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 چکیده

تربیت بدنی  ی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدةهامهارتی بندرتبههدف از پژوهش حاضر شناسایی و 

ود. جامعة آماری از نوع پیمایشی ب و از نظر روش بررسی، توصیفیدانشگاه تهران بود. این تحقیق براساس هدف، کاربردی 

 صورتبهژوهش پپژوهش را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند. نمونة آماری 

اده از مصاحبه و نی با استفی تحقیق از روش میداهادادهی آورجمعمنظور نفر انتخاب شدند. به 80در دسترس و تعداد 

 Tاز تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون  هادادهتبیین و تحلیل  منظوربهاستفاده شد.  (α=0.97) ساختهپرسشنامة محقق

ی هامهارتترتیب ی بود که بهگرپژوهشی هامهارت عنوانبهدهندة پنج بُعد ی استفاده شد. نتایج پژوهش نشانانمونهتک

وجو در ادبیات تحقیق، ی نتایج تحقیق و جستبندجمعی آماری، هامهارتنتایج تحقیق،  طراحی ابزار تحقیق، تفسیر

 .ی شدند که نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بودندبندرتبه

 

 یدیکل یهاواژه

 ی پژوهشی.هامهارتتحصیالت تکمیلی، تربیت بدنی، دانشجو، دانشگاه تهران، 

                                                           
: 09126053088 نويسندة مسئول : تلفن                                     .ac.irSholeh.khodadad@kntu :mailE  
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 مقدمه

 یبرا یاتوسعه در عصر اطالعات است و هر جامعه یربنایاز نهاد علم، ز اییرمجموعهعنوان زبهپژوهش 

مد و اثربخش اکار یریتو مد یساماندهمنظور ی بهابرنامهالزم است در سطح خرد و کالن،  یزیربرنامه

و  یقعلم، تحق یةپا خود را بر یاست که اهداف مل ییمتعلق به کشورها ینده. آداشته باشد یامور پژوهش

در هر  یعملکرد پژوهش یفک کم و ینب توانیاست که همواره م سبب ین. به همکنندیم یمتنظ شپژوه

 یکشور یچکه بدون آن ه یاگونهبرقرار کرد، به یمیمستق ةآن جامعه رابط یافتگیهتوسع یزانجامعه و م

(. 1یشرفت نخواهد بود )توسعه و پدر جهت  یو حل مشکالت موجود و طرح استراتژ ییقادر به شناسا

 هر علمی توسعة یهاشاخص ینترمهم از پژوهشی(، مقاالت و هاطرحعلمی ) تولید کیفیت و کمیت

 یعنی پژوهش، و تحقیق اصلی یهاشاخص با مستقیمی توسعه، تناسب و فناوری است. سطح یاجامعه

 بودجة درصد 96 معادل ،1990 سال در دارد. محقق نیروهای تعداد و در تحقیق گذارییهسرما میزان

 شده هزینه توسعه حال کشورهای در در آن درصد 4 تنها و یافتههتوسع در کشورهای جهان تحقیقاتی

 (.2است ) بوده درصد 1 فقط مقدار این از مسلمان کشورهای سهم این میان، در است.

دکتری  و ارشدکارشناسی یهادوره دانشجویان و هیأت علمی اعضای حضور دلیلبه آموزش عالی مراکز

 بسیاری از توانیم آنها از استفادة بهینه صورت در که دارند تحقیقاتی یهاپروژه اجرای برای یابالقوه توان

 دانشگاه تأسیس را عالی آموزش بنای سنگ ما کشور (. در3برداشت ) میان از را تحقیقاتی خألهای

 تأسیس با حقیقت در جدید سبک به عالی آموزش اما ،اندکرده قلمدادساسانی  شاپور عصر در شاپوریجند

 را خود فعالیت 1313 سال در دانشگاه اولین عنوانبه تهران دانشگاه و شده آغاز 1268 سال در دارالفنون

 تکمیلی بوده تحصیالت رشد اخیر، سال پانزده در عالی آموزش قوت نقاط ینترمهم از  .کرده است شروع

 مضاعف اهمیت .است داشته چشمگیری پیشرفت هادوره سایر به نسبت آن مضاعف اهمیت به توجه با که

 برای مهمی منبع و پژوهش، آموزش ساختن توأمان دلیلبه که شودیم ناشی آنجا از تکمیلی تحصیالت

ی کارشناسی و پیش هادورهی تحصیالت تکمیلی در مقایسه با هادوره(. 4شود )یم محسوب دانش تولید

نامة خود یانپاة زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب دورانتقال و آموزش است،  دورة آنکهاز 

تواند در حل مسائل و معضالت علمی و فنی جامعه یمرساند که بالقوه یمتحقیقاتی را به انجام  پروژةیک 

مند باشند. از آموزش مناسب بهره یستهپژوهشگران شا دیکه باین است ا یتحائز اهم (. مسئلة5کار رود )به

از  پیش یاندانشجو یدر امر پژوهش برا یو ساختار ییمحتوا یهان پشتوانهساختفراهم  یگر،عبارت دبه

