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 کیدهچ

ای برای تغییرات جدی، گذر از وضعیت نامطلوب، ساز توسعه پایدار در جامعه است . هر جامعهپژوهش، زمینه

سازی کارها، نیازمند تحقیقات و مطالعات پژوهشی است . آل و همچنین بهینهرسیدن به وضعیت مطلوب و ایده

تر نسبت به بسیاری از علوم دانشگاهی مسیر ای کمهای دانشگاهی است که با سابقهتربیت بدنی یکی از رشته

کند، در این میان پژوهش در ورزش  و بکارگیری نتایج پژوهشی موضوعی درخور شدن را طی میتوسعه و علمی

 باشد .  اهمیت می

باشد . روش تحقیق هدف از پژوهش حاضر، بررسی تقاضامحورشدن تحقیقات در تربیت بدنی و علوم ورزشی می

آوری گردیده است . ای و پرسشنامه حمعبه شیوه مطالعات کتابخانه آنصیفی تحلیلی بوده و اطالعات از نوع تو

باشد که گروه محققان مشتمل بر اساتید های ورزشی میجامعه تحقیق شامل دو گروه محققان و مدیران سازمان

های شاغل به تحصیل در دانشگاه های مختلفها و دانشجویان دوره دکتری رشته تربیت بدنی با گرایشدانشگاه

ها فعال و معاونین سازمان ها، رؤسای فدراسیوندولتی و گروه مدیران شامل مدیران کل تربیت بدنی استان

آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود . روایی پرسشنامه توسط منتخبی از تربیت بدنی بود . ابزار جمع

نفر ( تائید شد . محاسبه پایایی پرسشنامه با روش آلفای  5یران ) نفر ( و مد 5نظران دانشگاهی ) صاحب

% مشخص گردید . تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده 08% و در بخش محققان 08کرونباخ که در بخش مدیران 

انجام گرفت و هر یک از سؤاالت در دو گروه به صورت توصیفی، مورد بررسی قرار  81نسخه SPSS افزار از نرم

 ها جهت بررسی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . فرضیه آزمون رفته و درگ

 –نتایج تحقیق  نشان داد بین دیدگاه مدیران نسبت به پژوهش و تقاضامحورشدن تحقیق، بین منابع مالی 

تقاضامحورشدن ها و های ورزشی و تقاضامحورشدن تحقیقات و بین کیفیت پژوهشانسانی و قوانین سازمان

دار تحقیقات، رابطه معنی دار وجود دارد . بین تقاضامحورشدن تحقیقات و افزایش تولیدات علمی رابطه معنی

های ها و همچنین بین اولویتمشاهده گردید اما بین نیازهای جامعه در حوزه تربیت بدنی و اجرای پژوهش

 در نشد.دار مشاهده ی توسط محققان رابطه معنیکشور و انتخاب موضوعات پژوهشهای ورزش پژوهشی سازمان

تربیت بدنی به رشته فیزیولوژی ورزش تعلق دارد . از بین تولیدات علمی ایران  محققان حوزه یعلم داتیتول بخش

ای که بیشترین استناد را دریافت کرده بودند همگی در قالب مشارکت علمی انجام شده است و محققان ده مقاله

 اند . ین همکاری علمی را با محققان کشور کانادا انجام دادهایرانی بیشتر
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