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 ها، جامعه و ايجادشود كه حمايت دانشگاه، خانواده گيري مي نتيجه. بيني كند تواند روحية پژوهش دانشجويان را پيشمي
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   مقدمه
هاي مختلف، هاي اجتماعي و با توجه به كاركردهاي خاص آن در زمينهمثابة يكي از پديده ورزش به

ترين كاركردهاي اين پديده، نقش از مهم. مورد توجه بسياري از دانشمندان و محققان قرار گرفته است

توان از طريق تأثير ورزش بر زندگي افرادي كه اين موضوع را مي. مهم آن در ايجاد سالمت جوامع است

هاي ورزشي، به بيان بهتر، مشاركت در فعاليت. روشني مشاهده كرد در اين زمينه مشاركت دارند، به

از طرف ديگر،  ).1(آورد ا براي جامعه به ارمغان ميشناختي و اجتماعي ر مزاياي آشكار جسماني، روان

توليد علم و فناوري از . در جهان امروز، پيشرفت و توسعة كشورها بر مبناي علم و انديشه استوار است

ترين عناصر رشد و توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و سياسي هر كشوري محسوب مهم

ها به ها و راهبردهاي انگيزشي، سياستشود كه حمايتاني محقق ميها زمتوفيق در اين زمينه. شود مي

، چرخش دانشجويي )2000( 1اتزكوويتز و ليدسدورف ).4(شكل منسجم شكل گيرد و تقويت شود 

مثابة مزيت نسبي دستيابي به  دليل تشكيل جريان پويايي سرماية انساني، به را به) فراغت از تحصيل(

عليزاده و ) 12(ها دارد كنند كه اثر مثبتي بر توليد دانش در دانشگاهميمنابع فكري جديد محسوب 

آموختگان  در نتايج پژوهش خود بيان كردند اگرچه در سال اخير تعداد دانشجويان و دانش )1389(الهي 

تربيت بدني رشد داشته، ارتقاي جايگاه و فرهنگ پژوهش در اين رشته، رشد متناسبي را تجربه نكرده 

 هاي علمي،ها ادارة امور ورزش هر كشور بر پاية پژوهشاز سوي ديگر، براساس نتايج پژوهش. است

هاي يافته). 5(المللي باشد  هاي ملي و بينتواند زيربناي موفقيت ورزشكاران آن كشور در عرصهمي 

هاي باالتري در  كند كه كشورهاي برتر در توليد علم تربيت بدني مقاماين امر را تأييد مي) 1386(ثالثي 

بيان ) 2011(ناصري، مهرابي و محمد زماني ). 2(اند  المللي و كسب مدال المپيك داشته هاي بين رقابت

هاي باالي ورزش جهان و پيشرفت در امور تربيت بدني مستلزم ايجاد كردند كه قرار گرفتن در رتبه

شوق  نين افزايش رغبت و شور وآموختگان و دانشجويان و همچ فرصت پژوهش براي دانشمندان، دانش

مداري و اصالح نظام  پژوهشي در آنها از طريق فراهم آوردن محيط مناسب، ترويج فرهنگ پژوهش

دهد و ديگر، انگيزه و رغبت عاملي است كه به دانشجويان انرژي مي از طرف). 21(آموزشي است 

در ). 21(عوامل مختلفي است  ريأثتگيري انگيزشي تحت  كند، اما جهتهاي آنها را هدايت ميفعاليت

هاي و ايجاد روحية آموزشي و پژوهشي در فراگيران پژوهش يهاي يادگيري و ياددهحوزة انگيزه

                                                           
1. Etzkowitz, &Leydesdorff 
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در اين زمينه بايد گفت يادگيري . مختلفي انجام گرفته است كه براي تبيين موضوع حاضر ضروري است

و از آن زمان اين راهبرد آموزشي در تمام ) 24(ابداع شد  1960نخستين بار در دهة  1بر پاية حل مسئله

هاي دنيا به اشكال مختلف استفاده شده است كه موجب تحريك يادگيري، تقويت استدالل، دانشگاه

هاي ديگر از مزيت). 27(شود آموزي ميهاي خودايجاد شالودة قوي علمي شناختي و گسترش مهارت

