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 چکیده

ههای داتهری رشهتة تربیهت بهدنی دانشهگاه پیهام         ارشهد و رسهاله   ههای اارشناسهی   نامهه  هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای پایان

ههای تربیهت بهدنی دانشهگاه پیهام نهور از        هها و رسهاله   نامهه  جامعة آماری تحقیق، شامل پایهان شناسی تحقیق بود.  نور براساس روش

(. ابهاار تحقیهق برگهة ادگه اری بها      =341Nعنهوان نمونهة آمهاری انت هان شهدند )      بود اه تمام آنها بهه  1392تابستان  ابتدا تا پایان 

ههها از ن هر راه ههرد   ( بههود. نتهایش نشهان داد اههه بیشهتر روش تحقیهق    92/0ضهریب توافهق مناسههب بهین ادگه اران )پههی اسهکا       

گیههری  درصههد( بههوده اسههت. روش نمونههه 100( و از ن ههر هههدف اههاربردی )3/44درصههد(، از ن ههر اجههرا پیمایشههی ) 2/76یفی )توصهه

 7/31درصههد( و آزمههون ) 2/59درصههد( بیشههترین بودنههد. ابههاار پرسشههنامه )  2/18شههمار ) درصههد( و اههل 5/30تصههادفی سههاده )

تربیت بهدنی دانشهگاه پیهام نهور دارنهد. وضهعیت ابهاار مهورد اسهتفاده نیها            های ها و رساله نامه درصد( بیشترین استفاده را در پایان

درصهد(،   4/19درصهد( اسهت. روایهی صهوری )     3/32سهاتته )  درصهد( و در وهلهة دوم محقهق    3/63در وهلة اول بیشتر اسهتاندارد ) 

ون ها  اسهتفاده شهده اسهت.     بیشترین استفاده را در انهوا  روایهی داشهته اسهت. بهرای محاسه ة پایهایی نیها بیشهتر از آلفهای ار          

 گیری، بیشترین استفاده را داشته است. های اندازه بر این، مقیاس لیکر  در بین مقیاس عالوه

 

 های الیدی واژه
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 مقدمه

های اخیر علوم ورزشی توسعه و پیشرفت در دهه

ست. دانشمندان و پژوهشگران علوم ای داشته اگسترده

های زیادی را در  های مختلف، پژوهش ورزشی در گرایش

های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام  حوزه

های خود را در نشریات  های پژوهش دهند و یافته می

ای، ملی و  های منطقه پژوهشی و کنفرانس -علمی

یادی از حجم ز(. همچنین، 4کنند ) المللی عرضه می بین

شود و  نامه ارائه می های دانشگاهی در قالب پایان پژوهش

ها و  نامه های علمی برگرفته از همین پایان بسیاری از مقاله

دلیل تهیۀ مقالۀ پژوهشی از  به (.5ها هستند ) رساله

ها، استفاده از انواع منابع اطالعاتی در نگارش  نامه پایان

دهنده به  یاریها، شناخت افراد متخصص  نامه پایان

محققان، میزان رعایت استانداردها در تدوین آنها، بررسی 

های مراکز آموزشی و  ها در پژوهش نامه نقش پایان

پژوهشی و نیز تحلیل موضوعی آنها، این منبع اطالعاتی 

تواند راهگشای  حائز اهمیت است؛ استفاده از نتایج آنها می

اه اطالعاتی بسیاری از مسائل پژوهشی باشد. نبود پایگ

ها، از مشکالتی است که باید مورد توجه  نامه جامع پایان

خصوص گرایش  های ورزشی به نامه رو پایان قرار گیرد. ازاین

 (. 10نیستند ) امدیریت ورزشی نیز از این امر مستثن

هۀۀای تربیۀۀت   در زمینۀۀۀ تحلیۀۀل محتۀۀوای پۀۀژوهش  

گرفتۀۀه اسۀۀت کۀۀه بۀۀر    بۀۀدنی، مطالعۀۀات مختلفۀۀی انجۀۀام 

طۀور مثۀا ، در    انۀد. بۀه   ای مختلۀف تککیۀد داشۀته   هۀ  بخش

بخۀۀۀش تحلیۀۀۀل حۀۀۀوزی مطالعۀۀۀاتی و م لفۀۀۀۀ ورزش،    

( بۀۀۀا تحلیۀۀۀل محتۀۀۀوای  1390عسۀۀۀگری و همکۀۀۀاران )

مقۀۀا ت مۀۀدیریت ورزشۀۀی نشۀۀریۀ پۀۀژوهش در علۀۀوم      

ورزشۀۀی گۀۀزارش کردنۀۀد کۀۀه حۀۀوزی رفتۀۀار سۀۀازمانی بۀۀا   

درصۀۀۀد مقۀۀۀا ت بیشۀۀۀترین و اوقۀۀۀات فرا ۀۀۀت و   4/39

انۀد   درصۀد کمتۀرین مقۀا ت را داشۀته     9/1گردشگری بۀا  

( در 1389سۀۀۀۀۀمی و همکۀۀۀۀۀاران )(. همچنۀۀۀۀۀین، قا3)

