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عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
جمهوری اسالمی ايران

دكترشهرام علم1
  دكترفريدون تندنويس2 
دكترعلی محمد اميرتاش3

چكيده
هدف اين پژوهش، شناسايی و اولويت  بندی عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش 
و پرورش جمهوری اسالمی ايران است. جامعه اين تحقيق را همه كارشناسان ارشد تربيت بدنی شاغل و 
استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران كه طبق آمار سال تحصيلی ١٣٨٦تعداد  
آنها ۵۴۶ نفر است، تشكيل می  دهد. از اين تعداد، ۳۵۰ نفر (۶۴ درصد) به عنوان نمونه آماری پژوهش 
انتخاب شدند. تحقيق حاضر از نوع توصيفی است و اطالعات آن به صورت ميدانی جمع  آوری شده است. 
برای  اوليه  اطالعات  گرفتيم.  بهره  پرسشنامه  و  كتابخانه  ای  مطالعات  از  الزم،  اطالعات  آوری  جمع  برای 
تهيه ساختار پرسش نامه، به روش دلفی جمع آوری شد و سپس سؤال  های آن مورد تحليل عوامل (از نوع 

مؤلفه  های اصلی) و آزمون  های مربوطه قرار گرفت.
 پژوهش حاضر برای تعيين پايايی پرسشنامه از روش آلفای كرونباخ استفاده کرد كه حاصل آن برای 
کل پرسشنامه ۰/۸۸ به دست آمد. برای تجزيه و تحليل داده  ها از تحليل عاملی و روش  های  آمار توصيفی 
مانند محاسبه فراوانی، درصد، ميانگين و انحراف معيار استفاده کرديم. يافته  های مهم اين تحقيق نشان 

*تاريخ دريافت:87/8/29                 تاريخ آغاز بررسی:  87/9/13                         تاريخ تصويب: 88/2/16
  (shahramalam@yahoo.com :پست الكترونيكی).1ــ دكتری تربيت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

2ــ دانشيار گروه تربيت بدنی دانشگاه تربيت بدنی 
3ــ دانشيار گروه تربيت بدنی دانشگاه تربيت بدنی
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داد: از ميان عوامل سازمانی و اداری، عامل «وجود قوانين و مقررات جامع برای حمايت اصولی و مستمر 
از پژوهش  های انجام شده»، و از ميان عوامل امكاناتی و مالی عامل «افزايش ميزان حق  التحقيق متناسب با 
حق  التدريس در آموزش و پرورش» و از ميان عوامل حرف ه ای و تخصصی، عامل «آشنايی پژوهشگران 
تربيت بدنی آموزش و پرورش با چگونگی استفاده از امكانات پژوهشی، اطالع رسانی و آزمايشگاهی» و 
دانشگاه های  در  بدنی  تربيت  ماهر  پژوهشگران  عامل «تربيت  اجتماعی،  و  فردی  عوامل  ميان  از  باالخره 
کشور»، مؤثرترين عوامل توسعه فعاليت های پژوهشی در تربيت بدنی آموزش و پرورش به شمار می  آيند.                                                                                                                         

کليد  واژه  ها: پژوهش، تربيت بدنی، آموزش و پرورش

مقدمه
جستجو و پژوهش كنيد و بپرسيد تا حقايق برايتان گويا گردد؛ بدانيد كه بی 

پرسش پاسخی منی شنويد و بی پژوهش حقيقتی منی  يابيد.
امام علی(ع)

عنوان  به  كه  جايی  تا  دارند،  ويژه  جايگاهی  و  اهميت  كنونی  عصر  در  پژوهشی  فعاليت  های   
شاخصی برای تعيني ميزان توسعه يافتگی كشورها به شمار می  روند. حتقيق و پژوهش، كليد اصلی 
«توسعه همه  جانبه و استقالل» يك كشور است؛ از همني رو اهميت و اعتبار دادن به بخش پژوهش 

«سرمايه ملی» تلقی می  شود(علم، 1386: 43).
پژوهش پس از تربيت نيروی انسانی كارآمد، يكی از پايه  های توسعه اجتماعی، فرهنگی، 
سياسی و اقتصادی است و توسعه پايدار و اصولی در بلند مدت بدون پژوهش به دشواری تصور 
می  شود(نوروزی، 1375: 3).در كشورهای توسعه يافته به ويژه در چند دهه اخير، فعاليت  های 
مطالعاتی و حتقيقاتی در زمينه های گوناگون علوم چنان اهميتی داشته  اند كه نه تنها بدون آن هيچ 
برنامه  ريزی و سياست  گذاری اجنام منی  گيرد، بلكه زندگی روزمره شهروندان به طور مستقيم و در 
همه زمينه ها از نتايج چنني فعاليت  هايی متأثر است. در اين جوامع، فعاليت  های پژوهشی ديگر به 
چند دانشمند و آزمايشگاه در مراكز آموزشی و حتقيقاتی محدود منی  شود، زيرا فرهنگ تأمل، تعمق، 
جستجو و مجادله كه يكی از ابتدايی  ترين پيش  شرط  های ضروری برای فعاليت  های پژوهشی است 
در همه سطوح نظام آموزشی به ويژه آموزش و پرورش اين كشورها، چنان گسترده و فراگير است 
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كه به عنوان اصل مورد توجه خاص برنامه  ريزان و سياست گذاران قرار دارد .
كشور- نيز  و  توسعه   يافته  كشورهای  نزد  حتقيقات  شاخص  های  برخی  وضعيت  به  نگاهی 
تفكر  و  تأمل  به  را  ما  ايران،  در  مذكور  شاخص  های  وضع  با  آن ها  تطبيق  و  توسعه  حال  در  های 
جدی وا می  دارد. برآورد جهانی نشان می  دهد سهم اعتبارات حتقيقات به توليد ناخالص ملی در 
كشورهای پيشرفته ميان 2/5 تا 3 درصد است، در حالی كه اين نسبت در ايران طول دهه اخير 

