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  چكيده
. بـود ي عوامل مؤثر بر توسعه  پژوهش در تربيت بدني آموزش و پرورش جمهوري اسـالمي ايـران   هدف اين پژوهش شناسايي و اولويت بند     

تشـكيل داده   جامعه اين تحقيق را كليه كارشناسان ارشد تربيت بدني شاغل و مستخدم رسمي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران 
. تحقيق حاضر از نوع توصيفي انتخاب شده و اطالعات آن به صورت ميداني جمـع  به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند نفر 350 بود كه

آوري شده است. براي جمع آوري اطالعات الزم در اين پژوهش از مطالعات كتابخانه اي و پرسشنامه استفاده شده اسـت. جهـت تهيـه سـاختار     
رح شده پرسشنامه، مورد تحليل عوامل(از نوع مؤلفه هاي اصلي) پرسشنامه، اطالعات اوليه به روش دلفي جمع آوري شد و سپس  سؤال هاي ط

ابر و آزمون هاي مربوطه قرار گرفت. در اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده كه براي كل پرسشنامه بر
وجـود قـوانين و مقـررات جـامع بـراي      «سازماني و اداري، عامـل  از ميان عواملبه دست آمد. يافته هاي مهم اين تحقيق نشان داد كه:  88/0با 

بـا حـق    تناسـب ميـزان حـق التحقيـق م   افـزايش  «و از ميان عوامل امكاناتي ومالي عامـل » انجام شده يحمايت اصولي و مستمر از پژوهش ها
ت بـدني آمـوزش و پـرورش بـا چگـونگي      آشنايي پژوهشگران تربي«از ميان عوامل حرفه اي و تخصصي، عاملو » التدريس در آموزش و پرورش

پژوهشـگران مـاهر تربيـت     تربيـت «عوامل فردي و اجتماعي، عامل و باالخره از ميان» استفاده از امكانات پژوهشي، اطالع رساني و آزمايشگاهي
                                         .         دنشبا مي تربيت بدني آموزش و پرورش مؤثرترين عوامل توسعه فعاليت هاي پژوهشي در» انشگاه هاي كشوردر د بدني

  پژوهش، تربيت بدني، آموزش و پرورش :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
شنويد و  بي  نميكه بي پرسش پاسخي  يا گردد بدانيدجستجو و پژوهش كنيد و بپرسيد تا حقايق برايتان گو 

 )موال علي(ع نمي يابيد.پژوهش حقيقتي 
هاي پژوهشي در عصر كنوني از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است كه از آن به عنوان يك شاخص براي تعيين  فعاليت      

يك كشور است از » مه جانبه و استقاللتوسعه ه«ميزان توسعه يافتگي كشورها استفاده مي شود. تحقيقات و پژوهش كليد اصلي
 تلقي مي شود.» سرمايه ملي «همين رو اهميت و اعتبار دادن به بخش پژوهش به عنوان 

هاي مختلف علوم از چنان  اي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينهه ي اخير، فعاليت توسعه يافته به ويژه در چند دهه در كشورهاي   
ي  نجام نمي گيرد بلكه زندگي روزمرهه تنها بدون آن هيچ برنامه ريزي و سياست گذاري ااهميتي برخوردار شده است كه ن

هاي پژوهشي ديگر  ا است. در اين جوامع فعاليته ا متأثر از نتايج اين نوع فعاليته ن به طور مستتقيم و در همه زمينهشهروندا
حقيقاتي نمي باشد زيرا فرهنگ تأمل، تعمق، جستجو و منحصر و محدود به چند دانشمند و آزمايشگاه در مراكز آموزشي و ت

هاي پژوهشي است در كليه سطوح نظام آموزشي به ويژه  هاي ضروري براي فعاليت كه يكي از ابتدايي ترين پيش شرط مجادله
ه ريزان و آموزش و پرورش اين كشورها چنان گسترده و فراگير شده است كه به عنوان يك اصل مورد توجه و عنايت خاص برنام

  سياستگذاران قرار دارد.
تطبيق آنها با وضع  هاي در حال توسعه وكشورهاي توسعه يافته و نيز كشور هاي تحقيقات در نزد نگاهي به وضعيت برخي شاخص

ت به مل و تفكر جدي وا مي دارد. برآورد جهاني حاكي از آن است كه سهم اعتبارات تحقيقاهاي مذكور در ايران، ما را به تأ شاخص
 4/0تا  2/0درصد است در حالي كه اين نسبت در ايران طي دهه اخير  3تا  5/2 توليد ناخالص ملي در كشورهاي پيشرفته بين

  ).سالنامه يونسكونوسان بوده است( درصد در
در كشور از  يپژوهش هاي ؤثر بر توسعه و رفع موانع فعاليتعوامل م هاي انجام شده در ارتباط با پژوهش و بررسي با مطالعه       

اختصاص بودجه كافي به امور  شده بود عبارت است از: به آن اشارهي كه عواملتا كنون، بيشترين  1345سال
قوانين و  ) تدوين13،5،3،1(ها ها و وزارتخانه ها، واحدها، دانشگاه همكاري و هماهنگي ميان گروه) 1،3،6،9،13،15،16،21پژوهشي(

با  تناسبميزان حق التحقيق مافزايش  ،)1،8(انجام شده يها پژوهش پژوهشگران و ولي و مستمر ازمقررات جامع براي حمايت اص
عدم تراكم ساعات  )15،8،7هاي تحقيق علمي( ها با روش نشگاهآشنايي كافي اساتيد دا )10،8(هاي كشور انشگاهدر د حق التدريس

حل مشكالت معيشتي و ، )15،13،12،10،8،5(يپژوهش هاي يتفعال صت كافي براي فر به منظور ايجاد تدريس اساتيد دانشگاه
   ).19،5تنگناهاي اقتصادي پژوهشگران(

 و اتنشان مي دهد كه؛ اعتقاد به ثمردهي اندك تحقيقانجام شده در زمينه عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در كشور  هاي پژوهش 
حتي مراكزي  اً مورد قبول تمام واحدهاي علمي، محققان وبه دليل محدوديت هاي موجود در كشور، تقريب يپژوهش هاي فعاليت