بررسۀۀی محتۀۀوای مقۀۀا ت مۀۀدیریت ورزشۀۀی نشۀۀریات     

المپیۀۀ ، پۀۀژوهش در علۀۀوم ورزشۀۀی، حرکۀۀت و علۀۀوم    

هۀۀای ورزش  حرکتۀۀی و ورزشۀۀی نشۀۀان دادنۀۀد کۀۀه م لفۀۀه 

ای، ورزش همگۀۀۀانی، ورزش  دانشۀۀۀگاهی، ورزش حرفۀۀۀه 

اکن، پزشۀۀۀکی ورزشۀۀۀی، ورزش  بۀۀۀانوان، مۀۀۀدیریت امۀۀۀ 

، 1/27ترتیۀۀب  توریسۀۀم ورزشۀۀی و سۀۀایر بۀۀهالمللۀۀی،  بۀۀین

درصۀۀۀۀۀۀۀد از  3/13و  8/3، 7/2، 5/0، 1/18، 5/8، 9، 17

(. پیۀۀتس و 6مقۀۀا ت ایۀۀن نشۀۀریه را تشۀۀکیل دادنۀۀد )   

( نیۀۀز بۀۀا تحلیۀۀل محتۀۀوای مقۀۀا ت     2005) 1پدرسۀۀن

نشۀۀان دادنۀۀد کۀۀه  2المللۀۀی مۀۀدیریت ورزشۀۀی مجلۀۀۀ بۀۀین

هۀۀۀای سۀۀۀازمانی در ورزش،  ت و مهۀۀۀارتحۀۀۀوزی مۀۀۀدیری

بازاریۀۀابی ورزش، تجۀۀارت ورزشۀۀی، مۀۀدیریت آمۀۀوزش     

بیشۀۀترین تعۀۀداد مقۀۀا ت را   3ورزش و اقتصۀۀاد در ورزش

بۀۀۀراین،  (. عۀۀۀالوه8بۀۀۀه خۀۀۀود اختصۀۀۀاص داده بودنۀۀۀد ) 

عنۀۀۀۀۀوان  بۀۀۀۀۀاای  در مقالۀۀۀۀۀه (1201) 4شۀۀۀۀۀیلبری

مۀۀدیریت  ۀسۀۀنجی اهۀۀار مجلۀۀ  وتحلیۀۀل کتۀۀا  تجزیۀۀه»

بنۀۀدی مجۀۀالت   ارزیۀۀابی و رتبۀۀه یافۀۀت کۀۀهدر «ورزشۀۀی

سسۀۀات و  هۀۀا، م مهمۀۀی بۀۀرای دانشۀۀگاه ۀداوری بۀۀه مسۀۀ ل

 ۀعنۀۀوان یۀۀ  رشۀۀت همچنۀۀین بۀۀرای مۀۀدیریت ورزشۀۀی بۀۀه

تحصۀۀیلی تبۀۀدیل شۀۀده اسۀۀت. در ایۀۀن مقالۀۀه مسۀۀتد     

بنۀۀدی در مۀۀدیریت   کۀۀه کمبۀۀود سیسۀۀتم رتبۀۀه    اسۀۀت

ورزشی، در مقابل بهتۀرین منۀافع توسۀعه در ایۀن زمینۀه      

  (.9ت )قرار گرفته اس

های تربیت بدنی  بر این، تحلیل محتوای پژوهش عالوه

تنها به بخش حوزی مطالعاتی و م لفۀ ورزش محدود 

شناسی تحقیق،  ها از جمله روش شود و به سایر حوزه نمی

تحلیل استنادی و ... نیز بسط داده شده است. با این حا ، 

هایی که نیاز به بررسی و مطالعۀ بیشتر  یکی از بخش

های تربیت بدنی  شناسی در پژوهش ت، تحلیل روشاس
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شناسی تحقیق اندین  است. در زمینۀ بررسی روش

که عسگری و همکاران  طوری تحقیق انجام گرفته است؛ به

( در تحلیل محتوای نشریۀ پژوهش در علوم 1393)

