةدانشکد.دانشجوی دکتری، 1
 
 

 چکیده

 یههر کشور تک یپژوهش یعلم و دستاوردها یدتول یزانکشورها بر م ۀو اساس توسع یو اقتدار جهان یگاهجا یینتع یارمع

 دوچندان برخوردار است؛ یتیدر سطح فرد و جامعه، از اهم یمتنوع علوم ورزش یامر با توجه به کارکردها یندارد و ا

کشورها بوده است.  یگرد یاندر م یرانا یعلوم ورزش یگاهجا ارتقای یمیپارادا یالگو تدوینهدف از پژوهش حاضر  روازاین

انجام  وربینک و اشتراوسمند نظام یافتبود که با استفاده از ره یادیبن یاکتشاف یتبا ماه یفیک یقپژوهش از نوع تحق ینا

کنندگان در مشارکت دادند و یلتشک یعلوم ورزش ۀکشور در حوز ۀبرجست متخصصانپژوهش را  یآمار ۀ. جامعگرفت

 یهاو داده گرفتانجام  افتهیساختارمهیصورت نبه یقعم ۀمصاحب 01هدفمند انتخاب شدند.  یریگپژوهش با روش نمونه

مقوله و  63مفهوم،  10 یبترتکه به شد یلوتحلیهتجز یو انتخاب یباز، محور کدگذاری مرحلۀ سه درها حاصل از مصاحبه

 یات،لو عم یقاتتحق ۀدانش افراد در حوز یریتمد ،انیبندانش یهااز سازمان یت، حمایجبراساس نتا. شد یینتع یهقض 03

و  علمیارتباطات  ۀمرتبط، توسع یهاسازمان یگردانشگاه و د یانم یورزش یعلم یهاتیفعال ییو همراستا یهمکار

 ین. در همی شدمعرف زمینه ینثر در اؤم یعنوان راهبردهابه یعلوم ورزش ۀپژوهش در حوز یزۀگسترش فرهنگ و انگ

 قاتییمراکز تحق یسطح علم ی، ارتقاالمللنیدر سطح ب یعلوم ورزش ۀدر حوز یرانا یتعاملات علم ۀبهبود و توسعزمینه 

 . استپژوهش  ینراهبردها در ا یاجرا یامدهایورزش کشور پ ۀعملکرد جامع یصنعت ورزش و ارتقا ۀتوسع ی،و دانشگاه
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 مقدمه

حوزه  این در تولید علم در ساختار علوم انسانی است ومهم  یهااز حوزه، علوم ورزشی در دنیای کنونی

عاملی اثرگذار بر زندگی افراد در جامعه و همچنین ارتقای ورزش کشور در ابعاد مختلف محسوب عنوان به

 و قهرمانی و حوزۀ فراغت در هم که است زندگی روش و یک ایدئولوژی ورزشدر حقیقت  .(0) شودیم

ار کبه جامعه در سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و البته صنعتی و تجاری اهداف منظور دستیابی بهبه هم

؛ تا (2)گذارد تأثیر می جامعه یهابخش سایر بر که است جهانی صنعتی به بیانی دیگر، ورزش،. رودمی

ورزش  گیری از اقتصادکشور، بهرههر  یافتگیتوسعه یهایکی از شاخص براساس نظر اندیشمندانجایی که 

. در (2) که رونق آن بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور اثرگذار خواهد بود (6) است

ی آن از علوم مندبهرهعوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش هر کشور، میزان  نیتریاساسکی از این زمینه ی

. پیشرفت و توسعۀ هر (4)ی ورزش است هاحوزهعبارت دیگر ورزش علمی در تمامی مرتبط با ورزش یا به

صورت صورت مستقیم به جایگاه علمی آن کشور و بهی مختلف ورزش در جامعه بههاحوزهکشور در 

در حقیقت، رتبۀ  .(5)میزان تولید علم در این حوزه و همچنین توانایی استفاده از آن وابسته است  ترواضح

در دستیابی به اهداف و کارکردهای ورزش را  آنعلمی هر کشور در حوزۀ علوم ورزشی، میزان موفقیت 

وان عنهمین سبب توجه به تولید علوم در حوزۀ ورزش و توانایی استفاده از آن به به. (3) سازدیممشخص 

 . رسدیمنظر ه اهداف ذکرشده ضروری بهابزاری برای دستیابی ب

ران اندرکادست به همین دلیل بیش از پیش مطرح شده و علم دیبحث ضرورت تول در چند سال اخیر

همواره بر ایجاد و گسترش راهکارهای تولید علم تأکید دارند که در این خصوص کشور  یعال آموزش

 کنندیممراجع تولید علم در کشور نقش اصلی را در این زمینه ایفا  نیتریاصلعنوان ی کشور بههادانشگاه

ی سدۀ هاخواستهبا آنچه در سدۀ نوزدهم میلادی مطرح بود، متفاوت است.  هادانشگاه. امروزه نقش (1)

 .(8) شودیها محسوب نمعملکرد دانشگاه ویکم بسیار بالاتر است و آموزش تنها محور اصلیبیست

قابل بررسی است.  هادانشگاهی جهان چهار نسل متمایز از هادانشگاهدر بررسی سیر تاریخی توسعۀ 

ی در نظر همراه تحقیق هدف اصلی نسل دوم آموزش بههادانشگاهی نسل اول، آموزش و در هادانشگاهدر 

ف عنوان هدبر آموزش و تحقیق، استفاده از دانش نیز بهی نسل سوم افزونهادانشگاه. در شودیمگرفته 

مبنـای مشـارکت راهبـردی،  ارزش بر ،ی نسل چهارمهادانشگاهاصلی مطرح است؛ اما در نهایت در 

هدایـت و رهبـری و همچنیـن پـرورش کارآفریـن و میـزان جذب سـهم درآمـد از منابـع خارجـی و 

. آمـوزش براسـاس نیـاز جامعـه و شـودیمیـزان تأثیرگـذاری بـر سـایر عوامـل در جوامـع تعریـف م
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 شـودیاسـاس تحقیـق در نظـر گرفتـه ممنزلۀ جامعـه به یهـاو حـل چالش ردیگیدانشـجو انجـام م

ی نسل چهارم توجه به تولیدات هادانشگاهعامل در دستیابی به  نیتریاصل. این در حالی است که (9)

ی برای ارتباط بین علم و ادروازهی مختلف است که خود هاحوزهعلمی و ارتقای جایگاه علمی کشور در 

جهان  ۀدکنندیتولعنوان سومین کشور ی پژوهشی آلمان بههااستیس. برای نمونه، دیآیمشمار صنعت به

و همچنین مؤسسات تحقیقاتی مستقل استوار  هادانشگاهدر حوزۀ پژوهش، بر توجه به تولیدات علمی 

در آموزش مبتنی بر تحقیقات پیشرفته و مؤسسات در زمینۀ تحقیقات  هادانشگاهاست. در این کشور 

. (01)رند که هدف هر دو گروه توجه به تولید علم و استفاده از آن در صنعت و جامعه است تخصص دا

