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 چكيده

هاي غيرتربيت بدني در مقطع كارشناسي التحصيالن رشتهها و داليل حضور فارغهدف از انجام اين پژوهش، بررسي انگيزه
نمونه .  به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه انجام شدبود كه) از نوع پيمايشي(اين پژوهش توصيفي . ارشد تربيت بدني بود

هاي تهران، تربيت مدرس، تربيت معلم، عالمه طباطبايي و شهيد بهشتي بودند كه  نفر از دانشجويان دانشگاه136آماري پژوهش 
هاي علمي  با استفاده از روشساخته بود كه محققابزار پژوهش، پرسشنامه. اي انتخاب شدندگيري  تصادفي خوشهبه روش نمونه

 ويتني انجام شد و نشان - منUهاي آماري تحليل عاملي و ها با استفاده از آزمونتجزيه و تحليل داده. روايي و اعتبار آن تاييد شد
مندي دانشجويان به آن گرايش داد اصلي ترين عامل در خصوص انتخاب گرايش تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد، عالقه

ها از اهميت بيشتر گرايش مورد نظر و همچنين نياز بيشتر جامعه به گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش. يلي استتحص
بازاركار گرايش مورد نظر و نيز . تربيت بدني است مهمترين داليل انتخاب گرايش تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد

همچنين، عالقه مندي به رشته تربيت بدني و جذاب بودن . عدي اهميت قرار دارندسهولت ادامه تحصيل تا مقطع دكترا در مرتبه ب
. التحصيالن غيرتربيت بدني از حضور در دوره كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني بودهاي فارغاين رشته، از جمله مهمترين انگيزه

هاي آسيب شناسي و حركات يز نشان داد، در درسمقايسه ميانگين درصد دروس بين دانشجويان تربيت بدني و غيرتربيت بدني ن
 ).<05/0P ( بوددارمعنادار و در ساير دروس تفاوت غيرمعنيتفاوت ) =018/0P(و زبان تخصصي و عمومي ) =014/0P(اصالحي 

ر اين رشته، با توجه به اينكه حضور فارغ التحصيالن رشته هاي ديگر در آزمون كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و قبولي آنان د
شود، با بررسي تمامي جوانب شرايط را به نحوي به پيش ريزان امر توصيه ميمشكالتي را به دنبال دارد؛ به دست اندركاران و برنامه

ببرند كه مصالح رشته تربيت بدني به بهترين نحو ممكن لحاظ شده و شايسته ترين افراد از طريق آزمون كارشناسي ارشد، انتخاب 
 . شوند

 
 كليديهاي  هواژ
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 مقدمه

ها به ادامه تحصيل در ايـن       مندي دانشجويان و دانش آموختگان مقطع كارشناسي تربيت بدني دانشگاه         عالقه
هاي دولتـي و    هرشته، موجب شده تا همه ساله تعداد قابل توجهي در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد دانشگا               

عالوه بر اين، همه ساله بسياري از دانشـجويان مقطـع كارشناسـي در              . هاي آزاد اسالمي شركت كنند    نيز دانشگاه 
هاي تحصيلي، رشته تربيت بدني و علوم ورزشي را براي ادامه تحصيل خود انتخاب نموده و در آزمـون                   ساير رشته 

س دوره كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني بـراي نخسـتين           تاسي). 9(كنندكارشناسي ارشد اين رشته شركت مي     
 در دانشگاه تهران انجـام شـد كـه دانشـجويان پذيرفتـه شـده، در آن هنگـام در                     1353-54بار در سال تحصيلي     

 ). 8(كردنددانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران تحصيل مي

امه تحصـيل در مقطـع كارشناسـي ارشـد،          تعداد افراد شركت كننده براي اد     ) 1389 و   1388(هاي اخير   در سال 
هايي كه به ايجاد دوره كارشناسـي رشـته تربيـت بـدني         از طرف ديگر، تعداد دانشگاه    .  هزار نفر بوده است    10بيش از   

هـاي فـوق بيشـتر احسـاس        مندند، در حال افزايش است و نياز به نيروي انساني متخصص بـراي تـدريس دوره               عالقه
نيز به داشتن دوره تحصيالت تكميلي و به ويژه مقطع كارشناسي ارشـد عالقـه دارنـد و بـا       ها  برخي دانشگاه . شودمي

داشتن مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري، در اين مقطع در رشته تربيت بدني دانشجوياني را پذيرفته اند و بـه                      
 .آموزش آنان مشغولند

بان ورود به دوره كارشناسي رشته تربيت بدني، در ، ضمن بررسي وضعيت جسماني و قابليت داوطل)1365(هادوي 
كند كه در انتخاب معيار هاي گزينش داوطلبان رشته تربيت بدني، بايد بـه دو نكتـه توجـه                   بخش پيشنهادها اعالم مي   