 صیبه مرور با کسب دانش تخص یانتا دانشجو رسدینظر مبه یو ضرور یاتیورود به مرحلة پژوهش، ح
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شدن  یلآمادة تبد و الزم هاییبه توانمند یلمناسب، در هر مرحله از تحص یپژوهش یهاالزم و مهارت

در هر مقطع  یبه برنامة درس یژهو توجه و یزیربرنامه یازمندامر ن ین. اباشند مجهز پژوهشی هاییهبه سرما

استفاده از آن در پژوهش  یدانشجو در هر مقطع و چگونگ یدانش یگاهتوجه به جا یگر،د یاست. از سو

 (.1) است ینانهبو واقع یحصح یتهدا یازمنداست که ن

سبب تولید علم، برای اقتصاد و های آموزشی بهیطمحی تحقیق در هاروشاز یک طرف، آموزش 

 عنوانبهی پژوهشی همیشه هاروششود. این در حالی است که آموزش یمنیروی کار بسیار مهم محسوب 

 انجام (. از طرف دیگر، در6این زمینه مشاهده شده است )یک چالش برای استادان و دانشجویان در 

 برای سامان گام اولین دارند. وجود پیشرفت راه سد موانع گاه و حل موانع قابل و مشکالت پژوهشی فعالیت

 شناخت و تحقیقاتی یهابرنامه و قوت ضعف نقاط به بردن پی جامعه، در پژوهش امر به بخشیدن

 رشتة پژوهشی و آموزشی کیفیت و کمیت در زمینة پژوهشی در (1379) صابونچی(. 3هاست )یینارسا

 دهدیمنشان  تهران در مستقر و مجری یهادانشگاه در ارشدکارشناسی مقطع در ورزشی علوم بدنی و تربیت

 درصد آنها امکانات 34امکانات پژوهشی و  ،هادورهدانشجویان، اعضای هیأت علمی و مجریان درصد  68که 

ارشد را آموزشی مقطع کارشناسی یهادرصد آنها برنامه 26. تنها دانستندیآموزشی را ناکافی مکمک

( نشان داد 1391ی )الهفضلاز طرف دیگر، نتایج پژوهش  .(7کردند )یارزیابی م ةهماهنگ با اهداف رشت

 و ساختاری-اداری پژوهشی، خدمات ارائة نحوة انگیزشی، و تخصصی(، فردی )فنی عوامل ترتیببهکه 

 برگزار نشدن پژوهش، به عالقه بودن دارند. پایین بازدارندگی نقش دانشجویی یهاپژوهشدر  فرهنگی

 مرجع منابع و کمبود نشریات محوری،پژوهش یجابه محوری آموزش بر تأکید تحقیق، روش یهاکارگاه

 دسترسی و دانشجویان پژوهشی ایهیتفعالارزیابی  برای مشخص قوانین فقدان ،هارشته تخصصی حوزة

 (.2هستند ) موانع دارترینیتاولو از پژوهش دانشجویی راهنمایی برای مجرب استادان بهنداشتن 

دانشجویان به دسترسی و استفاده از اطالعات برای پیشبرد پژوهش، مشاهده  روزافزونبا توجه به نیاز 

وجو و دستیابی به اطالعات ی الزم برای جستهامهارتنامه از یانپاشود که آنان در زمان انجام یم

نامة تحصیلی دخالت دارد، خود دانشجو و یانپا(. عوامل مهم دیگری که در نوشتن 8برخوردار نیستند )

مراحل در نگارش  ینو دشوارتر ینتراز مهم نامهیانپا یبرا یابیمسئلههای علمی و عملی اوست؛ ییتوانا

 یو حت شوندیبا مشکل مواجه م یابیدر مسئله یانکه دانشجو شودیلب مشاهده ماست و اغ نامهیانپا

 است. یعلم یقتحق یةو فرموله کردن مسئله پا یافتن. یستندآن ن یحصح یانمسئله، قادر به ب یافتنپس از 

نامه مانند آشنایی با روش تحقیق و آمار، آشنایی با یانپایة تههای ییتوانابر این، مجهز نبودن به عالوه
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نامه را برای دانشجویان مشکل و در مواردی یانپاو غیره، نوشتن  آنهااستفاده از  نحوةمنابع اطالعاتی و 

های دانشجویان وجود دارد، آشنا نبودن دانشجویان ییتواناینة زمین مشکلی که در ترمهمسازد. یم ناممکن

ی تحقیق هاروشی تحلیل آماری است. همچنین، میزان آشنایی دانشجویان با هاروشارشد با کارشناسی

( تحقیق دانشجو 1992) 1نیز یکی از مشکالت دانشجویان است. این در حالی است که از نظر اندرسون

کالت منظور رفع این مش(. به5،9ی تحقیق او باشد )شناسروشهای آماری و ییتوانا دهندةنشانباید 

(، عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آموزش 1376جعفرآبادی )یسیرئتحقیقات زیادی انجام گرفته است، 

ی احرفه توسعةینة رشد و زمارشد را بررسی و نتیجه گرفته است که فراهم کردن ی کارشناسیهادوره

ی هادورهآموزشی در افزایش کیفیت  هاکتابخانهارشد و همچنین بهبود وضعیت دانشجویان کارشناسی