تر دانش، تلفيق فعال كردن پردازش اطالعات، بازيابي آسانها، آن مواجه ساختن دانشجويان با چالش

اگر » 2نظرية گشتالت«هاي پژوهشي و براساس يافته). 9( استتئوري و عمل و پرورش تفكر انتقادي 

رو شوند، عدم تعادل  روبه  شرايطي فراهم شود كه دانشجويان در كالس درس با موقعيت مسئله

وجودآمده، تالش و كنجكاوي دانشجويان را براي حل  وقعيت مبهم بهم. شود در آنها ايجاد مي 3شناختي

گزارش كردند كه ) 2003( 4كوكا و هين ).11(شود  دهد و به روحية پژوهش منجر مي آن افزايش مي

شده و بازخورد مثبت از  ترين عامل براي انگيزة دروني فراگيران تهديدهاي محيط يادگيري ادراكمهم

فتند كه بايد محيط يادگيري به مكاني مثبت براي فراگيران تبديل شود و محيط است و نتيجه گر

نشان داد كه ) 1992( 5نتايج پژوهش پرات). 15(استادان بازخورد مثبت به فراگيران را ارائه دهند 

ها، آموزش پژوهشگران و ارتباط با ديگر عوامل محيطي مانند اعطاي پاداش پژوهشي، برگزاري كنفرانس

) 1385(گدازگر و عليزاده ). 23(ي علمي بر رشد كمي و كيفي توليدات علمي اثرگذار است هاسازمان

نيز در پژوهش خود گزارش كردند كه خوداثربخشي باال و امكانات مادي و فيزيكي دانشگاهي براي 

خاطرنشان ) 1390(ناصري و همكاران ). 7(كارهاي پژوهشي ميزان توليد علم را افزايش خواهد داد 

هاي اتخاذشده، اثر مثبتي بر تشويق هاي راديو و تلويزيون و حمايت دولت و سياستند كه حمايتكرد

 6هاي پژوهش و نظرية ميدانياز طرف ديگر، مطابق يافته. دانشجويان به كارهاي علمي و پژوهشي دارد

جود داشته باشد و اگر در محيط دانشگاه، كتابخانه، آزمايشگاه، نشريات علمي، نماد و الگوهاي پژوهشي و

هاي كنجكاوي و  كنند، انگيزه بيترغمدرسان اهل پژوهش باشند و دانشجويان را به كارهاي پژوهشي 

جاي اينكه تمام  كند بهبيان مي) 2004( 7هيلتز). 20،9( ابدي يمروحية پژوهش در دانشجويان افزايش 

هاي منظور پرسش دانشجو، تقويت بحث هها را به دانشجويان نشان دهيم، بايد محيطي را بها و راهپاسخ
                                                           

1. Problem Based Learning (PBL). 
2.Gestalt Theory 
3. Cognitive Dissonance 
4. Koca, & Hein 
5. Pratt 
6. Field Theory 
7. Hiltz. 
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برانگيختن ابتكار و خالقيت براي يافتن جواب طراحي كنيم و نقش استاد از فرستندة اطالعات  گروهي،

و هنجارهاي رايج  ها ارزش، )2010( و همكاران 1به نظر ونتزل). 14(كنندة يادگيري تغيير يابد  به تسهيل

براساس . كندعلمي است و اعتبار و روايي آن را تضمين ميهاي در اجتماع محرك اصلي فعاليت

در ) فرهنگي باز -سيستم اجتماعي(ها و هنجارها وجود ارزش 2ها ي پژوهشي و نظرية سيستمها افتهي

پژوهشي داده شود، روحية   شود كه اگر به آن جهت محيط دانشگاه سبب ايجاد تنش در محيط مي

كه ) معلم و خانواده(از طرف ديگر، بافت اجتماعي ). 26(شود  ق ميپژوهش در دانشجويان ايجاد و تشوي

، مديريت )2009( 3به عقيدة مارشال). 10(بسزايي بر نوع انگيزش او دارد  ريتأثدانشجو در آن قرار دارد، 

فرهنگ و  ،گروه همساالن ،عاطفي - ي والدين، تعامالت استاد و شاگرد، اسناد انگيزشيها تيحماكالسي، 