كه دامنه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري حركت پژوهشي و  آنها بهره مي گيرند. بر اين اساس و به دليل  است كه از اين پژوهش
ؤثر بر عوامل م يشناساي تحقيقات علمي در سطح ملي مطرح است، امروزه هر اقدامي، در هر بخشي براي تبيين ضرورت تحقيق و

 حائز اهميت مي باشد كه بخش تربيت بدني و ورزش كشور  از اين قاعده مستثني نيست. يهاي پژوهش توسعه فعاليت

ربيت بدني و علوم شناسايي موانع و مشكالت پژوهش در ت« طي تحقيقي تحت عنوان  )1379حوزه تربيت بدني، قره خانلو(در       
اي هيات علمي تربيت بدني را از ديدگاه اعض در توسعه پژوهش ثري خيلي مؤ رندهعوامل بازدا، »هاي كشور ورزشي  دانشگاه

هاي پر درآمد به جاي پژوهش به علت تنگناهاي  كرده بود: گرايش اساتيد به سوي فعاليتاين چنين اولويت بندي  ها، دانشگاه
ربيت بدني و علوم تسهيالت الزم براي شركت اساتيد ت اقتصادي، پايين بودن سهم پژوهش در بودجه ورزش كشور، فراهم نبودن

هاي بين المللي، كمبود تعداد مراكز پژوهشي اختصاصي تربيت بدني در كشور، توجه كمتر به موضوع پژوهش از  ورزشي در همايش
  ).9(يت بدني در مديريت ورزش كشورگيري از متخصصان ترب يران تربيت بدني به علت عدم بهرهسوي مد
از سند تفضيلي نظام جامع توسعه تربيت » توسعه علمي و پژوهشي « تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران نيز در كتابچه  سازمان

پژوهش در تربيت بدني و ورزش كشور را در نتيجه مطالعات شناختي و تطبيقي خود  توسعه بدني و ورزش كشور، ضعف هاي
هاي ارتباط بين  رزشي داخل و خارج از كشور، كاستين مراكز تحقيقاتي وفقدان ارتباط نظام مند بي چنين فهرست كرده است: 

ي، عدم مراكز پژوهشي ورزشي، كمبود نيروي انساني متخصص براي پژوهش در ورزش، فقدان مراكز پژوهشي ورزشي خصوص
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شي، ضعف امكانات و  ي پژوهش در ورزش كشور، عدم ارتباط بين مراكز پژوهشي و سازمان هاي ورزهماهنگي بين عرضه و تقاضا
   ).24(تجهيزات  مراكز پژوهشي ورزشي

هاي  عوامل مؤثر بر توسعه فعاليتپژوهش هاي انجام شده در ديگر كشورها، محققان كشورهاي مذكور و بررسي  مطالعه با     
ز تحقيقات ورزشي و ها، مراك ه مطالعات مربوط به ورزش دانشگاهافزايش بودج در ورزش را چنين عنوان كرده بودند:پژوهشي 

مين مراكز اطالع تأ )،26سؤولين براي استفاده از تحقيقات ورزشي(مريزي مناسب  برنامه )،22مؤسسات علمي و پژوهشي(
توسعه توان  )،28،23هاي پژوهشي جديد در ورزش( وريي پژوهشگران از كاربرد فنون و فناآگاه توسعه شناخت و )،28رساني(

ان و مراكز پژوهشي ورزشي، ايجاد ارتباط بيشتر بين قهرمان)، 25هاي دانشگاهي( فاده از ظرفيتپشتيباني آموزش عالي و است
هاي تحقيقاتي و  )، افزايش تعامل بين پروژه27،22ريزي جهت توسعه ابداعات ورزشي، توجه به تحقيقات كاربردي در ورزش( برنامه

  ).23اي مراكز تحقيقاتي در ارتباط با علوم ورزشي()، گسترش كنفرانس ه26افزايش هم نيروزايي تحقيقات در ورزش(
و با توجه به اين كه نقش آموزش و پرورش در ايجاد تحول در  هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف ژوهشپ با مطالعه     

شرفت هر جامعه نونهاالن، نوجوانان و جوانان و سرانجام تحول در جامعه بر كسي پوشيده نيست و چون سالمتي، شادابي، رشد و پي
هاي  ريزي ها و كيفي ترين برنامه ، الزم است بيشترين سرمايه گذارياي همگي از نظام آموزشي آن جامعه سرچشمه مي گيرد

تحقيقاتي در نظام آموزشي كشور به ويژه در آموزش و پرورش صورت گيرد. ولي متأسفانه در اين بخش نيز شاهد هستيم كه بحث 
ها تاكنون مورد عنايت الزم قرار نگرفته و بسياري از  ريزي جهت استفاده كامل در برنامه ر نتايج آن درپژوهش و تحقيق و تكيه ب

كه در اين راستا مسايل مربوط به تربيت  ريزي و اجرا مي شود ات، مشاهدات و ساليق شخصي برنامهاقدامات صرفاً بر اساس تجربي
 .ه استو پرورش نبودهاي آموزش  ي و تندرستي مستثني از ساير قسمتبدن

سطوح تحصـيلي مـي توانـد عـالوه بـر      كيفي به تربيت بدني و تندرستي در كليه  آموزش و پرورش با اهميت بخشيدن كمي و      
را پي ريزي كند. بي ترديد اعتالي بهداشت، تندرستي، تربيـت بـدني و ورزش    ، شالوده ورزش كشورمين و تضمين سالمت جامعهتأ

و  هـاي گذشـته   ؛ بـازنگري در برنامـه  هاي جاري آن به عمل آيد ولي سازنده و مثبت در برنامهميسر است كه تح در جامعه ما زماني
ي است كه نتايج آن ا همه جانبه  وهش و تحقيقات گستردةبدون شك نيازمند مطالعه، پژ ، جاري و تدوين برنامه هاي كارآمد و مؤثر