گزينش اختصاصي عالوه بر دنبال نمودن اهداف اصلي تربيت بدني، بايد هماهنگ با معيارهاي كلي انتخـاب          ) الف: نمود
در گزينش افراد از معيارهايي استفاده شود كه با محتواي دروس           )ب. شجويان كشور به وسيله سازمان سنجش باشد      دان

 ).12(دوره تحصيلي و حرفه آينده داوطلبان در ارتباط مستقيم باشد

دهد كه پذيرفته شـدگان در ايـن مقطـع تحصـيلي            بررسي شواهد و سوابق مقطع كارشناسي ارشد نشان مي        
گروهي از آنان با جديت و با همان انگيزه قبلي كـه در آزمـون ورودي شـركت كـرده بودنـد بـه                        . ارندمشكالتي د 

گروهي ديگر پس از پذيرفته شدن در رقـابتي مشـكل، بـه يكبـاره اهميـت موضـوع را                    . پردازندمطالعه دروس مي  
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هـا، نداشـتن     در كـالس   كنند و بنا به عللي همچون تأهل، دوري راه، نداشتن فرصت مطالعـه، غيبـت              فراموش مي 
 ). 5(سوابق تحصيلي و غيره موفق به كسب نمرات متناسب در مقطع كارشناسي ارشد نمي شوند

هاي اخير، رشد چشمگيري داشته است، افزايش آمار قبولي دانشجويان غيـر            يكي از مهمترين نكاتي كه در سال      
رسد سـال بـه سـال شـانس دانشـجويان مقطـع            تربيت بدني در آزمون است كه در صورت ادامه اين روند به نظر مي             

براي قبولي در آزمون كارشناسـي ارشـد        ) شودكه همه ساله بر تعدادشان افزوده مي      در حالي (كارشناسي تربيت بدني    
بنابراين ضروري است تا پژوهشي در اين زمينه انجـام شـود و بـه بررسـي داليـل و پيامـدهاي ايـن         ). 10(كمتر شود 

 . مسئله بپردازد

شود و بقيه   هاي درسي، معموالً شامل دو روز اول و يا آخر هفته مي           قطع كارشناسي ارشد، برنامه ريزي كالس     در م 
بنابراين، انتظاري كه از دانشـجويان كارشناسـي        . آيدروزهاي هفته در واقع جزء آموزش و تحصيل فعال به حساب نمي           

تجديد نظـر در    : در اين زمينه دو كار بايد صورت گيرد       . ودرتوان داشت، به يكباره از بين مي      ارشد در زمينه تحصيل مي    
دروس و محتواي آنها و نيز در نحوه برنامه ريزي درسي در  طول هفته براي دانشجويان و ديگر بررسي سوابق تحصيلي، 

ط ورزشي و شغلي دانشجويان پذيرفته شده به منظور روشن كردن وضع موجود دانشجويان و مطابقت دادن آن با شراي                  
هـاي  تر و احتماالً تجديد نظر در نحوه انتخاب دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني در دانشگاه                مطلوب
 ). 5(كشور

دهد اگر چه در زمينه تحليـل سـوابق فـردي و ورزشـي دانشـجويان مقطـع                  هاي انجام شده نشان مي    بررسي
شناسي ارشد پژوهش چنداني صورت نگرفته اسـت        هاي معدودي انجام شده ولي در مقطع كار       كارشناسي پژوهش 

 . پژوهش بوده استاين و درواقع عدم وجود چنين اطالعاتي انگيزه محققان در اجراي 

 مطالعه توصـيفي سـوابق تحصـيلي و ورزشـي دانشـجويان مقطـع               "، در پژوهشي با عنوان    )1379(تندنويس  
 درصد كل دانشجويان داراي ديپلم تجربي و 7/64 گزارش كرد، "هاي كشور كارشناسي رشته تربيت بدني دانشگاه    

ميانگين معدل ديپلم دختران بيشـتر از       .  بود 17 تا   14 درصد دختران بين     8/12 درصد پسران و     72معدل ديپلم   
 و معـدل   17 تـا    16 درصـد پسـران بـين        6/42 درصـد دختـران و       4/71در مقطع كارشناسي معـدل      . پسران بود 

 درصد دانشـجويان فـارغ      5/93.  بود 17 تا   14ان كارشناسي ارشد بين     گه شد  درصد پذيرفت  90كارشناسي حدود   
 درصد  40 درصد پذيرفته شدگان از مقطع يك سال قبل بوده اند،            7/5تنها  . التحصيل رشته تربيت بدني بوده اند     
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 درصـد  17اند و حدود  كارشناسي ارشد شدهدوره آن ها سه يا چهار سال پس از فارغ التحصيلي موفق به ورود به          
. اي سابقه قهرماني نداشـتند      درصد پذيرفته شدگان در هيچ رشته      6/19.  سال يا بيشتر پذيرفته شده اند      7پس از   

 هاي واليبال  پس از فوتبال، پسران در رشته     .  درصد دانشجويان پسر در رشته فوتبال سابقه قهرماني داشتند         2/21
 5/29البتـه سـطح قهرمـاني    .  داراي سـوابق قهرمـاني بودنـد       دو و ميداني و دختران در واليبال، شنا و بسكتبال          و

