
پیشگفتار مترجمان

كتاب روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی كتاب درسی بسيار مناسبی برای دانشجويان كارشناسی و كارشناسی ارشد 
است. در اين اثر در 4 بخش و 17 فصل، اطاعات ارزشمندی درخصوص موضوعات مختلف و مرتبط با روش های پژوهشی شامل 
مقدمات پژوهش، طراحی پژوهش، نوشتار پژوهش و روش های آماری مرتبط با طرح پژوهش فراهم آمده است. از نقاط قوت اين 
كتاب پوشش جامع موضوعات و واژه های كليدی مرتبط با روش های پژوهشی است. عاوه بر اين، تمايز اصلی اين كتاب نسبت به 
ساير كتاب های موجود مربوط می شود به تمركز آن بر اصول نوشتار گزارش علمی، نوشتار پروپوزال و همسان سازی ابزار آماری 
با طرح های پژوهشی. يادگيری سبک نوشتار پژوهشی مناسب برای بسياری از دانشجويان نه تنها برای كاس های درسی، بلكه برای 
تحصيات و شغل آيندۀ آن ها باارزش است. اميد است كه ترجمة اين كتاب توانمندی هايی را در دانشجويان اين مرز و بوم، بهويژه 
در زمينة طراحی و گزارش نويسی علمی پژوهش، فراهم آورد و در ارتقای شغلی و حرفه ای آن ها مؤثر باشد. از ويژگی های مهم اين 
ترجمه اين است كه كار ترجمه با دقت باال و بدون حذف حتی يک كلمه يا جمله صورت گرفته و سعی شده است ترجمه با زبانی 
ساده و قابل فهم صورت گيرد، به شكلی كه حتی يک جمله در متن يافت نشود كه دارای ابهام باشد و برای خواننده قابل فهم نباشد. 
با اين اوصاف قطعاً در كار ترجمة گروهی خطاهايی وجود دارد كه ممكن است از ديد مترجمان و ويراستار پنهان مانده 
باشد. لذا، به منظور بهبود كيفيت كتاب از شما دانش پژوهان عزيز سپاسگزار خواهيم شد كه در صورت مشاهدۀ هر گونه اشتباه، 

حتی بسيار كوچک، موارد اصاحی را به ناشر يا مترجمان متذكر شويد.
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با ساير كتاب های مشابه در چيست؟ اين كتاب برای كاس های روش  تحقيق مقدماتی در مقاطع كارشناسی  تفاوت اين كتاب 
كه  است  اصلی ای  موضوعات  تمامی  شامل  و  شده  طراحی  سامت  با  مرتبط  رشته های  از  وسيعی  طيف  در  كارشناسی ارشد  و 
نوشتن  با  مرتبط  بر موضوعات  برخاف ديگر كتاب های درسی،  مقدماتی مطرح می شود.  تحقيق  متون روش  به طور مرسوم در 
پروپوزال تأكيد كرده ايم، چرا كه اين موضوعات برای پژوهشگران مبتدی نقش كاربردی زيادی دارد. همچنين، دو فصل كامل 
 درخصوص موضوعات مهمی آورده ايم كه در ديگر كتاب های مشابه چندان مطلوب طرح نشده است: 1( سبک نوشتاری پژوهش و

2( همسان سازی ابزار آماری با پروتكل های پژوهشی. 
نوشتار پژوهشی موضوع كامًا مهم و مرتبط با روش های پژوهشی است. فراتر از اين حقيقت كه پروپوزال های پژوهشی، 
مقاله های مجات و چكيده ها برای ارائه در همايش ها بايد به طور مناسبی نوشته شود تا اهداف مورد نظر را منتقل سازد، در بسياری 
يا دوره های  برنامه ها  اما در  اخذ درجة علمی است.  برای  نهايی  پژوهشی تجربه ای  مقالة  يا  نوشتن رساله  برنامه های تحصيلی،  از 
تحصيلی علوم ورزشی و علوم مرتبط با سامت با داشتن برنامه های آموزشی اندک در زمينة نوشتار فنی يا پژوهشی در عمل موضوع 
ناديده انگاشته شده است. كاس روش  تحقيق جای مناسبی برای بيان راهنمايی عملی سبک نوشتار پژوهشی است، چرا كه تكاليف 
منطقی،  بهطور  است.  يا ساختگی(  )واقعی  پژوهشی  يا گزارش های  و/  پروپوزال  بعضی بخش های  نوشتار  شامل  معموالً  كاسی 
آموزش سبک نوشتاری پژوهش به دانشجويان بايد هم زمان با آموزش روش تهيه و سازماندهی محتوای مناسب برای مستندات 
پژوهشی صورت پذيرد. برای بسياری از دانشجويان، درک آنچه شامل سبک مناسب نوشتار پژوهشی است نه تنها برای كاس های 