مقالۀ پژوهشی،  152از مجموع ورزشی گزارش کردند که 

به روش کیفی و ی  مقاله  3مقاله به روش کمی،  148

بر این،  صورت ترکیبی انجام گرفته است. عالوه مقاله به

درصد بیشترین و  1/46روش تحقیق پیمایشی با 

تجربی که بیشتر در  های تحقیق تجربی و شبه روش

درصد  7/0خورند با  مقا ت فیزیولوژی ورزش به اشم می

های مورد استفاده در مقا ت مدیریت  کمترین روش

(. از مجموع مقا تی که از پرسشنامه استفاده 4ند )ا ورزشی

مقاله تنها از پرسشنامه  60مقاله(،  141اند ) کرده

 4ساخته و  مقاله تنها از پرسشنامۀ محقق 77استاندارد، 

مقاله از پرسشنامۀ استاندارد و ی  پرسشنامۀ 

 81اند. همچنین از مجموع  ساخته استفاده کرده محقق

ساخته استفاده  از ی  پرسشنامۀ محققای که حداقل  مقاله

 3مقاله تنها از روایی صوری و محتوایی،  73اند،  کرده

مقاله از  5مقاله تنها از تحلیل عاملی اکتشافی یا تکییدی و 

نژاد  اند. همچنین، فتحی ترکیب هر دو  اینها استفاده کرده

درصد  85 نامۀ خود نشان داد که ( در نتایج پایان1391)

 11های مورد بررسی از لحاظ راهبرد توصیفی و  مهنا پایان

درصد مربوط به مطالعات کیفی  3اند.  درصد ترکیبی بوده

درصد مربوط به مطالعات آزمایشی است. مطالعات  1و 

های مطالعات توصیفی با فراوانی  مقیاس همبستگی از خرده

مورد بیشترین میزان را به خود اختصاص  657مورد از  60

تحلیل گفتمان در نمونۀ مورد مطالعه تنها ی   اند و داده

 4/43مورد یافت شد. همچنین، مطالعات کاربردی با 

 9/21درصد دارای بیشترین فراوانی و مطالعات بنیادی با 

روش درصد دارای کمترین میزان فراوانی بودند. 

درصد به  9/55گیری تصادفی بیشترین مقدار را با  نمونه

ها  گیری داده در بین ابزار اندازه خود اختصاص داده است و

 2/72که در این پژوهش مدنظر محقق بود، پرسشنامه با 

درصد با اختالف زیاد بیشترین میزان را به خود اختصاص 

 (.5داده است )

در تحلیل محتوای  (1387الحوائجی ) سیدین و با 

رسانی  ارشد کتابداری و اطالع های کارشناسی نامه پایان

های تهران شما  گزارش کرد  اسالمی واحد دانشگاه آزاد

های پیمایشی استفاده  درصد از مقا ت از روش 4/72که 

های توصیفی شامل روش توصیفی و  اند. روش کرده

ها  نامه درصد در پایان 3/4نی اتوصیفی تحلیلی به فراو

درصد، روش  1/11ای با  کار رفته است و روش کتابخانه به

 5/3د، روش تحلیل استنادی با درص 2/4تحلیل محتوا با 

درصد نیز استفاده  5/4درصد و روش طراحی سیستم با 

اند. همچنین در این تحقیق گزارش شده است که  شده

ها  نامه استفاده از پرسشنامه بیشترین استفاده را در پایان

افزایش تدریجی  1383داشته است، اما تعداد آن تا سا  

روند نزولی به خود  تدریج به 1383داشته و بعد سا  

ها روند  گرفته است و ابزار سیاهۀ وارسی در طو  سا 

بر  ها داشته است. عالوه نامه افزایشی در استفاده در پایان

گیری تصادفی ساده بیشترین استفاده را  این، روش نمونه

گیری تصادفی ساده و روش  داشته است. روش نمونه

کند،  ایش پیدا میای با افزایش سا ، افز گیری خوشه نمونه

ای با افزایش سا ،  گیری تصادفی طبقه ولی روش نمونه

دارای بیشترین میزان 1384افزایش پیدا کرده و تا سا  

(. 1یابد ) بوده، ولی نهایتاً بعد از آن تعدادش کاهش می

تحلیل ( در 1388مهرام و توانایی شاهرودی )همچنین، 

یران: شناختی ا پژوهشی روان -محتوای مجالت علمی

های  های پژوهش نشان داد که روش موضوع و روش

ای بیشترین استفاده را در  همبستگی و علی مقایسه

های  ای از روش که هیچ مطالعه اند، درحالی مقا ت داشته

نگاری، تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ موردی استفاده  قوم

 (. 7نکرده است )
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طالعات که در پیشینۀ تحقیق مشاهده شد، م گونه همان

های مختلف مقا ت و  مختلفی به تحلیل محتوای بخش

اند. با این  شناسی آنها پرداخته ها از جمله روش نامه پایان

شناسی این تحقیقات  های مربوط به روش بندی حا ، دسته

خصوص بررسی  ها به بسیار متفاوت است و در برخی بخش

سبب روایی، پایایی و مقیاس ابزار ناقص هستند. به همین 

های  نامه شناسی تحقیق پایان  در مطالعۀ حاضر، روش

های دکتری رشتۀ تربیت بدنی  ارشد و رساله کارشناسی

 شود. دانشگاه پیام نور بررسی می

 