رمانی و جایگاه این کشور در ورزش دنیا از ی مختلف ورزش همگانی و قههاحوزهپیشرفت این کشور در 

یک سو، و برخورداری از صنعت ورزش و کسب درآمد از این صنعت نوظهور نشانۀ موفقیت این کشور در 

یی که در هابخشطور کلی همۀ ی مربوطه است. بههاحوزهتولید علم در حوزۀ ورزش و استفاده از آن در 

سازمانی که مشارکت در این شبکه، پیوندهای بین دهندیمتشکیل  ی رااشبکهتولید دانش مشارکت دارند، 

. (00)همراه با ارتباطات مداوم و همکاری در انواع مختلف، اهمیتی حیاتی برای دستیابی به موفقیت دارند 

 .جهانی فاصله دارد یارهـایکمـی و کیفـی بـا مع یهـادر بخـشدر حوزۀ ورزش از نظر تولیـد علـم ایران 

استناد به مقالات در این حوزه  و از نظر تعداد 63مقالات در حوزۀ علوم ورزشی در رتبۀ  ایران از نظر تعداد

ی کشور هادانشگاهکه این موارد با توجه به پتانسیل موجود در  (02)قرار دارد  69در رتبۀ  2121در سال 

ررسی در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی این موضوع و تلاش در جهت محل تأمل است و به ب

ارتقای آن نیاز دارد. شناسایی و بررسی موانع و مشکلات پیش روی تولید علم در حوزۀ علوم ورزشی و 

گامی ارزشمند در جهت ارتقای جایگاه علمی ورزش کشور  تواندیمبررسی راهکارهای توسعۀ آن در کشور 

 ورزشی علوم جایگاه ارتقای پارادایمی الگوی د. به همین سبب هدف پژوهش حاضر طراحیدر جهان باش

گر در این زمینه و در نهایت بررسی راهبردها و ای و مداخلهجهان و بررسی عوامل علی، زمینه در ایران

 پیامدهای این مهم در صورت دستیابی به آن بوده است.

به پژوهش مدهوشی و نیازی  توانیمگرفته در خصوص موضوع پژوهش ی انجامهاپژوهشدر بررسی 

 عـواملی همچون وضعیت نامطلوب نظام آمـوزش عـالی ایـران در مقایسـه بـااشاره کرد که  (0689)

؛ (06) انددانستهصورت مطلوب را عاملی در جهت عدم پیشرفت علمی کشور بهیافتـه توسـعه یکشـورها

 یارتقا در عملیاتی یهـاـتیمنظور نکـردن فعال ،منـد نبـودن تولیـدات علمـی در کشـورضـابطههمچنین 

. (04)از دیگر دلایل این موضوع است دانشـگاه و صـنعت نامناسب میان ، ارتبـاط یعلم أتیهی اعضا
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صورت صحیح را عاملی در به یاتیعمل ۀدانش به حوز ریعدم تفس( 2100) 0ولجویچ، مددویچ و استوجیچ

و  2. از طرف دیگر در پژوهش فولگار(05)دانند در حوزۀ ورزش می کاهش ارتباط میان دانش و صنعت

 نیترمهمنیازهای ورزشی هر کشور از جمله  و تحقیقاتی بر آموزشی یراهبردها( تمرکز 2109همکاران )

؛ این در حالی است که براساس نتایج پژوهش برومند و (03)دلایل رشد علوم ورزشی کشورها معرفی شد 

ی مختلف اجرایی و اقتصادی جامعه و هابخشو  هادانشگاه(، فقدان ارتباط نزدیک بین 0691همکاران )

صورت مستقیم بر اهمیت علوم ورزشی و هی علوم ورزشی با بسترهای کارآفرینی بهادانشکدهعدم ارتباط 

 . (01)پیشرفت در این حوزه اثرگذار است 

 فقدان حاضر پژوهش موضوع خصوص در گرفتهانجام یهاپژوهش اندک بررسی در کلیطور به

 و بسترها تشخیص و کشور ورزش جایگاه ارتقای بر مؤثر عوامل کشف به ویژه صورتبه که پژوهشی

. به بیان دیگر، بررسی اهمیت جایگاه خوردینم چشم به باشد، پرداخته موضوع این بر مؤثر یهانهیزم

ی ورزشی هاتیموفقعلمی ورزش ایران در جهان و تلاش در راستای ارتقای این جایگاه همراستا با کسب 

ای صورت نگرفته است، این در حالی است که ارتقای جایگاه صورت شایستهی بهالمللنیبدر حوزۀ ملی و 

ی ورزشی از یک طرف و گسترش هاتیموفقصورت مستقیم بر علمی ورزش کشور و توسعۀ علم ورزش به

صورت بارزی تأثیر داشته که این مسئله بررسی این موضوع و و رونق بالای صنعت ورزش در تمام ابعاد به

 .سازدیمشناخت و تحلیل راهکارهای ارتقای جایگاه علمی ورزش کشور در جهان را بیش از پیش مطرح 

و  یانهیزمدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که عوامل اثرگذار علی، به در این زمینه پژوهش حاضر

 بر ارتقای جایگاه علمی ورزش ایران در جهان چه بوده و راهکارهای ارتقای آن چگونه است.  گرمداخله

 

 ی شناسروش

مطالعه و بررسی ادبیات تحقیق و  ،هاابزار اصلی گردآوری داده .کاربردی استاز لحاظ نوع پژوهش حاضر 

 انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش استادان افتهیساختارمهین صورتۀ عمیق بود که بههمچنین مصاحب

که تعداد ارجاعات به مقالات آنها براساس اطلاعات  ی بودندعلوم ورزش ۀکشور در حوزی هادانشگاه ۀبرجست

و همچنین شاخص اچ  011ر زمان انجام پژوهش بیشتر از د 6گوگل اسکالرمستخرج از پایگاه اطلاعاتی 

                                                           
1. Veljović, Mededović & Ostojić 

2. Fullagar 

3. Google Scholar 
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 ینسب یو آگاه ییاز آشنا نانیاطم تادانگروه از اس نیعلت انتخاب ا بوده است. 3آنها بالاتر از  0ایندکس

آنها در انتشار بیشتر  ییتوانا نیو همچن المللنیمعتبر در سطح ب یهاانجام پژوهش خصوصدر  آنها

 در لئمشکلات و مساآگاهی نسبی آنها از  نیو همچن یالمللنیمذکور در مجلات معتبر ب یهاپژوهش

ی در این پژوهش هدفمند بود که در این زمینه پس ریگنمونهروش . تبوده اس موضوع پژوهش خصوص

 انشوندگمصاحبهمتشکل از دریافت نظر  هامصاحبه سؤالاتحاصل شد.  اشباع نظریمصاحبه  01از انجام 

اثرگذار بر پدیدۀ محوری پژوهش و همچنین بیان راهبردها  گرمداخلهی و انهیزمر خصوص شرایط علی، د

در دفتر استادان و با اخذ وقت قبلی انجام گرفت. زمان  هامصاحبهی این موضوع بود. همۀ امدهایپو 