0/2 تا 0/4 درصد در نوسان است(سالنامه يونسكو، 1998).
مطالعه و بررسی پژوهش  های در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه و رفع موانع فعاليت  های 
پژوهشی در كشور از سال 1345 تا كنون، نشان می دهد بيشترين عواملی كه به آن اشاره شده بود، 
ارسی، 1375؛  ساعی  پژوهشی(اسدی، 1382؛  امور  به  كافی  بودجه  اختصاص  از:  عبارتند 
نژاد،  هاشميان  1381؛  مهديانی،  1373؛  مفيدی،  1379؛  خانلو،  قره  1380؛  طايفی، 
1374)، همكاری و هماهنگی ميان گروه  ها، واحدها، دانشگاه  ها و وزارتخانه  ها(اسدی، 1382؛ 
ساعی ارسی، 1375؛ صادقی، 1370؛ كردی، برجسته، شريف نژاد، 1381)، تدوين قوانني 
و مقررات جامع برای حمايت اصولی و مستمر از پژوهشگران و پژوهش  های اجنام شده (اسدی، 
دانشگاه های  در  حق التدريس  با  متناسب  حق  التحقيق  ميزان  افزايش   ،(1376 فرخی،  1382؛ 
كشور (فرخی، 1376؛ كاردان، 1375)، توجه مسئولني به موضوع پژوهش(فرخی، 1376؛ 
علمی(عبدالهی،  حتقيق  روش  های  با  دانشگاه  ها  اساتيد  كافی  آشنايی   ،(1382 رسالت،  نشريه 
به  دانشگاه  اساتيد  تدريس  ساعات  نداشنت  تراكم   ،(1373 مفيدی،  1376؛  فرخی،  1383؛ 
منظور ايجاد فرصت كافی برای فعاليت  های پژوهشی(صادقی،1370؛ فرخی، 1376؛ كاردان، 
1375؛ لهسايی  زاده، 1375؛ مجله سخن، 1345؛ مفيدی، 1373)، حل مشكالت معيشتی 

و تنگناهای اقتصادی پژوهشگران(صادقی، 1370؛ نوروزی، 1375).
 پژوهش درباره عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در كشور نشان می دهد تقريبا همه محققان در 
واحدهای علمی و حتی مراكزی كه از اين پژوهش  ها بهره می  گيرند، به ثمر دهی اندك حتقيقات در 
فعاليت  های پژوهشی به  دليل محدوديت  های موجود در كشور اعتقاد دارند. بر اين اساس و به دليل اينكه 
دامنه تأثيرگذاری و تأثير پذيری حركت پژوهشی و حتقيقات علمی در سطح ملی مطرح است، امروزه 
هر اقدامی، در هر بخشی برای تبيني ضرورت حتقيق و شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه فعاليت های 

پژوهشی اهميت دارد؛ البته بخش تربيت بدنی و ورزش كشور از اين قاعده مستثنی نيست .
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در  پژوهش  مشكالت  و  موانع  « شناسايی  عنوان  با  حتقيقی  در  سال 1379  در  خانلو  قره   
تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  های كشور»، عوامل بازدارنده بسيار مؤثر در توسعه پژوهش 

را از ديدگاه اعضای هيئت علمی تربيت بدنی دانشگاه  ها چنني اولويت  بندی می كند:
گرايش اساتيد به سوی فعاليت  های پر درآمد به جای پژوهش به علت تنگنا های اقتصادی، 
پايني بودن سهم پژوهش در بودجه ورزش كشور، فراهم نبودن تسهيالت الزم برای شركت اساتيد 
تربيت بدنی و علوم ورزشی در همايش  های بني  املللی، كمبود تعداد مراكز پژوهشی اختصاصی 
بهره  علت  به  پژوهش  موضوع  به  بدنی  تربيت  مديران  كردن  توجه  كمتر  كشور،   در  بدنی  تربيت 

نگرفنت از متخصصان تربيت بدنی در مديريت ورزش كشور (قره خانلو، 1379،ص 84).
تطبيقی  و  شناختی  مطالعات  نتيجه  در  نيز  ايران  اسالمی  جمهوری  بدنی  تربيت  سازمان   
خود، ضعف  های توسعه پژوهش در تربيت بدنی و ورزش كشور را چنني فهرست كرده است: 
فقدان ارتباط نظام  مند ميان مراكز حتقيقاتی ورزشی داخل و خارج از كشور، كاستی  های ارتباط 
ميان مراكز پژوهشی ورزشی، كمبود نيروی انسانی متخصص برای پژوهش در ورزش، فقدان 
ورزش  در  پژوهش  تقاضا ی  و  عرضه  نداشنت  هماهنگی  خصوصی،  ورزشی  پژوهشی  مراكز 
كشور، ارتباط نداشنت مراكز پژوهشی و سازمان  های ورزشی، ضعف امكانات و  جتهيزات  مراكز 

پژوهشی ورزشی (سند تفصيلی نظام جامع توسعه تربيت بدنی و ورزش كشور، 1381). 
 مطالعه و بررسی پژوهش  ها در ديگر كشورها نشان می دهد محققان كشورهای مذكور عوامل 
مؤثر بر توسعه فعاليت  های پژوهشی در ورزش را چنني عنوان كرده بودند: افزايش بودجه مطالعات 
پژوهشی (انستيتوی  و  علمی  مؤسسات  و  ورزشی  حتقيقات  مراكز  دانشگاه  ها،  ورزش  به  مربوط 
ورزش استراليا،1 2002)، برنامه ريزی مناسب مسئوالن برای استفاده از حتقيقات ورزشی (موسسه 
شناخت  توسعه  رسانی (تامسون،3 1989)،  اطالع  مراكز  تأمني  ژاپن،2 2002)،  ورزش  علوم 
وآگاهی پژوهشگران از كاربرد فنون و فناوری  های پژوهشی جديد در ورزش (بوريت و همكاران،4 
1994)(تامسون،1998)، توسعه توان پشتيبانی آموزش عالی و استفاده از ظرفيت  های دانشگاهی 

1. Australian Institute of Sport.  
  2. Japan Institute of Sports Science  
  3. Tomson.  
4. Burwite & et all  
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(شورای ورزش ايرلند،1  2003)، ايجاد ارتباط بيشتر ميان قهرمانان و مراكز پژوهشی ورزشی، 
برنامه  ريزی برای توسعه ابداعات ورزشی، توجه به حتقيقات كاربردی در ورزش (انستيتوی ورزش 
استراليا، 2002؛ سند راهبردی ورزش كانادا،2 1998)، افزايش تعامل ميان پروژه  های حتقيقاتی 
و افزايش هم نيروزايی حتقيقات در ورزش (مؤسسه علوم ورزش ژاپن، 2002)، گسترش كنفرانس  

