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هدف از انجام این پژوهش توصیف و ارزیابی پایانامه های رشته تربیت بدنی مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری مراکز آموزش عالی کشور از سال 8551تا  8511می باشد .پایانامه ها عالوه بر بعد کمی از لحاظ
کیفی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
روش تحقیق مطالعه حا ر روش توصیفی و از نوع میدانی است جامعه آماری  145پایانامه دوره
کارشناسی ارشد و دکتری مراکز آموزش عالی (دولتی-غیر دولتی) کشور می باشد .برای شناسایی جامعه
آماری به کتابخانه های دانشگاه هایی که دارای دوره تحصیلی بود مراجعه و اطالعات الزم در خصوص
عناوین پایانامه ها از سال 8551لغایت  8511جمع آوری گردید .اطالعات درباره جامعه آماری شامل،
محقق ،عنوان ،سال دفاع ،حیطه و گرایش علمی ،نوع هدف تحقیق ،استاد راهنما ،و تخصص استاد راهنما
می باشد .که به صورت فهرست نامه ای در بخش اول طرح تدوین شده است 902 .پایانامه از میان جامعه
آماری( )145با توجه به سهمیه هر مرکز و سال دفاع بر اسا

روش تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه

آماری برگزیده شدند .برای جمع آوری اطالعات از نمونه آماری دو پرسشنامه تهیه گردید ،در پرسشنامه
اول مشخصات اساسی روش شناختی پایانامه ها درج می شد ،پرسشنامه دوم که و عیت کیفی پایانامه ها
در پانزده مؤلفه اساسی و مهم پایانامه ها را مورد ارزیابی قرار می داد دارای  895سؤال بود .پرسشنامه
اخیر بر اسا

اجمال و اتفاق غالب منابع روششناسی طراحی شد و در مرحله بعد ،با توجه به اظهار نظر

 80استاد روش تحقیق ،روایی محتوی خود را بدست آورد .سپس با استفاده از ریب القای کرونباخ
ریب پایایی آن نیز محاسبه شد .)r=0/21( .بعالوه برای اطمینان از ثبات پاس پرسشگر ها از طریق
ریب همبستگی پیرسون عینیت آن نیز محاسبه شد(.)r=0/1
اطالعات جمع آوری شده بهوسیله ابزار های فوق از  1مرکز آموزش عالی با استفاده از آمار توصیفی
(شاخص های مرکزی،جداول و نمودار ها) و آمار استنباطی (کراسکال والیس و آزمون  Uمن ویتنی) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایجی که از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده بطور خالصه به شرح زیر است:
-8نتایب توصیفی و کمی پایانامه ها :کل پایانامه ها تا پایان سال  8511تعداد  145پایانامه می باشد.
دانشگاه تهران با  952پایانامه بیشترین سهم درصدی ( )%59/5را به خود اختصاص داد .تعداد 185
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پایانامه به دوره کارشناسی ارشد ( )%29/5و  91پایانامه به دوره دکتری ( )%5/98مربوط است900 .
پایانامه به مردان ( )%10/1و  845پایانامه به بانوان ( )%82/5اختصاص دارد.
از مجموع پایانامه ها 955 ،پایانامه توسط اساتید متخصص تربیت بدنی راهنمایی ( )%15شده است و
 880پایانامه ( )%85توسط متخصصین غیر تربیت بدنی راهنمایی شده است .بیشترین فراوانی یعنی
 952پایانامه به گرایش فیزیولوژی ورزشی ( )%52اختصاص دارد .کمترین آن به مبانی تاریخی و ورزش
یعنی یک پایانامه ( )%8/85برای اطالع از سایر داده های توصیفی کمی چون جغرافیای جامعه آماری ،نوع
طرح ،نوع آزمودنی ،دستگاههای بدن ،اندام های بدن و اساتید راهنما به بخش نتایب مراجعه شود.
 -9نتایب روش شناسی پایانامه :از مجموع پایانامه های نمونه آماری 28 ،پایانامه از روش تحقیق توصیفی
( 92 ،)%45/5پایانامه از روش شبه تجربی( ، )%55استفاده کرده اند .در تجزیه و تحلیلی آماری852 ،
پایانامه از روش پارامتریک (1 )%19/8پایانامه از روش ناپارامتریک ( )%5/1و  59پایانامه از روش توصیفی
( )%81/9استفاده کرده است .در روش نمونه گیری 890 ،پایانامه از روش تصادفی ( )%54/4و  91پایانامه
از روش غیر تصادفی( )%59/5استفاد کرده است .در میانگین سن نمونه اناری ،باالترین سن نمونه آماری
( )95/91±1/98و پایین ترین آن ( )89بوده است .استاندارد بودن ابزار اندازه گیری 19 ،پایانامه دارای
ابزار استاندارد ( )%48/8بوده و  899پایانامه دارای ابزار استاندارد نبوده است.
برای آگاهی از سایر داده های توصیفی روش شناختی چون سالمت-بیماری ،رشته ورزشی ،سطوح رقابتی
آزمودنی ها و تعداد منابع و صفحه پایانامه به بخش نتایب مراجعه شود.
 -5نتایب مؤلفه های اساسی پایانامه ها :از مجموع پایانامه های مراکز آموزش عالی ،دانشگاه تربیت
مدر

در مؤلفه های عنوان ،فر یه ،واژکان ،روش شناسی ،تجزیه و تحلیل داده ها ،بحث و بررسی نتیجه

گیری و گزارش نهایی تحقیق در مقایسه با اکتر مراکز آموزش عالی از نظر آماری تفاوت معناداری نشان
داد .همچنین دانشگاه رازی در مؤلفه های تعریف مو وع ،اهمیت و رورت تحقیق ،محدودیت های
تحقیق و پیشینه تحقیق و روش شناسی تحقیق در مقایسه با برخی مراکز آموزش عالی از نظر آماری
تفاوت معناداری نشان داد .باالخره دانشگاه تهران در مؤلفه های مقدمه و گزارش نهایی و دانشگاه تربیت
معلم در مؤلفه های اهداف ،در برخی مراکز آموزش عالی از نظر آماری تفاوت معناداری دارند .در خاتمه
دانشگاه گیالن در مؤلفه های اهداف تحقیق ،فر یه ها ،محدودیت های تحقیق ،واژگان ،روش شناسی
تحقیق ،تجزیه و تحلیلی داده ها ،بحث و نتیجه گیری  ،گزارش نهایی و منابع و پیوست های پایانامه در
مقایسه با سایر مراکز آموزش عالی از نظر آماری تفاوت معناداری نشان داد .اما در امتیاز کلی پایانامه های
دانشگاه های گیالن ،رازی ،تربیت مدر

در مقایسه با سایر مراکز آموزش عالی از نظر آماری تفاوت

معناداری نشان دادند.
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