
 مرور نظام مند مطالعات حوزه ورزش زنان
 مجری: دکتر نازنین راسخ

 7931عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

 

نامه  انی(، پاN=5511) قیتحق یبود. جامعه آمار یات حوزه ورزش زنان در سطح ملپژوهش، مرور نظام مند مطالع نیهدف از ا

 اتیبود که بنا برمقتض 5831تا  5831و مقاالت چاپ شده در حوزه ورزش زنان از سال  یپژوهش یها، رساله ها، طرح ها

برگه  کیشامل  قیر مورد استفاده در تحقانتخاب شدند  ابزا یعنوان نمونه آمار هاسناد ب هیمحتوا، کل لیبرتحل یمبتن قاتیتحق

 لیو تحل هیتجز یدرصد بدست آمد. برا 31اسکات  یفرمول پ لهیکدگذاران آن به وس نیتوافق ب بیشده بود که ضر یکدگذار

در سطح  EXCELL2007و  SPSS18نرم افزار  ن،یدو( و همچن ی)آزمون اسکات و خ یو استنباط یفیداده ها از آمار توص

 5831 یسالها یانجام شده درحوزه ورزش زنان درط قاتیتحق شترینشان داد که ب قیتحق جیاستفاده شد. نتا P ≥11/1 یدار یمعن

به  5831تا  5831 یانجام شده در خصوص ورزش زنان در فاصله سال ها قاتیدرصد(. کل تحق 3/83اند ) افتهیانتشار  5831تا 

 یدرصد( از اسناد را مقاالت به خود اختصاص داده اند. در مورد مولفه ورزش 1/31تعداد، ) نیسند بوده است که از ا5511تعداد 

و  یفوتبال و فوتسال،  آب ،یبیترک ،یورزش یرشته ها نیدرصد( و در ب 1/13درصد ) نیشتریب یورزش همگان ،یمورد بررس

آنها از  قیروش تحق شتریتصاص داده اند.   باسناد را به خود اخ نیعناو نیشتریب صد،در 3/5و  1/1، 8/1، 8/1با  بیبه ترت یهمگان

درصد( بوده است.  5/35) یدرصد( و از نظر هدف کاربرد 8/68) یشیآزما مهیدرصد(، از نظر اجرا ن 8/15) یفینظر راهبرد توص

فاده مورد است یریروش نمونه گ نیشتری( بدرصد1/66ساده ) یبدون درنظر گرفتن موارد نامشخص، تصادف یرینمونه گ یروش ها

ابزار مورد  تیاستفاده را داشته اند که وضع نیشتریدرصد( ب 3/81درصد( و آزمون )1/15پرسش نامه ) یابزارها ن،یبوده اند. همچن

اشاره نشده،  رددرصد(  بوده است. بدون درنظر گرفتن موا 61محقق ساخته ) شتریاستفاده بدون درنظر گرفتن موارد نامشخص، ب

استفاده را داشته اند. عالوه  نیشتریب ییایو پا ییروا یروش ها نیدرصد( در ب1/68کرونباخ ) یو آلفادرصد(  8/3) یصور ییروا

به  تیدرصد(. در نها3/58استفاده را داشته است ) نیشتریدر اسناد ب یریابزار اندازه گ یها اسیمق نیدر ب کرتیل اسیمق ن،یبرا

 یتوجه به مولفه ها و رشته ها نهیشده درحوزه ورزش زنان، در زم انجام قاتیتحق یرسد که در مورد پوشش موضوع ینظر م

مولفه ها  نیاز ا کیهر  تیشود با توجه به اهم یم شنهادیو ابزار تعادل وجود ندارد و پ یروش شناس نیمختلف و همچن یورزش

شود به منظور عمق دادن به  یشنهادمیپ تی. و در نهارندیقرار گ سندگانینو توجهمورد استقبال و   در آنها، یقیتحق ازیدر کشور و ن

 جهت داده شوند. یو کاربرد یفیورزش زنان، پژوهشگران به سمت مطالعات ک طهیدر ح قاتیتحق
 

 مقاله ها، ورزش زنان، ایران ،طرح های پژوهشینامه ها، رساله ها و  انیمحتوا،  پا لیتحل ها: دواژهیکل


