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مشخصه اصلی دنیایی که در آن زندگی می کنیم ،دگرگونی های پرشتابی است که تماامی زمیناه هاای
انسان امروزی را تحت تأثیر خود قرار می دهد .نگاهی به دگرگونی هایی که در زمینه علوم و فنااوری در
قرن گذشته رخ داده است ،بیانگر پیشرفت شگرف دانش بشری است که در های دو ره دیگاری از تااری
مشاهده نمی شود ،دلیل اصلی این پیشرفت ها را باید در بهره گیری از دستاورد های پژوهشی و نیز منابع
انسانی و مادی دانست که فرایند رسیدن به این داده ها و تبادل آن ها را امکان پذیر می سازد .بی تردیاد
جهان امروز جهان لحظه ها است.
پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان های توسعه فرهنگی ،اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی
است و توسعه مستقل از پژوهش به دشواری متصور است .در این میان نقش دانشگاه در پارورش نیاروی
پژوهشگر و در نهایت تحول جامعه بر کسی پوشیده نیست .پژوهش های انجام شده نشان مای دهاد کاه
دانشگاه های کشور در ایفای نقش خطیر خود موفق نبوده اند .و کمبود شدید پژوهشگر متخصص ،فضای
پژوهشی ،امکانات و تجهیزات ،دسترسی به اطالعاات روز ،اعتباارات ماالی ،عادم درح صاحیی جایگااه و
اهمیت پژوهش در میان مردم و حتی بعضی از مسئوالن و تصمیم گیرندگان ،سد راه توسعه کمی و کیفی
پژوهش بوده است.
تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به عنوان یکی از حیطه های گسترده علوم از این قاعاده متتتنای نباوده و
پژوهش در این حیطه با موانع جدی در کشور روبرو اسات .پاژوهش حا ار باا هادف شناساایی مواناع و
مشکالت زیادی روبرو است .پژوهش کشور درصدد است تا موانع موجود را شناسایی کارده و راهکارهاای
رفع آن ها را بررسی کند .به همین منظور با بهره گیری از نظرات  841نفر از اعضای هیئت علمی تربیات
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها ،عوامل بازدارنده پژوهش در  5دسته شامل عوامل فردی-اجتماعی ،حرفه
ای-تخصصی ،سازمانی-اداری ،امکاناتی تجهیزاتی و مالی-اقتصادی شناسایی شد .براساا
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