). 17( استمهم بر رفتار فراگيران و دستيابي به اهداف آموزشي  رگذاريتأثط آموزش از عوامل جو محي

ي يادگيري گرم و صميمانه كه در آن ارتباط ها طيمح، اند دهيعقبر اين ) 2007(و همكاران  4زينس

زايش و آموزان با يكديگر و استادان وجود دارد، موجب اف عاطفي گرم و توأم با همدلي در بين دانش

دريافتند، ) 2010(منسفيلد و وولت ). 29(ي درست خواهد شد نيگز هدفو افزايش  ها زهيانگتسهيل 

ي باورهاي استادان در طول دوران تدريس و اصالح ديدگاه استادان در ايجاد انگيزة ريگ شكلچگونگي 

نشان داد كه حمايت ) 2010(و همكاران  5از طرفي، نتايج پژوهش ونتزل). 16(فراگيران مؤثر است 

استادان در چهار زمينة انتظار براي رفتارهاي خاص، آماده بودن براي كمك، ايجاد امنيت و تربيت 

همچنين از ). 26(شود  براي انگيزة تحصيلي و اجتماعي دانشجويان محسوب مي نيب شيپهيجاني عامل 

ي رفتار دانشجويان ريگ شكلدارد و بر انگيزش و  جمله متغيرهاي ديگري كه در بافت اجتماعي قرار

ها رابطة بين است، والدين و نحوة برخورد آنها با دانشجويان است كه نتايج برخي پژوهش رگذاريتأث

دهد، اگر هاي پژوهشي نشان مييافته). 8( كند يمي والدين را تأييد ريگ جهتانگيزش فرزندان و نوع 

 نيازهاي برآوردن براي الزم منابع تدارك ابطة صميمانه، حمايت مستقالنه وخانواده و استاد، با دانشجو ر

 و فعال يادگيري دانشجو از شايستگي و استقالل و ادراكو پرورشي نداشته باشند،  آموزشي

  ). 28(دانشجومحوري كاهش خواهد يافت 

                                                           
1. Wentzel  
2. System Theory 
3 .Marshal 
4  . Zins  
5. Wentzel 
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توسعة هر كشور شده بايد گفت كه پژوهش و توليد علم موتور محرك  با توجه به مطالب عنوان

اجتماعي، اقتصادي، سياسي،  راتيتأثمثابة پديدة اثرگذار داراي  از طرفي، ورزش به. شود محسوب مي

منظور توسعة علمي ورزش در سطوح مختلف تربيتي، همگاني،  و به است اي فرهنگي در هر جامعه

هاي تربيت بدني  ن، دانشكدهبنابراي. استاي نيازمند تعامل بين محيط دانشگاه و جامعه قهرماني و حرفه

مثابة محيط توليد علم در حوزة ورزش نقش محوري در تحقق توسعة علمي دارند كه در اين بين  نيز به

محوري و  در اين زمينه، داشتن روحية پژوهش. نقش دانشجويان و استادان اين حوزه برجسته است

رگذار بر داشتن روحية پژوهش در نيازمند بررسي عوامل اث ها دانشگاهنهادينه كردن پژوهش در 

دانشجويان است و هدف اين پژوهش، بررسي عوامل اثرگذار بر ايجاد روحية پژوهش در دانشجويان 

  . استتربيت بدني و علوم ورزشي كشور 
 

  يشناس روش
نفر از دانشجويان كارشناسي و  2833جامعة آماري  .ي استاز نوع پيمايش پژوهش حاضر توصيفي و

هاي دولتي كشور بودند كه براساس جدول كرجسي و ارشد رشتة تربيت بدني دانشگاه كارشناسي

 رازي كرمانشاه ،نهافصا ،شيراز ،گيالن ميه،ارو ،شهدم فردوسي ،هاي تهراننفر از دانشگاه 341، 1مورگان

ور به ابتدا كش(ها بر مبناي مناطق جغرافيايي سپس پرسشنامه. مثابة نمونه انتخاب شدند و زاهدان به

توزيع شد و ) اي تعداد مشخص شدپنج منطقة جغرافيايي تقسيم و سپس از طريق روش تصادفي طبقه

