
 تحلیل توصیفی طرح های پژوهشی خاتمه یافتة پژوهشگاه علوم ورزشی
 فریبا محمدی مجری :

 5931عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی .

 4931ی تا پایان سال پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل محتوای طرح های پژوهشی خاتمه یافتة پژوهشگاه علوم ورزش
انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیة طرح های پژوهشی و پایان نامه های خاتمه یافته ای  تشکیل می دهد که 
توسط پژوهشگاه علوم ورزشی حمایت مالی شده اند. با توجه به هدف تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل توصیفی کلیة طرح 

تمه یافتة پژوهشگاه علوم ورزشی، لذا کل جامعة آماری به عنوان نمونة آماری انتخاب های پژوهشی و پایان نامه های خا
عنوان طرح پژوهشی و پایان نامة خاتمه یافته می باشد.  ابزار  944شد. براین اساس نمونة آماری پژوهش حاضر نیز شامل 

علوم  از اساتید خبرة  نفر پنج توسط نآ محتوایی روایی که بود لیست کدگذاری چک شامل تحقیق این در استفاده مورد
نظرهای شخصی از چهار  و تعصبات از جلوگیری و شده ثبت صحت اطالعات از اطمینان ورزشی ارزیابی و تایید شد. برای

 به دست آمد.  3939کدگذار برای تعیین ضریب توافق بین کدگذاران استفاده و ضریب توافق بین کد گذاران 
طرح و کمترین آن نیز مربوط به  91با  4931ن تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته مربوط به سال بیشترینتایج نشان داد 

نامه و  پایان 43با  4934طرح می باشد. بیشترین تعداد پایان نامه های حمایت شده نیز مربوط به سال  6با  4934سال 
بیشترین میزان طرح های خاتمه یافته از نوع ی باشد. پایان نامه م 2با  4931و   4933های  کمترین آن نیز مربوط به سال

نتایج نشان داد مردان درصد( می باشد.  294عدد یا  1درصد( و کمترین آن نیز طرح کالن  ) 33911عدد یا  244طرح خرد )
طرح  43طرح و کمترین آن را در حوزة روان شناسی ورزشی با  431بیشترین میزان طرح را در حوزة مدیریت ورزشی با 

عنوان انجام داده  3انجام داده اند. زنان نیز بیشترین میزان طرح را در حوزه های مدیریت وزرشی و فیزیولوژی ورزشی با 
اند. همچنین در حوزة آسیب شناسی ورزشی  زنان طرحی نداشته اند. همچنین مردان بیشترین میزان را در حوزة فیزیولوژی 

روان شناسی ورزشی پایان نامة حمایت شده ای نداشته اند. زنان نیز بیشترین میزان را  عنوان دارند و در حوزة 94ورزشی با 
عنوان انجام داده اند. همچنین در حوزة روان شناسی شناسی  1در حوزه های مدیریت وزرشی و فیزیولوژی ورزشی با 

العة حاضر نشان داد به طور کلی تعداد نتایج مط ورزشی  و بیومکانیک ورزشی زنان پایان نامة حمایت شده ای نداشته اند.
نفر و  41نفر، رتبة علمی دانشیار  413استادیار  نفر، رتبة علمی 23افراد دارای رتبة علمی پایین از دکتری تخصصی یا مربی 

 نفر بودند.  1رتبة علمی استاد 

داد بیشترین درصد اختصاص  نتایج براساس میزان  بودجة طرح های پژوهشی از کل بودجة پژوهشگاه در هر سال نشان
می باشد. نتایج نشان داد در اجرای  4931و کمترین آن مربوط به سال  4931یافته به طرح های پژوهشی مربوط به سال 

درصد و سهم اعضای هیئت علمی  1941طرح های پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی سهم اعضای هیئت علمی پژوهشگاه 
بیشترین میزان طرح های انجام شده را اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. همچنین درصد می  32936سایر دانشگاه ها 

عنوان طرح  4درصد( و کمترین آن نیز مربوط به دانشگاه های شاهد، ارومیه و امیرکبیر با  22963عنوان طرح ) 11تهران با 
وهشگاه علوم ورزشی را براساس نتایج درصد( بود. در نهایت می توان برنامه ریزی های خرد و کالن پژوهشی را پژ 3912)

 بدست آمده در مطالعة حاضر تبیین و اجرایی نمود.

 تحلیل محتوا، حیطه های تخصصی، پژوهشگاه علوم ورزشی، دانشگاه ها واژه های کلیدی:
 


