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تعیین اولویت ها پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان وسیله ای برای اعتبار بخشیدن به
تصمیمات اتخاذ شده تلقی می شود .با تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه علوم ورزشی ،مشخص می
شود که هر کدام از حیطه های ورزشی از اولویت بیشتری برخوردار است .تحقیق حا ر با هدف تعیین
اولویت های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه مدیران و مسئوالن اجرایی تربیت بدنی و
علوم ورزشی کشور انجام شد .در این راستا ،نقطه نظرات و دیدگاه های کلیه مدیران و مسئوالن اجرایی
تربیت بدنی سراسر کشور از طریق یک پرسشنامه پنب بخشی شامل-8 :مشخصات فردی -9مالح های
اولویت تحقیقات  -5حوزه های کالنی تحقیقاتی  -4رشته ها و گرایش های تحصیلی مختلف و  -5یک
سؤال باز جمع آوری شد .در این پژوهش برای جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک دلفای (با روش
از پایین به باال) که در تعیین اولویت های پژوهشی روش مطمئن تر و قابل قبول تری می باشد ،استفاده
به عمل آمد .به منظور بررسی اطالعات به عمل آمد .به منظور بررسی اطالعت بدست آمده با هدف تعیین
اولویت های پژوهشی بخش های مختلف ،از روش های آماری توصیفی استفاده شد .نتایب حاصل از این
تحقیق نشان داد که سه مالح کاربردی بودن( با  895امتیاز) نوآوری و ابتکار(با  855امتیاز) و اهمیت به
ارزش های فرهنگی و اجتماعی(با  850امتیاز) در اجرای پروژه های تحقیقات علوم ورزشی به ترتیب سه
اولویت اول را به خود اختصاص می دهند .در ارتباط با حوزه های کالن تحقیقاتی ،ورزش آموزش و
پرورش(با  810امتیاز) ،ورزش همگانی(با  890امتیاز) و ورزش قهرمانی(با  858امتیاز) به عنوان سه
اولویت اول برگزیده شدند .در خصوص رشته ها و گرایش های تحصیلی (با  851امتیاز) ،آزمایشگاه علوم
ورزشی(با  842امتیاز) و روانشناسی ورزشی (با  849امتیاز) نیز به عنوان سه اولویت اول انتخاب شدند .به
طور کلی با توجه به نتایب بدست امده چنین می توان نتیجه گیری کرد که در بخش تربیت بدنی و علوم
ورزشی تحقیقاتی باید به اجرا دربیاید که ویژگی کاربردی بودن را داشته باشد ،در حوزه ورزش آموزش و
پرورش باشد ،و در ارتباط با علم تمرین (روش شناسی تمرینات ورزشی) باشد .بر همین اسا
به نتایب بدست آمده از اجرای مرحله اول و دوم طرح حا ر و براسا

و با توجه

نیاز های واقعی جامعه ورزش

کشور بوده و از پراکنده کاری ها تحقیقاتی جلوگیری به عمل آورد تا خط مشی در بخش تربیت بدنی و
علوم ورزشی به روشنی ترسیم شود.
واژگان کلیدی :اولویت تحقیقات ،تربیت بدنی و علوم ورزشی ،مالح اولویت ،حوزه های پژوهشی ،تعیین
اولویت.
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