به پرسشنامة پژوهش ) ارشد دانشجوي كارشناسي 64دانشجوي كارشناسي و  243( نفر 316در نهايت 

و با استفاده از  ساخته دليل فقدان پرسشنامة معتبر در اين زمينه، از دو پرسشنامة محقق به. پاسخ دادند

مؤثر بر  هاي پژوهشي و مقاالت مرتبط در اين زمينه، عوامل، طرحها بررسي پيشينة پژوهش شامل كتاب

و عوامل مرتبط با روحية ) ها بازدارنده(ايجاد روحية پژوهش دانشجويان در قالب عوامل انگيزشي، موانع 

رتبط در داخل و خارج تدوين شد و و تركيب چند پژوهش م قرار دادنپژوهش دانشجويان با الگو 

هاي عامل. ارزشي ليكرت تنظيم شد سؤال و در هشت عامل در قالب مقياس پنج 36پرسشنامة نهايي با 

هاي  دادن، وجود محيط مادي و فيزيكي مناسب، توجه به جنبهدر موقعيت مسئله قرار پرسشنامه شامل 

هاي ارزش پژوهش،هنجارهاي مساعد وجود نمادهاي پژوهشي در دانشكده،  ابتكار و نوآوري در دانشكده،

پرسشنامة (خانواده بود پژوهشي از  يريگ جهته و پژوهشي از جامع يريگ جهتمناسب با پژوهش، 
                                                           

1. Krejcie & Morgan 
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پرسشنامة (استفاده شد  يسؤال15 همچنين، براي سنجش روحية تحقيق و پژوهش از پرسشنامة). الف

شناسي و  ي، روانشناس جامعهاستادان ( انصاز داوري متخص هاابزار ايروايي محتوسنجش  براي). ب

 86استفاده شد كه پايايي آن  كرونباخاز ضريب آلفاي  پايايي پرسشنامهبراي سنجش و  )تربيت بدني

ي عيرطبيغاسميرنوف براي تعيين طبيعي يا  -ي كولموگروفها آزموناز  .شد درصد محاسبه 83درصد و 

رگرسيون چندگانه، آنوا  ، ضريب همبستگي پيرسون،)طبيعي بود ها دادههش توزيع در اين پژو(بودن 

  .استفاده شد يكراهه و آزمون تعقيبي شفه
 

 هايافته

روحية پژوهش،  داي باالترين عوامل مؤثر بر ايجادهد كه در يك ديدگاه مقايسه، نشان مي1نتايج جدول 

با  پژوهشي از جامعه يريگ جهتترين عوامل،  يينپاو  9/22هاي مناسب با پژوهش با ميانگين ارزش

 . است 8/9ميانگين 

 روحية پژوهش دميانگين و انحراف معيار عوامل مؤثر بر ايجا. 1جدول 

  ميانگين ±انحراف معيار   متغيرها

  8/12 ± 37/4  فيزيكي و مادي مساعد محيط

  9/22 ± 78/5  هاي مناسب با پژوهشارزش

  2/11 ± 18/3  پژوهش با هنجارهاي مساعد

  8/9 ± 12/2  ز جامعهاپژوهشي  يريگ جهت

  9/14 ± 63/2  خانوادهپژوهشي از  يريگ جهت

  6/10 ± 89/2  وجود نمادهاي پژوهشي

  9/16 ± 89/3  هاي ابتكار و نوآوري توجه به جنبه

  7/17 ± 96/3  دادندر موقعيت مسئله قرار 

  1/28 ± 12/6  روحية تحقيق و پژوهش

  

روحية پژوهش با روحية  ددهد كه بين هر يك از عوامل مؤثر بر ايجا، نشان مي2جدول نتايج 

 . پژوهش در دانشجويان ارتباط معناداري وجود دارد
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ارتباط بين عوامل اثرگذار بر داشتن روحية پژوهش با روحية پژوهش در دانشجويان . 2جدول 
  تربيت بدني

 

ضريب   متغير مالك  بينمتغير پيش
  همبستگي

سطح 
  داري يمعن

  001/0  731/0روحية پژوهش   فيزيكي و مادي مساعد محيط
  002/0  672/0روحية پژوهش  هاي مناسب با تحقيقارزش

