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 9316عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .
 

های مختلف رشته تربیت بددنی   للد م  ر د در حیطده    د تمامی مطالعات انجام شده در گرایشتحقیق حاضر به بررسی نظام من

هدای االعلداتی ا    های مدرتب  در پایاداه  ها بر اساس کلید  اژهبا جستج ی مقاالت   پایان نامه بدین منظ ر. ف تبال پرداخته است

، تمامی مطالعاتی  هشااه تربیت بدنی   لل م  ر شیپایااه اینترنتی پژ    IRANDOC ،SID ،NOORMAGS،Magiranقبیل 

های اجرایی   پژ هشی در ح  ه  ر د ف تبال انجام شده ب د، استخراج گردیدد   بدا دسدته    ها   دستااهها، سا مانکه در دانشااه

ت به دسدت آمدده بدا    های مختلف رشته تربیت بدنی   لل م  ر شی م رد بررسی قرار گرفتند. سپس، االعلابندی آنها در گرایش

لن ان(   پایان نامه  083لن ان مقاله ) 1301های آمار ت صیفی در قالب جدا ل   نم دارها تفسیر شدند. در حد د استفاده ا  ر د

هدای  های مختلف در  مینه ف تبال انجام شده است. درصد ت  یع فرا انی پایان نامهالرح نیز در دستااه 22لن ان(یافت شد.  551)

 00درصدد، مددیریت  ر شدی     22های فیزی ل ژی  ر د باشد: گرایشهای مختلف بدین ص رت میبه ف تبال در گرایش مرب ط

درصد. درصدد   0درصد   اقتصاد  9درصد، جامعه شناسی  5درصد، بی مکانیک  13درصد، آسیب شناسی  11درصد، رفتار حرکتی 

درصدد،   29باشد: فیزی لد ژی  ر د  ختلف تربیت بدنی بدین ص رت میهای مت  یع فرا انی مقاالت مرب ط به ف تبال در گرایش

درصدد،   12درصدد، جامعده شناسدی     1درصد، بی مکانیک  10درصد، آسیب شناسی 12درصد، رفتار حرکتی  21مدیریت  ر شی 

 ر شدی،   باشدد: جامعده شناسدی  ر شدی، مددیریت     ها نیز بددین صد رت مدی   درصد. درصد ت  یع فرا انی الرح 6اقتصاد ف تبال 

ها بیشترین سده  در  اند. دانشااهدرصد را تشکیل داده 13درصد   رفتار حرکتی  5/22فیزی ل ژی  ر د   آسیب شناسی هر کدام 

اند. در رده بعدی، پژ هشااه تربیت بدنی،   ارت  ر د   ج انان   صددا   سدیما   ت لید لل  ف تبال )پایان نامه   مقاله( را داشته

اند. فدارسی ن ف تبال نقشی در ام ر پژ هشی نداشته است   تنها در چندد سدال اخیدر    های ف تبالی داشتهر الرحهای مالی دحمایت

اندد    ر ند ر  به رشدی داشدته  1090تا  1088های د  همایش للمی برگزار کرده است. کارهای تحقیقاتی ص رت گرفته بین سال

های تحقیقاتی  یادی در ح  ه ف تبال دارند   نیدا  اسدت   ی تربیت بدنی  مینههاتنزل یافته است. هرکدام ا  گرایش 1095در سال 

که اساتید آنها را شناسایی کرده   با استمرار در تحقیقات به پیشرفت ف تبال کش ر کمک نمایند. در این راسدتا، پژ هشدااه تربیدت    

ها معرفدی نمایندد   ا های تحقیقاتی خ د را به دانشااهت انند نیبدنی   لل م  ر شی، فدراسی ن ف تبال،   ارت  ر د   ج انان می

 های تحقیقاتی حمایت مالی داشته باشند.   ا  الرح
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