 ).6( درصد در سطح بين المللي بود9/4 درصد در سطح ملي و فقط 2/12درصد از كل دانشجويان در حد استان، 
هاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علـوم ورزشـي از           ، در بررسي وضعيت دوره    )1385(اكبري يزدي و همكارانش     

د كه بين نظرات دانشـجويان      كردنگيري   هاي دولتي شهر تهران، چنين نتيجه     ان اين مقطع در دانشگاه    ديدگاه دانشجوي 
هاي همچنين، دانشجويان مهارت . هاي خود تفاوت معناداري وجود داشت     هاي اساتيد، امكانات وتوانايي   نسبت به مهارت  

 مقطع را در حـد متوسـط و امكانـات موجـود را     هاي خود، آينده رشته و وضعيت كلي  اساتيد را در حد مطلوب، توانايي     
 ). 1(نامطلوب ارزيابي كردند

، ضمن بررسي و تحليل ضرورت گرايشي شدن آموزش رشته تربيت           )1385(همچنين، غالمعلي زاده و همكارانش      
 ند كه گزينش و آمـوزش دانشـجو در وضـعيت          كردها و مراكز آموزش عالي كشور، چنين عنوان         بدني در سطح دانشگاه   

 درصد از افـراد  83. كنوني و بدون گرايشي شدن نمي تواند منجر به تخصص الزم وجذب در بازار كار جامعه فعلي شود       
. نمونه موافق گرايشي شدن رشته بر اساس عالقه، موفقيت در آزمون سراسري، آزمون تخصصي و سـوابق قبلـي بودنـد         

 درصـد   80ناسي ارشد بايد به صورت گرايشي باشد و          درصد معتقد بودند كه وضعيت ادامه تحصيل در مقطع كارش          92
 درصد معتقد بودنـد كـه   80عالوه بر اين، . هاي فعلي دوره دكتري باشدها بايد مشابه گرايشاعتقاد داشتند اين گرايش 

 ).10(رشته وجود دارداين در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ضرورت تربيت محقق 

رشته تربيت بدني در كشور سابقه چنداني ندارد و تا به حال پژوهشي در ايـن                بررسي وضعيت آزمون كارشناسي ارشد      
هايي به طور پراكنده انجام شده است كـه شـايد بتـوان             حال در ديگر رشته ها نيز پژوهش      با اين . خصوص انجام نشده است   

ـ   روش"ترين مطالعات انجام شده در اين حوزه را، مقاالت ارائـه شـده در همـايش                 جامع دازه گيـري مناسـب بـراي       هـاي ان
.  و به همت سازمان سـنجش و آمـوزش كشـور برگـزار شـد        1377 دانست كه در سال      "امتحانات ورودي كارشناسي ارشد   

نتـايج  . هاي پر شركت كننده مطالعه كـرد    ، سابقه آزمون كارشناسي ارشد و اعتبار آن را در برخي رشته           )1377(پوركاظمي  
رودي دوره كارشناسي و دوره كارشناسي ارشد، همبستگي خـوبي بـا معـدل كتبـي                پژوهش وي نشان داد، نمرات آزمون و      
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هـا  هاي مختلف در هر رشته، همبستگي معنـاداري بـا ديگـر معـدل             دوره متوسطه دارد؛ اما معدل دوره كارشناسي دانشگاه       
بـه عـالوه، يافتـه      . رشد باشد تواند مالك مطمئني براي ورود به دوره كارشناسي ا        بنابراين معدل دوره كارشناسي نمي    . ندارد

 در موفقيـت داوطلبـان آزمـون ورودي         يعامل مهمـ  ،  ت علمي قوي در هر دانشگاه     أمهم اين پژوهش آن بود كه اعضاي هي       
هـاي تاثيرگـذار در آزمـون كارشناسـي ارشـد كشـاورزي را              ، نقش سازه  )1377(ملك محمدي   ). 4(كارشناسي ارشد است  

 سـازه نقـش   21از اين ميان . ر گزينش دانشجوي كارشناسي ارشد به نحوي موثرند      سازه د  47بررسي كرد و نتيجه گرفت،      
). 11( سازه نقش منفـي داشـتند و نبايـد در آزمـون لحـاظ شـوند                26مثبت داشته كه بايد در آزمون مدنظر قرار گيرند، و           

اين رشته فقط بـه دروس      با بررسي سئواالت آزمون كارشناسي ارشد فيزيك معتقد بود سئواالت           ) 1377(همچنين، بارزي   
هاي مجـري برگـزاري مقـاطع       اگرچه دانشگاه . پايه شاخه نظري اتكا داشته و از سئواالت تجربي و محاسباتي خبري نيست            

ها هـيچ   پذيرند، ولي در آزمون ورودي از مواد درسي اين گرايش         هاي مختلف دانشجو مي   تحصيلي رشته فيزيك در گرايش    
 ).2(شودسئوالي ديده نمي