  007/0  623/0روحية پژوهش  تحقيق با هنجارهاي مساعد
  003/0  649/0روحية پژوهش  پژوهشي از جامعه يريگ جهت
  002/0  672/0روحية پژوهش  خانوادهپژوهشي از  يريگ جهت

  004/0  650/0روحية پژوهش  وجود نمادهاي پژوهشي
  001/0  702/0روحية پژوهش  هاي ابتكار و نوآوري توجه به جنبه

  009/0  613/0روحية پژوهش  دادندر موقعيت مسئله قرار 
 

نتايج . متغيرهاي پژوهش بررسي شده است) گام به گامروش (، نتايج رگرسيون چندگانة 3در جدول 

انحراف معيار در روحية  24/0فيزيكي و مادي  حاكي از آن است كه با تغيير يك انحراف معيار در محيط

هاي ازاي تغيير يك انحراف معيار در ارزش به همين ترتيب، به. پژوهش دانشجويان رخ خواهد داد

ژوهشي از پ يريگ جهت، پژوهشي از جامعه يريگ جهتپژوهش،  با هنجارهاي مساعدمناسب با پژوهش، 

دادن در موقعيت مسئله قرار  هاي ابتكار و نوآوري و خانواده، وجود نمادهاي پژوهشي، توجه به جنبه

انحراف معيار در روحية پژوهش و  27/0و  24/0، 23/0،23/0، 19/0، 28/0، 29/0ترتيب  دانشجويان به

 .پژوهش دانشجويان تربيت بدني رخ خواهد داد

  وننتايج آزمون رگرسي. 3جدول 

ضرايب   متغير
  T  بتا  رگرسيون

سطح 
  معناداري

  ضريب ثابت
  فيزيكي و مادي نامناسب محيط

  هاي مناسب با پژوهشارزش 
  پژوهش با هنجارهاي مساعد

  پژوهشي از جامعه يريگ جهت
  خانوادهپژوهشي از  يريگ جهت

  وجود نمادهاي پژوهشي
  هاي ابتكار و نوآوري توجه به جنبه

  دادندر موقعيت مسئله قرار 

331-  
43/23  
43/20  
72/33  
80/26  
26/21  
30/22  
41/21  
32/23  

  
247/0  
296/0  
282/0  
199/0  
239/0  
235/0  
240/0  
278/0  

32/15 -  
638/6  
902/4  
528/4  
989/2  
649/3  
536/4  
751/3  
986/4  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
009/0  
004/0  
002/0  
003/0  
001/0  
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ترتيب  هاي تهران و گيالن به شود دانشجويان تربيت بدني دانشگاه ، مشاهده مي1مطابق نتايج شكل 

ترين  يينپاترتيب داراي  هاي زاهدان و شيراز به داراي باالترين روحية پژوهش و دانشجويان دانشگاه

  .روحية پژوهش بودند

  

  
 

  ي مختلف كشورها دانشگاهمقايسة روحية پژوهش در . 1شكل 

 
روحية پژوهش دانشجويان  د، به بررسي اختالف بين عوامل مؤثر بر ايجا4نتايج يافتة جدول 

پردازد كه اين اختالف از لحاظ آماري معنادار است ي مختلف و روحية پژوهش در آنها ميها دانشگاه

)05/0P<.( 

فيزيكي و  نشان داد، بين ميانگين عوامل محيط 4نتايج آزمون تعقيبي شفه بر مبناي نتايج جدول 

پژوهشي از  يريگ جهت پژوهش، با هنجارهاي مساعد هاي مناسب با پژوهش،مادي مناسب، ارزش

در  ،هاي ابتكار و نوآوري خانواده، وجود نمادهاي پژوهشي، توجه به جنبهپژوهشي از  يريگ جهت ،جامعه

شهد، مهاي دادن دانشجويان و روحية پژوهش دانشجويان دانشگاه تهران با دانشگاهموقعيت مسئله قرار 

 .ن، شيراز، كرمانشاه و گيالن اختالف معناداري وجود داشتهافص، زاهدان، اميهارو
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  يريگ هجيتن و ثحب
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل اثرگذار بر روحية ايجاد پژوهش در دانشجويان تربيت بدني و علوم 