( 2100)راوس و کوربین تشمند راهبرد ااین پژوهش، از طرح نظام در .دقیقه بود 53تا  48بین  هامصاحبه

استفاده شد. علت استفاده از این  هادادهمنظور کدگذاری در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی به

مند کدگذاری روش کدگذاری ماهیت ویژه و هماهنگی بیشتر پدیدۀ محوری پژوهش با این روش نظام

( مدنظر قرار گرفتند 0985) 2ارزشیابی لینکن وگابای به نتایج پژوهش معیارهای اعتباربخشمنظور . بهبود

  .شوندیمکه شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری 

و اطلاعات و انتخاب نمونۀ پژوهش  هادادهی آورجمعدر فرایند  ،برای دستیابی به معیار اعتباراعتبار: 

مان زی گوناگونی استفاده شده است، همچنین هاجنبهو مصاحبه از منابع  سؤالاتبرای مصاحبه و طراحی 

 شد. شونده صرفمصاحبه توسط مصاحبه یهاداده دییتأ و پژوهش یبرا یکاف

 آمده از تحقیقدستی بههادادهاز  توانیممعناست که چقدر بدانی ریپذانتقالی: مفهوم ریپذانتقال

. (08)ی دیگر استفاده کرد. معادل این لغت مفاهیمی چون قابلیت کاربرد و مناسب بودن است هانهیزمدر 

منظور دستیابی به این معیار، تمام مراحل پژوهش برای استفادۀ احتمالی محققان در پژوهش حاضر به

 صورت مکتوب مستندسازی شد.دیگر، به

. در (09)شود در طول زمان و شرایط متفاوت گفته می هادادهقابلیت اعتماد: اعتماد به پایداری 

منظور دستیابی به این معیار از دو کدگذار در اجرای فرایند کدگذاری استفاده شد. پژوهش حاضر به

 همکارعنوان منظور از یکی از استادان مدیریت ورزشی آگاه به حیطۀ پژوهش درخواست شد تا بهبدین

صورت تصادفی کدگذاری کنند. کدهایی که از نظر دو نفر مشابه بودند، با عنوان پژوهش، سه مصاحبه را به

                                                           
1. H Index 

2 . Lincohn & Guba 
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اده از با استف دو کدگذارتوافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص شدند و درصد توافق بین 

 رائه شده است.ا 0فرمول زیر محاسبه شد که نتایج آن در قالب جدول 

 

 = درصد پایایی
2 ×تعداد توافقات   

×  011  
 تعداد کل کدها

 

 بازآزمون پايايی درصد . میزان1جدول 

تعداد عدم  درصد پايايی

 توافقات

 عنوان مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات

16 3 10  26 M2 

14 9 32  65 M5 

18 3 22  28 M10 

 کل 83 35 20 15

 

و  شودیتأیید م هایدرصد است، قابلیت اعتماد کدگذار 31که میزان پایایی بیشتر از نبا توجه به ای

 .اسب بوده استنها مادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه توانیم

با منابع و ظهور نتایج و تفاسیر از این منابع است.  هادادهۀ ارتباط دهندنشانتأییدپذیری: این معیار 

اخذ  ،که در پژوهش شرکت نداشتند منظور دستیابی به این معیار، نظرهای خبرگانیدر پژوهش حاضر به

 شد.  

ی باز، محوری و انتخابی استراس و کوربین امرحلهسهاز روش کدگذاری  هادادهوتحلیل منظور تجزیهبه

 استفاده شد. 01ورژن  0یایودیکمکس افزارنرمبا استفاده از 

 

 هاافتهی

مرحلۀ در طی سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. ها داده لیو تحل یبررس

 ،(2100با رویکرد سیستماتیک اشتراس و کوربین ) ـادیبندادهنظریۀ براساس روش مرسوم در  کدگذاری باز

ـ به آن کد گفته  ویای گ ، بایدشودیمبه هریک از اجزا عنوان و برچسبی داده شد. این عنوان که در اصطلاح

محقق و خواننده، با مشاهدۀ این عنوان تا حدود زیادی به مفهوم جملات  کهیطوربهمحتوای داده باشد، 

                                                           
1. MAXQDA 
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مفهوم تقلیل  10شناسایی شد که پس از حذف موارد تکراری به  مفهوم 000پی ببرد؛ در این مرحله 

ی مشترک بیشتری میان هاهنیزمبافت. در ادامه و در مرحلۀ کدگذاری محوری با مقایسۀ مفاهیم مختلف، 

در  .آوردیمی یکسان را فراهم هایبندطبقهی مفاهیم مشابه در قالب بندطبقهآنها کشف شد که امکان 

ه شده در این مرحلی کشفهامقولهشود؛ تعداد پذیر میاین مرحله زمینۀ ظهور ابعاد مشترک مفاهیم امکان

ی برآمده از مرحلۀ قبلی، هامقولهدر مرحلۀ کدگذاری انتخابی، وجوه مشترک در نهایت  مورد بود. 63

و محدودتری سازماندهی شدند که در نهایت  تریکلی بنددستهشناسایی و با توجه به اشتراکات آنها در 

  قضیه شناسایی شد. 03

حوادث، ، علّی شرایطارائه شده است.  2نتایج مرتبط با شرایط علی پدیدۀ محوری پژوهش در جدول 

در این مطالعه شرایط علی به . انجامندیم یادهیبه وقوع یا گسترش پد هستند که ییهاوقایع و اتفاق

 . شودیمنجر مجهان  در ایران ورزشی علوم جایگاه ارتقای اشاره دارد که به عواملی

 

 ی مرتبط با شرايط علیهاهیقض. مفاهیم، مقولات و 1جدول 

 کدگذاری باز

مفاهیم()کشف   

 کدگذاری محوری

 )کشف مقولات(

کدگذاری انتخابی 

(هاهیقض)کشف   

ی و تعیین اهداف و چارچوب ارتباط مراکز زیربرنامه

اجرایی وتحقیقاتی   

 پشتیبانی مدیریتی
 بسترسازی ارتباط

با جامعۀ  مراکز علمی

 هدف

شده در مراکز تحقیقاتی و اجرای صحیح اهداف تعیین

 اجرایی

و کاربردی موضوعات پژوهشی روزبهنیازسنجی   

ی ورزشی براساس ارتباط آنها با هاسازمانارزیابی عملکرد 

 دانشگاه و کاربرد علوم ورزشی

تعیین مسیرهای صحیح بازخورد در طراحی و اجرای 

ی پژوهشیهاتیفعال  

نفع قرار دادن جامعۀ ورزشی در پژوهشذی ایجاد و توجه به وجوه  

 ۀجامع مشترک

یو ورزش یدانشگاه  
ایجاد زبان مشترک بین جامعۀ دانشگاهی و ورزشی در 

 راستای افزایش اعتماد

تعیین و استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد ترکیبی 

 )کمی و کیفی( برای اساتید
رویکردی نوین در 

جذب و ارزیابی 

 استادان

نظام آموزش عالی 

حامی پژوهش و 

 نوآوری
 علمی حوزۀ در خلاق و توانمند علمی هیأت اعضای جذب

عملی و  
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ایجاد انگیزه در پژوهشگران باتجربه در راستای پرورش 

