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چکيده
پژوهش ،زمینهساز توسعه پایدار در جامعه است  .هر جامعهای برای تغییرات جدی ،گذر از و عیت
نامطلوب ،رسیدن به و عیت مطلوب و ایدهآل و همچنین بهینهسازی کارها ،نیازمند تحقیقات و مطالعات
پژوهشی است  .تربیت بدنی یکی از رشتههای دانشگاهی است که با سابقهای کمتر نسبت به بسیاری از
علوم دانشگاهی مسیر توسعه و علمیشدن را طی میکند ،در این میان پژوهش در ورزش و بکارگیری
نتایب پژوهشی مو وعی درخور اهمیت میباشد .
هدف از پژوهش حا ر ،بررسی تقا امحورشدن تحقیقات در تربیت بدنی و علوم ورزشی میباشد  .روش
تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و اطالعات آن به شیوه مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه حمعآوری
گردیده است  .جامعه تحقیق شامل دو گروه محققان و مدیران سازمانهای ورزشی میباشد که گروه
محققان مشتمل بر اساتید دانشگاهها و دانشجویان دوره دکتری رشته تربیت بدنی با گرایشهای مختلف
شاغل به تحصیل در دانشگاههای دولتی و گروه مدیران شامل مدیران کل تربیت بدنی استانها ،رؤسای
فدراسیونها فعال و معاونین سازمان تربیت بدنی بود  .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته
بود  .روایی پرسشنامه توسط منتخبی از صاحبنظران دانشگاهی (  5نفر ) و مدیران (  5نفر ) تائید شد .
محاسبه پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ که در بخش مدیران  %10و در بخش محققان %18
مشخص گردید  .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  89انجام گرفت و هر یک از
سؤاالت در دو گروه به صورت توصیفی ،مورد بررسی قرار گرفته و در آزمون فر یهها جهت بررسی بین
متغیرها از ریب همبستگی پیرسون استفاده شد .
نتایب تحقیق نشان داد بین دیدگاه مدیران نسبت به پژوهش و تقا امحورشدن تحقیق ،بین منابع مالی
– انسانی و قوانین سازمانهای ورزشی و تقا امحورشدن تحقیقات و بین کیفیت پژوهشها و
تقا امحورشدن تحقیقات ،رابطه معنی دار وجود دارد  .بین تقا امحورشدن تحقیقات و افزایش تولیدات
علمی رابطه معنیدار مشاهده گردید اما بین نیازهای جامعه در حوزه تربیت بدنی و اجرای پژوهشها و
همچنین بین اولویتهای پژوهشی سازمانهای ورزش کشور و انتخاب مو وعات پژوهشی توسط محققان
رابطه معنیدار مشاهده نشد .در بخش تولیدات علمی محققان حوزه تربیت بدنی به رشته فیزیولوژی ورزش
تعلق دارد  .از بین تولیدات علمی ایران ده مقالهای که بیشترین استناد را دریافت کرده بودند همگی در
قالب مشارکت علمی انجام شده است و محققان ایرانی بیشترین همکاری علمی را با محققان کشور کانادا
انجام دادهاند .
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