نتايج نشان داد بين عناصر مادي و فيزيكي موجود در محيط دانشگاه مانند وجود . ورزشي كشور بود

= 731/0( كتابخانه و آزمايشگاه و غيره با روحية پژوهش دانشجويان تربيت بدني همبستگي وجود دارد

r ( يي كه از امكانات مادي و فيزيكي بااليي برخوردارند ها دانشگاهو) ،07/16مانند دانشگاه تهران( ،

يي كه امكانات مادي و فيزيكي در آنها پايين ها دانشگاهميانگين روحية پژوهش دانشجويان آن باال و 

انشجويان آن نيز پايين است كه با ، ميانگين روحية پژوهش د)77/3مانند دانشگاه شيراز، (برآورد شده 

و گانگلر و ) 2007(، ميلس و همكاران )1385(و عليزاده اقدام  ر، گدازگ)1992(ي پرات ها افتهي

در تحليل اين موضوع بايد گفت كه وجود امكانات مادي و فيزيكي . همخواني دارد) 2002(همكاران 

ي مادر ها دانشگاهش در دانشجويان است و كنندة روحية پژوه براي پژوهش يكي از عوامل مهم تسهيل

ها و ساير مراكز پژوهشي دليل وجود امكانات بيشتر و تعامل مناسب با پژوهشگاه در كشور مانند تهران به

هاي محروم يا ي دانشجويان تربيت بدني فراهم كرده است، در مقابل، دانشگاهرا برابسترهاي مناسبي 

توانايي فراهم كردن شرايط مناسب  احتماالًدليل نداشتن بضاعت مالي  داراي امكانات مادي پايين نيز به

ة نام تفاهماز طرفي، ايجاد . حداقل امكانات را براي دانشجويان فراهم كنند توانند يمرا ندارند، اما 

يافتة ديگر پژوهش نشان داد . اين مانع مؤثر باشد برداشتناز ميان  در تواند يم ها دانشكدههمكاري بين 

و جواب  سؤالهاي مناسب با پژوهش در دانشگاه مانند تشويق كردن دانشجوياني كه ه بين ارزشك

علمي دارند، تشويق دانشجويان به خواندن مقاالت علمي، تشويق دانشجويان به بازديدهاي علمي و غيره 

هايي كه و در دانشگاه) r= 672/0(با روحية پژوهش دانشجويان تربيت بدني همبستگي وجود داشت 

، ميانگين روحية پژوهش نيز )75/28دانشگاه گيالن، (هاي مناسب پژوهش باال بود ميانگين نمرة ارزش

هاي مناسب با پژوهش پايين هايي كه ميانگين نمرة ارزشهمچنين در دانشگاه. در دانشجويان باال بود

هاي ونتزل و يين بود كه با يافته، ميانگين روحية پژوهش دانشجويان نيز پا)08/13دانشگاه زاهدان، (بود 

گفت  توان يمدر تحليل اين يافته . همخواني دارد) 2010(و منسفيلد و وولت ) 2010(همكاران 

كه در يك دانشكده پژوهش يك ارزش تلقي شود و از جانب استادان و مديريت حمايت شود، بر  زماني

گيرند و موجب تشويق  اين ارزش را ياد ميمبناي تئوري يادگيري اجتماعي دانشجويان تربيت بدني نيز 

الگوي مناسبي براي دانشجويان  توانند يمبنابراين، استادان . روحية پژوهش در دانشجويان خواهد شد

يافتة ديگر نشان داد بين هنجارهاي  .محسوب شوند و به ايجاد محيط پژوهش مناسب كمك كنند
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ي ها تيفعالاستن از دانشجويان، دادن نمره به مانند كار پژوهشي خو ها دانشگاهمناسب پژوهش در 

و در ) r= 623/0(پژوهشي دانشجويان و غيره با روحية پژوهش دانشجويان همبستگي وجود داشت 

، )94/13دانشگاه تهران، (هايي كه ميانگين نمرة هنجارهاي مناسب با پژوهش باال گزارش شد  دانشگاه

هايي كه ميانگين نمرة هنجارهاي مناسب با اال و دانشگاهميانگين روحية پژوهش دانشجويان در آنها ب

