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چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبهبندی مهارتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی
دانشگاه تهران بود .این تحقیق براساس هدف ،کاربردی و از نظر روش بررسی ،توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعة آماری
پژوهش را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند .نمونة آماری پژوهش بهصورت
در دسترس و تعداد  80نفر انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادههای تحقیق از روش میدانی با استفاده از مصاحبه و
پرسشنامة محققساخته ) (0.97=αاستفاده شد .بهمنظور تبیین و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون T
تکنمونهای استفاده شد .نتایج پژوهش نشاندهندة پنج بُعد بهعنوان مهارتهای پژوهشگری بود که بهترتیب مهارتهای
طراحی ابزار تحقیق ،تفسیر نتایج تحقیق ،مهارتهای آماری ،جمعبندی نتایج تحقیق و جستوجو در ادبیات تحقیق،
رتبهبندی شدند که نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بودند.

واژههای کلیدی
تحصیالت تکمیلی ،تربیت بدنی ،دانشجو ،دانشگاه تهران ،مهارتهای پژوهشی.
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مقدمه
پژوهش بهعنوان زیرمجموعهای از نهاد علم ،زیربنای توسعه در عصر اطالعات است و هر جامعهای برای
برنامهریزی در سطح خرد و کالن ،الزم است برنامهای بهمنظور ساماندهی و مدیریت کارامد و اثربخش
امور پژوهشی داشته باشد .آینده متعلق به کشورهایی است که اهداف ملی خود را بر پایة علم ،تحقیق و
پژوهش تنظیم میکنند .به همین سبب است که همواره میتوان بین کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر
جامعه و میزان توسعهیافتگی آن جامعه رابطة مستقیمی برقرار کرد ،بهگونهای که بدون آن هیچ کشوری
قادر به شناسایی و حل مشکالت موجود و طرح استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود (.)1
کمیت و کیفیت تولید علمی (طرحها و مقاالت پژوهشی) ،از مهمترین شاخصهای توسعة علمی هر
جامعهای است .سطح فناوری و توسعه ،تناسب مستقیمی با شاخصهای اصلی تحقیق و پژوهش ،یعنی
میزان سرمایهگذاری در تحقیق و تعداد نیروهای محقق دارد .در سال  ،1990معادل  96درصد بودجة
تحقیقاتی جهان در کشورهای توسعهیافته و تنها  4درصد آن در کشورهای در حال توسعه هزینه شده
است .در این میان ،سهم کشورهای مسلمان از این مقدار فقط  1درصد بوده است (.)2
مراکز آموزش عالی بهدلیل حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان دورههای کارشناسیارشد و دکتری
توان بالقوهای برای اجرای پروژههای تحقیقاتی دارند که در صورت استفادة بهینه از آنها میتوان بسیاری از
خألهای تحقیقاتی را از میان برداشت ( .)3در کشور ما سنگ بنای آموزش عالی را تأسیس دانشگاه
جندیشاپور در عصر شاپور ساسانی قلمداد کردهاند ،اما آموزش عالی به سبک جدید در حقیقت با تأسیس
دارالفنون در سال  1268آغاز شده و دانشگاه تهران بهعنوان اولین دانشگاه در سال  1313فعالیت خود را
شروع کرده است .از مهمترین نقاط قوت آموزش عالی در پانزده سال اخیر ،رشد تحصیالت تکمیلی بوده
که با توجه به اهمیت مضاعف آن نسبت به سایر دورهها پیشرفت چشمگیری داشته است .اهمیت مضاعف
تحصیالت تکمیلی از آنجا ناشی میشود که بهدلیل توأمان ساختن آموزش و پژوهش ،منبع مهمی برای
تولید دانش محسوب میشود ( .)4دورههای تحصیالت تکمیلی در مقایسه با دورههای کارشناسی و پیش
از آنکه دورة انتقال و آموزش است ،دورة زایندگی و تولید علم است .هر دانشجو در قالب پایاننامة خود
یک پروژة تحقیقاتی را به انجام میرساند که بالقوه میتواند در حل مسائل و معضالت علمی و فنی جامعه
بهکار رود ( .)5مسئلة حائز اهمیت این است که باید پژوهشگران شایسته از آموزش مناسب بهرهمند باشند.
بهعبارت دیگر ،فراهم ساختن پشتوانههای محتوایی و ساختاری در امر پژوهش برای دانشجویان پیش از
ورود به مرحلة پژوهش ،حیاتی و ضروری بهنظر میرسد تا دانشجویان به مرور با کسب دانش تخصصی