 روش تحقیق

روش تحقیق از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا 

تحلیل محتوا و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری 

شدی رشتۀ  های ااپ ها و رساله نامه یانتحقیق، تمامی پا

تابستان  تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از ابتدا تا پایان 

عنوان نمونۀ آماری انتخا   بود که تمام آنها به 1392

(. از این تعداد شش مورد مربوط به =341Nشدند )

ارشد  نامه کارشناسی مورد پایان 335های دکتری و  رساله

مورد(، مرکز شهر  288مرکز تهران )بود که در واحدهای 

مورد( و مرکز  4مورد(، مرکز تحصیالت تکمیلی ) 45ری )

ها  اند. کلیۀ داده مورد( انجام گرفته 4جنو  تهران )

های الکترونیکی و  ای و از طریق نسخهصورت کتابخانه به

آوری شدند. ابزار مورد استفاده در تحقیق  ااپی جمع

س ا  در زمینۀ  11شامل  شده کدگذاریشامل ی  برگۀ 

روش تحقیق از نظر اجرا، از نظر راهبرد و از نظر هدف، 

گیری، نوع ابزار، وضعیت ابزار، وضعیت روایی،  روش نمونه

اطمینان از صحت  وضعیت پایایی و مقیاس ابزار بود. برای

شده و جلوگیری از تعصبات و نظرهای  اطالعات ثبت

ب توافق بین شخصی از سه کدگذار برای تعیین ضری

ای  . به این منظور در مطالعهکدگذاران استفاده شد

صورت تصادفی  ارشد به نامۀ کارشناسی پایان 30مقدماتی، 

توسط سه کدگذار مجر  بررسی شد و با استفاده از 

( 92/0آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران )

دست آمد. با توجه به اینکه ضریب توافق بین کدگذاران  به

واند ت درصد بود، پس هری  از آن کدگذار می 70تر از با 

های مورد مطالعه تحقیق را کدگذاری کند. به  تمام نمونه

همین دلیل یکی از کدگذاران مس ولیت کدگذاری تمام 

اسناد پژوهشی مربوطه را بر عهده گرفت. برای 

ها از آمار توصیفی )جداو  فراوانی،  وتحلیل داده تجزیه

و استنباطی )آزمون اسکات و خی دو(  درصد فراوانی(

در سطح  SPSS18افزار  استفاده شد. همچنین، نرم

 ها استفاده شد. وتحلیل داده برای تجزیه ≥05/0Pمعناداری 

 

  نتایش و یافته های تحقیق

 یها نامه پایان که دهد می نشان 1 جدو  یها یافته

 بدنی تربیت رشتۀ دکتری یها رساله و ارشد کارشناسی

 استفاده مختلفی تحقیق یها روش از نور پیام شگاهدان

 وها  نامه پایان تحقیق روش بیشتر که طوری به اند؛ کرده

 اجرا نظر از ،(درصد 2/76) توصیفی راهبرد نظر ازها  رساله

( درصد 100) کاربردی هدف نظر از و( 3/44) پیمایشی

 مس له این به توان می مهم یها یافته دیگر از. است بوده

 از روش راهبرد نظر از ای نامه پایان هیچ که کرد ارهاش

 اجرا نظر از ،(ترکیبی صورت به نه و منحصراً) کیفی تحقیق

 از همچنین و عمیق مصاحبۀ و تاریخی تحقیق روش دو از

 استفاده ای توسعه و بنیادی تحقیق روش از هدف نظر

 .است نکرده
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 های رشتة تربیت بدنی دانشگاه پیام نور براساس روش تحقیق سالهها و ر نامه . توزیع فراوانی پایان1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی روش تحقیق

 از نظر راهبرد

 9/22 78 آزمایشی

 2/76 260 توصیفی

 0 0 کیفی

 9/0 3 ترکیبی

 از نظر اجرا

 6/0 2 آزمایشی کامل

 22 75 آزمایشی نیمه

 6/0 2 آزمایشی شبه

 7 24 ای علی مقایسه

 3/44 151 پیمایشی

 5/20 70 همبستگی

 5/1 5 تحلیل محتوا

 3/0 1 سلسله مراتبی

 8/1 6 راهبردی

 3/0 1 ای مشاهده

 2/1 4 ترکیبی

 از نظر هدف

 100 341 کاربردی

 0 0 بنیادی

 0 0 ای توسعه

 

 گیری  گاه پیام نور براساس روش نمونههای رشتة تربیت بدنی دانش ها و رساله نامه . توزیع فراوانی پایان2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی گیری روش نمونه