، ميانگين روحية پژوهش دانشجويان نيز  پايين است )51/4دانشگاه شيراز، (پژوهش در آنها پايين بود 

صورت  زمينه هنجارها به نيدر ا. همخواني دارد) 1381(پور  هاي قانعي راد و قاضي كه با يافته

هماهنگ اين  راتيتأثشود و ها، توجيهات و مجوزها بيان ميا، محدوديتهها، ممنوعيتدستورالعمل

ها حاكي از آن بود كه بين بخش ديگر يافته. دهدها روحية علمي را سازمان ميهنجارها و ارزش

ي پژوهشي از جامعه مانند تشويق راديو و تلويزيون به مطالعه و پژوهش، اهميت دادن دولت به ريگ جهت

اهميت دادن به افراد پژوهشگر و غيره با روحية پژوهش دانشجويان همبستگي وجود  علم و پژوهش،

 ژهيو بههاي جمعي رسانه. همخواني دارد) 1390(هاي ناصري و همكاران كه با يافته) r= 649/0(داشت 

انعكاس اخبار مربوط به  چراكهراديو و تلويزيون نقش مهمي در ترويج پژوهش در جامعه دارند، 

هايي با حضور كارشناسان خبرة هاي پژوهشي دانشجويان و دانشمندان تربيت بدني، تهية برنامهتموفقي

براي مثال راديو ورزش با . محوري دانشجويان اهميت دارد عملي ورزش جهت تشويق روحية پژوهش

هاي علمي ورزشي و استفاده از استادان و دانشجويان تحصيالت تكميلي تربيت بدني تهية برنامه

هاي تلويزيون با دعوت از ي علمي يا شبكة ورزش و ساير شبكهها پژوهشمنظور حضور و ارائة نتايج  به

محوري و تشويق روحية پژوهش را براي دانشجويان فراهم  هاي پژوهشاستادان و خبرگان ورزشي زمينه

گيري پژوهشي از خانواده، مانند تشويق يافتة ديگر تحقيق نشان داد، بين تصور جهت. واهد كردخ

هاي ي و وجود كتابردرسيغ هاي اعضاي خانواده به عضويت در كتابخانه، دادن پول براي تهية كتاب

با روحية پژوهش دانشجويان تربيت بدني همبستگي وجود داشت  رهيو غي در منزل ردرسيغ

)672/0=r .( اين يافته با نتايج اسميت)در تحليل اين . همخواني دارد) 1390(و محسني تبريزي ) 2001

افتاد، بر رفتار دانشجويان  در نهاد خانواده اتفاق مي ژهيو بهيافته بايد گفت رفتارهايي كه بيرون از دانشگاه 

مكملي مناسب براي  تواند يماگر در محيط خانواده جو علمي و فرهنگي حاكم باشد، . گذارد مي ريتأث

بود كه  از آنيافتة ديگر حاكي . محيط دانشگاه در راستاي تشويق روحية پژوهش در دانشجويان باشد

ي به مند عالقهبين نمادهاي پژوهشي در دانشگاه يا دانشكده مانند وجود پوستر يا شعارهايي براي 

و در ) r=650/0(وجود داشت پژوهش با روحية پژوهش در دانشجويان تربيت بدني همبستگي 
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، ميانگين )92/8دانشگاه گيالن،(يي كه ميانگين نمرة وجود نمادهاي پژوهشي باال برآورد شده ها دانشگاه

هايي كه ميانگين نمرة وجود نمادهاي پژوهشي در آن روحية پژوهش دانشجويان در آن باال و دانشگاه

ين روحية پژوهش دانشجويان نيز در آن پايين است ، ميانگ)36/2دانشگاه زاهدان، (پايين برآورد شده 

نتايج ديگر . همخواني داشت) 2002(و گانگلر و همكاران ) 2007(ي ميلز و همكاران ها افتهكه با ي

ي ابتكار و نوآوري در دانشگاه مانند طرح مطالب علمي جديد در ها جنبهپژوهش نشان داد بين توجه به 

درسي و غيره با روحية پژوهش دانشجويان تربيت بدني  ايه كالس، نقد و بررسي مطالب كتاب