 پژوهشگران جوان

های ایجاد انگیزه در پژوهشگران در راستای انجام پژوهش ایجاد و گسترش انگیزه

المللیبین  

 افزایش ثبات شغلی استادان جوان

یارشتهنیبی هاپژوهشگسترش   
تمرکز بر کاربرد علوم 

 در صنعت ورزش
 دانشجویان پژوهشی یهاتیفعال بودن کاربردی بر تأکید

تکمیلی تحصیلات  

 

هدف و نظام  ۀبا جامع یارتباط مراکز علم بسترسازی پژوهش،کنندگان مشارکت یدگاهبراساس د

در جهان  یرانا یعلوم ورزش یگاهجا یارتقا یعنوان عوامل علبه یپژوهش و نوآورامی ح عالی آموزش

 شد. ییشناسا

 یعلوم ورزش ۀکشور در حوز یعلم یگاهاز عوامل مؤثر بر جا یخاص ۀمجموع یانگرب یانهیزم شرایط

 یونو بستر قان یمنابع انسان یۀکه در دو قض ییهاو مؤلفه یم. مفاهآوردیارتقا را فراهم م یطاست که شرا

 .شودیم مشاهده 6 جدول در ،اندشده یبنددسته

 

 یانهیزمی مرتبط با شرايط هاهیقض. مفاهیم، مقولات و 3جدول 

 کدگذاری باز

 )کشف مفاهیم(

 کدگذاری محوری

 )کشف مقولات(

کدگذاری 

انتخابی )کشف 

(هاهیقض  

هادانشگاهجذب دانشجویان مستعد و توانمند در  جذب و حمایت  

هدفمند از پژوهشگران 

 توانمند
انسانی منابع  

 حمایت از پژوهشگران در مراکز علمی کشور

ی مرتبط با هارشتههمکاری با استادان و پژوهشگران دیگر 

 علوم ورزشی
گسترش همکاری با 

 استادان
 همکاری با استادان برجستۀ دیگر کشورها

ی هاسازمانتصویب قوانین حمایتی در راستای حمایت از 

محورورزشی دانش قوانین حمایتی از  

سازی علومکاربردی قانونی بستر   

 

منظور گسترش ارتباط دانشگاه و تصویب قوانین حمایتی به

 صنعت

تصویب قوانین حمایتی در آموزش عالی برای کاربردی کردن 

 علوم ورزشی

قوانین حمایتی در 

 آموزش عالی
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اصلاح قوانین حمایتی موجود مرتبط با توسعۀ پژوهش در 

 دانشگاه

قانونی از کار عملی و پژوهشی استادان در زمان حمایت 

 فعالیت در دانشگاه

حذف قوانین دست و پاگیر در راستای کاربردی کردن علوم 

 ورزشی
 رفع موانع قانونی

تغییر در قوانین موجود با هدف توسعۀ ورزش علمی و 

 کاربردی
 

 

، دکنیعنوان یک مانع دچار تأخیر مبهگر اجرای راهبردها را تسهیل و تسریع کرده یا شرایط مداخله

مدیریتی در این حیطه  قضیۀ عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی و عوامل قالب سه درکه در پژوهش حاضر 

در ارتقای جایگاه  گرمداخلهی مرتبط با شرایط هاهیقضبیانگر مفاهیم، مقولات و  4شناسایی شد. جدول 

 علمی کشور در حوزۀ علوم ورزشی است.

 

 گرمداخلهی مرتبط با شرايط هاهیقض. مفاهیم، مقولات و 0ول جد

 کدگذاری باز

 )کشف مفاهیم(

 کدگذاری محوری

 )کشف مقولات(

کدگذاری انتخابی 

(هاهیقض)کشف   

ی به دلایل المللنیبعدم پذیرش مقالات در برخی مجلات 

 سیاسی و تحریم
موانع سیاسی در 

انجام و انتشار 

های علمیپژوهش  

سیاسی عوامل  

عدم تمایل در همکاری با پژوهشگران ایرانی به دلایل 

 سیاسی 

محدودیت در واردات تجهیزات تحقیقاتی به کشور به دلایل 

 سیاسی و تحریم
محدودیت در تبادل و 

انتقال افراد و 

 تجهیزات
وجود برخی مشکلات در انتقال دانشجو و استاد برای 

سیاسی ی علمی و مطالعاتی به دلایلهافرصت  

کلی کشور اقتصادی یهاتیمحدود  

 کمبود بودجۀ آموزش عالی

ی هاتیمحدود

 اقتصادی در بعد کلان

اقتصادی عوامل هادانشگاهکمبود بودجه تحقیقاتی و پژوهشی در   ی هاتیمحدود 

اقتصادی در بخش 

 پژوهش
یعلم یهاپژوهشهزینه بالای برخی   
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حوزۀ علوم ورزشیعدم تخصص و دانش برخی مدیران در  ضعف مدیریتی در  

ی ورزشیهاسازمان  
 عوامل مدیریتی

ی ورزشیهاسازمانبودن مدیران در  گراجهینت  

 

 جهان در ایران ورزشی علوم جایگاه ارتقایهستند که به  ییهاها و کنش، طرحهاراهبردها و اقدام

 قضیه در حوزۀ راهبردها در نهایت پنج مقوله و 00مفهوم در قالب  08 کدگذاری ۀ. در مرحلکنندیکمک م

 قابل ملاحظه است. 5جدول شناسایی شد که در 

 

 

 ی مرتبط با راهبردهاهاهیقض. مفاهیم، مقولات و 1جدول 

 کدگذاری باز

 )کشف مفاهیم(

 کدگذاری محوری

 )کشف مقولات(

کدگذاری 

انتخابی )کشف 

(هاهیقض  

 حمایت مالی بیشتر از پژوهش و تحقیق
مالیحمایت   

حمایت از 

ی هاسازمان

در  انیبندانش

 بخش علوم ورزشی

بنیان برتری دانشهاسازماناختصاص بودجۀ ویژه برای   

ی پژوهشیهاتیفعالتغییر قوانین اثرگذار بر رکود   
 بسترسازی قانونی

هاتیفعالایجاد قوانین حمایتی در راستای تسهیل   

و دیگر مراکز مرتبط با  هادانشگاهی مدیریت دانش در سازنهیبه

 علوم ورزشی در کشور

 ایجاد و توسعه مدیریت دانش در مراکز علمی برون دانشگاهی

توسعه مدیریت دانش 

پژوهشگران با دانش 

 دانشگاهی

توسعۀ مدیریت 

دانش در حوزۀ 

جامعۀ ورزشی برای استفاده از افراد خبره و  در دانش مدیریت تحقیق و عملیات

با دانش تجربیمتخصص   

مدیریت دانش افراد 

 خبره با دانش تجربی

ی ورزشی اعم از هاسازمانارتباط مؤثر جامعۀ دانشگاهی با 

ی ورزشی در جهت ارتقای ورزش هاباشگاهو  هاونیفدراس

 قهرمانی

همراستایی و 

ی هاتیفعالهمکاری 

دانشگاه با دیگر 

در جهت  هاسازمان

ارتقای ورزش 

 قهرمانی و همگانی

همکاری و 

همراستایی 

ی علمی هاتیفعال

ورزشی میان 

دانشگاه و دیگر 

ی مرتبطهاسازمان  

ی غیرورزشی اعم از هاسازمانارتباط مؤثر جامعۀ دانشگاهی با 

ی دولتی و خصوصی در جهت هاسازمانو سایر  هایشهردار

 ارتقاء ورزش همگانی

حوزۀ ی بخش ورزش کشور با هاتیفعالهمکاری و همراستایی 

 بهداشت و درمان

همراستایی و 

همکاری دانشگاه با 

حوزۀ بهداشت با 

 هدف ارتقای سلامت

ایرشتهی بینهاپژوهشتلاش در جهت رونق بیشتر   
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دانشگاهی در کشورتوسعۀ ارتباطات علمی بین  
توسعۀ ارتباطات 