تناسب سواالت درك و تجزيه و تحليل مطالب كتابداري آزمـون كارشناسـي ارشـد كتابـداري و             ،  )1383(رپناه  داو
ت علمي گروه هـاي  أهاي اعضاي هيديدگاهكرد و اطالع رساني را با دروس تخصصي دوره كارشناسي اين رشته بررسي  

االت آزمـون  ؤمون، مواد امتحـاني و تناسـب سـ        آموزشي كتابداري و اطالع رساني سراسر كشور درباره شيوه برگزاري آز          
االت تخصصي طرح شـده در      ؤبين س ) 1: نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه      . قرار داد نيز مورد توجه     را   كارشناسي ارشد 

) 2. رسـاني، تناسـبي وجـود نـدارد       آزمون كارشناسي ارشد و واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته كتابداري و اطالع           
اعضـاي  ) 3. اندتر بوده ها در آزمون كارشناسي ارشد كتابداري موفق       انگليسي از كارشناسان ديگر رشته     كارشناسان زبان 

رسـاني و تناسـب سـئواالت نگـرش مثبتـي           ت علمي نسبت به برگزاري آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطـالع           أهي
 ).7(ندارند

هاي درسي آموزشي دوره هاي كارشناسي و        رنامه ويژگي هاي مورد نياز ب     جهت بررسي  ي را  پژوهش ،)1384(باقري  
در بررسـي سرفصـل دروس، روش       . دادكارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني، براي پرورش كتابداران كارآمد انجام            

هاي ارزيابي علمي دانشجويان كه اكنون دردانشگاه ها به كار گرفته مي شود، از اساتيد رشـته و دانـش                      و شيوه  ستدري
. ها و مراكز اطالع رساني نظر خواهي شـد         گان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد شاغل در انواع كتابخانه          آموخته  

ا ضمن اظهار نظر درباره برنامـه  هآن. ها پاسخ دادند  كارشناس ارشد به پرسش نامه62 كارشناس، و   109 نفر مدرس،    66
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 بـراي دگرگـون   يپيشـنهادهاي شـامل  هاي پژوهش    يافته .دندهاي كنوني، ديدگاه خود را درباره برنامه مطلوب بازگو كر         
ساختن محتواي برخي دروس، گنجاندن دروس نو در برنامه هاي درسي، و دگرگوني روش هاي تدريس و شيوه هـاي                     

بر اين اساس پيشنهاد شده است گروه هاي آموزشي با دگرگوني هايي از اين دست، مهـارت هـاي                   . ارزيابي علمي است  
 ).3(ي پذيرش وظايف حرفه اي در دانش آموخته گان تقويت كنندالزم را برا

در بررسي پيشينه پژوهش در كشورهاي ديگر، پژوهشي كه مطابق با عنوان پژوهش حاضر باشد، يافت نشـد ولـي                    
 و 1هيلي. را مورد مطالعه قرارداده بودندهاي تحصيالت تكميلي و يا مسائل مربوط به آنهايي ديده شد كه دورهپژوهش

، در  )2010 (2راشـتون و مـور    ). 14(هاي دانشـگاهي را بررسـي كردنـد       ، لزوم تخصصي شدن رشته    )2010(همكارانش  
هاي تحصيالت تكميلي فيزيوتراپي، در سطح بـين المللـي جهـت            هاي پژوهشي در دوره   پژوهش خود به تعيين اولويت    

نها با استفاده از تكنيك دلفي در چندين مرحلـه  آ. هاي توسعه و پيشرفت پرداختندشناسايي كمبودها و افزايش فرصت    
 23 و درمرحلـه اول  ه بر اساس اهميت و امكان سنجي عناوين پرداخت،هاي پژوهشي اقدام به شناسايي و ارزيابي اولويت     

هاي تحصـيالت تكميلـي رشـته فيزيـوتراپي قـرار            موضوع را در اولويت پژوهش براي دوره       14 در مرحله دوم      و موضوع
 ).  16(دادند

هـاي تحصـيالت تكميلـي در رشـته فيزيـوتراپي            تخصصـي شـدن دوره     "، با عنوان    )2009 (3در پژوهش فيليپس  
هاي آموزش تجربي يا دانشگاهي تاكيد داشـت، بررسـي شـد و درنهايـت چنـين                 ، اين مسئله كه بايد بر جنبه      "ورزشي
 آزمايشگاهي و عملي را بـراي توسـعه ايـن        هاي دانشگاهي و هم تجارب    گيري شد كه بايد هم اطالعات و آموزش       نتيجه

 ).15(رشته مورد حمايت و پشتيباني قرار داد

هاي مختلف آموزش علوم پزشكي را در رشته جراحي اعصاب بررسي كـرده و      نيز، توسعه زيرشاخه  ) 2009 (4تويوتا
نـاوري و رشـد     هاي مختلف علوم امري است كه در پاسخ بـه پيشـرفت سـريع ف                هنتيجه گرفت كه تخصصي شدن رشت     