ي ابتكار و نوآوري ها جنبهيي كه ميانگين نمرة توجه به ها دانشگاهو ) r= 702/0(همبستگي وجود داشت 

يي ها دانشگاه، ميانگين روحية پژوهش دانشجويان آن باال و )82/18دانشگاه تهران، (آن باال برآورد شده 

، )58/11دانشگاه شيراز، (ي ابتكار و نوآوري در آن پايين برآورد شده ها جنبهتوجه به كه ميانگين نمرة 

) 2000(، پلتير )2004(ي هيلتز ها افتهميانگين روحية پژوهش دانشجويان نيز در آن پايين است كه با ي

تعبيري رشد سريع معرفت علمي و توجه به ابتكار و نوآوري فقط در جوامع باز يا به . همخواني دارد

بررسي  و تواند محقق شود، و ابراز آزادانة عقايد و نظرها در محيط كالس و دانشگاه، و نقددموكراتيك مي

نتايج نشان داد بين در . ها ميدان دهدبه تنوع افكار و انديشه تواند يمي ردرسيغمطالب درسي و 

و در ) r=613/0( وجود داشت قرار دادن دانشجويان و روحية پژوهش آنها همبستگي   مسئلهموقعيت 

دانشگاه تهران، (دانشجويان باال بود  قرار دادن  مسئلهموقعيت  يي كه ميانگين نمره درها دانشگاه

موقعيت  يي كه ميانگين نمره درها دانشگاه، ميانگين روحية پژوهش دانشجويان در آن باالست و )48/19

، ميانگين روحية پژوهش )51/13نشگاه شيراز، دا(دانشجويان پايين برآورد شده  قرار دادن  مسئله

همخواني ) 2007(و ارنبرگ و همكاران ) 2008(ي آريه ها افتهدانشجويان نيز در آنها پايين است كه با ي

قرار  مسئلهدر اين زمينه، هرچه كتاب و معلم اين توانايي را داشته باشند كه دانشجو را در موقعيت . دارد

نشان داد ميانگين روحية پژوهش در ميان  جينتا. ك خواهند كرددهند، به روحية پژوهش كم

تواند اين امر مي. است) 33/26(بيشتر از دانشجويان كارشناسي ) 92/39(ارشد  دانشجويان كارشناسي

هاي مناسب براي پژوهش مانند تشويق دانشجويان از سوي مدرسان به خواندن مطالب ناشي از ارزش

و منابع  ها كتابي علمي، معرفي ها و گردش ها شيهماان به شركت در علمي روز، تشويق دانشجوي

 هاي ي مانند نقد و بررسي كتابو نوآوري ابتكار ها جنبهمختلف در مورد يك موضوع خاص، توجه به 

ي تحقيق و پژوهش، استقبال مدرسان از پژوهش در ساعات ها نهيزمي مختلف، وجود ها جنبهدرسي از 

، آشنا شدن آنها با چگونگي برقراري روابط بين )روش تحقيق، سمينار و غيره( درسي مرتبط با پژوهش
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نشان داد ميانگين روحية پژوهش دانشجويان تربيت  جينتا. باشد ها آموزشحوادث و رويدادها از طريق 

 ترتيب داراي باالترين نمره و دانشجويان دانشگاه زاهدان و شيراز ي تهران و گيالن بهها دانشگاهبدني 

كه به ) 1389(هاي سجادي و همكاران روحية پژوهش بودند كه با يافته نيتر نييپاترتيب داراي  به

در اين  شده چاپ مقاالتتحليل توصيفي نشرية حركت پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين 

 توان يمنابراين ب. ، همخواني داردندي تهران، گيالن و غيره هستها دانشگاهترتيب مربوط به  نشريه به

ي ديگر كه در اين مطالعه بررسي شدند، در ها دانشگاهي مذكور نسبت به ها دانشگاهنتيجه گرفت كه 

نشان داد عوامل  يجنتابنابراين، . اندزمينة داشتن روحية پژوهش و ايجاد شرايط الزم موفق عمل كرده

روحية پژوهش دانشجويان  ي تعيينمناسبي برا نيب شيها پوهش در دانشگاهژپ ةمؤثر بر ايجاد روحي
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