
وضعيت پايان نامه هاي تربيت بدني مراكز آموزش عالي كشور و ارائه  

 راهبردهاي اساسي در پژوهش
 حسن خلجیمجری: 

 9731دانشگاه اراک ـ  علمی هیئتعضو 

کارشناسی ارشد و دکتری  مقاطعایانامه های رشته تربیت بدنی پهدف از انجام این پژوهش توصیف و ارزیابی 

د. پایانامه ها عالوه بر بعد کمی از لحاظ کیفی نیز مورد می باش 7511تا 7531مراکز آموزش عالی کشور از سال 

 مطالعه و بررسی قرار گرفتند. 

پایانامه دوره کارشناسی ارشد  145 آماریروش تحقیق مطالعه حاضر روش توصیفی و از نوع میدانی است جامعه 

به کتابخانه های  آماریکشور می باشد. برای شناسایی جامعه غیر دولتی( -عالی )دولتی آموزشی مراکز و دکتر

دانشگاه هایی که دارای دوره تحصیلی بود مراجعه و اطالعات الزم در خصوص عناوین پایانامه ها از سال 

عنوان، سال دفاع، حیطه و شامل، محقق،  آماریدرباره جامعه گردید. اطالعات  آوریجمع  7511لغایت 7531

که به صورت فهرست نامه ای گرایش علمی، نوع هدف تحقیق، استاد راهنما، و تخصص استاد راهنما می باشد. 

( با توجه به سهمیه هر مرکز و 145)آماریپایانامه از میان جامعه  902تدوین شده است.  طرحدر بخش اول 

از اطالعات  آوریبرگزیده شدند. برای جمع  آماریوان نمونه سال دفاع بر اساس روش تصادفی سهمیه ای به عن

روش شناختی پایانامه ها درج می دو پرسشنامه تهیه گردید، در پرسشنامه اول مشخصات اساسی  آمارینمونه 

را مورد ارزیابی قرار اساسی و مهم پایانامه ها  مؤلفهوضعیت کیفی پایانامه ها در پانزده  هشد، پرسشنامه دوم ک

طراحی شد و در  یشناس روشبود. پرسشنامه اخیر بر اساس اجمال و اتفاق غالب منابع  سؤال 793می داد دارای 

با استفاده از  سپساستاد روش تحقیق، روایی محتوی خود را بدست آورد.  70مرحله بعد، با توجه به اظهار نظر 

از ثبات پاسخ پرسشگر  نانیاطم(. بعالوه برای r=21/0محاسبه شد. ) نیز آنضریب پایایی کرونباخ  یالقاضریب 

 .(r=1/0نیز محاسبه شد) آنها از طریق ضریب همبستگی پیرسون عینیت 

توصیفی )شاخص  آمارمرکز آموزش عالی با استفاده از  1ابزار های فوق از  لهیوس بهشده  آوریاطالعات جمع 

من ویتنی( مورد تجزیه و تحلیل  U آزمون)کراسکال والیس و استنباطی  آمارهای مرکزی،جداول و نمودار ها( و 

 قرار گرفت. 

 زیر است: به شرحبطور خالصه نتایجی که از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده 

پایانامه می باشد. دانشگاه  145تعداد  7511نتایج توصیفی و کمی پایانامه ها: کل پایانامه ها تا پایان سال -7

پایانامه به دوره  173تعداد %( را به خود اختصاص داد. 5/59سهم درصدی ) نیشتریبپایانامه  952با تهران 

%( و 1/10پایانامه به مردان ) 900%( مربوط است. 97/5)پایانامه به دوره دکتری  91%( و 5/29کارشناسی ارشد )

 %( اختصاص دارد. 5/72انوان )پایانامه به ب 745



 770%( شده است و 13متخصص تربیت بدنی راهنمایی )پایانامه توسط اساتید  955پایانامه ها،  مجموعاز 

پایانامه به  952بیشترین فراوانی یعنی  %( توسط متخصصین غیر تربیت بدنی راهنمایی شده است. 73پایانامه )

به مبانی تاریخی و ورزش یعنی یک پایانامه  آنارد. کمترین %( اختصاص د52)گرایش فیزیولوژی ورزشی 

ودنی، منوع آز، نوع طرح، آماری%( برای اطالع از سایر داده های توصیفی کمی چون جغرافیای جامعه 75/7)

 بدن، اندام های بدن و اساتید راهنما به بخش نتایج مراجعه شود.  یها دستگاه

پایانامه از روش تحقیق توصیفی  27، آماری نمونهنتایج روش شناسی پایانامه: از مجموع پایانامه های  -9

پایانامه از  732، آماری%( ، استفاده کرده اند. در تجزیه و تحلیلی 55پایانامه از روش شبه تجربی) %92(، 3/45)

استفاده  (%9/71پایانامه از روش توصیفی ) 59( و %1/5پایانامه از روش ناپارامتریک )1 (%7/19روش پارامتریک )

پایانامه از روش غیر  91%( و 4/34پایانامه از روش تصادفی ) 790کرده است. در روش نمونه گیری، 

و  (91/95±97/1) آماریاستفاد کرده است. در میانگین سن نمونه اناری، باالترین سن نمونه  (%3/59تصادفی)

بوده  (%7/47پایانامه دارای ابزار استاندارد ) 19( بوده است. استاندارد بودن ابزار اندازه گیری، 79) آنپایین ترین 

 استاندارد نبوده است.  ابزارپایانامه دارای  799و 

بیماری، رشته ورزشی، سطوح رقابتی -برای آگاهی از سایر داده های توصیفی روش شناختی چون سالمت

 و صفحه پایانامه به بخش نتایج مراجعه شود.  بعتعداد مناآزمودنی ها و 

در  عالی، دانشگاه تربیت مدرس آموزشهای اساسی پایانامه ها:  از مجموع پایانامه های مراکز  مؤلفهنتایج  -5

های عنوان، فرضیه، واژکان، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده ها، بحث و بررسی نتیجه گیری و گزارش  مؤلفه

تفاوت معناداری نشان داد. همچنین دانشگاه  آماریر مقایسه با اکثر مراکز آموزش عالی از نظر دنهایی تحقیق 

های تعریف موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، محدودیت های تحقیق و پیشینه تحقیق و روش  مؤلفهرازی در 

تفاوت معناداری نشان داد. باالخره دانشگاه  آماریمراکز آموزش عالی از نظر با برخی  سهیمقاشناسی تحقیق در 

 آموزشهای اهداف، در برخی مراکز  مؤلفهر دمعلم  تیتربهای مقدمه و گزارش نهایی و دانشگاه  مؤلفهتهران در 

های اهداف تحقیق، فرضیه ها،  مؤلفهتفاوت معناداری دارند. در خاتمه دانشگاه گیالن در  آماریاز نظر عالی 

داده ها، بحث و نتیجه گیری ، گزارش  یلیتحل، روش شناسی تحقیق، تجزیه و واژگانیق، محدودیت های تحق

تفاوت معناداری نشان  آماریآموزش عالی از نظر  مراکزنهایی و منابع و پیوست های پایانامه در مقایسه با سایر 

مقایسه با سایر مراکز آموزش اما در امتیاز کلی پایانامه های دانشگاه های گیالن، رازی، تربیت مدرس در داد. 

 تفاوت معناداری نشان دادند.  آماریعالی از نظر 

 پژوهش،مراکز آموزش عالی، ، های تربیت بدنی  کلمات کلیدی: پایانامه