های مراكز حتقيقاتی در ارتباط با علوم ورزشی(بوريت و همكاران 1994).
 مطالعه پژوهش  ها در بخش  های گوناگون و با توجه به اين كه پايه و اساس رشد، سالمتی 
شود (مظفری، 1375،  می   برنامه  ريزی  كشور  پرورش آن  آموزش و  جامع های در  نشاط هر  و 
33)، نقش آموزش و پرورش درايجاد حتول در نونهاالن، نوجوانان و جوانان و سراجنام حتول در 
جامعه بر كسی پوشيده نيست. سالمتی، شادابی، رشد و پيشرفت هر جامعه، از نظام آموزشی 
آن جامعه سرچشمه می  گيرد، بنابراين بايد بيشترين و كيفی  ترين برنامه  ريزی  های حتقيقاتی در نظام 
آموزشی كشور به ويژه در آموزش و پرورش صورت گيرد؛ اما متأسفانه در اين بخش نيز می  بينيم 
بحث پژوهش و حتقيق و تكيه بر نتايج آن در جهت استفاده كامل در برنامه  ريزی  ها تاكنون مورد 
عنايت الزم قرار نگرفته است و بسياری از اقدامات فقط بر اساس جتربيات، مشاهدات و ساليق 
شخصی برنامه  ريزی و اجرا می  شود كه در اين راستا مسائل مربوط به تربيت بدنی و تندرستی از 

ساير قسمت  های آموزش و پرورش مستثنی نبوده است. 
تربيت بدنی و تندرستی مي تواند در  بخشيدن كمّی و كيفی به  آموزش و پرورش با اهميت 
همه سطوح حتصيلی  عالوه بر تأمني و تضمني سالمت جامعه، شالوده ورزش كشور را پی  ريزی 
كند. بی  ترديد اعتالی بهداشت، تندرستی، تربيت بدنی و ورزش در جامعه ما زمانی ميسر است 
كه حتولی سازنده و مثبت در برنامه  ها ايجاد شود؛ بازنگری در برنامه  های گذشته و حال و تدوين 
جانب های  همه  گسترده   حتقيقات  و  پژوهش  مطالعه،  به  ترديد  بدون  مؤثر،  و  كارآمد  برنامه  های 
نياز دارد كه نتايج آن بتواند خط مشی  های برنامه جديد را تعيني كرده، صحت انطباق آن ها را با 

نيازهای اساسی جامعه در حال حتول ما تضمني كند.
 هر چند آموزش و پرورش در سال  های اخير تربيت بدنی را به ويژه در زمينه نيروی انسانی 
به طور قابل توجهی گسترش داده است، اما متناسب با آن، در امور پژوهشی چه از نظر كّمی و چه 
 1. Irish Sport Council  
 2. Sport Canada Policies  
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از نظر كيفی كمتر رشدی مشاهده مي شود، به طوری كه بخش اعظم فعاليت  های پژوهشی در اين 
مناسب  برنامه  ريزی  های  و  سياست  ها  از  هم  آن  كه  است  تكميلی  حتصيالت  نامه  های  پايان   حيطه، 

پيروی منی كند.
و  آموزش  وزارت  در  تندرستی  و  بدنی  تربيت  با  مرتبط  مصوب  طرح  های  اندك  اجرای   
پتانسيل  های فراوان برای  گستردگی و با داشنت  پرورش آن هم در وزارتخانه  ای با اين وسعت و 
تا   1379 سال  های  طول  در  مثال  برای  است.  تأمل  قابل  بسيار  پژوهشی،  مطالعات  و  حتقيق 
است  نشده  اجرا  طرحی  هيچ گونه  تا 1381  سال  های 1380  طول  در  و  طرح  يك  تن ها   1380
(سجادی،24:1384). به عبارت ديگر، در طول دو سال، فقط يك طرح پژوهشی مرتبط با 

تربيت بدنی در وزارت آموزش و پرورش اجنام شد.
 حال اين سؤال مطرح مي شود كه چرا تربيت بدنی آموزش و پرورش به رغم داشنت امكانات 
بالقوه و نيروی انسانی حتصيل كرده، نتوانسته است در زمينه حتقيقات گام  های مؤثرتری بر دارد و 

انگيزه بسياری از نيروهای تخصصی خود را در اين بخش تقويت كند؟
كه  است  ضروری  و  پسنديده  موجود،  پتانسيل  و  امكانات  شرايط،  به  توجه  با  بنابراين   
گوناگون  جنبه  های  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  بدنی  تربيت  در  پژوهش  توسعه  بر  مؤثر  عوامل 

شناسايی و اولويت  بندی شده، در گام بعدی در قالب راهكارهای مناسب ارائه شود. 

روش شناسی تحقيق
ميدانی  صورت  به  و  پرسشنامه  با  آن  داده  های  و  است  توصيفی  نوع  از  حاضر  حتقيق 

جمع  آوری شده  اند. 

جامعه و نمونه تحقيق
و  خدمت  محل  فردی،  مشخصات  به  محقق  دست يابی  به  توجه  با  حاضر،  پژوهش  در    
آدرس دقيق همه اعضای جامعه آماری، پرسشنامه  ها با همكاری تربيت بدنی وزارت آموزش و 
پرورش،  برای توزيع به مراكز استان  ها ارسال شد. از جامعه 546 نفری كارشناسان  ارشد تربيت 
بدنی، 350 نفر كه بيشترين سوابق پژوهشی را داشتند به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند و به عنوان 

منونه آماری حتقيق انتخاب شدند.
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ابزار اندازه  گيری
 بررسی وضعيت موجود و شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش 
و پرورش، با پرسشنامه ه ای كه در آن 46 سؤال به روش دلفی جمع  آوری و طراحی شده بود، 
صورت گرفت. اين سؤال  ها مورد حتليل عوامل (از نوع مؤلفه  های اصلی) قرار گرفت كه با داده  
های اين حتقيق، آزمون (KMO) و آزمون كرويت بارتلت، برای حتليل عوامل، مناسب تشخيص 

داده شدند. سپس با آزمون اسكری، چهار عامل قابل استخراج به دست آمد.
 حتليل عوامل داده  ها بر مؤلفه  های اصلی، پس از 8 چرخش از نوع وارمياكس و همچنني به 
كارگيری آزمون نرمال سازی كيسر و با تعيني نقطه برش و بار عاملی حداقل 0/40 مورد حتليل 
قرار گرفت. بنابراين عامل اول و دوم هر كدام با 15 سؤال، عامل سوم با 7 سؤال و عامل چهارم 
با 5 سؤال مشخص شد. همچنني از مجموع 46 سؤال، 4 سؤال روی هيچ يك از چهار عامل 

قرار نگرفتند و در نتيجه حذف شدند.
شرح  اين  به  داشنت،  موضوعيت  به   دليل  گرفتند،  قرار  عامل  هر  روی  بر  كه  سؤال  هايی 

نام گذاری شدند: 
عامل اول: سازمانی و اداری؛ عامل دوم: امكاناتی و مالی؛ عامل سوم: حرفه ای و تخصصی 

و عامل چهارم: فردی و اجتماعی. 
پرسشنامه  كل  برای  كه  شد  استفاده  كرونباخ   آلفای  روش  از  پرسشنامه،  پايايی  تعيني  برای 
و  حرفه ای  عوامل  مالی 0/86،  و  امكاناتی  عوامل  اداری 0/87،  و  سازمانی  عوامل   ،0/88

تخصصی0/81 و عوامل فردی و اجتماعی 0/74 به دست آمد.