 (.10) استارشد مؤثر کارشناسی

برای  بسیاری تحقیقات و دارند وسیعی دامنة دانشجویی هاینامهیانپا تدوین برای سازمشکل عوامل

 شهریاری است. گرفته صورت کشور خارج و داخل در آنها اهمیت میزان تخمین و موانع این شناسایی

 کشور در پژوهش امر در موفقیت عدم عامل ینترمهم که رسید نتیجه این به خود تحقیق (، در1381)

 تحقیق، کردن آماده دکتری، دانشجویان خصوصیات بین (، رابطة1994) 2راکوف .مدیریتی است عامل

 بررسی را تحقیق پیشرفت و محقق فردی هاییتقابل دانشجو،-استاد روابط تحقیق، الزامات تحقیق، محیط

 سیستم و حمایتی و مثبت تحقیقی محیط از تابعی محقق، فردی هاییتقابل رسید که نتیجه این به کرد. او

 دیگر، طرف از .دهدیم افزایش را دانشجویان موفقیت که است نامهیانپا و راهنمایی نوشتن بر قوی نظارتی

در  تأثیرگذار عوامل از را اطالعاتی منابع به ( دسترسی2002همکاران ) و 3(، کوترلیک1376نژاد )هاشمیان

به  دسترسی محدودیت (، نیز1998) 4دی و ری .کردند بیان پژوهشی-علمی هاییتفعال در افراد مشارکت

 سازمشکل دانشجویان برای الکترونیک منابع از استفاده در که دانستند عواملی از را اییانهرا هاییستگاها

 فرایند و تحقیق یهاروش با آنان ناآشنایی نامه،یانپا نگارش در دانشجویان مشکالت دیگر از (.11است )

 هاستنامهو چکیده هاکتابنامه مرجع، یهاکتاب اینترنت، مانند اطالعات منابع با ناآشنایی نیز اجرایی آن و

(11 .) 

 مهارت توان به نداشتنیمی تحقیقاتی دانشجویی هاطرحاز سوی دیگر، از عوامل بازدارندة اجرای 

                                                           
1. Anderson  

2. Rakow 

3. Kotrlik  

4. Ray and Day 
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(. با این حال نتایج تحقیق 12موانع فردی اشاره کرد ) عنوانبهتحقیق،  متدولوژی از ناکافی دانش کافی و

ی پژوهش در ژاپن بر روی دانشجویان نشان داده است که هاروشگرفته بر روی تغییر نگرش به صورت

پذیرد. یمتغییر نگرش دانشجویان به پژوهش از طریق همکاری در پژوهش با استادان مجرب صورت 

ی هاروشعامل تغییر نگرش به  عنوانبههمچنین آگاهی دانشجویان از ارتباط بین پژوهش و یادگیری 

(. توانایی دانشجو 13گیرد )یم، که این روند از دورة کارشناسی صورت استپژوهش برای محققان ضروری 

استفاده از کامپیوتر، توانایی در در انجام تحقیق با عواملی مانند میزان تسلط بر زبان خارجه، توانایی در 

ی تحقیق و آمار، توانایی در سازماندهی مطالب، توانایی هاروشبرقراری ارتباط با مراجع علمی، آشنایی با 

 (.10شود )یمدر تحلیل و تفسیر مطالب سنجیده 

 تربیت یطةح در تحقیقات از مهمی بخش ورزشی، علوم و بدنی تربیت در شدهنوشته هاینامهیانپا

 بستر و زمینه نامه،یانپا یةته در دانشجویان مشکالت و موانع شناسایی و دهندیم را تشکیل بدنی

آورد.  خواهد فراهم را بدنی تربیت در تحقیق و پژوهش مسیر کردن هموار برای های مسئوالنیزیربرنامه

( 1392هنری و سجادی )در خصوص این موضوع تحقیقاتی انجام گرفته است. تحقیق میزانی، خبیری، 

 صورت گرفت، کشور دولتی یهادانشگاه بدنی تربیت ارشدکارشناسی دانشجویان از نفر 137 روی که

به  محدود دسترسی .1شدند:  شناسایی زیر ترتیببه نامهیانپا تدوین فرایند در موجود مشکالت ینترمهم

 .4علمی،  اطالعات منابع به محدود دسترسی. 3دانشگاه،  نامناسب اداری روال و منابع .2 مالی، منابع

(. در 11مشاور ) و راهنما استادان نامناسب راهنمایی.5دانشجویان،  محدود عملی و های علمیییتوانا

ی پژوهش نشان داده شد که هاروشدر  نفساعتمادبه(، با مفهوم 2011و همکار ) 1پژوهش بورتون

ی تحصیلی مرتبط با ورزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی، دارای حداقل هارشتهدانشجویان در 

های مربوط در روش پژوهش وتحلیلیهتجزی مورد نیاز خود برای افزارهانرمدر استفاده از  نفساعتمادبه

 یهابانک با دانشجویان درصد 1/62که  داد نشان (،1392تحقیق میزانی و همکاران ) (. نتایج14هستند )

 از تخصصی مرجع منابع با درصد 7/57و  نیستند آشنا آنها از استفاده نحوة و و خارجی داخلی اطالعاتی