 5/30 104 تصادفی ساده

 9/0 3 مند تصادفی نظام

 3/7 25 ای تصادفی طبقه

 12 41 ای تصادفی خوشه

 7 24  یرتصادفی هدفمند

 7/6 23  یرتصادفی دردسترس

 3/2 8 ترکیبی  یرتصادفی

 2/18 62 شمار کل

 8/3 13 طلبانهداو

 2/3 11 ترکیبی

 9/7 27 نامشخص

 

 وها  نامه پایان گیری نمونه روش فراوانی توزیع 2 جدو 

 یها روش که است آن از حاکی و دهد می نشان راها  رساله

 شمار کل و( درصد 5/30) ساده تصادفی گیری نمونه

 استفاده مورد گیری نمونه روش بیشترین( درصد 2/18)

 تصادفی جز به) تصادفی یها روش نیز موعمج در. بودند

 استفاده بیشتر  یرتصادفی یها روش به نسبت( مند نظام

 در که است این ذکر شایان نکات دیگر از. اند شده

 روش از بررسی، مورد یها رساله وها  نامه پایان از کدام هیچ

 .است نشده استفاده برفی گلوله گیری نمونه
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های رشتة تربیت بدنی دانشگاه پیام نور براساس اباار مورد استفاده و  ها و رساله نامه ان. توزیع فراوانی پای3جدول 

 وضعیت آنها

 درصد فراوانی فراوانی اباار و وضعیت آن

 نوع ابزار

 2/59 202 پرسشنامه

 7/31 108 آزمون

 1/2 7 ا  لیست

 9/0 3 برگۀ کدگذاری

 3/0 1 مشاهده

 9/5 20 ترکیبی

 زاروضعیت اب

 3/32 110 ساخته محقق

 3/63 216 استاندارد

 2/1 4 ساخت محقق دیگر

 9/0 3 بازسازی دیگر ابزار

 9/0 3 نامشخص

 5/1 5 ترکیبی

 وضعیت روایی ابزار

 4/19 66 صوری

 6/7 26 محتوایی

 3/0 1 سازه

 6/7 26 صوری و محتوایی

 7/6 23 کامل

 9/0 3 روایی در سایر مطالعات

 5/57 196 بدون اشاره

 وضعیت پایایی ابزار

 8/1 6 بازآزمایی

 3/0 1 دونیم کردن

 3/0 1 دو فرم موازی

 2/42 144 آلفای کرونباخ

 6/0 2 عینیت

 5/54 186 بدون اشاره

 3/0 1 ترکیبی

 مقیاس ابزار

 3/0 1 ترستون

 3/54 185 لیکرت

 6/0 2 گاتمن

 9/0 3 ازگود

 3/0 1 ریبرگۀ کدگذا

 7/36 125 گزارش در ا  لیست

 9/2 10 بدون اشاره

 1/4 14 ترکیبی

 

 پرسشنامه ابزار دهد، نشان می 3 جدو  که گونه همان

 را استفاده بیشترین( درصد 7/31) آزمون و( درصد 2/59)

 نور پیام دانشگاه بدنی تربیت یها رساله وها  نامه پایان در

 بیشتر او  وهلۀ در نیز استفاده مورد ابزار وضعیت. دارند

 ساخته محقق دوم وهلۀ در و( درصد 3/63) استاندارد

ها  رساله وها  نامه پایان بیشتر اینکه با. است( درصد 3/32)

 روایی ،(درصد 5/57) اند نکرده اشاره ابزار روایی وضعیت به

 آنها در که بوده روایی بیشترین ،(درصد 4/19) صوری
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 بیشتر نیز پایایی مورد در گراها. است شده استفاده

 اشاره ابزار پایایی وضعیت بهها  رساله وها  نامه پایان

 پایایی، بررسی برایها  رساله وها  نامه پایان سایر اند، نکرده

 مقیاس بر این، عالوه. اند کرده استفاده کرونباخ آلفای از

ها  نامه پایان در گیری اندازه ابزار یها مقیاس بین در لیکرت

 .است داشته را استفاده بیشترین ،ها رساله و

 شناسی گرفته براساس روش های انجام ها و رساله نامه . نتایش آزمون تی دو در مورد تفاو  بین تعداد پایان4جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی تی دو 

 001/0 2 326/307 ر راهبردگرفته براساس روش تحقیق از نظ های انجام ها و رساله نامه تفاوت بین تعداد پایان

 001/0 10 419/755 گرفته براساس روش تحقیق از نظر اجرا های انجام ها و رساله نامه تفاوت بین تعداد پایان

 001/0 10 161/277 گیری گرفته براساس روش نمونه های انجام ها و رساله نامه تفاوت بین تعداد پایان

 001/0 5 267/590 گرفته براساس نوع ابزار های انجام لهها و رسا نامه تفاوت بین تعداد پایان

 001/0 5 868/693 گرفته براساس وضعیت ابزار های انجام ها و رساله نامه تفاوت بین تعداد پایان

 001/0 6 835/575 گرفته براساس وضعیت روایی ابزار های انجام ها و رساله نامه تفاوت بین تعداد پایان