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الزم و مهارتهای پژوهشی مناسب ،در هر مرحله از تحصیل به توانمندیهای الزم و آمادة تبدیل شدن
به سرمایههای پژوهشی مجهز باشند .این امر نیازمند برنامهریزی و توجه ویژه به برنامة درسی در هر مقطع
است .از سوی دیگر ،توجه به جایگاه دانشی دانشجو در هر مقطع و چگونگی استفاده از آن در پژوهش
است که نیازمند هدایت صحیح و واقعبینانه است (.)1
از یک طرف ،آموزش روشهای تحقیق در محیطهای آموزشی بهسبب تولید علم ،برای اقتصاد و
نیروی کار بسیار مهم محسوب میشود .این در حالی است که آموزش روشهای پژوهشی همیشه بهعنوان
یک چالش برای استادان و دانشجویان در این زمینه مشاهده شده است ( .)6از طرف دیگر ،در انجام
فعالیت پژوهشی مشکالت و موانع قابل حل و گاه موانع سد راه پیشرفت وجود دارند .اولین گام برای سامان
بخشیدن به امر پژوهش در جامعه ،پی بردن به نقاط ضعف و قوت برنامههای تحقیقاتی و شناخت
نارساییهاست ( .)3صابونچی ( )1379در پژوهشی در زمینة کمیت و کیفیت آموزشی و پژوهشی رشتة
تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسیارشد در دانشگاههای مجری و مستقر در تهران نشان میدهد
که  68درصد دانشجویان ،اعضای هیأت علمی و مجریان دورهها ،امکانات پژوهشی و  34درصد آنها امکانات
کمکآموزشی را ناکافی میدانستند .تنها  26درصد آنها برنامههای آموزشی مقطع کارشناسیارشد را
هماهنگ با اهداف رشتة ارزیابی میکردند ( .)7از طرف دیگر ،نتایج پژوهش فضلالهی ( )1391نشان داد
که بهترتیب عوامل فردی (فنی و تخصصی) ،انگیزشی ،نحوة ارائة خدمات پژوهشی ،اداری-ساختاری و
فرهنگی در پژوهشهای دانشجویی نقش بازدارندگی دارند .پایین بودن عالقه به پژوهش ،برگزار نشدن
کارگاههای روش تحقیق ،تأکید بر آموزش محوری بهجای پژوهشمحوری ،کمبود نشریات و منابع مرجع
حوزة تخصصی رشتهها ،فقدان قوانین مشخص برای ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و دسترسی
نداشتن به استادان مجرب برای راهنمایی پژوهش دانشجویی از اولویتدارترین موانع هستند (.)2
با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان به دسترسی و استفاده از اطالعات برای پیشبرد پژوهش ،مشاهده
میشود که آنان در زمان انجام پایاننامه از مهارتهای الزم برای جستوجو و دستیابی به اطالعات
برخوردار نیستند ( .)8عوامل مهم دیگری که در نوشتن پایاننامة تحصیلی دخالت دارد ،خود دانشجو و
تواناییهای علمی و عملی اوست؛ مسئلهیابی برای پایاننامه از مهمترین و دشوارترین مراحل در نگارش
پایاننامه است و اغلب مشاهده میشود که دانشجویان در مسئلهیابی با مشکل مواجه میشوند و حتی
پس از یافتن مسئله ،قادر به بیان صحیح آن نیستند .یافتن و فرموله کردن مسئله پایة تحقیق علمی است.
عالوهبر این ،مجهز نبودن به تواناییهای تهیة پایان نامه مانند آشنایی با روش تحقیق و آمار ،آشنایی با
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منابع اطالعاتی و نحوة استفاده از آنها و غیره ،نوشتن پایاننامه را برای دانشجویان مشکل و در مواردی
ناممکن میسازد .مهمترین مشکلی که در زمینة تواناییهای دانشجویان وجود دارد ،آشنا نبودن دانشجویان
کارشناسیارشد با روشهای تحلیل آماری است .همچنین ،میزان آشنایی دانشجویان با روشهای تحقیق
نیز یکی از مشکالت دانشجویان است .این در حالی است که از نظر اندرسون )1992(1تحقیق دانشجو
باید نشاندهندة تواناییهای آماری و روششناسی تحقیق او باشد ( .)5،9بهمنظور رفع این مشکالت
تحقیقات زیادی انجام گرفته است ،رئیسیجعفرآبادی ( ،)1376عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آموزش
دورههای کارشناسی ارشد را بررسی و نتیجه گرفته است که فراهم کردن زمینة رشد و توسعة حرفهای
دانشجویان کارشناسیارشد و همچنین بهبود وضعیت کتابخانهها در افزایش کیفیت آموزشی دورههای
کارشناسیارشد مؤثر است (.)10
عوامل مشکلساز برای تدوین پایاننامههای دانشجویی دامنة وسیعی دارند و تحقیقات بسیاری برای