(، 1383(، صفری راد )1382صمدی ) هاییافته با نتایج این .ندارند آشنایی هانامهیدهچکها، یهنما جمله

 جمله از کارشناسان و محققان از بسیاری که است در حالی داشت. این ( همخوانی1998دی ) و ری

                                                           
1. Burton 
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 از استفاده آموزش اهمیت ( بر1995) 3کارتی (، مک1991همکاران ) و 2(، براختون1990) 1ماکسیموک

های شجیع، غالمیان، (. یافته11) اندکرده اشاره اطالعاتی هاییگاهپادر  جووجست و کامپیوتر

ی هامهارت نداشتن تکمیلی، تحصیالت دانشجویان برای اساسی (، نشان داد چالش1388صراف )یانجواد

 برای را ی تخصصیهادوره و هاکارگاه برگزاری لزوم که است اطالعات فناوری از بهینه استفادة برای الزم

 دانشگاهی، مرتبة زمینة پژوهشی، (، بین2000) 4اکلیف تحقیق نتایج (. براساس15شود )یم یادآور آنان

 رابطه پژوهشی یهاروشبه  آنها نگرش و تکمیلی دانشجویان تحصیالت و جنسیت سن آموزشی، تجارب

 مشارکت در تأثیرگذار عوامل از را منابع اطالعات به (، دسترسی2002همکاران ) و 5دارد. کوترلیک وجود

(، 2003) 6هانسون گفتة. به اندکردهبیان  پژوهشی و علمی هاییتفعال در تکمیلی دانشجویان تحصیالت

 برای اثربخش ی یادگیریهافرصت ارتقای با معموالً تکمیلی تحصیالت مطلوب در کیفیت با آموزش

 (.16شود )یمتعریف  مقاطع این دانشجویان

یری فرایند گشکلی پژوهشی دانشجویان تربیت بدنی موجب هامهارتتوجه به تبیین و نیازسنجی 

شود. این فرایند مبتنی بر فناوری می ورزش حوزةی علمی، آموزشی و پژوهشی در هاروشاصالح و بهبود 

د. در ش، به طریقی که موجب ارتقای کیفیت پژوهشی در درازمدت خواهد استعلمی  توسعةو همراه با 

تربیت  این زمینه این پژوهش با تکیه بر نظرهای متخصصان، استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

جویان تحصیالت ی پژوهشی دانشهامهارتین نیازها و ترمهمبدنی در پی پاسخ به این مهم خواهد بود که 

 ند؟ اتکمیلی تربیت بدنی در انجام تحقیقات علمی کدام

 

 یشناسروش

است که  یکدیگرحال مکمل  ینو در ع «یکم-یفیک» آمیختة پژوهش حاضر شامل روش یقروش تحق

مختلف آن که شامل  هاییشدر گرا یبدن یتترب تادانآن با مصاحبه از متخصصان و اس یفیدر بخش ک

 یادگیری ورشد  یشدو نفر گرا ی،ورزش یزیولوژیف یشدو نفر گرا ی،ورزش یریتمد یشنفر )پنج نفر گرا 11

و  یارهامع یینو تب یینبه تع یبه اشباع نظر یدن( و رسیورزش شناسییبآس یشنفر گرا دوو  ی،حرکت

                                                           
1. Maxymuk 

2. Broughton  

3. McCarthy 

4. Oakleaf  

5. Kotrlik  

6. Hanson   
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 یلة تحلیل عاملی اکتشافی این عوامل تعیین شدند.وسبهو پرداخته شده  یپژوهش یهامهارت زیرمعیارهای

 یاندانشجو پاسخگویی از حاصل ،ساختهکه از پرسشنامة محقق ییهاآن حاصل از داده یدر بخش کم

 وها داده یلبه تحل Spssافزار و استفاده از نرم یانمونهتک Tآزمون  با ی،بدن یتترب یلیتکم یالتتحص

 یبدن یتترب تادانپرسشنامه توسط اس یمحتوا ییپرداخته شده است. روا یپژوهش یهامهارت یبندرتبه

شد  یکرونباخ بررس یآلفا یبضر یلةوسآن به یاییو پا یدرس ییددانشگاه تهران به تأ یبدن یتترب ةدانشکد

و  ستا کاربردی تحقیقات جزء هدف، لحاظاز  حاضر پژوهششد.  ییددست آمد و تأبه α=0.97 ددکه ع

 ی. جامعة آمارگرفته است نجاما مقطعیصورت به که ستا پیمایشی نوعو از  توصیفیآن  تحقیقروش 

و  یبدن یتدانشکدة ترب 1394-95ارشد و دکتری سال تحصیلی کارشناسی یانپژوهش را دانشجو ینا

 نیرا گذرانده بودند. در ا یقدروس آمار و روش تحق همگی کهاند داده یلتهران تشک هدانشگا یعلوم ورزش

های مختلف تحصیالت یشگرا یاننفر از دانشجو 80در دسترس  یریگپژوهش محققان با روش نمونه

 یریگبه دو صورت نمونه تواندیدر دسترس م یریگدند. از آنجا که نمونهکررا انتخاب  تکمیلی تربیت بدنی