 علمی در داخل کشور
توسعۀ ارتباطات 

 علمی
ی کشورهادانشگاهی در المللنیبی هاپژوهشاهمیت بیشتر به   

توسعۀ ارتباطات 

یالمللنیبعلمی   
ی میان جامعۀ ورزش کشور المللنیبگسترش ارتباطات علمی 

 با کشورهای پیشرفته

و پژوهشگران  هادانشگاهافزایش انگیزۀ پژوهش در استادان 

 توسعۀ انگیزۀ پژوهش جوان
گسترش فرهنگ و 

انگیزۀ پژوهش در 

ورزشحوزۀ علم   

 کشف راهکارهای اثرگذار بر انگیزه اساتید باتجربه در کشور

ی ورزشی هاسازمانو  هادانشگاهتوسعۀ فرهنگ پژوهش در 

 کشور

توسعۀ فرهنگ 

 پژوهش

ی در سطوح ملی و باشگاهیاحرفهعلمی کردن ورزش   توسعۀ ورزش علمی 

 

. ودشیایجاد م ورزشی علوم جایگاه ارتقای نامشهودی است که در اثر یا مشهود  نتایجشامل  ،پیامدها

و  هاگاهدانشارتقای سطح علمی  ی،المللنیب علمی تعاملات توسعۀ و بهبود یهاهیین پیامدها در قالب قضا

 3عملکرد جامعۀ ورزش کشور در جدول  مراکز تحقیقاتی در حوزۀ ورزش، توسعۀ صنعت ورزش و ارتقای

 .ارائه شده است

 

 ی مرتبط با پیامدهاهاهیقضمفاهیم، مقولات و  .3جدول 

 کدگذاری باز

 )کشف مفاهیم(

 کدگذاری محوری

 )کشف مقولات(

کدگذاری انتخابی 

(هاهیقض)کشف   

 ارتقای چهرۀ علمی کشور در میان دیگر کشورها
ارتقاء وجهه علمی 

 کشور
بهبود و توسعۀ 

تعاملات علمی 

یالمللنیب  
پیشرفته در راستای برقراری ارتباط تمایل بیشتر کشورهای 

 علمی با ایران

گسترش ارتباطات 

 علمی کشور

ارتقای دانش و نوآوری اساتید و دانشجویان در راستای انجام 

ی علمی بیشترهاپژوهش ارتقای دانش و  

 نوآوری

ارتقای سطح علمی 

و مراکز  هادانشگاه

تحقیقاتی در حوزۀ 

 ورزش

استادان و دانشجویان در تولید علوم ارتقای دانش و نوآوری 

 ورزشی کاربردی

افزایش انگیزۀ تحقیق و پژوهش در میان جامعۀ علمی ورزش 

 کشور
 افزایش انگیزه
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ارتباط بیشتر صنعت  ارتباطات بیشتر صنعت با دانشگاه در حوزۀ ورزش

 سودآوری در حوزۀ صنعت ورزش با دانشگاه

انجام پژوهش ی برایالمللنیبی هاگرنتاخذ   
 جذب منابع مالی

 تخصیص بودجۀ بیشتر به پژوهش در کشور

بهبود کیفیت تجهیزات ورزشی با استفاده از دانش روز )بعد 

ی(افزارسخت بهبود کیفی  

 محصولات و خدمات

توسعۀ صنعت 

 ورزش

بهبود کیفیت خدمات ورزشی با استفاده از دانش روز )بعد 

ی(افزارنرم  

راهکارهای نوین در راستای ارتقای ورزش کشورکشف   

 ارتقای توانایی استفاده از علم ورزش در جامعه و صنعت

توسعۀ توانایی تولید 

و استفاده از 

راهکارهای نوین در 

 ورزش و صنعت

افزایش دانش و تخصص مربیان در اثر ارتباط با مراکز 

هادانشگاهتحقیقاتی و   
ارتقای سطح کیفی 

ورزشکارانمربیان و   

عملکرد  ارتقای

 جامعۀ ورزش کشور

ی مربیان و متخصصان حوزۀ ورزشروزرسانبه  

ارتقای سطح کیفی ورزشکاران از طریق کاربرد علم روز در 

 حوزۀ علوم ورزشی

ارتقای سطح کیفی مدیران ورزشی و کلیه متخصصان اثرگذار 

ارتقای سطح کیفی  بر ورزش قهرمانی

ارتقای سطح کیفی مدیران ورزشی و تمامی متخصصان  مدیران ورزشی

 اثرگذار بر ورزش همگانی

 

 ارائه شده است.  0جهان در شکل  در ایران ورزشیعلوم سازۀ نهایی مدل ارتقای جایگاه 
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  . الگوی پارادايمی ارتقای جايگاه علوم ورزشی ايران در جهان1شکل 
 

 یریگجهینتبحث و 

در جهان انجام گرفت. در  ایرانورزش  یعلم گاهیجا یارتقا یمیپارادا یالگو این پژوهش با هدف تدوین

اثرگذار بر این پدیدۀ محوری کشف و در ادامه راهبردهای  گرمداخلهی و انهیزماین زمینه عوامل علی، 

مؤثر در ارتقای جایگاه علمی ورزش کشور و همچنین نتایج و پیامدهای ایجادشده در صورت اجرای 

در سه مرحلۀ کدگذاری،  هامصاحبهشده از های این پژوهش ارائه شده است. براساس نتایج استخراجراهبرد

 هاگاهدانشبرقراری ارتباطی هدفمند میان مراکز تحقیقاتی ورزشی )شامل  منظوربهایجاد بستری مناسب 

ر غیرمستقیم با ورزش کشوصورت مستقیم یا یی که بههاسازمانی دولتی و غیردولتی( با هاپژوهشگاهو 

اثرگذار بر ارتقای جایگاه علمی ورزش کشور است. این ارتباط هدفمند اند، یکی از عوامل علی در ارتباط
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ی که صورتشود، بهیافته مشاهده میصورتی ساختارمند و سازمانهاست که در کشورهای پیشرفته بهمدت