شناسایی این موانع و تخمین میزان اهمیت آنها در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .شهریاری
( ،)1381در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مهمترین عامل عدم موفقیت در امر پژوهش در کشور
عامل مدیریتی است .راکوف ،)1994( 2رابطة بین خصوصیات دانشجویان دکتری ،آماده کردن تحقیق،
محیط تحقیق ،الزامات تحقیق ،روابط استاد-دانشجو ،قابلیتهای فردی محقق و پیشرفت تحقیق را بررسی
کرد .او به این نتیجه رسید که قابلیتهای فردی محقق ،تابعی از محیط تحقیقی مثبت و حمایتی و سیستم
نظارتی قوی بر نوشتن و راهنمایی پایاننامه است که موفقیت دانشجویان را افزایش میدهد .از طرف دیگر،
هاشمیاننژاد ( ،)1376کوترلیک3و همکاران ( )2002دسترسی به منابع اطالعاتی را از عوامل تأثیرگذار در
مشارکت افراد در فعالیتهای علمی-پژوهشی بیان کردند .ری و دی ،)1998(4نیز محدودیت دسترسی به
ایستگاههای رایانهای را از عواملی دانستند که در استفاده از منابع الکترونیک برای دانشجویان مشکلساز
است ( .)11از دیگر مشکالت دانشجویان در نگارش پایاننامه ،ناآشنایی آنان با روشهای تحقیق و فرایند
اجرایی آن و نیز ناآشنایی با منابع اطالعات مانند اینترنت ،کتابهای مرجع ،کتابنامهها و چکیدهنامههاست
(.)11
از سوی دیگر ،از عوامل بازدارندة اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشجویی میتوان به نداشتن مهارت
1. Anderson
2. Rakow
3. Kotrlik
4. Ray and Day
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کافی و دانش ناکافی از متدولوژی تحقیق ،بهعنوان موانع فردی اشاره کرد ( .)12با این حال نتایج تحقیق
صورتگرفته بر روی تغییر نگرش به روشها ی پژوهش در ژاپن بر روی دانشجویان نشان داده است که
تغییر نگرش دانشجویان به پژوهش از طریق همکاری در پژوهش با استادان مجرب صورت میپذیرد.
همچنین آگاهی دانشجویان از ارتباط بین پژوهش و یادگیری بهعنوان عامل تغییر نگرش به روشهای
پژوهش برای محققان ضروری است ،که این روند از دورة کارشناسی صورت میگیرد ( .)13توانایی دانشجو
در انجام تحقیق با عواملی مانند میزان تسلط بر زبان خارجه ،توانایی در استفاده از کامپیوتر ،توانایی در
برقراری ارتباط با مراجع علمی ،آشنایی با روشهای تحقیق و آمار ،توانایی در سازماندهی مطالب ،توانایی
در تحلیل و تفسیر مطالب سنجیده میشود (.)10
پایاننامههای نوشتهشده در تربیت بدنی و علوم ورزشی ،بخش مهمی از تحقیقات در حیطة تربیت
بدنی را تشکیل میدهند و شناسایی موانع و مشکالت دانشجویان در تهیة پایاننامه ،زمینه و بستر
برنامهریزیهای مسئوالن برای هموار کردن مسیر پژوهش و تحقیق در تربیت بدنی را فراهم خواهد آورد.
در خصوص این موضوع تحقیقاتی انجام گرفته است .تحقیق میزانی ،خبیری ،هنری و سجادی ()1392
که روی  137نفر از دانشجویان کارشناسیارشد تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور صورت گرفت،
مهمترین مشکالت موجود در فرایند تدوین پایاننامه بهترتیب زیر شناسایی شدند .1 :دسترسی محدود به
منابع مالی .2 ،منابع و روال اداری نامناسب دانشگاه .3 ،دسترسی محدود به منابع اطالعات علمی.4 ،
تواناییهای علمی و عملی محدود دانشجویان.5 ،راهنمایی نامناسب استادان راهنما و مشاور ( .)11در
پژوهش بورتون 1و همکار ( ،)2011با مفهوم اعتمادبهنفس در روشهای پژوهش نشان داده شد که
دانشجویان در رشتهها ی تحصیلی مرتبط با ورزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،دارای حداقل
اعتمادبهنفس در استفاده از نرمافزارهای مورد نیاز خود برای تجزیهوتحلیلهای مربوط در روش پژوهش
هستند ( .)14نتایج تحقیق میزانی و همکاران ( ،)1392نشان داد که  62/1درصد دانشجویان با بانکهای
اطالعاتی داخلی و خارجی و نحوة استفاده از آنها آشنا نیستند و  57/7درصد با منابع مرجع تخصصی از
جمله نمایهها ،چکیدهنامهها آشنایی ندارند .این نتایج با یافتههای صمدی ( ،)1382صفری راد (،)1383
ری و دی ( )1998همخوانی داشت .این در حالی است که بسیاری از محققان و کارشناسان از جمله