درسی نياز است، بلكه برای تحصيات و شغل آيندۀ آن ها نيز الزم است.  
تا  كنيم  وارد  پژوهش  روش های  درسی  كتاب  يا  تحصيلی  دورۀ  يک  به  را  آمار  با  مرتبط  موضوعات  چگونه  اينكه 
غالب،  فلسفة  به  بسته  است.  مرتبط  به هم  قوياً  تخم مرغ«  و  »مرغ  شيوۀ  به  پژوهش  روش  و  آمار  است.  پيچيده ای  مسئلة  حدی 
دانشجويان ممكن است كاس آمار را قبل از واحد روش تحقيق گذرانده يا نگذرانده باشند. با علم به اين موضوع، توضيح ها 
و مثال هايی از روش های آماری رايج را آورده ايم. با وجود اين، فراتر از اين، همچنين، به طور خاص، فصلی را به ارتباط بين 
ابزار آماری و طرح های پژوهشی اختصاص داده ايم كه همراه با توصيه های عملی درخصوص چگونگی انتخاب آزمون آماری 
مناسب برای مشكل پژوهشی مشخص قيد شده است. حتی دانشجويان دارای توانمندی های خوب و قابل قبول در آمار مقدماتی 
اغلب با تصميم گيری در خصوص اينكه كدام روش آماری مناسب ترين روش برای پروتكل پژوهشی مشخصی است، مشكل 
دارند. فصل مربوط به همسان سازی طرح های تجربی با روش های آماری بايد به كاهش برخی ابهام ها و كارهای فرضی برای 

پژوهشگران تازه كار كمک كند.

رويکرد

را  اين رويكرد  است.  تأكيد شده  تحقيق  از روش های  مبتدی  دانشجويان  استفادۀ عملی  بر  اين كتاب،  در موضوعات مطرح در 
طراحی كرديم تا به جای حفظ  كردن مطلب، درک دانشجويان را پرورش دهيم. برای تحريک هم عاقه و هم درک در فرد، 
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با مثال ها، كاركردها و تمثيل های مرتبط همراه شده است. مثال هايی از طيف وسيعی از حيطه های علوم ورزشی و  متن كتاب 
سامت را ذكر كرده ايم. با علم به اين موضوع كه برخی دانشجويان كارشناسی علوم ورزشی برای اشتغال در زمينة فيزيوتراپی 
با توجه  نيز شامل پروتكل های درمانی و توانبخشی است.  و ديگر حرفه های حفظ سامت آماده می شوند، مثال ها و كاربردها 
به گستردگی حيطة پژوهش كيفی، فصلی را به طور كامل به اين موضوع و به پژوهشگری كيفی و بين المللی به نام كتی انيس1 

اختصاص داده ايم.

ويژگی های آموزشی

مهم(،  كليدی  )نكات  حاشيه ای  نكات  حاشيه،  در  كليدی  واژه های  تعاريف  فصل ها،  اهداف  دانشجويان،  دانش  افزايش  برای 
كادرهای متنی برجسته شامل موضوعات مرتبط و ويژه و خاصة فصل ها، همچنين عكس های دست اول، خطوط راهنما و جداول 
را در فصل ها گنجانده ايم. در هر فصل، در انتهای هر بخش سؤال هايی با عنوان »خودآزمايی« برای مرور مطالب آورده ايم و توجه 

دانشجويان را به نكات كليدی متمركز كرده ايم. 
از تكاليف مرتبط برای  انتهای هر فصل، »تكاليف مرتبط« و »تمرينات كاسی« جای  گرفته است. مدرسان می توانند  در 
بحث های كاسی استفاده كنند يا آن ها را به منزلة تكاليف در منزل قرار دهند. تمرينات گروهی برای بحث های گروهی كوچک 
به شكل يادگيری بر اساس حل مشكل در كاس طراحی شده است. به اين نتيجه رسيده ايم كه دانشجويان از بحث های مشاركتی 

و حل اين تمرينات برای اطمينان از درک و كاربردهای مناسب محتوای مطالب سود و لذت می برند.

منابع بیشتر

كتاب روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی حاوی منابع بيشتری برای مدرسان است كه در وبگاه كتاب در دسترس است 
.)http://thepoint.lww.com/Hall1e .(

مدرسان
به مدرسان مورد تأييد، دسترسی به منابع بيشتر زير داده می شود:

■ نرم افزار توليد آزمون براون استون2 
■ ارائه های پاورپوينت

■ پاسخ ها به سؤال های خودآزمايی
■ بانک تصاوير

.WebCT كارتريج های آمادۀ تخته سياه و ■
 http://thepoint.lww.com به عاوه، مدرسان می توانند از طريق وبگاه كتاب روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی در
به متن كامل مقاله های برخط دسترسی داشته باشند. برای اطاعات بيشتر، صفحة داخلی روی جلد كتاب را ببينيد كه حاوی رمز 

مورد نياز برای دسترسی به اين وبگاه است.

1.  Cathy Ennis
2.  Browns tone
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تقدير و تشکر
از اميلی لوپاش، ويراستار اثر، برای كار روی اين كتاب سپاسگزاريم. از تيم ويراستاری و توليد شامل مايكل اگولف، شاونا كلی، 
جوان وندت و جنيفر كلمنتس بسيار سپاسگزاريم و از زحمات آن ها بر روی اين پروژه متشكريم. همچنين، صميمانه از بازخوردهای 
مفيد داوران شامل آلبرتو كوردووا، جين كراسمن، چارلز فونتاين، درک كيوی، جف لين، آگوستو رودريگز، مايكل ساچس، 
شيا استپ، جورجيوس استايلياندس و برايان واالس قدردانی می كنيم. در پايان، از فصل عالی كتی انيس در اين كتاب درخصوص 

پژوهش كيفی بسيار سپاسگزاريم.
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