هاي تحصيالت تكميلي در آموزش رشـته جراحـي         بنابراين، الزم است تغييراتي در دوره     . افتدچشمگير دانش اتفاق مي   

                                                           
1 - Leahey, E. 
2 - Rushton, A. & Moore, A. 
3 - Phillips, N. 
4 - Toyota, B. D. 
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تـر  اي خـود نزديـك    ها به سطح بهينه و حرفه     اعصاب متناسب با رشد و توسعه دانش و فناوري، صورت گيرد تا آموزش            
 ).17(شود

را بـه عنـوان يـك روش مـوثر در         ) OSCE (2 كلينيكي مبتني بـر اهـداف      ، امتحانات )2008( و همكارانش    1جِر
. پزشكي مورد بررسي قرار دادنـد     ) هاي تخصصي دوره(هاي كلينيكي دانشجويان تحصيالت تكميلي      ارزيابي توانمندي 

پـذير بـراي سـنجش      نتايج پژوهش نشان داد، امتحانات كلينيكي مبتني بر اهداف يك روش ارزيابي نسـبي و امكـان                
جـر  نم ها نيز تجزيه و تحليل كيفي يافته    . هاي تخصصي و تكميلي پزشكي است     هاي آموزشي در دوره   اثربخشي برنامه 

 ).13(هاي تحصيالت تكميلي شدهاي تخصصي پزشكي در دورههايي جهت بهبود آموزش برنامهبه طراحي

ن رقابت نزديك داوطلبـان ورود  با توجه به نياز جامعه به نيروهاي متخصص در مقاطع تحصيلي باال و همچني          
اي در اين زمينه صورت گيرد تا با جمع آوري اطالعات دقيق تر، نسبت به برنامه                نمود مطالعه ميبه اين دوره ها، الزم      

بنابراين، از آنجايي كه تاكنون پژوهشي درباره . ريزي براي انتخاب دانشجوياني با صالحيت علمي و عملي برتر اقدام شود
محققان بر . يفيت حضور دانشجويان غيرتربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني صورت نگرفته بودارزيابي ك

آن شدند تا داليل انتخاب رشته تربيت بدني از طرف دانشجويان غيرتربيت بدني را بررسي كرده و همچنين به بررسي                     
ها و داليـل    همچنين، انگيزه . بيت بدني بپردازند  هاي تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد رشته تر       داليل انتخاب گرايش  

 . حضور دانشجويان غيرتربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني نيز بررسي شد

 

 تحقيقروش 

جامعه آمـاري   . بود كه به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه انجام شد           ) از نوع پيمايشي  (اين پژوهش توصيفي    
-89هـاي تهـران در سـال تحصـيلي          هاي تربيت بدني دانشگاه   ها و گروه  اسي ارشد دانشكده  پژوهش دانشجويان كارشن  

هاي تهران،   نفر از دانشجويان دانشگاه    160نمونه آماري پژوهش    .  نفر برآورد شد   220 بودند كه تعداد آنها حدود       1388
اي انتخـاب   گيري تصادفي خوشه  هتربيت مدرس، تربيت معلم، عالمه طباطبايي و شهيد بهشتي بودند كه به روش نمون             

 . پرسشنامه انجام شد136ها، تجزيه و تحليل آماري پژوهش بر روي در نهايت و پس از جمع آوري پرسشنامه. شدند
                                                           
1 - Jer, C. T. 
2 - Objective Structured Clinical Examination 
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ساخته بود كه با توجه بـه اهـداف اختصاصـي پـژوهش تنظـيم شـده و داراي         محقق ابزار پژوهش، پرسشنامه  
  ضمن بررسي انگيزه  همچنين اين پرسشنامه  . ي و فردي دانشجويان بود    سئواالتي در زمينه سوابق تحصيلي، ورزش     

ها و داليل ادامه تحصيل در رشته تربيت بدني؛ كيفيت حضور فارغ التحصيالن غيرتربيت بدني را نيـز از ديـدگاه                     
 شـد و بـا   براي بررسي روايي پرسشنامه از نظرات اساتيد و خبرگان استفاده . دكردانشجويان اين رشته ارزيابي مي    

همچنـين، بـراي ارزيـابي      . استفاده از روش دلفي و اعمال اصالحات و نظرات ايشان، روايي پرسشنامه تاييـد شـد               
هـاي تربيـت    ها بين دانشـجويان دانشـكده     اعتبار دروني پرسشنامه، در يك مطالعه آزمايشي تعدادي از پرسشنامه         

ستفاده از ضريب آلفاي كرونباخ اعتبار پرسشـنامه برابـر   هاي اصفهان و اروميه توزيع شد و سپس با ا   بدني دانشگاه 
 . به دست آمد كه ميزان مورد قبولي براي تاييد پرسشنامه است81/0با 