1. Burton
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ماکسیموک ،)1990( 1براختون 2و همکاران ( ،)1991مک کارتی )1995( 3بر اهمیت آموزش استفاده از
کامپیوتر و جستوجو در پایگاههای اطالعاتی اشاره کردهاند ( .)11یافتههای شجیع ،غالمیان،
جوادیانصراف ( ،)1388نشان داد چالش اساسی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،نداشتن مهارتهای
الزم برای استفادة بهینه از فناوری اطالعات است که لزوم برگزاری کارگاهها و دورههای تخصصی را برای
آنان یادآور میشود ( .)15براساس نتایج تحقیق اکلیف ،)2000(4بین زمینة پژوهشی ،مرتبة دانشگاهی،
تجارب آموزشی ،سن و جنسیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نگرش آنها به روشهای پژوهشی رابطه
وجود دارد .کوترلیک5و همکاران ( ،)2002دسترسی به منابع اطالعات را از عوامل تأثیرگذار در مشارکت
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در فعالیتهای علمی و پژوهشی بیان کردهاند .به گفتة هانسون،)2003(6
آموزش با کیفیت مطلوب در تحصیالت تکمیلی معموالً با ارتقای فرصتهای یادگیری اثربخش برای
دانشجویان این مقاطع تعریف میشود (.)16
توجه به تبیین و نیازسنجی مهارتهای پژوهشی دانشجویان تربیت بدنی موجب شکلگیری فرایند
اصالح و بهبود روشهای علمی ،آموزشی و پژوهشی در حوزة ورزش میشود .این فرایند مبتنی بر فناوری
و همراه با توسعة علمی است  ،به طریقی که موجب ارتقای کیفیت پژوهشی در درازمدت خواهد شد .در
این زمینه این پژوهش با تکیه بر نظرهای متخصصان ،استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت
بدنی در پی پاسخ به این مهم خواهد بود که مهمترین نیازها و مهارتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی تربیت بدنی در انجام تحقیقات علمی کداماند؟
روششناسی
روش تحقیق پژوهش حاضر شامل روش آمیختة «کیفی-کمی» و در عین حال مکمل یکدیگر است که
در بخش کیفی آن با مصاحبه از متخصصان و استادان تربیت بدنی در گرایشهای مختلف آن که شامل
 11نفر (پنج نفر گرایش مدیریت ورزشی ،دو نفر گرایش فیزیولوژی ورزشی ،دو نفر گرایش رشد و یادگیری
حرکتی ،و دو نفر گرایش آسیبشناسی ورزشی) و رسیدن به اشباع نظری به تعیین و تبیین معیارها و
1. Maxymuk
2. Broughton
3. McCarthy
4. Oakleaf
5. Kotrlik
6. Hanson
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زیرمعیارهای مهارتهای پژوهشی پرداخته شده و بهوسیلة تحلیل عاملی اکتشافی این عوامل تعیین شدند.
در بخش کمی آن حاصل از دادههایی که از پرسشنامة محققساخته ،حاصل از پاسخگویی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی ،با آزمون  Tتکنمونهای و استفاده از نرمافزار  Spssبه تحلیل دادهها و
رتبهبندی مهارتهای پژوهشی پرداخته شده است .روایی محتوای پرسشنامه توسط استادان تربیت بدنی
دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران به تأیید رسید و پایایی آن بهوسیلة ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد
که عدد  α=0.97بهدست آمد و تأیید شد .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،جزء تحقیقات کاربردی است و
روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است که بهصورت مقطعی انجام گرفته است .جامعة آماری
این پژوهش را دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری سال تحصیلی  1394-95دانشکدة تربیت بدنی و
علوم ورزشی دانشگاه تهران تشکیل دادهاند که همگی دروس آمار و روش تحقیق را گذرانده بودند .در این
پژوهش محققان با روش نمونهگیری در دسترس  80نفر از دانشجویان گرایشهای مختلف تحصیالت
تکمیلی تربیت بدنی را انتخاب کردند .از آنجا که نمونهگیری در دسترس میتواند به دو صورت نمونهگیری
سهلالوصول و نمونهگیری افراد داوطلب صورت گیرد ( ،)17نمونة پژوهش حاضر این دو ویژگی را داراست.
پرسشنامة تحقیق نیز از  35گویه در مقیاس پنجارزشی لیکرت تشکیل شده بود.
یافتهها
یکی از مفروضههای تحلیل عامل ،به حجم نمونة مکفی عنایت دارد .بدینترتیب که در این مرحله ،باید
میزان KMO1را بهعنوان شاخص کفایت نمونهگیری در نظر گرفت KMO .بین  0/80تا  0/90عنوان کرد
که  KMOمعرف حجم نمونة مکفی مناسب است .مفروضة دیگر تحلیل عامل ،نرمال بودن توزیع
چندمتغیری شناخته میشود .در مواقعی که میزان کرویت در تقریب مجذور خی معنیدار شود ،میتوان
گفت که کرویت معنادار شده است .تفسیر میزان کرویت ،در تقریب مجذور خی صورت میپذیرد و معنادار
بودن آن ،نشاندهندة کرویت است.
آزمون بارتلت از معتبرترین آزمونهایی است که در شناسایی کرویت ،با تأکید بر تقریب مجذور خی
در فرایند تحلیل عامل بهکار میرود .جدول  1نشاندهندة وضعیت نرمال بودن توزیع چندمتغیری است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin
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جدول  .1نتیجة آزمون بارتلت و کرويت
شاخص کفايت نمونهگیری)(KMO
Approx. Chi-Square
آزمون بارتلت و کرويت