تحول ما تضـمين كنـد.   ده و صحت انطباق آنها را با نيازهاي اساسي جامعه در حال هاي برنامه جديد را تعيين نمو بتواند خط مشي
هاي اخير تربيت بدني آموزش و پرورش از گسترش قابل توجهي به ويژه در زمينه نيروي انساني برخـوردار بـوده امـا     اگرچه در سال

كمتر مشاهده شده است به طوري كه بخش اعظم  متناسب با آن چنين رشدي در امور پژوهشي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي
ها و  برنامـه   آن هم از سياستفعاليت هاي پژوهشي در اين حيطه معطوف به انجام پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي مي باشد كه 

پرورش آن در وزارت آموزش و  ب مرتبط با تربيت بدني و تندرستياجراي اندك طرح هاي مصو هاي مناسب پيروي نمي كند. ريزي
و مطالعات پژوهشي، بسيار قابل تأمـل   ه اي با اين وسعت و گستردگي و با داشتن پتانسيل هاي فراوان جهت تحقيق رتخاهم در وزا

هـيچ گونـه طرحـي اجـرا نشـده       1381تا  1380تنها يك طرح و طي سال هاي  1380تا  1379هاي  است. به طور مثال طي سال
سال فقط يك طرح پژوهشي مرتبط با تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش بـه انجـام رسـيده    ). به عبارتي در مدت دو 13است(
ال مطرح است كه به چه دليل تربيت بدني آموزش و پرورش به رغم برخورداري از امكانات بالقوه و نيروي انساني حال اين سؤ است.

اشته و انگيزه بسياري از نيروهـاي تخصصـي خـود را در ايـن     هاي موثرتري برد وانسته است در زمينه تحقيقات گامتحصيل كرده نت
عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در  بخش تقويت نمايد؟ لذا با توجه به شرايط، امكانات و پتانسيل موجود، پسنديده و ضروري است تا

ي ايـن عوامـل در قالـب    تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش از جنبه هاي مختلف شناسايي و اولويت بندي شـده تـا در گـام بعـد    
 راهكارهاي مناسب ارائه گردد . 

  
  روش شناسي تحقيق

از كل جامعه  تحقيق حاضر از نوع توصيفي انتخاب و داده هاي آن توسط پرسشنامه و به صورت ميداني جمع آوري شده است.     
براي  وان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند.نفر به پرسشنامه ارسالي پاسخ دادند و به عن 350 ،كشور كارشناسان ارشد تربيت بدني

توسط يك پرسشنامه باز و به  ،پژوهش در تربيت بدني آموزش و پرورشمؤثر بر توسعه  عامل 46پرسشنامه،  اوليه تهيه ساختار
ن قرارگرفت كه با انجام  آزمو )يل عوامل (از نوع مؤلفه هاي اصليمورد تحل عامل 46سپس اين  .روش دلفي جمع آوري شد

)KMO  و آزمون كرويت بارتلت، داده هاي اين تحقيق براي تحليل عوامل، مناسب تشخيص داده شدند در ادامه بوسيله آزمون (
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چرخش از نوع  8عامل قابل استخراج به دست آمد. تحليل عوامل داده ها روي مؤلفه هاي اصلي پس از  دسته اسكري، چهار
مورد تحليل قرار  40/0حداقل  و با تعيين نقطه برش و بار عاملي مال سازي كيسرواريماكس  و همچنين به كارگيري آزمون نر

سؤال مشخص گرديد.  5سؤال و عامل چهارم با 7سوال، عامل سوم با 15گرفت كه در نتيجه آن عامل اول و دوم هر كدام با 
با  ر نگرفتند و در نتيجه حذف شدند.روي هيچ كدام از چهار عامل قرا سؤال 4تحليل عوامل شده  سؤال 46مجموع همچنين از 

هاي قرار گرفته روي هر عامل، نام گذاري آنها به اين شرح انجام شد: عامل اول؛سازماني و اداري، عامل  توجه به موضوعيت سؤال
 در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي دوم؛امكاناتي و مالي، عامل سوم؛حرفه اي و تخصصي و عامل چهارم؛فردي و اجتماعي.

توصيفي  آمار هاي روشاز در اين تحقيق  به دست آمد. 88/0پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ  استفاده شده كه براي كل پرسشنامه 
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر توسعه براي  يتحليل عاملو از روش  محاسبه فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار براي

 تفاده گرديد . زارت آموزش و پرورش اسدني وپژوهش در تربيت ب

  

  يافته هاي تحقيق
» قوانين جامع براي حمايت اصولي و مستمر از پژوهش هاي انجام شده درآموزش و پـرورش « از ميان عوامل سازماني و اداري، -

ــاملي و  ــژوهش  «داراي بيشــترين بارع ــه موضــوع پ ــرورش ب ــاملي مــي» توجــه  مســوولين آمــوزش و پ ــرين بارع  داراي كمت
  .)1(جدولباشند

داراي بيشـترين  » افزايش حـق التحقيـق متناسـب بـا حـق التـدريس در آمـوزش و پـرورش         « از ميان عوامل امكاناتي و مالي -
داراي كمتـرين بارعـاملي   » تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي مناسب و مرتبط با تربيت بدني در آموزش و پـرورش «بارعاملي و 
  .)2(جدولمي باشند

ژوهشي، اطالع رسـاني و  آشنايي پژوهشگران تربيت بدني با چگونگي استفاده از امكانات پ« حرفه اي تخصصي، ملعوا از ميان  -
ارائه طرح هاي علمي پژوهشي با ساختاري قوي توسط پژوهشـگران تربيـت بـدني    « داراي بيشترين بارعاملي و » آزمايشگاهي

 .)3(جدولداراي كمترين بارعاملي مي باشند» آموزش و پرورش

« داراي بيشترين بارعاملي و » تربيت  پژوهشگران ماهر تربيت بدني در دانشگاه هاي كشور« از ميان عوامل فردي و اجتماعي، -
داراي كمترين بارعاملي مـي   »رفع كمبود معلم و تراكم ساعات تدريس جهت ايجاد فرصت براي پژوهش در آموزش و پرورش 