مانند آمریکا، انگلستان و آلمان که در دنیا در  ییرهاسال اخیر، کشو 51در  گرفتهانجاماساس تحقیقات بر

ر د بالا دانشگاهی آموزشی علمی و سطوح برخورداری ازبر ی بالای علوم ورزشی قرار دارند، افزونهارتبه

، برندیماز ارتباطات مستقیم، مؤثر و هدفمند میان صنعت ورزش و دانشگاه نیز بهره  حوزۀ ورزش،

نظر (. به01شود )صورت قابل قبولی مشاهده نمی، این ارتباط بههاتلاشا وجود همۀ که در ایران بدرصورتی

عنوان افرادی کارامد در حوزۀ اجرا و همچنین در رسد عدم پذیرش اشخاص علمی ورزش در کشور بهمی

ی ملی و هامیتحل مشکلات و موانع راهبردی و ساختاری ورزش در بعد کلان، نیز در حل مشکلات 

چندان موفق اشخاص علمی در حوزۀ از یک طرف، و تجربۀ نه ترکوچکی بزرگ ورزشی در ابعاد هاباشگاه

علت وجود مشکلات مختلف سیاسی، اقتصادی، فساد و غیره، از جمله دلایل نبود ارتباط مؤثر عمل، به

ی هادانشکدهی میان حوزۀ علمی ورزش با حوزۀ عمل و اجرا در کشور باشد. در این زمینه شاید خروج

ی علوم ورزشی هادانشکدههمچنین نحوۀ آموزش در  وصورت ویژه و سرفصل دروس علوم ورزشی و به

 ناکافی به موارد توجهکشور همراستا با اهداف ذکرشده نبوده و توجه بیشتر به موارد نظری و تئوری و 

 بر این مورد باشد.کاربردی و هدایت افراد علمی به سمت عمل و اجرا از جمله دلایل مؤثر 

 براساس نتایج، یکی دیگر از شرایط علی اثرگذار بر ارتقای جایگاه علمی ورزش کشور در جهان، نظام

، روش جذب اعضای هاتلاشنوآوری است. در حال حاضر و با وجود همۀ  و پژوهش آموزش عالی حامی

و مراکز تحقیقاتی و همچنین روش پرورش  هاپژوهشگاهو پژوهشگران جوان در  هادانشگاههیأت علمی در 

صورت قابل قبولی در مسیر حمایت از پژوهش و نوآوری نیست. توجه به کارگیری بهاین افراد پس از به

 صورتمسائل غیرعلمی در فرایند جذب، ارجحیت کمیت به کیفیت در بروندادهای پژوهشی افراد و به

رف، و ادامۀ همین رویکرد در برخورد با اعضای هیأت سالاری از یک طکلی عدم رعایت کامل شایسته

از جمله موارد مرتبط با این موضوع باشد. در حال حاضر متأسفانه توجه بیشتر به  تواندیمعلمی باتجربه 

ویژه استادان جوان و پرتلاش دانشگاهی از یک طرف، ی در ارزیابی استادان و بهاهیحاشی کمی و ارهایمع

در کنار  تواندیمی علمی آنها هاتیفعالتوجهی به کیفیت شار مقالات با تعداد بالاتر و بیسبب انتو فشار به

ثبات شغلی ناپایدار عاملی در جهت کاهش انگیزۀ تحقیق و پژوهش در میان عناصر مؤثر در توسعۀ علم 

توجه به نیازهای فردی و شغلی  دهدیمورزش در کشور باشد. این در حالی است که نتایج تحقیقات نشان 

می ی علهاپژوهشو همچنین اولویت توجه به کیفیت در مقابل کمیت  هادانشگاهپژوهشگران و استادان 

در این زمینه تلاش  .(22، 20) ویژه علوم ورزشی استی پیشرفته در علوم و بهکشورهااز جمله راهبردهای 
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تادان، ارتقای انگیزۀ تحقیق و پژوهش در استادان و اس یابیدر جذب و ارز نینو یکردیرودر جهت ایجاد 

 اثرگذار باشد.  تواندیمهمچنین حمایت از علوم کاربردی ورزشی در صنعت و همچنین صنعت ورزش 

ی مؤثر بر ارتقای جایگاه علمی ورزش کشور در جهان، توجه، هدایت و انهیزمرایط در بررسی ش

حمایت از منابع انسانی کارامد در کنار توسعۀ بسترهای قانونی در جهت حمایت از ورود علوم ورزشی به 

اه ایگساز توسعۀ علم ورزش در کشور و در نتیجه ارتقای جزمینه تواندیمصنعت ورزش و حوزۀ عمل و اجرا 

حمایت از پژوهشگران توانمند، تلاش برای علوم ورزشی ایران در جهان باشد. در این خصوص جذب و 

و مراکز علمی معتبر در  هادانشگاهی علمی با هایهمکاری و همچنین توسعۀ ارشتهنیبایجاد ارتباطات 

زمینۀ ارتقای جایگاه علمی  تواندیم کشورهادنیا و همچنین متخصصان برتر حوزۀ علوم ورزشی در دیگر 

رت صوی علوم ورزشی بههاحوزهای در بیشتر رشتهورزش کشور را ایجاد کند. در حال حاضر ارتباطات بین

در  هاحوزهی علمی دیگر دستاوردهای برقرار نیست که این عامل سبب کاهش امکان استفاده از استهیشا

وسعۀ ی علمی و تهاتیفعالمرتبط با ی مناسب قانونی علوم ورزشی شده است. از طرف دیگر، نبود بسترها

در این زمینه مؤثر باشد. به بیان دیگر، قوانین حمایتی مرتبط با کاربرد  تواندیمآن در صنعت ورزش کشور 

صورت کلی در حوزۀ عمل و اجرا در بیشتر موارد وجود ندارد و علوم ورزشی در صنعت ورزش کشور، و به

 یسازیکاربرد منظوربه یتیحما نیقوانشود. در این زمینه، تلاش در جهت تصویب یاز این امر حمایت نم

های مختلف در کشور و همچنین رفع موانع قانونی ورزشی و ورود علم ورزش به این صنعت در حوزه علوم

نعت و ورود آن به صکشور  یعلوم ورزش گاهیجا یا تسهیل قوانین موجود در ایجاد زمینۀ مناسب برای تغییر

، پوربهروزان و یدنقویسو  (0692دستوم و همکاران )ی هاپژوهشورزش اثرگذار است. این نتایج با نتایج 

ی در راستای ایجاد ارتباطی انهیزمعامل عنوان به یقانون یبسترساز از حیث نیاز به (0698)سراجی 

زاده، حقدادی و کمانکش یخسرو همچنین با نتایج پژوهش و (26 ،21) صنعت و دانشگاهنزدیک میان 

سبب نیاز کشور به رفع موانع قانونی با هدف ایجاد بستری مناسب برای ایجاد ارتباطی مؤثر به (0694)

 . (24)و صنعت ورزش در جامعه هماهنگ است  هادانشگاهمیان ورزش علمی در 

میان دیگر ورزش کشور در  یعلم گاهیجاارتقای بر  اثرگذار گرمداخله طیشراخصوص بررسی در 