 001/0 6 730/795 گرفته براساس وضعیت پایایی ابزار های انجام ها و رساله نامه ایانتفاوت بین تعداد پ

 001/0 7 797/835 گرفته براساس مقیاس ابزار  های انجام ها و رساله نامه تفاوت بین تعداد پایان
 

 وها  نامه پایان تعداد بین که دهد می نشان 4 جدو 

 از اجرا، نظر از قیقتح روش براساسگرفته  انجام یها رساله

 ابزار، نوع گیری، نمونه روش هدف، نظر از و راهبرد نظر

 ابزار مقیاس و پایایی وضعیت روایی، وضعیت ابزار، وضعیت

 .دارد وجود معناداری تفاوت

 

 گیری بحث و نتیجه

دهد که بیشترین روش  های این تحقیق نشان می یافته

هبرد توصیفی ها از نظر را ها و رساله نامه تحقیق پایان

(، 3/44درصد(، از نظر اجرا پیمایشی ) 2/76)

درصد( و از  5/20درصد( و همبستگی ) 22آزمایشی ) نیمه

درصد( بوده است. از دیگر  100نظر هدف کاربردی )

توان به این مس له اشاره کرد که هیچ  های مهم می یافته

ای از نظر راهبرد از روش تحقیق کیفی )منحصراً  نامه پایان

صورت ترکیبی(، از نظر اجرا از دو روش تحقیق  نه به و

تاریخی و مصاحبۀ عمیق و همچنین از نظر هدف از روش 

ای استفاده نکرده است. در روش  تحقیق بنیادی و توسعه

ها بدون دستکاری متغیر )برخالف روش  توصیفی داده

شوند. اگر  آوری می آزمایشی( و به شکل کمی جمع

بندی  بر حسب کمی و کیفی تقسیمها را  بخواهیم داده

کنیم، دو روش توصیفی و آزمایشی در دستۀ کمی قرار 

گیرند، اون با اعداد سروکار دارند. در مقابل در روش  می

شود و از نمادهای  یر عددی  کیفی از اعداد استفاده نمی

های کمی از جمله روش توصیفی با  گیرد. روش بهره می

شوند، بیشتر مورد  می توجه به اینکه با اعداد مشخص

گیرند. این موضوع در تحقیقات  اقبا  محققان قرار می

( نیز 1391نژاد ) ( و فتحی1390عسگری و همکاران )

(. با این حا  در مطالعۀ سیدین و 3، 5تکیید شده است )

بندی دیگری استفاده شده  ( از دسته1387الحوائجی ) با 

طح قرار و روش توصیفی را با روش پیمایشی در ی  س

(. این در حالی است که روش 1داده و مقایسه کرده است )

ای از روش توصیفی است. با  پیمایشی خود زیرمجموعه

توجه به اینکه تحقیقات توصیفی و در کل کمی با اعداد 

سروکار دارند، قابلیت اعتماد کمتر و در مقابل 

دلیل همین اعتبار  (. به2پذیری بیشتری دارند ) تعمیم

بسیاری از تحقیقات برای افزایش اعتبار خود سعی کمتر، 

های کیفی دارند. این در حالی است که  بر استفاده از روش

ای منحصراً  نامه دهد که هیچ پایان تحقیق حاضر نشان می

ها  نامه از پایان 9/0از روش کیفی استفاده نکرده و تنها 

اند که آن هم ممکن است مربوط به  صورت ترکیبی بوده به
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رکیب دو روش توصیفی و آزمایشی باشد. از نظر مسیر ت

آزمایشی  (، نیمه3/44اجرا نیز روش تحقیق پیمایشی )

درصد( بیشترین استفاده  5/20درصد( و همبستگی ) 22)

اند. روش پیمایشی از پرسشنامه و پیمایش نظرها  را داشته

دلیل اینکه استفاده از پرسشنامه در مقایسه  برد. به بهره می

تر است،  آوری داده ساده های جمع مصاحبه و سایر روشبا 

شود. این یافته با نتایج  از سوی محققان بیشتر استفاده می

( و سیدین و 1393تحقیق عسگری و همکاران )

(. همچنین، 1، 4( همخوانی دارد )1387الحوائجی ) با 

های زیرمجموعۀ روش  روش همبستگی، یکی از روش

ر بررسی رابطۀ متغیرها تککید تحقیق پیمایشی است که ب

( و مهرام با توانایی 1391نژاد ) دارد. در تحقیقات فتحی

( نیز به بیشترین استفاده از روش 1388شاهرودی )