 ويتنـي و  - مـن  Uهـاي آمـاري   استفاده از آزمون و با 15 نسخه  SPSSها با نرم افزار آماري      تجزيه و تحليل داده   
 . استفاده شد2007 نسخه EXCEL جداول و نمودارها از نرم افزار همچنين، براي ترسيم. انجام شدتحليل عاملي 

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق 

دانشجويان از قبيل نوع ديپلم، نوع مدرك كارشناسي و گرايش تحصيلي            هاي جمعيت شناختي  برخي ويژگي 
نشجويان، حـدود    نفر دا  136شايان ذكر است از مجموع      .  آمده است  1در دوره كارشناسي ارشد در جدول شماره        

. كل افراد نيز متاهل بودنـد     )  نفر 22( درصد   16را دانشجويان مرد تشكيل مي دادند و حدود         )  نفر 88( درصد   65
همچنين، بيشتر افراد داراي ديپلم رياضـي و فيزيـك، دانشـجوي دوره روزانـه و در گـرايش فيزيولـوژي ورزشـي                       

 30درك كارشناسي غير تربيت بدني بودند نيـز برابـر بـا             تعداد دانشجوياني كه داراي م    . مشغول به تحصيل بودند   
 .شد درصد كل افراد را شامل مي22نفر بود كه حدود 
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 هاي جمعيت شناختي دانشجويانويژگي. 1جدول 
 متغير فراواني درصد فراواني

9/44  رياضي و فيزيك 61 
1/33  علوم تجربي 45 

5/9  علوم انساني 13 
دنيتربيت ب 15 11  

5/1  نا مشخص 2 

پلم
 دي
وع

 ن

8/22  مديريت و برنامه ريزي در ورزش 31 
3/24  رفتار حركتي 33 
7/25  فيزيولوژي ورزش 35 
6/17  آسيب شناسي و حركات اصالحي 24 
6/9 لي نا مشخص 13 

صي
 تح

ش
راي
 گ

8/61  روزانه 84 
6/34  شبانه 47 

6/3 ش نامشخص 5 
ذير

 پ
 

ر درصد نمرات هردرس را به تفكيك نوع مدرك كارشناسي دانشجويان نشان مي ، ميانگين و انحراف معيا2جدول 
 .دهد

 ميانگين درصد هر يك از دروس، به تفكيك نوع مدرك كارشناسي. 2جدول 
نوع مدرك كارشناسي )=133N (مجموع )=25N(غيرتربيت بدني  )=105N(تربيت بدني 

 
سنام در  ميانگين 

انحراف 
 ميانگين معيار

انحراف 
يارمع  ميانگين 

انحراف 
 معيار

آسيب شناسي و حركات 
22/57 اصالحي  50/17  28/44  31/22  36/54  32/19  

10/35 فيزيولوژي ورزش و تغذيه  66/19  85/36  61/23  47/35  45/20  
80/55 مديريت ورزشي  12/19  78/54  19/23  57/55  97/19  

16/52 حركت شناسي و بيو مكانيك  77/18  60/46  19/24  99/50  02/20  
86/69 سنجش و اندازه گيري  47/15  95/67  23/21  44/69  79/16  
68/14 زبان تخصصي و عمومي  42/13  63/27  95/22  51/17  75/16  
02/41 رشد و يادگيري حركتي  29/17  10/38  71/19  41/40  77/17  
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بيت بدني در همچنين، ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نظرات دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تر        
ايـن  .  نشان داده شده است    3خصوص انگيزه انتخاب گرايش تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد، در جدول شماره             

جدول همچنين، انگيزه دانشجويان غيرتربيت بدني از حضور در دوره كارشناسي ارشد تربيت بدني را نيـز نشـان                    
 .دهدمي

انشجويان و انگيزه انتخاب رشته تربيت بدني در انگيزه انتخاب گرايش تحصيلي در تمامي د. 3جدول 
 دانشجويان غيرتربيت بدني 

 

دانشجويان غيرتربيت ها و كيفيت حضور نگيزهبراي بررسي نظرات دانشجويان در خصوص داليل انتخاب گرايش، ا     

 درصد اسـتفاده  95بدني، در مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني نيز از آزمون تحليل عاملي و در سطح معناداري        

 . آورده شده است5 و 4شد كه نتايج آن در جداول 

 انحراف ميانگينحداكثر حداقل تعداد انگيزه انتخاب گرايش تحصيلي
22/4 5 3 133 عالقه مندي به گرايش مورد نظر   964/0  

نياز بيشتر جامعه به  گرايش مورد نظر نسبت به ساير 
82/3 5 1 130 هاگرايش  126/1  

46/3 5 1 127 هااهميت بيشتر  گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش  118/1  
18/3 5 1 131 هابازاركار بهتر گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش  070/1  

18/3 5 1 129 توصيه دوستان و اساتيد درباره يك گرايش خاص  079/1  

سهولت ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به ديگر 
 هاگرايش

126 
1 5 02/3  327/1  

  انگيزه انتخاب رشته تربيت بدني در دانشجويان غيرتربيت بدني 
11/4 5 2 30 عالقه مندي به رشته تربيت بدني و جذاب بودن رشته   197/1  