روش  های آماری
 روش آلفای كرونباخ برای محاسبه پايايی؛ 

 روش  های  آمار  توصيفی برای محاسبه فراوانی، درصد، ميانگني و انحراف معيار؛ 
 حتليل عاملی برای شناسايی و اولويت  بندی عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی 
وزارت آموزش و پرورش؛ جتزيه و حتليل داده  های جمع  آوری شده، با نرم افزار كامپيوتری 

«SPSS» صورت گرفت. 
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نتايج و يافته  های تحقيق
پژوهش  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  بار  شدند.  اولويت بندی  جدول  چهار  قالب  در  حتقيق  يافته  های 
در تربيت بدنی آموزش وپرورش نيز با يك جدول و دو شكل شامل شاخص  های آماری عوامل 

چهارگانه، به ترتيب زير ارائه شده است:
 جدول۱. اولويت و بار عوامل سازمانی و اداری مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش

بارعاملیعاملاولويت

0/71قوانني جامع برای حمايت اصولی و مستمر از پژوهش  های اجنام شده درآموزش و پرورشاول

0/70توجه  مسئوالن تربيت بدنی آموزش و پرورش به موضوع پژوهشدوم

0/66مهارت و جتربه كافی مسئوالن مراكز پژوهشی تربيت بدنی، جهت پاسخ گويی به پژوهشگرانسوم

0/63اعتقاد مسئوالن تربيت بدنی آموزش و پرورش به كاربرد نتايج پژوهش های اجنام شدهچهارم

0/62اولويت  بندی دقيق و با تعيني حدود عناوين پژوهشی تربيت بدنی آموزش و پرورشپنجم

0/62جايگاهی مشخص برای پژوهش  های آموزش و پرورش برای رشد و توسعه تربيت بد نی در كشورپنجم

 اهميت به پژوهش  های مرتبط با تربيت بدنی متناسب با پژوهش  های علوم ديگر درآموزش وهفتم
پرورش

0/58

0/58ارتباط مستمر تربيت بدنی آموزش و پرورش با دانشگاه  های كشورهفتم

0/55برخورداری مراكز پژوهشی تربيت بدنی آموزش و پرورش از فضای ويژه و مناسبنهم

0/54اعتقاد مسئوالن آموزش و پرورش به كاربرد نتايج پژوهش  های اجنام شده در حيطه تربيت بدنیدهم

0/50برخورداری از يك نظام پژوهشی مشخص و تعريف شده در تربيت بدنی آموزش و پرورشيازدهم

0/50ارتباط مستمر تربيت بدنی آموزش و پرورش با  مراكز بني  املللی علوم ورزشیيازدهم

 برگزاری دوره  ها و  كارگاه  های مرتبط با فعاليت  های پژوهشی در تربيت بدنی آموزش وسيزدهم
پرورش

0/47

0/46ارتباط مستمر با ساير مراكز پژوهشی كشور به ويژه مراكز وابسته به سازمان های ورزشیچهاردهم

0/45توجه  مسئوالن آموزش و پرورش به موضوع پژوهشپانزدهم
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با توجه به جدول 1، از ميان عوامل سازمانی و اداری، «قوانني جامع برای حمايت اصولی 
و مستمر از پژوهش های درآموزش و پرورش» و « توجه مسئوالن تربيت بدنی آموزش و پرورش به 

موضوع پژوهش» بيشترين بار عاملی را دارند.
جدول۲. اولويت و بار عوامل امكاناتی و مالی مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش

بارعاملیعاملاولويت

0/79افزايش حق  التحقيق متناسب با حق التدريس در آموزش و پرورشاول

0/67افزايش بودجه اختصاصی به فعاليت  های پژوهشی در تربيت بدنی آموزش و پرورشدوم

0/66اطمينان به عوايد مادی حاصل از پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش به عنوان يك منبع درآمدسوم

0/61قوانني و مقررات مالی آسان و ترغيب كننده برای اجنام دادن پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورشچهارم

0/58دسترسی پژوهشگران تربيت بدنی به كتب، مجالت، اسناد و مدارك تخصصی در آموزش و پرورشپنجم

0/57افزايش بودجه اختصاصی به فعاليت  های پژوهشی در آموزش و پرورشششم

0/54تأكيد بر فعاليت  های پژوهشی در تربيت بدنی متناسب با آموزش آن در نظام آموزش و پرورشهفتم

0/52برخورداری پژوهشگران تربيت بدنی از تشويق و حمايت  های معنوی در آموزش و پرورشهشتم

0/51مشخص شدن ارزش، اهميت و جايگاه پژوهش و پژوهشگر در نظام ارزشی جامعهنهم

0/50دسترسی مراكز اطالع رسانی موجود در تربيت بدنی آموزش و پرورش به دانش روزدهم

0/46مصرف درست اعتبارات مالی تخصيص يافته به امر پژوهشيازدهم

0/46رفع مشكالت معيشتی و تنگناهای اقتصادی پژوهشگران در آموزش و پرو رشيازدهم

0/41زمينه فرهنگی مناسب در جامعه برای فعاليت  های پژوهشی در تربيت بدنی آموزش و پرورشسيزدهم

0/41فراهم شدن تسهيالت برای شركت پژوهشگران تربيت بدنی در همايش  های علمی بني املللیسيزدهم

0/40جتهيزات و امكانات آزمايشگاهی مناسب و مرتبط با تربيت بدنی در آموزش و پرورشپانزدهم

با توجه به جدول 2، از ميان عوامل امكاناتی و مالی «افزايش حق  التحقيق متناسب با حق 
التدريس در آموزش و پرورش » و « افزايش بودجه اختصاصی به فعاليت  های پژوهشی در تربيت 

بدنی آموزش و پرورش » بيشترين بار عاملی را دارند.
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جدول۳. اولويت و بار عوامل حرف های تخصصی مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش

بارعاملیعاملاولويت

 آشنايی پژوهشگران تربيت بدنی با چگونگی استفاده از امكانات پژوهشی، اطالع رسانیاول
وآزمايشگاهی

0/77

0/74آشنايی پژوهشگران تربيت بدنی آموزش و پرورش با فنون و روش  های پژوهش علمیدوم

0/72آشنايی پژوهشگران با مقررات اداری مربوط به پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورشسوم

0/71آگاهی پژوهشگران از اولويت  های پژوهشی در تربيت بدنی آموزش و پرورشچهارم

0/57تسلط پژوهشگران تربيت بدنی آموزش و پرورش به زبان انگليسی برای استفاده از منابع خارجیپنجم

0/53آگاهی پژوهشگران تربيت بدنی آموزش وپرورش با دشوار و زمان بر بودن فعاليت  های پژوهشیششم

0/52ارائه طرح  های علمی پژوهشی با ساختاری قوی توسط پژوهشگران تربيت بدنی آموزش و پرورشهفتم

پژوهشگران  «آشنايی  تخصصی،  حرف های  عوامل  ميان  از  می دهد  نشان   3 جدول    
تربيت بدنی با چگونگی استفاده از امكانات پژوهشی، اطالع رسانی و آزمايشگاهی» و «آشنايی 
بار  بيشترين  علمی»   پژوهش  روش  های  و  فنون  با  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربيت  پژوهشگران 

عاملی را دارند.
جدول۴. اولويت و بار عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش

بارعاملیعاملاولويت

0/74تربيت  پژوهشگران ماهر تربيت بدنی در دانشگاه های كشوراول

0/72توجه به دروس روش حتقيق و آزمايشگاه در دوره  های حتصيالت تكميلیدوم

 آگاهی معلمان، مربيان و مدرسان ورزشی كشور در ارتباط با تبديل شدن به عناصر فقط مصرفسوم
كننده نتايج پژوهش  های خارجی

0/66

0/61استفاده معلمان، مربيان و ورزشكاران كشور از يافته  های پژوهشی تربيت بدنی آموزش وپرورشچهارم

0/53رفع كمبود معلم و تراكم ساعات تدريس جهت ايجاد فرصت برای پژوهش در آموزش و پرورشپنجم

 جدول 4 نشان می دهد از ميان عوامل فردی و اجتماعی، «تربيت پژوهشگران ماهر تربيت 
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بدنی در دانشگاه  های كشور» و «توجه به دروس روش حتقيق و آزمايشگاه در دوره  های حتصيالت 
تكميلی» بيشترين بار عاملی را دارند.

جدول۵. شاخص  های آماری عوامل چهارگانه با استفاده از تحليل مؤلفه  های اصلی

                                     
         

ميزان
 

اشتراک

مقدار
 ويژه

درصد
 واريانس
 تبيين شده

تراكمی  درصد 
واريانس تبيين شده

تعداد
سؤاالت

0/4669/1719/9319/9315عامل اول: سازمانی و اداری

0/2184/299/3229/2515عامل دوم: امكاناتی و مالی

0/1743/427/4436/697عامل سوم: حرفه ای و تخصصی

0/1402/765/9942/685عامل چهارم: فردی و اجتماعی

 شاخص های آماری
عوامل

شکل۱. تعداد سؤاالت و درصد واريانس تبيين شده در عوامل مؤثر برای توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش        

درصـد واريانس تعيين شده

تعداد سؤاالت

سازمانی و اداریامكاناتی و مالیحرفه ای و تخصصیفردی و اجتماعی

شکل۲. سهم اشتراک عوامل جهت توسعه پژوهش در تربيت 

بدنی آموزش و پرورش        

فردی و اجتماعی

حرفه ای و تخصصی

امكاناتی و مالی

سازمانی و اداری

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 29، سال هشتم، بهار 1388 112

جدول 5 و شكل  های 1و2 نشان می  دهند چهار عامل استخراج شده، در مجموع 42/68 
سهم  بيشترين  اداری  و  سازمانی  عامل  واقع،  در  می  كنند.  تبيني  را  مقياس  كل  واريانس  درصـد 
واريانس (19/93) و اشتراك 46 درصد را در تبيني مقياس مذكور بر عهده دارد و عوامل فردی 

و اجتماعی كمترين سهم واريانس (5/99) و اشتراك (14درصد) را در مقياس تبيني می  كنند.

بحث و نتيجه گيری
يافته  های حتقيق در ارتباط با عوامل سازمانی و اداری نشان داد «قوانني جامع برای حمايت 
مسئوالن  «توجه  و  است»  شده  اجنام  پرورش  و  درآموزش  كه  پژوهش  هايی  از  مستمر  و  اصولی 
مؤثرترين عامل  های  عاملی،  بيشترين بار  تربيت بدنی آموزش و پرورش به موضوع پژوهش» با 
در  می  آيند.  شمار  به  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربيت  در  پژوهش  توسعه  برای  اداری  و  سازمانی 
اين خصوص فرخی (1376) در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر نگرش اساتيد دانشگاه عالمه 
طباطبايی نسبت به پژوهش و موانع حتقيق در دانشگاه  ها» به اين نتيجه رسيد كه مقررات و قوانني 

جامعی برای حمايت اصولی از پژوهش  ها وجود ندارد.
 قره خانلو (1379) نيز در حتقيقی با عنوان «شناسايی موانع و مشكالت پژوهش در تربيت 
بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  های كشور» از توجه كم مسئوالن كشوری و مديران تربيت بدنی به 
امر پژوهش و اعتقاد كامل نداشنت مسئوالن كشور به كاربرد نتايج پژوهش  هايی كه در زمينه تربيت 
بدنی و علوم ورزشی اجنام شد ه اند، به عنوان دو عامل بازدارنده توسعه پژوهش اشاره می  كند. 
از  استفاده  برای  مسئوالن  مناسب  برنامه  ريزی   (2002) ژاپن  ورزشی  علوم  مؤسسه  همچنني 

حتقيقات ورزشی را به عنوان يكی از راهكارهای توسعه و بهبود پژوهش ارائه داده است. 
و  خانلو 1379  قره  فرخی 1376،  پژوهش  يافته  های  با  آن  هم خوانی  و  حتقيق  اين  نتايج 
مؤسسه علوم ورزشی ژاپن 2002، اهميت و تأثير اين دو عامل را در توسعه فعاليت  های پژوهشی 
آموزش و پرورش و همچنني در وزارت علوم كه متولی اصلی حتقيقات در كشور است به خوبی 
در  ها  برنامه  ريزی  و  گذاری  هدف  كلی،  سياست  های  اين كه  به  توجه  با  بنا براين  می دهد.  نشان 
آموزش و پرورش و نيز در همه دستگاه  ها و نهادهای كشور را در دست دارند، توجه و حمايت 