 ).4باشند(جدول

 سـازماني و اداري  درصـد واريانس كل مقياس را تبيين مي كنند. در واقع ، عامل 68/42ر مجموع چهار عامل استخراج شده د -
كمتـرين سـهم    فـردي و اجتمـاعي  امـل  وبـر عهـده دارد و ع   ) را در تبيـين مقيـاس مـذكور   93/19(بيشترين سـهم واريـانس  

  ).2و  1، شكل5(جدولندمقياس تبيين مي كرا در  )99/5(واريانس

  بار عوامل سازماني و اداري مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدني آموزش وپرورش اولويت و - 1جدول
 بارعامليعامل اولويت

 71/0 قوانين جامع براي حمايت اصولي و مستمر از پژوهش هاي انجام شده درآموزش و پرورش اول
 70/0 توجه  مسوولين تربيت بدني آموزش و پرورش به موضوع پژوهش دوم

 66/0 و تجربه كافي مسوولين مراكز پژوهشي تربيت بدني، جهت پاسخ گويي به پژوهشگران مهارت سوم

 63/0 اعتقاد مسوولين تربيت بدني آموزش و پرورش به كاربرد نتايج پژوهش هاي انجام شده چهارم

 62/0 اولويت بندي دقيق و با تعيين حدود عناوين پژوهشي تربيت بدني آموزش و پرورش پنجم

 62/0 جايگاهي مشخص براي پژوهش هاي آموزش و پرورش جهت رشد و توسعه تربيت بد ني در كشور پنجم
 58/0 اهميت به پژوهش هاي مرتبط با تربيت بدني متناسب با پژوهش هاي علوم ديگر درآموزش و پرورش هفتم

 58/0 ارتباط مستمر تربيت بدني آموزش و پرورش با دانشگاه هاي كشور هفتم

 55/0 ورداري مراكز پژوهشي تربيت بدني آموزش و پرورش از فضاي ويژه و مناسببرخ نهم
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 54/0 اعتقاد مسوولين آموزش و پرورش به كاربرد نتايج پژوهش هاي انجام شده در حيطه تربيت بدني دهم
 50/0 برخورداري از يك نظام پژوهشي مشخص و تعريف شده در تربيت بدني آموزش و پرورش يازدهم

 50/0 ارتباط مستمر تربيت بدني آموزش و پرورش با  مراكز بين المللي علوم ورزشي هميازد
 47/0 برگزاري دوره ها و  كارگا ه هاي مرتبط با فعاليت هاي پژوهشي در تربيت بدني آموزش و پرورش سيزدهم
 46/0 هاي ورزشي ارتباط مستمر با ساير مراكز پژوهشي كشور به ويژه مراكز وابسته به سازمان چهاردهم
 45/0توجه  مسوولين آموزش و پرورش به موضوع پژوهش پانزدهم

  اولويت و بار عوامل امكاناتي و مالي مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدني آموزش و پرورش -2جدول
  بارعاملي  عامل  لويتوا

  79/0  افزايش حق التحقيق متناسب با حق التدريس در آموزش و پرورش  اول
  67/0  افزايش بودجه اختصاصي به فعاليت هاي پژوهشي در تربيت بدني آموزش و پرورش  دوم
  66/0  درآمدآموزش و پرورش به عنوان يك منبع  اطمينان به عوايد مادي حاصل از پژوهش در تربيت بدني  سوم
  61/0  رشقوانين و مقررات مالي آسان وترغيب كننده انجام پژوهش در تربيت بدني آموزش و پرو  چهارم
  58/0  دسترسي پژوهشگران تربيت بدني به كتب، مجالت، اسناد و مدارك تخصصي در آموزش و پرورش  پنجم
  57/0  افزايش بودجه اختصاصي به فعاليت هاي پژوهشي در آموزش و پرورش  ششم
  54/0  تاكيد بر فعاليت هاي پژوهشي در تربيت بدني متناسب با آموزش آن در نظام آموزش و پرورش  هفتم
  52/0  برخورداري پژوهشگران تربيت بدني از تشويق و حمايت هاي معنوي در آموزش و پرورش  هشتم
  51/0  مشخص شدن ارزش، اهميت و جايگاه پژوهش و پژوهشگر در نظام ارزشي جامعه  نهم
  50/0  دسترسي مراكز اطالع رساني موجود در تربيت بدني آموزش و پرورش به دانش روز  دهم

  46/0  مصرف درست اعتبارات مالي تخصيص يافته به امر پژوهش  يازدهم
  46/0  رفع مشكالت معيشتي و تنگناهاي اقتصادي پژوشگران در آموزش و پرو رش  يازدهم
  41/0  زمينه فرهنگي مناسب در جامعه جهت فعاليت هاي پژوهشي در تربيت بدني آموزش و پرورش  سيزدهم
  41/0  ت پژوهشگران تربيت بدني در همايش هاي علمي بين الملليفراهم شدن تسهيالت براي شرك  سيزدهم
  40/0  تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي مناسب و مرتبط با تربيت بدني در آموزش و پرورش  پانزدهم
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  با استفاده از تحليل مؤلفه هاي اصلي عوامل چهارگانه شاخص هاي آماري - 5جدول
     اريشاخص هاي آم          اولويت

ميزان   املوع
  اشتراك

مقدار 
  ويژه

درصد واريانس 
  ن شدهيتبي

درصد تراكمي واريانس 
  شده ينيتب

  تعداد
  سؤاالت

  15  93/19  93/19  17/9  466/0  سازماني و اداري  اول
  15  25/29  32/9  29/4  218/0  امكاناتي و مالي  دوم
  7  69/36  44/7  42/3  174/0  حرفه اي و تخصصي  سوم
  5  68/42  99/5  76/2  140/0  اجتماعيفردي و   چهارم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل مؤثر جهت توسعه پژوهش در تربيت بدني آموزش وپرورش ن شدهيدرصد واريانس تبيو سؤاالت  تعداد -1شكل
  

          

