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از این تحول قرن اخیر را قرن اکتشاف و اطالع رسانی نامیده اند. در این میان رشته تربیت بدنی مانند سایر علوم 

را مجموعه ای از علوم و فنون می دانند. به نظر می رسد برای همسو  آنبهره مند بوده است، به گونه ای که 

با برنامه پژوهش ها و هم چنین داشتن مراکز منسجم شدن این رشته با دیگر علوم در زمینه های گوناگون انجام 

در جهت بکارگیری و استفاده از این پژوهش ها ضروری است. در این میان برخی از کشور ها با توجه به 

 هورزشی به نتایج درخشانی نائل شده اند. نیل به موفقیت در گروتجربیات خود و آگاهی از بگارکیری تحقیقات 

و است. با شناسایی این مراکز و بررسی برنامه ها و تشکیالت  مؤثربرنامه و مدیریتی کارا و با تشکیالتی منسجم 

ها و با توجه به ساختمان اداری و تشکیالتی حاکم بر کشورمان می توان الگویی را برای این مراکز  آنتشکیالت 

پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور پیشنهاد کرد. مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور که دارای 

های پژوهشی هستند، ن جهت اجرای کارمعی اعتباریو با برنامه و نیز بودجه و منسجم  تشکیالت ساختاری

به کتابخانه ها، شبکه برای تعیین نمونه آماری از طریق مراجعه جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. 

های اطالع رسانی جهانی )اینترنت( و بروشورهای موجود اقدام شد و تالش بر این بود تا مراکزی از کشورهایی 

جهان قرار داشته اند انتخاب شوند، ولیکن ( در رده اول تا دهم 12ا ت 12المپیک )از دوره که در پنج دوره اخیر 

 آوریود را در اختیار قرار داده بودند، محدود شد. برای جمع نمی توان نمونه آماری به مراکزی که اطالعات خ

استفاده شد. برای توصیف و شرح وضعیت مراکز مورد  سؤال 12نیاز پرسشنامه ای مشتمل بر اطالعات مورد 

 Microsoftو تجزیه و تحلیل اطالعات از برنامه نرم افزاری آماری مطالعه از روش آمار توصیفی و برای بررسی 

excel  .استفاده شد 

تربیت اصل از بررسی های به عمل آمده نشان داد بین مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور در رشته نتایج ح

، تحت نظارت، زمینه های فعالیت مؤسساتبدنی و علوم ورزشی و در زمینه های مستقل یا وابسته بودن مراکز، 

نحوه ی انتخاب موضوعات  مخاطبان تحت پوشش، نوع خدمات، نوع مطالعات، نحوه ی ارتباط با دیگر مراکز،

و امکانات، نحوه ی  ساتیتأسانسانی،  نیروی نیتأمپژوهشی، نحوه ی ارتباط با مراکز علمی ورزش، نحوه ی 

جه،معرفی محصوالت و نتیجه پژوهش ها، میزان بودجه و تعداد اعضای شاغل اختالفات اعتبار و بود نیتأم

 معناداری وجود دارد. 
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