آنان از فعاليت  های پژوهشی می  تواند از مهم  ترين عوامل توسعه پژوهش به شمار آيد.
و  قوانني  تدوين  و  پژوهش  امر  به  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربيت  مسئوالن  بيشتر  توجه 
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مقررات جامع برای حمايت اصولی و مستمر از پژوهش  ها، عالوه بر رونق و توسعه پژوهش در 
تربيت بدنی، موجب توسعه بهداشت، تندرستی و ورزش قهرمانی كشور در آينده خواهد بود، 

زيرا دانش  آموزان امروز آينده سازان فردای جامعه هستند.
وضعيت  و  شرايط  همچنني  و  اداری (جدول2)  و  سازمانی  عامل  پانزده  از  حاصل  نتايج   
ويژه  به  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  می دهد  نشان  بدنی  تربيت  در  پژوهش  توسعه  برای  موجود 
مسئوالن تربيت بدنی آن وزارتخانه بايد به موضوع فعاليت  های پژوهشی و كاربرد نتايج حاصل 
از آن توجه بيشتری داشته باشند، مراكز پژوهشی تربيت بدنی آموزش و پرورش، عالوه بر مجهز 
شدن به فضای ويژه و مناسب، مديرانی متخصص و با جتربه كافی داشته باشند؛ عناوين پژوهشی 
در  بدنی،  تربيت  با  مرتبط  پژوهش  های  به  شده،  اولويت  بندی  حدود  تعيني  با  و  دقيق  طور  به 
آموزش و پرورش متناسب با رشته  های ديگر اهميت داده شود. همچنني تربيت بدنی آموزش و 
پرورش بايد با دانشگاه  های كشور، مراكز بني  املللی علوم ورزشی و ساير مراكز پژوهشی كشور 
و  باشد  داشته  مستمری  و  نزديك  ارتباطی  دارای  ورزشی،  سازمان  های  به  وابسته  مراكز  ويژه  به 
فعاليت  های پژوهشی تربيت بدنی آموزش و پرورش در آن وزارتخانه نظامی مشخص داشته و در 

چشم انداز توسعه تندرستی و ورزش كشور از جايگاه تعريف شده  ای برخوردار شود.
 يافته  های حتقيق درباره عوامل امكاناتی و مالی، نشان داد «افزايش حق  التحقيق متناسب با 
حق التدريس در آموزش و پرورش» با بيشترين بار عاملی، مؤثرترين عامل  امكاناتی و مالی برای 
توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش به شمار می  آيد. قره خانلو(1379) در حتقيقی با 
عنوان «شناسايی موانع و مشكالت پژوهش در تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  های كشور» به 
اين نتيجه دست يافت كه تأكيد بيشتر نظام دانشگاهی كشور به آموزش در رشته تربيت بدنی و علوم 

ورزشی در مقايسه با پژوهش، يكی از عوامل بازدارنده بسيار مؤثر در اين زمينه به شمار می  آيد.
در  كه  دريافت  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  در  پژوهشی  موانع  بررسی  با  نيز  فرخی(1376)   
پژوهش  حق  الزحمه  ميزان  بودن  كمتر  و  می  شود  داده  بها  آموزش  از  كمتر  پژوهش  به  دانشگاه  ها 
نسبت به حق الزحمه تدريس، يكی از موانع مهم توسعه پژوهش مطرح است. براساس پژوهش 
حق  پرداخنت  صرف  دانشگاه  بودجه  از  مهمی  بخش  كشور،  دانشگاه  های  در  كاردان(1375) 

التدريس می  شود. 
تأييد  را  پيشني  پژوهش  های  نتايج  حاضر،  پژوهش  نتايج  می دهد  نشان  پژوهش  يافته  های 
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نيازهای  از  بيش  كشور  آموزشی  نيازهای  گفت  می  توان  جامعه،  فرهنگ  به  توجه  می كند.با 
پژوهشی شناخته شده  اند. به همني دليل در سطوح گوناگون علمی، فعاليت  های آموزشی نسبت 
به فعاليت  های پژوهشی با اهميت  تر پنداشته می  شوند؛ بنابراين می  بينيم تأكيد و سرمايه  گذاری 

بيشتری در آموزش نسبت به پژوهش اجنام شده  است.
بسياری از پژوهشگران تربيت بدنی در وزارت آموزش و پرورش مانند پژوهشگران ديگر 
به دليل پايني بودن حق  التحقيق نسبت به حق التدريس و همچنني عوايد مالی بسيار كمی از اجنام 
دادن پژوهش و اطمينان نداشنت به منبع درآمد آن، به اضافه  كاری در تدريس روی می  آورند و از 
تصميم  يا  و  تغيير  می  شود،  تأكيد  آموزش  به  پژوهش  از  بيش  پرورش  و  آموزش  نظام  در  كه  آجنا 

جديدی در اين زمينه اتخاذ نشده، فعاليت  ها به صورت روزمره و تكراری ادامه دارد.
در  پژوهشی  فعاليت  های  به  اختصاصی  بودجه  داد «افزايش  نشان  پژوهش  اين  ديگر  يافته   
در  پژوهش  توسعه  برای  مؤثر  مالی  و  امكاناتی  عامل  دومني  پرورش»،  و  آموزش  بدنی  تربيت 
تربيت بدنی آموزش و پرورش به شمار  می  آيد. در اين زمينه گروه مشاوران كانب (1355) در 
طرح پژوهشی جامعی با عنوان «تعيني توان پژوهشی كشور» كمبود بودجه حتقيق را يكی از تنگناها 

و مشكالت توسعه پژوهش در كشور برشمردند(به نقل از نوروزی، 1375).
كمبود بودجه حتقيق را يكی از مشكالت توسعه حتقيق  پژوهشی،  صادقی(1370) نيز در 
پيشرفت  انسانی بيان می كند. بر اساس پژوهش مفيدی(1373) با عنوان «موانع  در رشته علوم 
فعاليت  های پژوهشی»، كمبود بودجه حتقيق، يكی از موانع اصلی پيشرفت فعاليت  های پژوهشی 
اعتبار  و  بودجه  پژوهشی،  مشكالت  درباره  پژوهشی  در  هاشميان(1374)  مي شود.  معرفی 

