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 های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهراننامهتحلیل موضوعی و روش شناختی پایان
 . ریحانه راموز2. حبیب هنری 3. محمود گودرزی  2 . مهدی مرادی 1

 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران1
 . استاد دانشگاه تهران2
 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی3
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران2

 مقدمه
های کشور نامه یکی از تولیدات اصلی پژوهشی دانشگاهشود و پایانمه انجام میناهای دانشگاهی در قالب پایانای از پژوهشبخش عمده

گیرد. با این مندان قرار مییابد و در اختیار عموم عالقهها به مجالت تخصصی راه میهای مستخرج از آناست. معموالً پس از دفاع، مقاله
ای دیگر نیز به گیرد و نسخهای از آن در اختیار کتابخانه دانشکده قرار میهنامه، نسخها پس از دفاع از هر پایانحال در اغلب دانشگاه

آثار »ها جز نامهای نیز در اختیار دانشجو، استادان راهنما و مشاور است. اما در مجموع پایانشود. البته نسخهکتابخانه مرکزی سپرده می
شوند. ر فرآیند نشر وارد نشده و در شمارگان باال تکثیر و توزیع نمیشوند. آثار خاکستری منابعی هستند که دمحسوب می« خاکستری

شود؛ دانشجویانی که در نامه هستند، محدود میهای بعد که در صدد نگارش پایانها به دانشجویان سالمعموالً نیز تعداد مراجعات به آن
نامه کمتر به عنوان یک منبع تیجه پس از دفاع از پایاننامه هستند. در نصدد تدوین پیشینه پژوهش و آشنایی و با ساختار پایان

های هر گروه آموزشی در یک دانشگاه بخشی از کارنامه پژوهشی آن نامهشود. حال آنکه مجموعه پایاناطالعاتی غنی به آن توجه می
سیر طی شده ترسیم شود. ترسیم های زمانی مختلف نیم نگاهی به گذشته صورت گیرد و تصویری از مگروه است و الزم است در دوره

 تواند نقاط قوت و ضعف تولیدات علمی قبلی را نشان دهد و راهگشای مطالعات آینده باشد.این روش می
تواند چراغ راه پژوهشگران آتی باشد؛ های پژوهشی مفیدی است که میها یکی از فعالیتنامهبررسی روند موضوعی و روش شناختی پایان

 بسیار راهگشا و مفید باشد.   -های دانشگاهی و تخصصیبه ویژه در کتابخانه –تواند برای کاربران کتابخانه مطالعاتی می زیرا نتایج چنین
 روش شناسی

با رویکرد استقرایی است. از آن جهت کیفی است، که بیش از آنکه به شمارش و کمّی سازی  روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی
ها توجه شده است. همچنین، از آن جهت تحلیل استقرایی است، چرا که محققان قبل از بررسی سایی مؤلفهپرداخته شود، به شنا

های موجود و مصادیق هر ای در ذهن نداشته و صرفاً  به شناسایی مؤلفهمحتوای این صفحات هیچ قالب یا چارچوب از پیش تعیین شده
که  1392تا  1322های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران در بازه زمانی نامهاند. در این تحقیق تمام پایانیک پرداخته

ها هایی در این سالنامهها در کتابخانه مرکزی دانشگاه وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، ممکن است پایانای از آننسخه
اند. البته با توجه به حجم نمونه بوده و در نمونه مورد بررسی لحاظ نشدهدفاع شده باشند که به هر دلیل در کتابخانه مرکزی دانشگاه ن

 نامه مورد بررسی قرار گرفت.پایان 222مورد مطالعه بعید است تعداد موارد از قلم افتاده چندان زیاد باشد. در نهایت 
 ها و نتیجه گیرییافته

درصد از این  53اند، به طوری که ها به مسائل اجرایی و روز ورزش پرداختهدهد که حدود نیمی از آنهای این آثار نشان میمرور موضوع
ها رویکرد دانشجویان و اساتید نامهدهند و حاکی از آن است که در انتخاب موضوع پایانها  به روشنی این موضوع را نشان میعنوان

های دهد که مدیران، ورزشکاران، مربیان، هواداران، سازمانمیها نشان نامهراهنمای آنان بیشتر مسأله مدار بوده است. عناوین پایان
اند که در مطالعات قبلی مورد توجه پژوهشگران این دانشگاه قرار ها از جمله اقشار و مواردی بودهورزشی و عوامل مرتبط با این سازمان

 اند.ها بهره بردهدیگر از سایر روشدرصد  12های مورد بررسی از روش پیمایشی و نامهدرصد از پایان 22اند. گرفته
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پرسش بهره  -نامه دیگر از فرضیه پایان 19های پژوهش و مورد از پرسش 51مورد آن از فرضیه و  132نامه، پایان 222از مجموع 
های پژوهش رسشو میانگین تعداد پ 12/6نامه های مذکور های بکار رفته در پایاناند. همچنین به طور میانگین تعداد فرضیهگرفته
 است.  22/2

ها بوده است. سپس مصاحبه و پرسشنامه همراه با مصاحبه از دیگر ابزارهای پر کاربرد پرسشنامه پر کاربردترین ابزار برای گردآوری داده
 ها محسوب می شوند. مشاهده همراه با پرسشنامه نیز کم کاربردترین ابزار گردآوری داده ها است.در گرد آوری داده

 اند.های نمونه گیری داشتهای، بیشترین کاربرد را در میان روشای و خوشهوش نمونه گیری تصادفی و تصادفی طبقهر
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