، 7ها و مقا ت اشاره شده است ) نامه همبستگی در پایان

های آزمایشی که با دستکاری متغیرها و تکثیر  (. در روش5

آزمایشی  ارد، روش نیمهآن بر متغیر دیگر سروکار د

بیشترین استفاده را دارد. استفاده از این روش به دلیل این 

گیرد و  انجام می  است که بیشتر مطالعات بر روی انسان

مطالعۀ انسان در شرایط کامل آزمایشگاهی )آزمایشی 

(. نکتۀ مهم این 7های خاص خود را دارد ) کامل( سختی

ها و  نامه پایان تحقیق این است که روش تحقیق تمام

ها از نظر هدف، کاربردی است. روش کاربردی در  رساله

پی یافتن راه حل و روشی برای رفع نیازهای انسانی است 

ها با هدف یافتن  ها و رساله نامه آید تمام پایان نظر می و به

اند و  راه حل و روشی برای رفع نیازهای انسانی تدوین شده

های رشتۀ تربیت بدنی  سالهها و ر نامه در مقابل پایان

دانشگاه پیام نور در پی یافتن اصو  و قوانین علمی و 

های جدید )روش تحقیق بنیادی( و یافتن  تدوین نظریه

ابزار یا وسایل مناسب در ی  زمینۀ خاص )روش تحقیق 

 اند.  ای( نبوده توسعه

گیری تصادفی ساده  های نمونه در این تحقیق، روش

درصد( بیشترین روش  2/18مار )ش درصد( و کل 5/30)

های  گیری مورد استفاده بودند. در مجموع نیز روش نمونه

های  مند( نسبت به روش جز تصادفی نظام تصادفی )به

اند. شایان ذکر است که در   یرتصادفی بیشتر استفاده شده

های مورد بررسی، از روش  ها و رساله نامه کدام از پایان هیچ

فی استفاده نشده است. در روش گیری گلوله بر نمونه

گیری تصادفی ساده، هر نمونه شانس برابری برای  نمونه

شمار، تمام جامعه  انتخا  شدن دارد و در روش کل

گیری  عنوان نمونه انتخا  شود. روش نمونه تواند به می

ها  ترین روش تصادفی ساده با توجه به اینکه یکی از ساده

ادفی بودن دارای بیشترین را دارد و اینکه با توجه به تص

اعتبار است، از سوی محققان و دانشجویان بیشتر استفاده 

( و 1391نژاد ) شود. این یافته با نتایج تحقیقات فتحی می

(. 5،1( همسوست )1387الحوائجی ) سیدین و با 

همچنین، با توجه به اینکه، بسیاری از جوامع جمعیت 

ختالف نزدیکی با ا که تعداد نمونه  طوری کمی دارند، به

تعداد جامعه دارد، بیشتر محققان تعداد نمونه و جامعه را 

گیرند. حتی در برخی موارد ممکن است تعدادی  برابر می

شده موافق شرکت در تحقیق  های انتخا  از آزمودنی

درستی  ای، پرسشنامه را به نباشند یا در موارد پرسشنامه

بیشتری نمونه پاسخ ندهند. به همین سبب، داشتن تعداد 

تواند این مشکل را حل  نسبت به تعداد نمونۀ مورد نیاز می

ها از  های تصادفی، تعداد نمونه بر این، در روش کند. عالوه

ها،  آید و در انتخا  نمونه دست می های آماری به روش

شود، این در حالی است که در  تصادفی بودن لحاظ می

شود. به همین  های  یرتصادفی این موارد لحاظ نمی روش

های تصادفی در  دلیل، در بیشتر شرایط استفاده از روش

شود. در این  های  یرتصادفی در توصیه می مقابل روش

های  های تصادفی بیشتر از روش تحقیق نیز از روش

دهد که روش   یرتصادفی استفاده شد و نشان می
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گیری از لحاظ آماری قدرت با تری دارد. البته این  نمونه

که  طوری له به تمام تحقیقات قابل تعمیم نیست؛ بهمس 

نظران و خبرگان  جامعۀ آماری برخی تحقیقات صاحب

های  یرتصادفی هدفمند  هستند و در این موراد روش

تر است.  شوند، مناسب دلیل اینکه افراد خبره انتخا  می به

اگر در این تحقیقات افراد  یرنخبه نیز وجود داشته باشند 

روش تصادفی استفاده شود و افراد  یرنخبه  )مثالً از

شانس برابر با افراد نخبه برای انتخا  شدن داشته باشند(، 

شود و این  نظر آنها برابر نظر افراد نخبه در نظر گرفته می

 دست ندهد. مس له ممکن است نتایج تحقیق دقیقی به

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ابزار پرسشنامه 

درصد( بیشترین استفاده را  7/31زمون )درصد( و آ 2/59)

های تربیت بدنی دانشگاه پیام نور  ها و رساله نامه در پایان

دارند. وضعیت ابزار مورد استفاده نیز در وهلۀ او  بیشتر 

ساخته  درصد( و در وهلۀ دوم محقق 3/63استاندارد )

درصد( است. در بحث روایی ابزار، روایی صوری  3/32)