  پرورش پژوهش در تربيت بدني آموزش و مؤثر بر توسعه حرفه اي تخصصي عواملاولويت و بار  - 3جدول
  ليبارعام  عامل  اولويت
  77/0  آشنايي پژوهشگران تربيت بدني با چگونگي استفاده از امكانات پژوهشي، اطالع رساني وآزمايشگاهي  اول
 74/0 آشنايي پژوهشگران تربيت بدني آموزش و پرورش با فنون و روش هاي پژوهش علمي  دوم
 72/0 و پرورشآشنايي پژوهشگران با مقررات اداري مربوط به پژوهش در تربيت بدني آموزش   سوم
 71/0 آگاهي پژوهشگران از اولويت هاي پژوهشي در تربيت بدني آموزش و پرورش  چهارم
 57/0 تسلط پژوهشگران تربيت بدني آموزش و پرورش به زبان انگليسي براي استفاده از منابع خارجي  پنجم
 53/0 اليت هاي پژوهشيآگاهي پژوهشگران تربيت بدني آموزش وپرورش با دشوار و زمان بر بودن فع  ششم
 52/0 ارائه طرح هاي علمي پژوهشي با ساختاري قوي توسط پژوهشگران تربيت بدني آموزش و پرورش  هفتم

  اولويت و بار عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدني آموزش و پرورش -4جدول
 بارعامليعامل اولويت

 74/0بيت بدني در دانشگاه هاي كشورتربيت  پژوهشگران ماهر تر اول
 72/0 توجه به دروس روش تحقيق و آزمايشگاه در دوره هاي تحصيالت تكميلي دوم

آگاهي معلمان، مربيان و مدرسان ورزشي كشوردر ارتباط با تبديل شدن به عناصر صرف مصرف كننده  سوم
 نتايج پژوهش هاي خارجي

66/0 

 61/0 ورزشكاران كشور از يافته هاي پژوهشي تربيت بدني آموزش وپرورش استفاده معلمان، مربيان و چهارم

 53/0 رفع كمبود معلم و تراكم ساعات تدريس جهت ايجاد فرصت براي پژوهش در آموزش و پرورش پنجم
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  بحث و نتيجه گيري
ين جامع براي حمايت اصولي و مسـتمر از پـژوهش   قوان«  ري، يافته هاي تحقيق نشان داد كهدر ارتباط با عوامل سازماني و ادا     

با بيشترين بـار عـاملي   » و پرورش به موضوع پژوهش ولين تربيت بدني آموزشتوجه  مسؤ«و » ده درآموزش و پرورشهاي انجام ش
طي  يدر اين خصوص فرخ باشند. در تربيت بدني آموزش و پرورش مي مؤثرتربن عامل هاي سازماني و اداري جهت توسعه پژوهش

بـه  » ها  ع تحقيق در دانشگاهثر بر نگرش اساتيد دانشگاه عالمه طباطبايي نسبت به پژوهش و موانعوامل مؤ« پژوهشي تحت عنوان 
قره خانلو نيز در تحقيقي   هاي انجام شده وجود ندارد. جامعي براي حمايت اصولي از پژوهشاين نتيجه رسيد كه؛ مقررات و قوانين 

از توجه كم مسؤوالن كشـوري  » هاي كشور تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهموانع و مشكالت پژوهش در شناسايي «تحت عنوان 
مديران تربيت بدني به امر پژوهش و نبود اعتقاد كامل به كاربرد نتايج پژوهش هاي انجام شده در تربيـت بـدني و علـوم ورزشـي      و

ه علوم ورزشي ژاپن؛ در اين زمينه موسس همچنينميان مسؤولين كشور، به عنوان دو عامل بازدارنده توسعه پژوهش اشاره مي كند. 
ارائـه داده  ز راهكارهاي توسـعه و بهبـود پـژوهش    راي استفاده از تحقيقات ورزشي را به عنوان يكي اسؤولين بممناسب ريزي  برنامه
ثير ايـن دو  اهميـت و تـأ   ،يافته هاي پژوهش فرخي، قرخانلو و مؤسسه علوم ورزشي ژاپـن  نتايج اين تحقيق و همخواني آن با .است

رش بلكه در وزارت علوم كه متولي اصلي تحقيقات در كشور است بـه  عامل را نه تنها در توسعه فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرو
جه به اين كه سياست هاي كلي، هدف گذاري و برنامه ريزي ها نه تنها در آموزش و پرورش بلكـه در  خوبي نشان مي دهد. لذا با تو

ت مسـؤولين از فعاليـت هـاي    توجـه و حمايـ   كليه دستگاه ها و نهادهاي كشور توسط مسؤولين و مديران ارشد صورت مـي گيـرد،  
توجه بيشتر مسؤولين تربيت بدني آموزش و پرورش به امر  در اين راستا پژوهشي مي تواند از مهمات توسعه پژوهش به حساب آيد.

، عالوه بررونق و توسـعه پـژوهش   هاي انجام شده از پژوهشپژوهش و تدوين قوانين و مقررات جامع براي حمايت اصولي و مستمر 
ت بدني، موجب توسعه بهداشت، تندرستي و ورزش قهرماني كشور در آينده خواهد شد. چراكه دانش آمـوزان امـروز آينـده    در تربي

  .سازان فرداي جامعه مي باشند
در نهايت با توجه به نتايج حاصل از پانزده عامل سازماني و اداري و همچنين شرايط و وضعيت موجود جهت توسـعه پـژوهش         

تربيت بدني آن وزارتخانه به موضوع فعاليت هاي پژوهشي و  آموزش و پرورش به ويژه مسؤولين ني نياز است مسؤوليندر تربيت بد
فضاي  مجهز شدن به  موزش و پرورش عالوه برمراكز پژوهشي تربيت بدني آل از آن توجه بيشتري داشته باشند، كاربرد نتايج حاص

با تعيين حدود اولويـت بنـدي    عناوين پژوهشي به طور دقيق و كافي برخوردار شوند، از مديران متخصص و با تجربه ويژه و مناسب
نيـاز   اهميـت داده شـود. همچنـين    و متناسب با رشته هاي ديگر به پژوهش هاي مرتبط با  تربيت بدني، در آموزش و پرورششده 
 ورزشي و ساير مراكـز پژوهشـي كشـور بـه ويـژه      با دانشگاه هاي كشور، مراكز بين المللي علومتربيت بدني آموزش و پرورش  است