1

درجة آزادی
2
سطح معنیداری

0/886
2985/8
89
595
0/000

با رجوع به نمودار سنگریزه(3شکل  ،)1جدول واریانس تبیین شده و رجوع به ستونهای ارزش ویژة
اصلی(4سه ستون سمت چپ) و مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجشده(5سه ستون وسط) ،میتوان
گفت که حداکثر ،پنج عامل استخراج شده که از این پنج عامل ،عامل اول از واریانس تبیینی باالیی
برخوردار بوده و این مقدار در نمودار  ،Screeبهگونهای دقیقتر قابل مشاهده است .ازاینرو ،توصیه میشود
که مقیاس مزبور را تنها بهعنوان یک عامل در نظر گرفت .با وجود این ،در صورت تمایل به تحلیل عامل،
سؤاالت در یک ماتریکس مؤلفهای 6عنوان گشده و با تأکید به روش استخراج عناصر اصلی 7،جدول 2
مطرح میشود.

شکل  .1نمودار سنگريزة تحلیل عاملی

1. df
2. sig
3. Scree Plot
4. Initial Eigenvalues
5. Extraction Sums Of Squared Loadings
6. Component Matrix
)7. Principal Component(PC
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جدول  .2واريانس مربوط به عوامل مهارتهای پژوهشی قبل و بعد از چرخش
مبالغ چرخش مربع بار
Cumulative

مبالغ استخراج مربع بار
% of

% of

%

Variance

مجموع

 %انباشته

Variance

22/245

22/245

7/786

55/063

55/063

36/713

14/468

5/064

61/283

6/220

2/177

49/799

13/086

4/580

66/782

5/499

1/925

62/242

12/443

4/355

70/858

4/076

1/427

74/093

11/851

4/148

74/093

3/235

1/132

مجموع

19/172

پس از اینکه جدول ماتریکس مؤلفهها ،بهگونهای دقیق بررسی شد ،از روش چرخش1استفاده میشود
تا از این طریق بار عاملی هر سؤال ،با تأکید بر قرار گرفتن هر سؤال در یکی از پنج عامل ،تعیین شود .با
تأکید بر اینکه در این تحقیق ،از روند تحلیل عامل اکتشافی2پیروی شده و روش مؤلفههای اصلی ()PC
از استخراج عوامل بهکار رفته است ،روش چرخش حداکثر پراکنش ( )Varimaxبهکار میرود و جدول ،3
تحت عنوان ماتریکس مؤلفههای چرخش یافته عنوان میشود.
جدول  .3عناصر اصلی ماتريس تحلیل عاملی بعد از چرخش
عناصر
تفسیر دادههای استنباطی

ارائة نتایج یافتههای توصیفی
تفسیر دادههای توصیفی
ارائة نتایج تحقیق
ارائة نتایج یافتههای استنباطی
تفسیر دادههای کیفی

مهارتهای استفاده از برونداد تحقیق

بحث در مورد نتایج

1

2

3

4

5

0/771

0/235

0/215

0/164

0/282

0/749

0/278

0/148

0/178

0/235

0/744

0/399

0/237

0/186

0/086

0/734

0/052

0/285

0/197

0/387

0/728

0/436

0/211

0/266

0/047

0/723

0/439

0/278

0/183

0/103

0/703

0/155

0/289

0/205

0/395

1. Rotation
2. Exploratory Factor Analysis
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نگارش خالصة تحقیق

0/631

0/387

0/378

0/245

0/088

کدگذاری کیفی

0/608

0/026

0/335

0/151

0/388

تفسیر دادههای جدول

0/588

0/164

0/245

0/551

0/209

تفسیر دادههای منحنی و اشکال

0/577

0/284

0/178

0/556

0/060

نگارش خالصه تحقیق

0/471

0/305

0/415

0/210

0/230

جستجوی مقاالت التین

0/246

0/778

0/084

0/199

0/028

0/290

0/764

0/070

0/177

0/123

0/314

0/600

0/133

0/384

0/226

0/174

0/587

0/124

0/470

0/309

0/206

0/526

0/516

0/317

0/205

0/436

0/497

0/114

0/247

0/470

تشخیص آزمون آماری مناسب

0/302

0/063

0/774

0/054

0/169

استفاده از آمار توصیفی

0/406

0/016

0/656

0/297

0/189

نگارش سؤاالت تحقیق

0/323

0/351

0/615

0/397

0/009

0/339

0/099

0/603

0/404

0/289

0/268

0/423

0/569

0/174

0/394

0/203

0/457

0/515

0/042

0/433

0/312

0/150

0/419

0/366

0/391

0/270

0/390

0/161

0/744

0/138

0/279

0/357

0/252

0/727

0/146

0/160

0/298

0/201

0/593

0/456

0/516

0/069

0/434

0/552

0/144

0/221

0/397

0/185

0/489

0/433

جستجوی مقاالت فارسی
جستجوی پایاننامه
بررسی نظرها در حوزة کار
تحقیق
تدوین فرضیات مناسب
انتخاب حیطه و موضوع