ی حائز اهمیت تیریمدی هاضعفمل سیاسی و اقتصادی در کنار ی جهان، عواملی همچون عواکشورها

است. در حال حاضر و با توجه به موقعیت و جایگاه ویژۀ ایران در جهان و با توجه به مبارزۀ ایران با استکبار 

ط با ی مرتبهاحوزهتبع آن ی مختلفی گریبانگیر ایران شده که حوزۀ علم و دانشگاه و بههامیتحرجهانی، 

علمی پژوهشگران و استادان مقالات  رشیعدم پذنصیب نمانده است. بی هامیتحرورزشی نیز از این  علوم
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ی از یک سو و همچنین عدم تمایل به برقراری ارتباطات علمی المللنیبی مجلات معتبر در برخایرانی 

 تجهیزات مورد نیازبرخی پژوهشگران معتبر دنیا با محققان ایرانی و از جهتی دیگر، عدم امکان انتقال 

صورت های یکسویۀ دیگر کشورها با ایران است، بهتحقیق و پژوهش به کشور که همگی از نتایج تحریم

ی مختلف علم و پژوهش اثرگذار است. در همین زمینه، نبود منابع مالی مناسب هاحوزهبارزی بر پیشرفت 

دلیل وجود شرایط خاص بودجۀ کافی به ی معتبر و در بعد کلان، عدم تخصیصهاپژوهشمنظور انجام به

ایران است که در این میان ورزش  یعلم گاهیجاو ویژۀ کشور در این زمان از دیگر عوامل اثرگذار بر ارتقای 

ی هامیتحرتواند عاملی مهم و کلیدی در تعدیل فشارهای واردۀ ناشی از مدیریت صحیح و کارامد می

ی در سالارستهیشا. در این زمینه توجه به عواملی همچون مختلف به جامعۀ علمی ورزش کشور باشد

ی مختلف علوم ورزشی در هاحوزهیی و توجه به کمیت در گراجهینتانتخابات مدیریتی و همچنین کاهش 

ه آینده تر بی مرتبط با توسعۀ علوم ورزشی و توجه وسیعندهایفراکشور و تمرکز بیشتر بر کیفیت و 

و  یگذارهدفبا  تواندیمدر این زمینه مدیریت کلان کشور در حوزۀ علوم ورزشی اثرگذار باشد.  تواندیم

ج به نتای توانیمی منطقی راه را برای عملی کردن این مهم هموار سازد. در این خصوص اندازچشمترسیم 

 ،رانیعلم ا دیتول یقیتطب یابیارززمینۀ در  اشاره کرد که (0694) 0نییو اسپرا یفر، نوروزکرامت پژوهش

ی علم اتیمقالات به نشرانتشار  های اخیر،ایران در سال قاتیمهم افت تحق لیاز دلا یکی، یو مالز هیترک

 یرانیا محققاننامناسب  های یکجانبۀ استکبار جهانی علیه ایران و همچنین دسترسیعلت وجود تحریمبه

 یو قهرمان یلقاسمابوا ،ی. در پژوهش نوروز(25)در نظر گرفته شده است معتبر  یاطلاعات یهاگاهیبه پا

علم در  دیتول عوامل اثرگذار بر نیترمهم ،یاز موانع راهبرد و مدیریتی پس یموانع مالنیز ( 0690)

 .(23) دیآیشمار مبه کشوری هادانشگاه

از  تیحمانشان داد ورزش کشور  یعلم گاهیجا یارتقای مؤثر بر راهبردهانتایج پژوهش در خصوص 

و  یهمکار ،و عمل قیتحق ۀدانش در حوز تیریمد ۀتوسعی، در بخش علوم ورزش انیبندانش یهاسازمان

 یارتباطات علم ۀتوسع، مرتبط یهاسازمان گریدانشگاه و د انیم یورزش ومعل یهاتیفعال ییهمراستا

واند تی میم ورزشوعل یهاحوزهتمام پژوهش در  ۀزیگسترش فرهنگ و انگالمللی و همچنین داخلی و بین

بنیان در کشورهای پیشرفته با ی دانشهاشرکتبر توسعۀ پدیدۀ محوری پژوهش اثرگذار باشد. امروزه به 

لانی ی کهابودجهها در توسعۀ پایدار کشورها، شرکتتوجه به ماهیت علمی آنها و تأثیرات بسیار زیاد این 

                                                           
1. Esparaein 
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صورت ویژه در حوزۀ ورزش بهبنیان بهی دانشهاشرکت(. اما در ایران هنوز توجه به 03) ابدییماختصاص 

ب در صورت مناسنگری بهگرایی و عدم آیندهای انجام نگرفته است. شاید توجه صرف به نتیجهشایسته

هایی هرچند کوچک در زمینۀ ر بر این موضوع باشد. البته در حال حاضر قدمایران از جمله دلایل اثرگذا

ی های نوپا در کشور برداشته شده که البته به بررستعیین اعتبارات بیشتر مالی برای حمایت از این شرکت

ی مدیریت دانش در سازنهیبه. از طرف دیگر، تلاش در جهت (21)ی بیشتر نیاز دارد هاتیحمامجدد و 

ی ورزشی و هاسازمانی کشور از یک طرف و همچنین ایجاد مدیریت دانش در هادانشگاهمراکز علمی و 

صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ارتقای جایگاه به تواندیمی مرتبط با صنعت ورزش هاسازمانحتی دیگر 

ی ورزش در کشور مانند هاحوزهعلوم ورزشی کشور اثرگذار باشد. در حال حاضر مدیریت دانش در بیشتر 

شود ای اجرا نمیصورت شایستههای بزرگ ورزشی و غیره، بههای ورزشی، باشگاهو هیأت هاونیفدراس

ها با مراکز علمی ورزش کشور آنها را بیش از (. از طرف دیگر، عدم ارتباط صحیح میان این سازمان21)

یابی دلیلی بر توفیق نیافتن در دست تواندیمپیش با علم روز دنیا در حوزۀ ورزش بیگانه کرده که این خود 

 ن خود باشد.ها به اهداف خرد و کلاکامل این سازمان

به برقراری ارتباطات صحیح و  توانیورزش کشور م یعلم گاهیجا یمؤثر بر ارتقااز دیگر راهبردهای 

ی و ی ورزشهاباشگاهی مرتبط مانند هاسازمانو دیگر مراکز علمی کشور با دیگر  هادانشگاهمناسب میان 

سلامت و بهداشت و درمان، ی خدماتی و تولیدی ورزش و در تمام سطوح و همچنین حوزۀ هابخش

صورت مناسبی برقرار شود، اشاره کرد. ی و تناسب در ارتباطات بهگذارهدفنحوی که همراستایی در به

دهندۀ خدمات ورزشی و همچنین ورود ی ارائههابخشدر هر صورت برقراری ارتباط صحیح مؤثر میان 

 تواندیمصورت مستقیم و غیرمستقیم شی بهعلوم مرتبط با طراحی، ساخت و ارائۀ تولیدات و خدمات ورز