در مورد پایایی، آلفای کرونباخ بیشترین درصد( و  4/19)

بر این، مقیاس لیکرت در بین  استفاده داشته است. عالوه

ها،  ها و رساله نامه گیری در پایان های ابزار اندازه مقیاس

بیشترین استفاده را داشته است. با توجه به اینکه در این 

های گرایش مختلف تربیت  ها و رساله نامه تحقیق، پایان

وجود دارند و هری  از ابزار مناسب خود استفاده  بدنی

رسد دو گرایش مدیریت ورزشی و  نظر می کنند، به می

فیزیولوژی ورزشی با توجه به وسعت عناوینشان به ابزار 

اند.  مورد استفاده در این تحقیق سمت و سو داده

که در گرایش مدیریت ورزشی بیشتر از پرسشنامه  طوری به

لوژی ورزش آزمون استفادی بیشتری و در گرایش فیزیو

دارد. همچنین، استفاده از این دو ابزار در مقایسه با سایر 

تر است. ابزار تحقیق اساس و  ابزار مصاحبه و مشاهده ساده

مبنای ی  تحقیق است. بنابراین نحوی تعیین اعتبار و 

پایایی ابزار اهمیت دواندان دارد. بدیهی است استفاده از 

تواند نه تنها نتایج بلکه  عتبار و روایی کافی میابزار بدون ا

کل مقاله را تحت انتقادات جدی قرار دهد. به همین سبب 

تواند به دقت نتایج تحقیق  استفاده از ابزار استاندارد می

کم  کند. در این تحقیق نیز بیشتر از ابزار استاندارد 

استفاده شده است. در مقابل تحقیق حاضر، در تحقیق 

( گزارش شده است که بیشتر 1390و همکاران ) عسگری

درصد( در مقایسه  9/55ساخته ) های محقق از پرسشنامه

(. با این 3های استاندارد استفاده شده است ) با پرسشنامه

( روی مقا ت 1390حا ، تحقیق عسگری و همکاران )

مدیریت ورزشی انجام گرفته که امکان استفاده از ابزار 

که در تحقیق  بیشتر است؛ درحالی ساخته در آن محقق

ها از جمله فیزیولوژی  های سایر گرایش نامه حاضر پایان

شناسی ورزشی و بیومکانی  ورزشی وجود  ورزش، آسیب

المللی استفاده  های استاندارد بین دارد که از ابزار و آزمون

ها و رسالۀ رشتۀ تربیت بدنی  نامه (. در پایان3کنند ) می

ر بیشتر از روایی صوری استفاده شده، این دانشگاه پیام نو

در حالی است که استفاده از سایر انواع تعیین روایی 

ای بسیار  همانند روایی سازه که در مطالعات پرسشنامه

شود. بدیهی است در  کاربرد است، کمتر مشاهده می

های تحلیل عاملی  ها، استفاده از روش ها و رساله نامه پایان

های  تواند بر  نای پرسشنامه می تکییدی و اکتشافی

 ساخته کم  کند. شده و محقق استاندارد ترجمه

در نهایت با توجه نتایج تحقیق، به دانشجویان و 

شود که در برخی  استادان راهنما و مشاور آنها پیشنهاد می

ها و  نامه موارد تغییراتی را در زمینۀ انتخا  عناوین پایان

هایی از  که بخش ای هگون ها اعما  کنند؛ به رساله

اند،  شناسی تحقیق که مورد اقبا  کمتر واقع شده روش

بیشتر مورد توجه قرار گیرند. اولین مورد مربوط به 

استفاده از تحقیقات کیفی است. با عنایت به افزایش 

ویژه در حوزی علوم انسانی  روزافزون تحقیقات کیفی به

تحقیقات  توجه بیشتر پژوهشگران و نویسندگان به انجام
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رسد. همچنین، استفاده از روش  نظر می کیفی ضروری به

ای برای یافتن ابزار یا وسایل مناسب در ی   تحقیق توسعه

نظر  زمینۀ خاص نیز در رشتۀ تربیت بدنی ضروری به

رسد، زیرا انین تحقیقاتی تناسب بیشتری برای  می

سازی علم در رشتۀ تربیت بدنی دارند. یکی دیگر از  تجاری

وارد شایان ذکر این است که دانشجویان رشتۀ تربیت م

بدنی باید بیشتر از ابزار استاندارد استفاده کنند و اگر در 

توانند با  شود، می این زمینه ابزار استاندارد یافت نمی

استفاده از روایی کامل )روایی صوری، محتوایی و سازه( و 

گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تکییدی   بهره

های استانداردی بسازند تا نه تنها نتایج  شنامهپرس

تحقیقشان از دقت بیشتتری برخوردار باشد، بلکه 

ای استانداردی را در اختیار دیگر محققان قرار  پرسشنامه

 دهد.
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