کنترل متغیرها

مهارتهای آماری

ارزیابی روایی و پایایی ابزار

مهارتهای جستجو در ادبیات تحقیق

ارائة روششناسی تحقیق

0/649

0/342

0/372

0/265

0/109

انتخاب جامعه و نمونه
استفاده از نرمافزار آماری

ارجاع داخل متن
نگارش اهمیت و ضرورت
رد یا عدم رد فرضیهها
شیوة بیان مسئلة تحقیق

مهارتهای مرتبط با جمعبندی تحقیق

منبعنویسی پایانی
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تحقیق

تدوین سؤاالت پرسشنامه

طراحی یک مطالعه یا آزمایش

مهارتهای طراحی ابزار

ساخت پرسشنامه
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0/151

0/154

0/113

0/133

0/832

0/228

0/016

0/286

0/141

0/773

0/346

0/478

0/165

0/158

0/582

0/148

0/381

0/423

0/221

0/513

جدول  .4نتايج مربوط به رتبهبندی مهارتهای تحقیق
خطای استاندارد

مهارتهای پژوهشگری

N

میانگین

انحراف استاندارد

تفسیر نتایج تحقیق

80

2/9654

0/95756

0/10706

جستوجو در ادبیات تحقیق

80

3/4708

0/80425

0/08992

مهارتهای آماری

80

3/0321

0/85200

0/09526

جمعبندی نتایج تحقیق

80

3/2178

0/93765

0/10483

طراحی ابزار تحقیق

80

2/8719

0/88945

0/09944

میانگین

جدول  T .5تکگروهی بهمنظور بررسی وضعیت موجود ابعاد مهارتهای پژوهشی در دانشجويان
تحصیالت تکمیلی