بر اهمیت توسعۀ علوم ورزشی در کشور اثرگذار باشد که نتیجۀ آن توجه بیشتر به تولیدات علمی در این 

صورت هنوز به هادانشگاهنظران ورزش کشور در ی زیاد صاحبهاتلاشزمینه است، عاملی که با وجود 

 . شودینمهی ی توسط مسئولان مربوطه همرااستهیشا

ست. اورزش کشور  یعلم گاهیجا یمؤثر بر ارتقا یراهبردهاگسترش فرهنگ و انگیزۀ پژوهش از دیگر 

منظور ایجاد و توسعۀ فرهنگ پژوهش با تأکید بر اهمیت و تأثیر آن در صنعت در این زمینه تلاش به

ثرگذار ا تواندیمالمللی و بین ی ورزشی در ابعاد ملیهاتیموفقورزش از یک طرف، و همچنین تأثیر آن بر 

باشد. در حال حاضر نبود انگیزۀ مناسب برای پژوهشگران باتجربه، نبود ثبات شغلی مناسب و وجود عوامل 

ی کشور، و عدم اختصاص دستمزد کافی هادانشگاهمرتبط با فرسایش شغلی برای پژوهشگران جوان در 
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تواند از جمله عوامل کاهش وجود تبعیضات شغلی می در کناربرای هر دو گروه از این اقشار فرهیخته 

ی باکیفیت، تمایل به برخورداری از شغل دوم، توجه بیشتر به کمیت هاپژوهشتمایل این افراد به انجام 

ی علمی و انتشار تعداد بیشتر مقالات، و در نتیجه نادیده گرفته شدن فرهنگ اصلی پژوهش هاپژوهش

ریزی مدون در راستای کاهش موارد ذکرشده، اهمیت دادن به اولویت آنکه برنامهصورت کامل باشد. حال به

 در گسترش فرهنگ صحیح پژوهش تواندیمی مسئولان کشور هاتیحماکیفیت در انتشارات علمی و البته 

 ی نیزارشتهنیبی هاپژوهشدر مراکز علمی کشور در حوزۀ ورزش اثرگذار باشد. از طرف دیگر، توجه به 

بر پیشبرد علوم جدید و خلق نگرشی نوین به موضوعات، که از پتانسیل زیادی برای انتشار تواند علاوهمی

در نشریات معتبر علمی دنیا برخوردار است، بر انگیزۀ پژوهشگران حوزۀ علوم ورزشی اثرگذار باشد. در این 

ای و همچنین نگاه کلیشهای مرتبط با ورزش، کاهش مندی از نگاهی نوین به رشتهزمینه عدم بهره

های مختلف تواند بر توسعۀ ارتباطات علمی میان رشتههای پیشرفتۀ دنیا میالگوبرداری صحیح از دانشگاه

 های مرتبط اثرگذار باشد.علوم ورزشی با دیگر رشته

و مراکز علمی کشور  هادانشگاهی میان المللنیبی علمی هایهمکارهمچنین، تلاش در جهت ارتقای  

شمار علمی بر فواید بیتواند افزونمی کشورهاها و واحدهای مرتبط در دیگر در حوزۀ ورزش با سازمان

روزرسانی علوم ورزشی در های علمی معتبر و توسعه و بهبرای ورزش کشور، مانند انجام و انتشار پژوهش

ردن هشگران و در نتیجه بالا بهای کشور، بر تغییر نگرش به پژوهش، بهبود انگیزۀ استادان و پژودانشگاه

بازدهی عملکرد بخش علمی ورزش کشور اثرگذار باشد. در این زمینه، توجه به تحصیل پژوهشگران در 

 هاسازمانی معتبر دنیا با همراهی هادانشگاههایی غیر از زبان فارسی، تلاش در ایجاد ارتباطات میان زبان

های علمی مشترک، تلاش در جهت انتقال دانشجو ها و نشستهای مرتبط، برگزاری کنفرانسو وزارتخانه

صورت بارزی بر پدیدۀ محوری پژوهش اثرگذار باشد. این نتایج به تواندیمهای معتبر دنیا و استاد دانشگاه

 ،انیو زرتشت یسجاد ،یخانمراد، (0699) افشاری و دانا زاده،گوزلی هاپژوهشی هاافتهبا ی توانیمرا 

 .(60-28)هماهنگ دانست  (0695) ، طاهرپور و بهرامیباقرنژادو  (2118) شاپیب

ی برخاسته از این پژوهش در صورت هاافتیرهبه و در صورت توجه  شدهانیببا توجه به مطالب 

شاهد افزایش میزان تعاملات علمی کشور در این  توانیمارتقای جایگاه علمی ورزش ایران در جهان، 

ی هاحوزهی کشور در هادانشگاهی و با کشورهای پیشرفته و ارتقای سطح علمی المللنیبحوزه در سطح 

 ی کاربردیهاپژوهشمختلف علوم ورزشی بود که این امر موجب پرورش پژوهشگران مستعد و کارا و انجام 

به ارتباط بیشتر صنعت با دانشگاه و بهبود وضعیت  تواندیمکه نتیجۀ آن  شودیممؤثر برای ورزش کشور 
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الای ورزش کشور در و همچنین پیشرفت ب هادانشگاهصنعت ورزش از یک طرف و ارتقای وضعیت مالی 

ی بینجامد. در این زمینه پژوهشگران با انگیزه و اعتماد بیشتر به خود و المللنیبهای ملی و حوزه

ی شخصی و با پشتوانۀ مدیریتی و حمایتی مناسب برای روند رو به رشد ورزش کشور تلاش هاییتوانا

مواره ادامه دارد که در مجموع به ی مبارک و پیشرونده هاچرخهصورت خواهند کرد که این موارد به

 .ارتقای ورزش کشور در ابعاد مختلف علمی و عملی منجر خواهد شد
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Abstract 
The criterion for determining the global position and authority and the basis 
of countries' development depends on the amount of science production and 
research achievements of each country, and this is very important due to the 
various functions of sport sciences at the individual and community levels. 
Hence, the aim of this research was to design a paradigm model of promoting 
the position of Iran's sport sciences in the world based on the Grounded 
Theory. This research was a qualitative research, with a fundamental 
exploratory nature, that was performed with using the systematic approach of 
Strauss and Corbin. The population consisted of prominent professors in the 
field of sports sciences and participants selected by employing the purposive 
sampling method. 10 in-depth interviews were conducted in a semi-structured 
manner and the data were analyzed in three stages of open, axial and selective 
coding which, 71 concepts, 36 categories and 16 theorems were determined. 
Based on the results, support of the knowledge-based organizations, 
knowledge management of individuals in the field of research and operations, 
cooperation and alignment of scientific and sports activities between the 
universities and other related organizations, development of scientific 
communications, culture and research motivation, in the field of sports 
science, were introduced as effective strategies. In this regard, improving and 
developing Iran's scientific interactions in the field of sports science at the 
international level, upgrading the scientific level of research centers and 
universities, developing the sports industry and improving the performance of 
the country’s sport society are the consequences. 
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