23/3 5 1 30 امكان ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به رشته قبلي  187/1  

80/2 5 1 29  بازاركار بهتر رشته نسبت به رشته قبلي  159/1  

68/2 5 1 30 توصيه دوستان و اساتيد درباره رشته تربيت بدني   128/1  

65/2 5 1 30 داشتن سوابق ورزشي و قهرماني   312/1  

38/2 5 1 29 سهولت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد تربيت بدني  148/1  
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 د از ديدگاه دانشجويانتحليل عاملي انگيزه انتخاب گرايش تحصيلي در دانشجويان كارشناسي ارش. 4جدول 
Component 3 2 1 انگيزه 

 869/0   عالقه مندي به گرايش مورد نظر
   884/0 نياز بيشتر جامعه به گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش ها

   708/0 اهميت بيشتر گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش ها
  798/0  ش هابازاركار بهتر گرايش مورد نظر نسبت به ساير گراي

  798/0  سهولت ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به ديگر گرايش ها
 -524/0   توصيه دوستان و اساتيد درباره يك گرايش خاص

 
 

تحليل عاملي انگيزه انتخاب رشته تربيت بدني در دانشجويان غيرتربيت بدني از ديدگاه دانشجويان. 5جدول   
 
 

 

 

 

 

 

هاي دانشجويان تربيت بـدني، سـهولت قبـولي در آزمـون كارشناسـي ارشـد                ي ديدگاه از آنجايي كه در بررس    
هـاي آنهـا   تربيت بدني يكي از داليل اثرگذار بر حضور دانشجويان غير تربيت بدني عنوان شد و در بررسي ديدگاه      

ميـانگين درصـد    حتي بر لزوم بازنگري در شرايط آزمون تاكيد شده بود، در ادامه و براي تحليل شـرايط آزمـون،                    
 .، آمده است6دروس بين دانشجويان تربيت بدني و غيرتربيت بدني مقايسه شد كه نتايج آن در جدول شماره 

  

Component 2 1 انگيزه 
804/0 عالقه مندي به رشته تربيت بدني و جذاب بودن رشته    

724/0 بازاركار بهتر رشته نسبت به رشته قبلي    
724/0 توصيه دوستان و اساتيد درباره رشته تربيت بدني    

690/0 داشتن سوابق ورزشي و قهرماني    
910/0  سهولت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد تربيت بدني  

841/0  ن ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به رشته قبليامكا  
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مقايسه آماري ميانگين درصد دروس، به تفكيك نوع مدرك كارشناسي. 6جدول   

 مديريتفيزيولوژي آسيب متغير
حركت 
 شناسي

 زبان سنجش
رفتار 
 حركتي

U – 5/637 950 781 927 853 618 من ويتني  861 
Z  390/0-457/2 آماره-  124/0-  040/1-  031/0-  374/2-  410/0-  

p 014/0ميزان   696/0  901/0  298/0  976/0  018/0  682/0  

  

هاي آسيب شناسي و شود، تفاوت ميانگين درصد دروس در درس با توجه به نتايج جدول باال مشاهده مي
معنادار شده است و در ساير دروس تفاوت ) =018/0P(بان تخصصي و عمومي و ز) =014/0P(حركات اصالحي 

 ).<05/0P(دار است غيرمعني

 

 بحث و نتيجه گيري

 و در تحليل انگيزه هاي دانشجويان رشته تربيت بدني از انتخاب 4با توجه به نتايج تحليل عاملي در جدول شماره 
 اهميت بيشتر گرايش مورد نظر و همچنين نياز ،ظر دانشجويانتوان اذعان داشت كه از نشان، ميگرايش تحصيلي

ها از مهمترين داليل انتخاب گرايش تحصيلي دانشجويان دوره بيشتر جامعه به گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش
تبه بعدي بازاركار گرايش مورد نظر و نيز سهولت ادامه تحصيل تا مقطع دكترا در مر. كارشناسي ارشد تربيت بدني است

با توجه به رشد روز افزون رشته تربيت بدني و افزايش چشمگير ميزان پذيرش در دوره كارشناسي . اهميت قرار دارند
ارشد، آنچه كه بيشتر ذهن دانشجويان را مشغول كرده است، اهميت و نياز جامعه به گرايش تحصيلي مورد نظر، بازار 

از اين رو اين عوامل . باشدمي) كه به نوعي در ارتباط با بازار كار است(آينده كار آن و سهولت يا امكان ادامه تحصيل در 
هاي دوستان و اساتيد، از ديدگاه نكته جالب توجه اينكه توصيه. از نظر دانشجويان در مرتبه اهميت باالتري قرار گرفتند

ين الزم به ذكر است با توجه به جدول همچن. دانشجويان تاثير و اهميت چنداني بر انتخاب گرايش تحصيلي آنان ندارد
، عامل عالقه مندي بيشترين تاثير را بر انتخاب دانشجويان دارد و با توجه به باال بودن ميزان اين عامل 3شماره 