 را داراست. یژگیدو و یننمونة پژوهش حاضر ا(، 17یرد )افراد داوطلب صورت گ یریگالوصول و نمونهسهل

 شده بود. یلتشک یکرتل یارزشپنج یاسدر مق گویه 35از  یق نیزپرسشنامة تحق

 

 هایافته

باید  ترتیب که در این مرحله،های تحلیل عامل، به حجم نمونة مکفی عنایت دارد. بدینیکی از مفروضه

عنوان کرد  90/0تا  80/0بین  KMOگیری در نظر گرفت. عنوان شاخص کفایت نمونهرا به 1KMOمیزان 

معرف حجم نمونة مکفی مناسب است. مفروضة دیگر تحلیل عامل، نرمال بودن توزیع  KMOکه 

توان دار شود، میشود. در مواقعی که میزان کرویت در تقریب مجذور خی معنیچندمتغیری شناخته می

دار پذیرد و معنامجذور خی صورت میدار شده است. تفسیر میزان کرویت، در تقریب گفت که کرویت معنا

 دهندة کرویت است. بودن آن، نشان

هایی است که در شناسایی کرویت، با تأکید بر تقریب مجذور خی آزمون بارتلت از معتبرترین آزمون

 زیع چندمتغیری است.دهندة وضعیت نرمال بودن تونشان 1رود. جدول کار میدر فرایند تحلیل عامل به

  

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
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 نتیجة آزمون بارتلت و کرويت .1جدول 

 886/0 (KMO) گیریشاخص کفايت نمونه

 آزمون بارتلت و کرويت
Approx. Chi-Square 

8/2985 
89 

 595 1درجة آزادی

 000/0 2دارییمعنسطح 

 

های ارزش ویژة (، جدول واریانس تبیین شده و رجوع به ستون1)شکل 3با رجوع به نمودار سنگریزه

توان )سه ستون وسط(، می5شدهسمت چپ( و مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج )سه ستون4اصلی

گفت که حداکثر، پنج عامل استخراج شده که از این پنج عامل، عامل اول از واریانس تبیینی باالیی 

شود میرو، توصیه تر قابل مشاهده است. ازاینای دقیقگونه، بهScreeبرخوردار بوده و این مقدار در نمودار 

عنوان یک عامل در نظر گرفت. با وجود این، در صورت تمایل به تحلیل عامل، که مقیاس مزبور را تنها به

 2، جدول 7عنوان گشده و با تأکید به روش استخراج عناصر اصلی 6ایمؤلفه سؤاالت در یک ماتریکس

 شود.مطرح می

  
 . نمودار سنگريزة تحلیل عاملی1شکل 

                                                           
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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 های پژوهشی قبل و بعد از چرخشمربوط به عوامل مهارت. واريانس 2جدول 

 مبالغ چرخش مربع بار مبالغ استخراج مربع بار

 مجموع
% of 

Variance مجموع % انباشته 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 

172/19  063/55  063/55  786/7  245/22  245/22  

177/2  220/6  283/61  064/5  468/14  713/36  

925/1  499/5  782/66  580/4  086/13  799/49  

427/1  076/4  858/70  355/4  443/12  242/62  

132/1  235/3  093/74  148/4  851/11  093/74  

 

شود استفاده می 1ای دقیق بررسی شد، از روش چرخشگونهها، بهپس از اینکه جدول ماتریکس مؤلفه

هر سؤال در یکی از پنج عامل، تعیین شود. با تا از این طریق بار عاملی هر سؤال، با تأکید بر قرار گرفتن 

( PCهای اصلی )پیروی شده و روش مؤلفه 2تأکید بر اینکه در این تحقیق، از روند تحلیل عامل اکتشافی

، 3رود و جدول کار میبه (Varimaxکار رفته است، روش چرخش حداکثر پراکنش )از استخراج عوامل به

 شود.خش یافته عنوان میهای چرتحت عنوان ماتریکس مؤلفه

 

 چرخشز بعد ا یعامل لیتحل سيماتر یعناصر اصل .3جدول 

 

 عناصر 

 1 2 3 4 5 

 یاستنباط هایداده ریتفس

ت
هار

م
ق

قی
تح

د 
دا

رون
ز ب

ه ا
اد

تف
اس

ی 
ها

 

771/0 235/0 215/0 164/0 282/0 

 235/0 178/0 148/0 278/0 749/0 جیدر مورد نتا بحث

 086/0 186/0 237/0 399/0 744/0 یفیتوص هاییافته جینتا ئةراا

 387/0 197/0 285/0 052/0 734/0 یفیتوص هایداده ریتفس

 047/0 266/0 211/0 436/0 728/0 قیتحق جینتا ئةارا

 103/0 183/0 278/0 439/0 723/0 یاستنباط هاییافته جینتا ئةارا

 395/0 205/0 289/0 155/0 703/0 یفیک هایداده ریتفس

                                                           
1. Rotation  

2. Exploratory Factor Analysis 
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 109/0 265/0 372/0 342/0 649/0 قیتحق شناسیروش ئةارا