=3
t

df

Sig.
)(2-tailed

ارزش آزمون

اختالف
میانگین

95% Confidence Interval
of the Difference
پایینتر

باالتر

تفسیر نتایج تحقیق

0/323

79

0/747

0/03462

0/2477

0/1785

جستجو در ادبیات
تحقیق

5/236

79

0/000

0/47083

0/2919

0/6498

مهارتهای آماری

0/337

79

0/737

0/03214

0/1575

0/2217

جمعبندی نتایج تحقیق 2/075

79

0/041

0/21750

0/0088

0/4262

1/288

79

0/201

0/12812

0/3261

0/0698

طراحی ابزار تحقیق
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براساس نتایج حاصل از رتبهبندی مهارتهای پژوهشی و معناداری این نتایج بهنظر میرسد که
بهترتیب مهارتهای طراحی ابزار ،تفسیر نتایج تحقیق ،مهارتهای آماری ،جمعبندی نتایج تحقیق،
جست وجو در ادبیات تحقیق نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی
دانشگاه تهران بودند .با توجه به نتایج جدول  Tتکنمونهای در مورد ابعاد مهارتهای پژوهشی مؤلفة
مربوط به تفسیر نتایج تحقیق تفاوت معناداری با نقطة برش سه نداشته ،مهارت جستوجو در ادبیات
تحقیق تفاوت معناداری با نقطة برش سه داشته و باالتر از آن بوده ،مهارتهای آماری تفاوت معناداری با
نقطة برش سه نداشته (قبول فرض صفر) ،در مهارت جمعبندی تحقیق تفاوت معناداری با نقطة برش سه
مشاهده شده و بیشتر بوده (رد فرض صفر) ،و مهارت طراحی ابزار تحقیق تفاوت معناداری با نقطه برش
سه نداشته و برابر میانگین بوده است (قبول فرض صفر).
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفههای مهارتهای پژوهشی و رتبهبندی این مهارتها در میان
دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بود .نتایج بیانگر شناسایی پنج بُعد بهعنوان مهارتهای
پژوهشگری بود که بهترتیب مهارت های طراحی ابزار تحقیق ،تفسیر نتایج تحقیق ،مهارتهای آماری،
جمعبندی نتایج تحقیق و جستوجو در ادبیات تحقیق ،رتبهبندی شدند که نقاط ضعف تا قوت دانشجویان
تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بودند.
سنجش مقولهها یا پدیدههای ذهنی معموالً با دشواریهای فراوانی روبهروست .از آنجا که اغلب در
پژوهشهای حوزة تربیت بدنی ،اینگونه پدیدهها بهکرات سنجش و ارزیابی میشوند ،سنجش معتبر با
قابلیت اعتماد و پایایی باال از مهمترین نکات در مطالعات این حوزه بهشمار میرود .طراحی ابزار تحقیق
بهگونهای که بتواند سؤاالت ذهنی دانشجویان را بهعنوان پژوهشگر بهدرستی توصیف کند ،بسیار حائز
اهمیت است .از آنجا که این مهارت طبق نتایج بهدستآمده میان دانشجویان تربیت بدنی با قرارگیری در
رتبة نخست و به معنای ضعف اصلی دانشجویان مطرح میشود ،نشاندهندة این موضوع است که اهمیت
دادن به مقولة سنجش درست ،ابزار استاندارد و نزدیک به واقعیات در پژوهشهای تربیت بدنی چه میزان
دارای ارزش است .بهنظر میرسد در دروس روش تحقیق و سمینار برای دانشجویان تربیت بدنی ،پرداختن
به روشها و مهارتها ی طراحی ابزار مناسب برای پژوهش باید در اولویت باشد تا دانشجویان بهعنوان
پژوهشگرانی که در ابتدای راه پژوهشی خود قرار دارند ،روند رسیدن به پاسخ برای دغدغههای ذهنی خود
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را به درستترین شیوه بیاموزند .انتخاب درست ابزار پژوهش این اطمینان را به دانشجویان و جامعة هدف
خواهد داد که روند پژوهش با کمترین جهتگیری برای رسیدن به اهداف مدنظر ،مسیر درستی را بپیماید.
نتایج ،حاکی از شناسایی مهارت تفسیر نتایج تحقیق بهعنوان یکی دیگر از مهارتهای پژوهشی برای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بود که در رتبة دوم قرار داشت و بیانگر ضعف نسبی دانشجویان
در این مهارت بود .این بُعد از مهارتهای پژوهشی نشان میدهد که تفسیر و تجزیهوتحلیل نتایج بهنحوی
که درستتر ین مفهوم را برساند و توجه به این موضوع که این تفسیر باید با قابلیت ترویج آن از دانشگاه
به جامعه همراه باشد ،چالشی همیشگی است .بهنظر میرسد میزان اطالعات دانشجویان از تمامی ابعاد
گرایش خود و برخورداری از قوة تحلیل و درک این اطالعات و توانایی ارتباط دانستهها و پیشینة پژوهش
با نتایج تحقیقات از مهمترین پیش نیازهای پژوهشی دانشجویان برای تفسیر درست و منطقی از نتایج
تحقیق است.
سومین مهارت الزم در امر پژوهش برای دانشجویان تربیت بدنی ،نیاز به داشتن مهارتهای آماری
بود .شناسایی این مهارت با نتایج پژوهش میراه1و همکار ( )2010همسو بود ( .)18نتایج نشان داد که
دانشجویان در مهارتها ی آماری از حد متوسطی از مهارت برخوردارند که این نتیجه با نتایج پژوهشهای
اسچافیلد 2و بورتون ( ،)2011اونوگبوز ،)2004( 3میزانی ،خبیری و سجادی ( ،)1390که دانشجویان
تربیت بدنی را در بهکارگیری مهارتهای آماری ضعیف و دارای اعتمادبهنفس کم ارزیابی کرده بودند،
ناهمسو بود ( .)5، 14، 19، 20تشخیص آزمون آماری مناسب ،استفاده از آمار توصیفی ،نگارش سؤاالت
تحقیق ،ارزیابی روایی و پایایی ابزار ،کنترل متغیرها ،انتخاب جامعه و نمونه و استفاده از نرمافزار آماری از
مهارتهای آماری بودند که دانشجویان خود را در آنها متوسط ارزیابی کردند .این نتایج با پژوهشی دیگر
از رضایی و همکار ( )1394که مهارتهای آماری دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در حد کمتر از متوسط
ارزیابی کرده بودند نیز همسو نیست ( .)21البته آنها نشان دادند هرچه دانشجویان پژوهشهای بیشتری