حتقيقاتی را در مرتبه دوم مشكالت گزارش كرده است.
پژوهش،  تنگناهای  و  موانع  بررسی  با   (1375) ارسی  ساعی  مانند  ديگری  محققان 
طبقه  بندی  ايران  در  پژوهش  توسعه  اصلی  موانع  از  يكی  را  حتقيق  برای  بودجه  نيافنت  تخصيص 
كرده است و اسدی (1382) در مقاله خود، فقدان بودجه كافی را از مهم  ترين عوامل مؤثر در 
ركود نسبی و عدم توسعه يافتگی پژوهش در كشور بر می  شمارد. طايفی(1380) نيز با بررسی 
اعتبار  ميزان  كاهش  محققان،  درصد    85 می  گيرد  نتيجه  ايران  در  حتقيق  توسعه  فرهنگی  موانع 
مركز پژوهشی محل كار خود را بر جلوگيری از حتقيقات بسيار مؤثر دانسته  اند؛ همچنني سازمان 
جمهوری اسالمی(1381) كه در كتابچه «توسعه علمی و پژوهش» كمبود اعتبارات را به عنوان 
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يكی از مشكالت توسعه پژوهش از ديدگاه مسئوالن و صاحب نظران فهرست كرده است.
نتايج پژوهش  های صورت گرفته با نتايج اين پژوهش همخوانی دارد؛ به عبارت ديگر آنچه 
بر آن  محدوديت  ها  شناسايی  همچنني  و  پژوهش  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در  محققان  همه 
اتفاق نظر داشتند و همه پژوهشگران در گرايش  ها و محيط  های گوناگون كشور بر آن متفق  القول 
بودند، همانا تأثير قابل توجه تخصيص بودجه كافی به توسعه فعاليت  های پژوهشی است. از آن 
جا كه بيشتر نهادها و سازمان  های كشور، دولتی هستند و قوانني مالی دولتی تقريبًا در همه جا به 
بودجه  تخصيص  بخش  ها،  ساير  مانند  نيز  پرورش  و  آموزش  در  می  شود،  اجرا  مشابه  صورت 

كافی به امر پژوهش، به عاملی مهم و حياتی تبديل شده است. 
اگرچه در چند سال اخير با مصوبه دولت مبنی بر اين كه وزارتخانه  ها، سازمان  ها و نهادها 
تخصيص  ظاهر  در  دهند،  اختصاص  پژوهش  امر  به  را  خود  بودجه  از  درصد  دو  تا  يك  موظفند 
خوبی به فعاليت  های پژوهشی داده  اند، اما در عمل می  بينيم كه پژوهش برای بيشتر دستگاه  ها، 
اعتباری در حد بيالن كار و لزوم جذب بودجه و درآمد را تأمني می كند، به طوری كه اين بودجه 

در لوای فعاليت های پژوهشی، صرف فعاليت  های ديگر می  شود. 
مسئوالن  توجيه  براساس  وزارت خانه  اين  در  دولت  مصوبه  اين  اين كه،  توجه  قابل  نكته 
مبنی بر جنومی بودن بودجه ساالنه وزارت آموزش و پرورش،  عملی و قابل اجرا نيست؛ بنابراين 
اختصاص بودجه به فعاليت  های پژوهشی در آموزش و پرورش و سازمان  های تابعه در استان  ها، 

بر اساس ساليق شخصی و تشخيص مديران و مسئوالن ارشد صورت می  گيرد.
وضعيت  و  شرايط  همچنني  و  مسئوالن (جدول3)  مالی  و  امكاناتی  عامل  پانزده  از  نتايج 
موجود برای توسعه پژوهش در تربيت بدنی نشان می دهد بايد عالوه بر تخصيص بودجه كافی، 
تأكيد  بيشتر  بدنی  تربيت  در  پژوهش  به  شوند،  مصرف  مناسب  تری  سازوكار  با  مالی  اعتبارات 
پاگير  و  دست  و  سخت  مالی  مقررات  و  قوانني  يابد،  افزايش  پژوهشگران  حق  التحقيق  شود، 
امكانات  و  جتهيزات  به  پژوهشگران  احتياج  باشد،  كننده  ترغيب  و  آسان  پژوهش،  دادن  اجنام 
آزمايشگاهی و همچنني اطالعات تخصصی از مراكز اطالع رسانی موجود برآورده شود، شرايط 
علمی  همايش  های  در  شركت  برای  شايستگی،  صورت  در  پژوهشگران  كه  باشد  به گون های 
بني  املللی تسهيالت دريافت كنند و در مجموع، حمايت  های معنوی و تشويق  های مناسبی برای 

ايجاد انگيزه  های بيشتر صورت گيرد.
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يافته  های حتقيق در ارتباط با عوامل حرف های و تخصصی، نشان داد «آشنايی پژوهشگران 
تربيت بدنی با چگونگی استفاده از امكانات پژوهشی، اطالع رسانی و آزمايشگاهی» و «آشنايی 
بار  بيشترين  با  علمی»  پژوهش  روش  های  و  فنون  با  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربيت  پژوهشگران 
عاملی، مؤثرترين عامل  های حرف های و تخصصی برای توسعه پژوهش در تربيت بدنی آموزش 

و پرورش به شمار می  آيند. 
عبدالهی (1383) در مقاله ای با عنوان «پژوهش علمی و موانع آن در ايران»، از ضعف دانش 
و مهارت  های محققني به عنوان يكی از موانع توسعه پژوهش ياد كرده است. مهديانی(1381) نيز 
در حتقيقی با عنوان «جايگاه ايران در توليد علمی جهان و سهم هر يك از گروه  های شش گانه در آن»، 

ضعف بنيه علمی نويسی محققان را به يكی از ضعف  های توسعه پژوهش در كشور بيان كرد. 
درباره  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  اساتيد  نگرش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  با  فرخی(1376) 
پژوهش و موانع حتقيق در دانشگاه، به اين نتيجه رسيد كه بيشتر اساتيد با روش  های علمی پژوهش 

آشنايی كامل ندارند.
و  بدنی  تربيت  توسعه  جامع  نظام  تفصيلی  سند  در  بدنی(1381)  تربيت  سازمان  همچنني 
و  حرفه ای  پژوهشگران  فقدان  كه  دريافت  خود  تطبيقی  و  شناختی  مطالعات  با  كشور،  ورزش 
متخصص در زمينه ورزش، يكی از ضعف  های توسعه پژوهش در تربيت بدنی و ورزش كشور به 
 شمار می  رود. و باالخره بوريت و همكارانش(1994) در پژوهشی با عنوان «خط مشی آينده در 
حتقيقات علوم ورزشی» و تامسون (1998) در گزارش حتقيق خود با عنوان «حتقيقات ورزشی در 
استراليا» از توسعه شناخت وآگاهی پژوهشگران در كاربرد فنون و فناوری  های پژوهشی جديد در 