 088/0 245/0 378/0 387/0 631/0 قیتحق ةخالص نگارش

 388/0 151/0 335/0 026/0 608/0 یفیک کدگذاری

 209/0 551/0 245/0 164/0 588/0 جدول هایداده ریتفس

 060/0 556/0 178/0 284/0 577/0 و اشکال یمنحن هایداده ریتفس

 230/0 210/0 415/0 305/0 471/0 قیخالصه تحق نگارش

 جستجوی مقاالت التین

ت
هار

م
ق

قی
تح

ت 
بیا

 اد
در

و 
تج

جس
ی 

ها
 

246/0 778/0 084/0 199/0 028/0 

 123/0 177/0 070/0 764/0 290/0 جستجوی مقاالت فارسی

 226/0 384/0 133/0 600/0 314/0 نامهجستجوی پایان

بررسی نظرها در حوزة کار 

 تحقیق
174/0 587/0 124/0 470/0 309/0 

 205/0 317/0 516/0 526/0 206/0 تدوین فرضیات مناسب

 470/0 247/0 114/0 497/0 436/0 انتخاب حیطه و موضوع

 تشخیص آزمون آماری مناسب

ت
هار

م
ی

مار
ی آ

ها
 

302/0 063/0 774/0 054/0 169/0 

 189/0 297/0 656/0 016/0 406/0 توصیفیاستفاده از آمار 

 009/0 397/0 615/0 351/0 323/0 نگارش سؤاالت تحقیق

 289/0 404/0 603/0 099/0 339/0 ارزیابی روایی و پایایی ابزار

 394/0 174/0 569/0 423/0 268/0 کنترل متغیرها

 433/0 042/0 515/0 457/0 203/0 انتخاب جامعه و نمونه

 391/0 366/0 419/0 150/0 312/0 افزار آماریاستفاده از نرم

 نویسی پایانیمنبع

ت
هار

م
مع

 ج
 با

ط
رتب

ی م
ها

ق
قی

تح
ی 

ند
ب

 

270/0 390/0 161/0 744/0 138/0 

 146/0 727/0 252/0 357/0 279/0 ارجاع داخل متن

 456/0 593/0 201/0 298/0 160/0 نگارش اهمیت و ضرورت

 144/0 552/0 434/0 069/0 516/0 هافرضیهرد یا عدم رد 

 شیوة بیان مسئلة تحقیق
221/0 397/0 185/0 489/0 433/0 
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 ساخت پرسشنامه

ت
هار

م
ار 

ابز
ی 

اح
طر

ی 
ها

ق
قی

تح
 

151/0 154/0 113/0 133/0 832/0 

 773/0 141/0 286/0 016/0 228/0 تدوین سؤاالت پرسشنامه

 582/0 158/0 165/0 478/0 346/0 انتخاب عنوان تحقیق

 513/0 221/0 423/0 381/0 148/0 طراحی یک مطالعه یا آزمایش

 

 ی تحقیقهامهارتی بندرتبه. نتايج مربوط به 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین N های پژوهشگریمهارت
خطای استاندارد 

 میانگین

 10706/0 95756/0 9654/2 80 تفسیر نتایج تحقیق

 08992/0 80425/0 4708/3 80 ادبیات تحقیقوجو در جست

 09526/0 85200/0 0321/3 80 های آماریمهارت

 10483/0 93765/0 2178/3 80 بندی نتایج تحقیقجمع

 09944/0 88945/0 8719/2 80 طراحی ابزار تحقیق

 

دانشجويان ی پژوهشی در هامهارتمنظور بررسی وضعیت موجود ابعاد گروهی بهتک T. 5جدول 

 تحصیالت تکمیلی

 

آزمونارزش   = 3 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

اختالف 

 میانگین

95% Confidence Interval 

of the Difference 

تریینپا  باالتر 

قیتحق جینتا ریتفس  323/0  79 747/0  03462/0  2477/0  1785/0  

 اتیدر ادب جستجو

قیتحق  
236/5  79 000/0  47083/0  2919/0  6498/0  

یآمارهای مهارت  337/0  79 737/0  03214/0  1575/0  2217/0  

قیتحق جینتا بندیجمع  075/2  79 041/0  21750/0  0088/0  4262/0  

قیابزار تحق یطراح  288/1  79 201/0  12812/0  3261/0  0698/0  
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رسد که مینظر داری این نتایج بههای پژوهشی و معنابندی مهارتبراساس نتایج حاصل از رتبه

بندی نتایج تحقیق، های آماری، جمعهای طراحی ابزار، تفسیر نتایج تحقیق، مهارتترتیب مهارتبه

وجو در ادبیات تحقیق نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی جست

های پژوهشی مؤلفة هارتای در مورد ابعاد منمونهتک Tدانشگاه تهران بودند. با توجه به نتایج جدول 

وجو در ادبیات مربوط به تفسیر نتایج تحقیق تفاوت معناداری با نقطة برش سه نداشته، مهارت جست

داری با های آماری تفاوت معناداری با نقطة برش سه داشته و باالتر از آن بوده، مهارتتحقیق تفاوت معنا

داری با نقطة برش سه بندی تحقیق تفاوت معناعنقطة برش سه نداشته )قبول فرض صفر(، در مهارت جم

داری با نقطه برش مشاهده شده و بیشتر بوده )رد فرض صفر(، و مهارت طراحی ابزار تحقیق تفاوت معنا

 سه نداشته و برابر میانگین بوده است )قبول فرض صفر(.