فعاليـت هـاي پژوهشـي تربيـت      و باالخره ضروري است نزديك و مستمر باشدداراي ارتباطي  ،هاي ورزشي راكز وابسته به سازمانم
ريـف  توسعه تندرسـتي و ورزش كشـور از جايگـاه تع   و در چشم انداز  مشخص ر آن وزارتخانه داراي نظاميبدني آموزش و پرورش د

  اي برخوردار شود. شده
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افـزايش حـق التحقيـق متناسـب بـا حـق التـدريس در        « در ارتباط با عوامل امكاناتي و مالي، يافته هاي تحقيق نشان داد كه؛      
با بيشترين بار عاملي مؤثرتربن عامل  امكاناتي و مالي جهت توسعه پژوهش در تربيت بدني آمـوزش و پـرورش   » آموزش و پرورش 

شناسايي موانع و مشكالت پژوهش در تربيت بـدني و علـوم ورزشـي    «در اين خصوص قره خانلو در تحقيقي تحت عنوان . اشدمي ب
به اين يافته دست پيدا كرد كه؛ تأكيد بيشتر نظام دانشگاهي كشور به آموزش در رشته تربيـت بـدني و علـوم    » دانشگاه هاي كشور

ثر در اين زمينه مي باشـد. فرخـي نيـز بـا بررسـي موانـع پژوهشـي در        ارنده خيلي مؤورزشي نسبت به پژوهش، يكي از عوامل بازد
دانشگاه عالمه طباطبايي به اين نتيجه رسيده بود كه؛ در دانشگاه ها به پژوهش كمتر از آموزش بها داده مـي شـود و كمتـر بـودن     

هم توسعه پژوهش مطـرح مـي باشـد. همچنـين     ميزان حق الزحمه پژوهش نسبت به حق الزحمه تدريس به عنوان يكي از موانع م
كاردان  طي پژوهشي در دانشگاه هاي كشور، به اين يافته رسيد كه؛ بخش مهمي از بودجه دانشگاه صرف پرداختن حـق التـدريس   
 مي شود. همخواني يافته ها نشان مي دهد كه نتايج پژوهش حاضر تائيدي بر نتايج پژوهش هاي پيشين است. به نظر مي رسـد بـا  

توجه به فرهنگ موجود در جامعه، نيازهاي آموزشي بيش از نيازهاي پژوهشي شناخته شده مي باشند به همـين دليـل در سـطوح    
مختلف علمي، فعاليت هاي آموزشي نسبت به فعاليت هاي پژوهشي با اهميت تر پنداشته مي شـوند. لـذا شـاهد تاكيـد و سـرمايه      

باشيم. در وزارت آموزش و پرورش بسياري از پژوهشگران تربيت بدني مانند سـاير   گزاري بيشتري در آموزش نسبت به پژوهش مي
پژوهشگران به دليل پايين بودن حق التحقيق نسبت به حق التدريس و همچنين عوايد مالي بسيار كم حاصـل از انجـام پـژوهش و    

ده مي شوند و از آنجايي كه در نظام آموزش و عدم اطمينان به آن به عنوان يك منبع درآمد، به سمت اضافه كاري در تدريس كشان
شود، تغييرات و يا تصميم جديدي در اين زمينه اتخاذ نشده و فعاليت ها بـه   ش نسبت به پژوهش، بيشتر تأكيد ميپرورش، به آموز

هشـي در  هـاي پژو افزايش بودجه اختصاصي به فعاليـت   «صورت روزمره و تكراري ادامه دارد. يافته ديگر اين پژوهش نشان داد كه؛
د. پرورش مي باشـ  جهت توسعه پژوهش در تربيت بدني آموزش وامكاناتي و مالي مؤثر دومين عامل» تربيت بدني آموزش و پرورش

از كمبود بودجه تحقيق به » تعيين توان پژوهشي كشور « در اين زمينه گروه مشاوران كانب در طرح پژوهشي جامعي تحت عنوان 
و مشكالت توسعه پژوهش در كشور نام مي برد. صادقي نيز طي پژوهشي كمبـود بودجـه تحقيـق را يكـي از      عنوان يكي از تنگناها

موانع پيشـرفت فعاليـت   « مشكالت توسعه تحقيق در رشته علوم انساني بيان مي دارد. همچنين مفيدي طي پژوهشي تحت عنوان 
ع اصلي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي معرفي مـي كنـد. در ايـن    ؛ كمبود بودجه تحقيقات را به عنوان يكي از موان» هاي پژوهشي 

خصوص هاشميان نيز در پژوهشي پيرامون مشكالت پژوهشي؛ بودجه و اعتبار تحقيقاتي را در مرتبـه دوم مشـكالت گـزارش كـرده     
را يكي از موانـع  است. محققان ديگري نظير ساعي ارسي با بررسي موانع و تنگناهاي پژوهش؛ عدم تخصيص بودجه براي تحقيقات 

اصلي توسعه پژوهش در ايران طبقه بندي كرده است و اسدي كه در مقاله خود؛ فقدان بودجه كافي را از اهم عوامل موثر در ركـود  
نسبي و عدم توسعه يافتگي پژوهش در كشور عنوان نموده است و طايفي كه با بررسي موانع فرهنگي توسعه تحقيـق در ايـران بـه    

درصد محققين، كاهش ميزان اعتبار مركز پژوهشي محل كار خود را بر جلوگيري از تحقيقـات بسـيار مـؤثر    85كه؛  اين يافته رسيد
كمبـود اعتبـارات را بـه عنـوان يكـي از      » علمي و پژوهشـي   توسعه«دانسته اند و باالخره سازمان جمهوري اسالمي كه در كتابچه 

ران فهرست كرده بود. نتايج حاصل از پژوهش هاي صورت گرفته با نتـايج  پژوهش از ديدگاه مسؤولين و صاحب نظ توسعه مشكالت
پـژوهش و همچنـين شناسـايي     عوامـل مـؤثر بـر توسـعه     اين پژوهش همخواني دارد. به عبارتي آن چه تمام محققـين در بررسـي  