را انجام بدهند ،بر مهارتهای آماری آنها افزوده خواهد شد .با توجه به اهمیت و ضرورت مهارتهای آماری
در هر پژوهشی دانشجویان باید بیشازپیش خود را در این مقوله تقویت کنند و با استفاده از کارگاههای
تخصصی آمار و روش تحقیق بر مهارتهای آماری و روششناسی خود بیفزایند .استادان دانشگاه نیز باید
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با دادن تکالیف آماری و تمرینات عملی در کالس ،مهارتهای آماری دانشجویان را ارتقا دهند.
شناسایی مهارت جمعبندی نتایج تحقیق ،از دیگر نتایج این پژوهش بود .رتبهبندی مهارتها نشان
داد که دانشجویان تربیت بدنی در این مهارت خود را نسبتاً قوی ارزیابی کردند .منبعنویسی پایانی ،ارجاع
داخل متن ،نگارش اهمیت و ضرورت ،رد یا عدم رد فرضیهها و شیوة بیان مسئلة تحقیق ،مؤلفههایی بودند
که دانشجویان خود را در آنها باالتر از متوسط میدانستند .اینکه دانشجویان در این زمینهها خود را نسبتاً
قوی میدانستند ،شاید نشان از تمرکز کالسهای آمار ،روش تحقیق و سمینار بر این مباحث داشته باشد.
یادگیری و آموزش این مؤلفهها از سهولت بیشتری برخوردار بوده و همین امر سبب شده است تا مدرسان
با تمرکز بر این مباحث بر دانشپژوهشی دانشجویان برای انجام پایاننامه و رسالة خود بیفزایند .توجه به
این نکته که تقویت همهجانبه در یادگیری سایر مهارتها در کنار مهارت جمعبندی نتایج تحقیق هرگز
نباید مغفول واقع شود ،اهمیت زیادی دارد .رشتة تربیت بدنی به پژوهشگرانی نیاز دارد که در همة
مهارتهای پژوهشی از نقطة ق وت نسبی برخوردار باشند تا نیازهای پژوهشی ورزش را کاراتر از همیشه به
انجام برسانند.
جست وجو در ادبیات تحقیق ،مهارتی بود که دانشجویان آن را نقطة قوت خود ارزیابی کردند .این
نتیجه با نتایج پژوهش رضایی و همکار ( )1394همسو بود ( ،)21و با نتایج پژوهش میزانی و همکاران
( )1392و شجیع و همکاران ( )1388که چالش اساسی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی را نداشتن
مهارتهای الزم برای استفادة بهینه از فناوری اطالعات میدانستند ،همسو نبود ( .)11، 15مباحث زیادی
در مورد مزایای استفاده از فناوری در محیطهای آموزشی وجود دارد و ظاهراً این موضوع که فناوری
اطالعات از نقش عمدهای در آموزش برخوردار است ،مورد پذیرش بیشتر محققان قرار گرفته است (.)22
این موضوع شاید بهسبب تواناییهای روزافزون دانشجویان در استفاده از فناوریهای آی تی باشد که نقش
مهمی در جستوجوی مقاالت فارسی و التین و پایاننامهها دارد .با وجود این دانشجویان باید با تکیه بر
تواناییهای خود در این حیطه به موضوعات روز ورزش پرداخته و هر روز بر دانش خود بیفزایند .مشارکت
در فعالیتهای پژوهشی و تجربة حرفهای خود دانشجویان نقش بارزی در طراحی پژوهش و توسعة
استراتژیک اطالعات برای ظرفیتسازی تحقیقات آتی دارد ( .)23ورود به عرصههای نو در پژوهش محقق
نخواهد شد مگر با خواندن و جستوجوی مقاالت و موضوعات تازه در حوزههای گوناگون ورزشی .مسئوالن
سازمانهای ورزشی و تحقیقاتی در حوزة ورزش میتوانند از این نقطة قوت بهعنوان فرصت استراتژیک
استفاده کنند تا با سرمایهگذاری بر دانشجویان جوان و مستعد و کمک به آنان برای تقویت سایر مهارتهای
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پژوهشی به بسترهای عظیم علمی جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر جمهوری اسالمی ایران دست
.یابند
در این میان با توجه به نیاز روزافزون کشور در حوزة ورزش و تربیت بدنی بهمنظور دستیابی به
، و همچنین ارتقای کیفی سازمانهای ورزشی کنونی،یافتههای کاربردی و کاربست آنها در سطح جامعه
امید است با همت دانشگاهها و نهادهای دلسوز و دانشجویان و پژوهشگران جوان و توانمند داخلی که با
 در این زمینه نیز بتوان، کشور عزیزمان توانسته است در بسیاری از زمینهها به خودکفایی برسد،همت آنها
.به نتایج مطلوب دست یافت و با این عمل اقدامی مؤثر در حل مشکالت ورزش را به انجام رسانید
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Abstract
The aim of this study was to identify and rate the research skills in higher
education students of Faculty of Physical Education, University of Tehran.
This study was applied in terms of objectives and descriptive survey in terms
of method. The statistical population included higher education students of
Faculty of Physical Education, University of Tehran. The sample consisted of
80 students who were selected by convenience sampling method. The field
method including interviews and a researcher-made questionnaire (α=0.97)
were used to collect data. Exploratory factor analysis and one-sample t test
were applied to explain and analyze the data. The results revealed five
dimensions as research skills; they were rated as research instrument design,
interpretation of research results, statistical skills, summarizing research
results and searching the literature respectively. They were weaknesses and
strengths of the higher education students of physical education.
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Higher education, physical education, research skills, student, University
of Tehran.



Corresponding Author: Email: Sholeh.khodadad@kntu.ac.ir; Tel: +989126053088