 

 گیرییجهنتبحث و 

در میان  هامهارتی این بندرتبهی و ی پژوهشهامهارتی هامؤلفهشناسایی هدف از پژوهش حاضر 

ی هامهارت عنوانبهشناسایی پنج بُعد دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بود. نتایج بیانگر 

های آماری، های طراحی ابزار تحقیق، تفسیر نتایج تحقیق، مهارتمهارتترتیب بود که به یپژوهشگر

بندی شدند که نقاط ضعف تا قوت دانشجویان تحقیق، رتبهوجو در ادبیات بندی نتایج تحقیق و جستجمع

 تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بودند.

روست. از آنجا که اغلب در های فراوانی روبهیدشوارهای ذهنی معموالً با یدهپدیا  هامقولهسنجش 

شوند، سنجش معتبر با سنجش و ارزیابی می کراتبهها یدهپدگونه یناتربیت بدنی،  حوزةی هاپژوهش

رود. طراحی ابزار تحقیق یم شمارین نکات در مطالعات این حوزه بهترمهمقابلیت اعتماد و پایایی باال از 

ی توصیف کند، بسیار حائز درستبهپژوهشگر  عنوانبهی که بتواند سؤاالت ذهنی دانشجویان را اگونهبه

میان دانشجویان تربیت بدنی با قرارگیری در  آمدهدستبهین مهارت طبق نتایج که ا آنجااهمیت است. از 

این موضوع است که اهمیت  دهندةنشانشود، یمنخست و به معنای ضعف اصلی دانشجویان مطرح  رتبة

ی تربیت بدنی چه میزان هاپژوهشدادن به مقولة سنجش درست، ابزار استاندارد و نزدیک به واقعیات در 

رسد در دروس روش تحقیق و سمینار برای دانشجویان تربیت بدنی، پرداختن یمنظر ی ارزش است. بهدارا

 عنوانبهی طراحی ابزار مناسب برای پژوهش باید در اولویت باشد تا دانشجویان هامهارتو  هاروشبه 

ی ذهنی خود هادغدغهپژوهشگرانی که در ابتدای راه پژوهشی خود قرار دارند، روند رسیدن به پاسخ برای 
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هدف  جامعةین شیوه بیاموزند. انتخاب درست ابزار پژوهش این اطمینان را به دانشجویان و تردرسترا به 

 ، مسیر درستی را بپیماید.مدنظریری برای رسیدن به اهداف گجهتخواهد داد که روند پژوهش با کمترین 

ی پژوهشی برای هامهارتیکی دیگر از  عنوانبهنتایج، حاکی از شناسایی مهارت تفسیر نتایج تحقیق 

ی دانشجویان دوم قرار داشت و بیانگر ضعف نسب رتبةدانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیت بدنی بود که در 

نحوی وتحلیل نتایج بهیهتجزدهد که تفسیر و یمی پژوهشی نشان هامهارتدر این مهارت بود. این بُعد از 

ویج آن از دانشگاه ین مفهوم را برساند و توجه به این موضوع که این تفسیر باید با قابلیت ترتردرستکه 

رسد میزان اطالعات دانشجویان از تمامی ابعاد یمنظر به جامعه همراه باشد، چالشی همیشگی است. به

و پیشینة پژوهش  هادانستهتحلیل و درک این اطالعات و توانایی ارتباط  قوةگرایش خود و برخورداری از 

نیازهای پژوهشی دانشجویان برای تفسیر درست و منطقی از نتایج یشپین ترمهمبا نتایج تحقیقات از 

 تحقیق است.

ی آماری هامهارتسومین مهارت الزم در امر پژوهش برای دانشجویان تربیت بدنی، نیاز به داشتن 

(. نتایج نشان داد که 18( همسو بود )2010کار )و هم 1بود. شناسایی این مهارت با نتایج پژوهش میراه

ی هاپژوهشی آماری از حد متوسطی از مهارت برخوردارند که این نتیجه با نتایج هامهارتدانشجویان در 

(، که دانشجویان 1390(، میزانی، خبیری و سجادی )2004) 3(، اونوگبوز2011و بورتون ) 2اسچافیلد

کم ارزیابی کرده بودند،  نفساعتمادبهی آماری ضعیف و دارای هاارتمهیری کارگبهتربیت بدنی را در 

نگارش سؤاالت ، استفاده از آمار توصیفی، تشخیص آزمون آماری مناسب(. 5، 14، 19، 20ناهمسو بود )

ز ا آماری افزارنرماستفاده از و  انتخاب جامعه و نمونه، کنترل متغیرها، ارزیابی روایی و پایایی ابزار، تحقیق

متوسط ارزیابی کردند. این نتایج با پژوهشی دیگر  آنهای آماری بودند که دانشجویان خود را در هامهارت

ی آماری دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در حد کمتر از متوسط هامهارت( که 1394از رضایی و همکار )