 بودنـد همانـا   ن متفق القولهاي مختلف كشور برآ بر آن اتفاق نظر داشتند و كليه پژوهشگران در گرايش ها و محيط محدوديت ها
 ،از آن جايي كه اكثر نهادها و سازمان ها در كشور بوده است.فعاليت هاي پژوهشي  توسعه تخصيص بودجه كافي به قابل توجهثيرتأ

 رورش نيز همانند سـاير بخـش هـا،   دولتي است و قوانين مالي دولتي تقريباً در همه جا به صورت مشابه جاري است، در آموزش و پ
شده است. اگرچه در چند سال اخير با تصويب دولت مبني  عامل مهم و حياتيصيص بودجه كافي به امر پژوهش، تبديل به يك تخ

نـد، ظـاهراً   بر اين كه؛ وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها موظفند يك الي دو درصد از بودجه خود را بـه امـر پـژوهش اختصـاص ده    
مين كننده م كه پژوهش براي بيشتر دستگاه، تأورت گرفته است اما در عمل شاهد هستيهاي پژوهشي ص تخصيص خوبي به فعاليت

ي فعاليـت هـاي پژوهشـي، صـرف     درآمد اسـت. بـه طـوري كـه ايـن بودجـه در لـوا        و در حد بيالن كار و لزوم جذب بودجه اعتبار
نجومي بودن بودجه سـاالنه وزارت آمـوزش و    هاي ديگر مي شود. نكته قابل توجه اين است كه، به توجيه مسؤولين مبني بر فعاليت

پرورش، اين مصوبه دولت در اين وزارتخانه عملي و قابل اجرا نمي باشد. لذا اختصاص بودجه به فعاليت هاي پژوهشي در آمـوزش و  
  پرورش و سازمان هاي تابعه در استان ها، بر اساس ساليق شخصي و تشخيص مديران و مسؤولين ارشد صورت مي گيرد.
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در نهايت با توجه به نتايج حاصل از پانزده عامل امكاناتي و مالي و همچنين شرايط و وضعيت موجود جهت توسعه پژوهش در       
عالوه بر تخصيص بودجه كافي، اعتبارات مالي تخصيص يافته بـا سـازوكار مناسـب تـري مصـرف شـوند، بـه        تربيت بدني نياز است 

شود و در راستاي آن حق التحقيق پژوهشگران افزايش يابد، قوانين و مقررات مالي سخت و پژوهش در تربيت بدني تأكيد بيشتري 
دست و پاگير انجام پژوهش، آسان و ترغيب كننده شود، احتيـاج پژوهشـگران بـه تجهيـزات و امكانـات آزمايشـگاهي و همچنـين        

ده كـه پژوهشـگران در صـورت شايسـتگي، جهـت      گردد، شرايطي فراهم ش هاطالعات تخصصي از مراكز اطالع رساني موجود برآورد
شركت در همايش هاي علمي بين المللي تسهيالت دريافت نمايند و در مجموع از حمايت هاي معنوي و تشويق هاي مناسب براي 

  ايجاد انگيزه هاي بيشتر برخوردار شوند.
  

آشـنايي پژوهشـگران تربيـت بـدني بـا چگـونگي        «، يافته هاي تحقيق نشـان داد كـه؛   حرفه اي و تخصصيدر ارتباط با عوامل      
ـ     «و » ژوهشي، اطالع رساني و آزمايشگاهياستفاده از امكانات پ دني آمـوزش و پـرورش بـا فنـون و     آشـنايي پژوهشـگران تربيـت ب

جهـت توسـعه پـژوهش در تربيـت بـدني      حرفه اي و تخصصي هاي  بيشترين بار عاملي مؤثرتربن عاملبا » هاي پژوهش علمي روش
، از ضـعف  » پـژوهش علمـي و موانـع آن در ايـران    «اي تحت عنوان  ر اين زمينه ها عبدالهي در مقالهدزش و پرورش مي باشند. آمو

جايگـاه  «دانش و مهارت هاي محققين به عنوان يكي از موانع توسعه پژوهش ياد كرده است. مهدياني نيز طي تحقيقي تحت عنوان 
ضعف بنيه علمي نويسي محققـين را بـه عنـوان يكـي از     » هاي شش گانه در آن ك از گروهر يايران در توليد علمي جهان و سهم ه

ثر بر نگرش اساتيد دانشگاه عالمه خصوص فرخي نيز با بررسي عوامل مؤ پژوهش در كشور بيان كرده بود. در اين توسعه ضعف هاي
؛ بيشتر اساتيد با روش هاي علمي پـژوهش آشـنايي   طباطبايي نسبت به پژوهش و موانع تحقيق در دانشگاه به اين نتيجه رسيد كه

اي  تطبيقي خود به اين نتيجه رسيد كه فقدان پژوهشگران حرفهكامل ندارند. همچنين سازمان تربيت بدني، با مطالعات شناختي و 
ريـت و  بو و بـاالخره  پـژوهش در تربيـت بـدني و ورزش كشـور مـي باشـد.       توسعه و متخصص در زمينه ورزش، يكي از ضعف هاي

ن و تامسون در گزارش تحقيق خود تحـت عنـوا  » خط مشي آينده در تحقيقات علوم ورزشي«همكارانش طي پژوهشي تحت عنوان
بـه  ، هاي پژوهشي جديـد در ورزش  كاربرد فنون و فناوريان در توسعه شناخت وآگاهي پژوهشگر از» تحقيقات ورزشي در استراليا«

يافتـه هـاي پـژوهش     بـا نتايج تحقيقـات مـذكور    همخواني اليت هاي پژوهشي نام برده اند.عنوان يكي از عوامل مؤثر در توسعه فع
بيانگر اين موضوع است كه تخصص فني و حرفه اي پژوهشگران در حوزه هاي پژوهشي ذيربط، از عوامـل زيربنـايي، مهـم و     ،حاضر

نكتـه اشـاره نمـود كـه؛ اگرچـه عوامـل حرفـه اي و        مي توان بـه ايـن    مؤثر در توسعه فعاليت هاي پژوهشي مي باشد. در اين راستا
آموزش و پرورش. ليكن تاثير  حال تخصصي عمدتاً به استعداد، تخصص و تالش علمي پژوهشگران بستگي دارد تا وضعيت و شرايط