ورزش، به عنوان يكی از عوامل مؤثر در توسعه فعاليت  های پژوهشی نام برده  اند.
 همخوانی نتايج حتقيقات مذكور با يافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد تخصص فنی و 
حرفه های پژوهشگران در حوزه  های پژوهشی ذيربط، از عوامل زيربنايی، مهم و مؤثر در توسعه 
اگرچه  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  می  توان  راستا  اين  در  می  رود.  شمار  به  پژوهشی  فعاليت  های 
عوامل حرفه ای و تخصصی، بيشتر به استعداد، تخصص و تالش علمی پژوهشگران بستگی دارد 
بهبود  برای  پرورش  و  آموزش  برنامه  های  تأثير  اما  پرورش،  و  آموزش  حال  شرايط  و  وضعيت  تا 
بدنی  تربيت  واقع  در  گرفت.  ناديده  منی  توان  را  خدمت  اثنای  در  پژوهشگران  تخصصی  ارتقاء  و 
آموزش و پرورش با برنامه  های صحيح و كارشناسی  های دقيق می  تواند در شكوفايی استعدادها، 
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فعاليت  های  توسعه  موجب  بيشتر،  تالش  برای  پژوهشگران  انگيزه  افزايش  و  تخصص  بردن  باال 
پژوهشی در تربيت بدنی شود.

موجود  وضعيت  و  شرايط  همچنني  و  تخصصی (جدول3)  و  حرفه ای  عامل  هفت  نتايج 
به  و  جامع  شفاف،  دقيق،  رسانی  اطالع  با  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربيت  بايد  می دهد  نشان 
دوره   مستمر  برگزاری  با  كند،  آگاه  پژوهش  اداری  مقررات  و  قوانني  از  را  پژوهشگران  موقع، 
های آموزشی ضمن خدمت، آنان را با چگونگی استفاده از امكانات پژوهشی، اطالع رسانی و 
آزمايشگاهی آشنا سازد و با تأكيد بر فعاليت  های پژوهشی و حمايت از پژوهشگران، آن ها را به 
مطالعه و يادگيری فنون و روش  های پژوهش علمی، چگونگی ارائه طرح  های پژوهشی و ترجمه 

متون تخصصی، ترغيب و تشويق كند.
يافته  های حتقيق در ارتباط با عوامل فردی و اجتماعی نشان داد «تربيت پژوهشگران ماهر 
دوره  های  در  آزمايشگاه  و  حتقيق  روش  دروس  به  «توجه  و  كشور»  دانشگاه  های  در  بدنی  تربيت 
توسعه  برای  اجتماعی  و  فردی  عامل  های  مؤثرترين  عاملی،  بار  بيشترين  با  تكميلی»  حتصيالت 
پژوهش در تربيت بدنی آموزش و پرورش به شمار مي روند. قره  خانلو (1379) با بررسی موانع 
و مشكالت پژوهش در دانشگاه  های دولتی به اين نتيجه رسيد كه توجه اندك به دروس آزمايشگاه 
و روش حتقيق در دوره  های حتصيالت تكميلی و تربيت نشدن پژوهشگران ماهر در حيطه تربيت 
پژوهشی  فعاليت  های  توسعه  بر  مؤثر  بازدارنده  عامل  دو  دانشگاه  ها،  در  ورزشی  علوم  و  بدنی 

تربيت بدنی بوده است.
شورای ورزشی كشور ايرلند(2003) تأكيد ويژه ای بر توسعه توان پشتيبانی آموزش عالی 
و استفاده از ظرفيت  های دانشگاهی دارد و از آن به عنوان مؤثرترين عامل توسعه حتقيقات ورزشی 
نام می برد كه البته با يافته  های اين پژوهش همخوانی دارد. از آن  جا كه در نظام آموزشی دانشگاه  
همني  نيز  بدنی  تربيت  رشته  در  شود،  می   داده  اهميت  آموزش  به  پژوهش  از  بيش  كشور،  های 
محدوديت را می  بينيم،  به طوری كه ساز   و كار آموزشی و ارزشيابی رشته تربيت بدنی در بيشتر 

دانشگاه  ها، به فعاليت  های پژوهشی اهميت چندانی منی  دهند.
 بيشتر فارغ التحصيالن دوره  های كارشناسی  ارشد و دكتری در رشته تربيت بدنی، در طول 
مدت دانشجويی خود كه چندين سال طول می  كشد فقط دو پژوهش شامل پايان  نامه كارشناسی  
با  نداشنت  قبلی  آشنايی  دليل  به  نيز  پژوهش  دو  اين  در  كه  می  دهند  اجنام  را  دكتری  رساله  و  ارشد 
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فعاليت  های حتقيقاتی، با مشكالت زيادی رو به  رو مي شوند.
در  پژوهشی  فعاليت  های  توسعه  برای  آن ها  فارغ  التحصيلی  از  پس  و  نهايت  در  امر  اين 
خواهد  بروز  محدوديت  و  تنگنا  عنوان  به  كشور  دانشگاه  های  و  پرورش  و  آموزش  بدنی  تربيت 
بدنی،  تربيت  رشته  تكميلی  حتصيالت  دوره  های  التحصيالن  فارغ   بيشتر  اينكه  به  توجه  با  كرد. 
نوعی  به  و  شد  خواهند  علوم  وزارت  يا  و  پرورش  و  آموزش  از  اعم  كشور  آموزشی  نظام  جذب 
ويژه  به  دانشگاه  ها  بايد  بود،  خواهند  كشور  ورزش  و  بدنی  تربيت  آينده  پژوهشگران  و  مدرسان 
در دوره  های كارشناسي ارشد و دكتری تربيت بدنی، پژوهشگران ماهری تربيت كنند. به طوری 
كه دانشجويان در اين دوره  ها با دروس روش حتقيق و آزمايشگاه بيشتر آشنا شوند و اساتيد برای 

پژوهش  های آتی آنان را به نحو شايسته ای راهنمايی كنند.
آمد،  به  دست  اجتماعی(جدول4)  و  فردی  عامل  پنج  از   كه  نتايجی  به  توجه  با  نهايت  در 
عالوه بر دو عاملی كه از آن ها در اين خصوص برای توسعه پژوهش در تربيت بدنی بحث شد، 
از  استفاده  با  تا  شوند  توجيه  ای  شايسته  طور  به  ورزشكاران  و  معلمان  مربيان،  تا  است  الزم 
آن ها  شدن  تبديل  از  جلوگيری  بر  عالوه  بومی،  و  داخلی  حتقيقات  يافته  های  و  آمار  اطالعات، 
و  بدنی  تربيت  در  پژوهش  می  كنند،  مصرف  را  خارجی  پژوهش  های  نتايج  فقط  كه  عناصری  به 

ورزش كشور نيز، پيشرفت و توسعه قابل توجهی داشته باشد. 
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