ی بیشتری هاپژوهشانشجویان نشان دادند هرچه د آنها(. البته 21یست )نارزیابی کرده بودند نیز همسو 

ی آماری هامهارتافزوده خواهد شد. با توجه به اهمیت و ضرورت  آنهای آماری هامهارترا انجام بدهند، بر 

ی هاکارگاهازپیش خود را در این مقوله تقویت کنند و با استفاده از یشبدر هر پژوهشی دانشجویان باید 

یفزایند. استادان دانشگاه نیز باید بی خود شناسروشی آماری و هامهارتتخصصی آمار و روش تحقیق بر 
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 ی آماری دانشجویان را ارتقا دهند.هامهارتبا دادن تکالیف آماری و تمرینات عملی در کالس، 

نشان  هامهارتی بندرتبهی نتایج تحقیق، از دیگر نتایج این پژوهش بود. بندجمعشناسایی مهارت 

 یانی، ارجاعپا یسینومنبعبدنی در این مهارت خود را نسبتاً قوی ارزیابی کردند.  داد که دانشجویان تربیت

یی بودند هامؤلفهیق، مسئلة تحق یانب یوةشها و یهعدم رد فرض یا ، ردو ضرورت یتاهم ، نگارشداخل متن

ها خود را نسبتاً ینهزمینکه دانشجویان در این ادانستند. یمباالتر از متوسط  آنهاکه دانشجویان خود را در 

ی آمار، روش تحقیق و سمینار بر این مباحث داشته باشد. هاکالسدانستند، شاید نشان از تمرکز یمقوی 

از سهولت بیشتری برخوردار بوده و همین امر سبب شده است تا مدرسان  هامؤلفهیادگیری و آموزش این 

یفزایند. توجه به بخود  رسالةنامه و یانپاانجام ی دانشجویان برای پژوهشدانشبا تمرکز بر این مباحث بر 

ی نتایج تحقیق هرگز بندجمعدر کنار مهارت  هامهارتدر یادگیری سایر  جانبههمهاین نکته که تقویت 

 همةتربیت بدنی به پژوهشگرانی نیاز دارد که در  رشتةنباید مغفول واقع شود، اهمیت زیادی دارد. 

وت نسبی برخوردار باشند تا نیازهای پژوهشی ورزش را کاراتر از همیشه به ق نقطةی پژوهشی از هامهارت

 انجام برسانند.

یابی کردند. این ارز خودوجو در ادبیات تحقیق، مهارتی بود که دانشجویان آن را نقطة قوت جست

همکاران (، و با نتایج پژوهش میزانی و 21( همسو بود )1394نتیجه با نتایج پژوهش رضایی و همکار )

 نداشتن را تکمیلی تحصیالت دانشجویان برای اساسی ( که چالش1388( و شجیع و همکاران )1392)

 زیادی مباحث(. 11، 15همسو نبود ) دانستند،یم اطالعات فناوری از بهینه استفادة برای ی الزمهامهارت

 فناوری که موضوع این ظاهراً و وجود دارد آموزشی یهاطیمح در فناوری از استفاده مزایای مورد در

. (22است ) گرفته قرار محققان بیشتر پذیرش مورد است، برخوردار آموزش در یاعمده نقش از اطالعات

های آی تی باشد که نقش یفناوردانشجویان در استفاده از  روزافزونهای ییتواناسبب این موضوع شاید به

ها دارد. با وجود این دانشجویان باید با تکیه بر نامهیانپاوجوی مقاالت فارسی و التین و مهمی در جست

یفزایند. مشارکت بهای خود در این حیطه به موضوعات روز ورزش پرداخته و هر روز بر دانش خود ییتوانا

 توسعةی خود دانشجویان نقش بارزی در طراحی پژوهش و احرفه تجربةهای پژوهشی و یتفعالدر 

ی نو در پژوهش محقق هاعرصه(. ورود به 23سازی تحقیقات آتی دارد )یتظرف استراتژیک اطالعات برای

ی گوناگون ورزشی. مسئوالن هاحوزهوجوی مقاالت و موضوعات تازه در نخواهد شد مگر با خواندن و جست

فرصت استراتژیک  عنوانبهقوت  نقطةتوانند از این یمورزش  حوزةی ورزشی و تحقیقاتی در هاسازمان

ی هامهارتگذاری بر دانشجویان جوان و مستعد و کمک به آنان برای تقویت سایر یهسرمااده کنند تا با استف
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پژوهشی به بسترهای عظیم علمی جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر جمهوری اسالمی ایران دست 

 یابند. 

منظور دستیابی به ورزش و تربیت بدنی به حوزةکشور در  روزافزوندر این میان با توجه به نیاز 

ی ورزشی کنونی، هاسازماندر سطح جامعه، و همچنین ارتقای کیفی  آنهاهای کاربردی و کاربست یافته

و نهادهای دلسوز و دانشجویان و پژوهشگران جوان و توانمند داخلی که با  هادانشگاهامید است با همت 

ها به خودکفایی برسد، در این زمینه نیز بتوان ینهزمست در بسیاری از ، کشور عزیزمان توانسته اآنهاهمت 

 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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