قع تربيـت  تخصصي پژوهشگران در اثناي خدمت را نمي توان ناديده گرفت. در وا برنامه هاي آموزش و پرورش جهت بهبود و ارتقاء
بدني آموزش و پرورش با برنامه هاي صحيح و كارشناسي هاي دقيق مي تواند در شكوفايي استعدادها، باال بردن تخصص و افـزايش  

  انگيزه پژوهشگران جهت تالش بيشتر، موجب توسعه فعاليت هاي پژوهشي در تربيت بدني شود.
ضروري است تربيت بدني  شرايط و وضعيت موجود، و همچنين تخصصياي و  حرفه عاملهفت  هايت باتوجه به نتايج حاصل ازدر ن 

آموزش و پرورش با اطالع رساني دقيق، شفاف، جامع و به موقع، پژوهشگران را از قوانين و مقـررات اداري پـژوهش آگـاه كنـد، بـا      
اطالع رساني و آزمايشگاهي آشنا برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي ضمن خدمت، آنان را با چگونگي استفاده از امكانات پژوهشي، 

سازد و با تاكيد بر فعاليت هاي پژوهشي و حمايت از پژوهشگران، آنها را به مطالعه و يادگيري فنون و روش هـاي پـژوهش علمـي،    
  چگونگي ارائه طرح هاي پژوهشي و ترجمه متون تخصصي، ترغيب و تشويق نمايد.

  
هـاي   تربيت بدني در دانشگاه تربيت  پژوهشگران ماهر« فته هاي تحقيق نشان داد كه؛ در ارتباط با عوامل فردي و اجتماعي، يا     

با بيشترين بار عاملي مؤثرتربن عامل هـاي  » توجه به دروس روش تحقيق و آزمايشگاه در دوره هاي تحصيالت تكميلي« و » كشور
قره خانلو بـا بررسـي موانـع و    . در اين خصوص ش و پرورش مي باشندفردي و اجتماعي جهت توسعه پژوهش در تربيت بدني آموز

مشكالت پژوهش در دانشگاه هاي دولتي به اين نتيجه رسيد كه؛ توجه انـدك بـه دروس آزمايشـگاه و روش تحقيـق در دوره هـاي      
ازدارنـده  مل بتحصيالت تكميلي و عدم تربيت پژوهشگران ماهر در حيطه تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاه ها، به عنوان دو عا

توسـعه تـوان پشـتيباني     در اين زمينه كشور ايرلند تاكيد ويـژه اي بـر   ثر بر توسعه فعاليت هاي پژوهشي تربيت بدني بوده استمؤ
كـه  ورزشي نام برده است آموزش عالي و استفاده از ظرفيت هاي دانشگاهي دارد و از آن به عنوان مؤثرترين عامل توسعه تحقيقات 
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ژوهش همخواني دارد. از آن جايي كه در نظام آموزشي دانشگاه هاي كشور، بيشتر به آمـوزش اهميـت داده مـي    با يافته هاي اين پ
شود تا پژوهش، در رشته تربيت بدني نيز شاهد همين محدوديت مي باشيم به طوري كه سيستم آموزشي و ارزشيابي رشته تربيت 

چنداني نمي دهند. بيشتر فارغ التحصيالن دوره هاي كارشناسي ارشد و  بدني در اغلب دانشگاه ها، به فعاليت هاي پژوهشي اهميت
انجامد فقط دو پژوهش شامل؛ پايان  دوره ها كه چندين سال به طول مي دكتري تربيت بدني در طول مدت دانشجويي خود در اين

دليل عدم آشنايي قبلي با فعاليت هـاي   نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري را انجام مي دهند كه در انجام اين دو پژوهش نيز به
له در نهايت و پس از فارغ التحصيلي آنها به عنوان يك تنگنا و محدوديت ت زيادي مواجه خواهند شد. اين مسأتحقيقاتي، با مشكال

ين كه اكثر جهت توسعه فعاليت هاي پژوهشي در تربيت بدني آموزش و پرورش و دانشگاه هاي كشور بروز خواهد كرد. با توجه به ا
فارغ التحصيالن دوره هاي تحصيالت تكميلي رشته تربيت بدني جذب نظام آموزشي كشـور اعـم از آمـوزش و پـرورش و يـا وزارت      
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د و دكتري تربيت بدني، پژوهشگران ماهري تربيت كنند. به طوري كه در اين دوره ها دانشجويان با دروس هاي كارشناسي ارش دوره

روش تحقيق و آزمايشگاه بيشتر آشنا شده و بوسيله اساتيد مربوطه، جهت پژوهش هاي آتي به نحو شايسته اي راهنمـايي و آمـاده   
  شوند.
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abstract 
     The aim of this research was  identify and priority of the effective variables in the development of 
research in physical education in education ministry of iran. The population in this reaserch consisted of 
546 physical education masters whom are employed in the ministry of learning and education of 
iran,according to this educational years statistics. 64 persent of this people,about 360 of them,are selected 
as the statistic research examples.This is a descriptive type of reasearch,in which the data are collected by 
the field method. The nesessary information have been collected through the library study and 
questionnaire. In the way of structhring the questionnaire, firstly the primary information collected in 
DELPHI waythen the schemd questions in questionnaire were analized FACTOR ANALASIS and related 
tests. In this research reliability of the questionnaire has been checked by the CRONBACH ALPHA 
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procedure resulting in 88 persent for the whole questionnaire. To analyse the data in this research, 
DESCRIPTIVE STATISTIC methods and FACTOR ANALASIS, have been utilized. 
The imporrtant facts discovered by this research proved that from organizational elements,the existence 
of comprehensive vules and regulations for a discipline protection of current researches, from financial 
elements,increasingreaserch feas corresponding to teaching feas in the ministry of education, from 
perfessional elements,familirazing researchers in the field of physical education with the facilities 
available in the ministry of education, from private-social elements,training physical education 
researchers at the universities are the most important factors for developing researches for physical 
education department .  
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