  .شوددر واقع، تاثير آن بديهي فرض مي) 5 از 22/4ميانگين (
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ي گزينش داوطلبان رشته تربيت بدني، بايد نيز در پژوهش خود پيشنهاد كرد در انتخاب معيارها) 1365(هادوي 
گزينش اختصاصي عالوه بر دنبال نمودن اهداف اصلي تربيت بدني، بايد هماهنگ با ) الف: دكربه دو نكته توجه 

در گزينش افراد از معيارهايي استفاده شود )ب. معيارهاي كلي انتخاب دانشجويان كشور به وسيله سازمان سنجش باشد
نتايج پژوهش حاضر با نتايج ). 12(روس دوره تحصيلي و حرفه آينده داوطلبان در ارتباط مستقيم باشدكه با محتواي د

 .پژوهش هادوي همخواني دارد

جـدول  (هاي دانشجويان غيرتربيت بدني از حضور در دوره كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني       تحليل عاملي انگيزه  
 از دانشجويان عالقه مندي به رشته تربيت بدني و جذاب بودن اين رشته              دهد از ديدگاه اين دسته    ، نشان مي  )5شماره  

توصيه هاي دوستان و اساتيد و نيز بـازار كـار بهتـر    . مهمترين عامل در انتخاب اين رشته براي ادامه تحصيل بوده است   
نشجويان غيرتربيت بدني،   از ديدگاه دا  . رشته تربيت بدني نسبت به رشته قبلي از ديگر عوامل موثر بر انتخاب آنان است              

نكته قابل توجه و حائز اهميت   . داشتن سوابق ورزشي و قهرماني نيز مي تواند يك عامل مهم در انتخاب آنان تلقي شود               
اين است كه سهولت قبولي در آزمون كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و نيز امكان ادامه تحصيل تا مقطـع دكتـرا از                     

 .شان نداشته استو اهميت چنداني در انتخابنظر اين دانشجويان تاثير 

، ضمن بررسي و تحليل ضرورت گرايشي شدن آموزش رشته )1385(در اين زمينه، غالمعلي زاده و همكارانش 
دند كه گزينش و آموزش دانشجو در كرها و مراكز آموزش عالي كشور، چنين عنوان تربيت بدني در سطح دانشگاه

). 10(جامعه شودفعلي   شدن نمي تواند منجر به تخصص الزم و جذب در بازار كاروضعيت كنوني و بدون گرايشي
بنابراين از حيث اهميت بازار كار در انتخاب رشته و گرايش تحصيلي دانشجويان، نتايج اين پژوهش با پژوهش غالمعلي 

 .كندرا تاييد مي هاي آنهازاده و همكارانش همخواني داشته و يافته

يشتر دانشجويان داراي مدرك كارشناسي غيرتربيت بدني، فاقد سوابق ورزشي و قهرمـاني بـوده و از                 نظر به اينكه ب   
نظر توانايي عملي نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارند، طبق ديدگاه اساتيد و صاحب نظران اين رشته، توصيه مي شـود                     

چـرا كـه در نهايـت    . يي عملي را بگذراننداين دسته از دانشجويان حتماً برخي از واحدهاي نظري و به خصوص واحدها           
اين دانشجويان به عنوان كارشناس ارشد تربيت بدني وارد جامعه شده و زيبنده چنين عنواني نيست كه از نظر دانش و        

 . داراي ضعف و كاستي باشند) هاي پايه مانند شنابه خصوص ورزش(مهارت ورزشي 
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هاي اخيـر داشـته انـد، و طبـق     انشجويان غيرتربيت بدني در سال رويه و نسبتاً چشمگيري كه د     به دليل حضور بي   
دروسـي  . ديدگاه دانشجويان اين رشته؛ برگزاري آزمون كارشناسي ارشد با شرايط فعلي، يكي از داليل اين حضور است                

وژي ورزش زبان تخصصي و عمومي، فيزيول : كه در مواد آزمون كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني قرار دارند، عبارتند از            
و تغذيه، سنجش و اندازه گيري، حركت شناسي و بيو مكانيك، رشد و يادگيري حركتـي، آسـيب شناسـي و حركـات                        

هاي دانشجويان تربيت بدني، بر لزوم بـازنگري در شـرايط           از آنجايي كه در بررسي ديدگاه     . اصالحي، و مديريت ورزشي   
گين درصد دروس بين دانشجويان تربيت بدني و غيرتربيت بدني آزمون تاكيد شده بود، براي تحليل شرايط آزمون، ميان

 آسـيب شناسـي و حركـات        تفاوت ميـانگين درصـد دروس در دروس        نشان داد،    6مقايسه شد كه نتايج آن در جدول        
 .دار بوداصالحي و زبان تخصصي و عمومي معنادار شده است و در ساير دروس تفاوت غيرمعني

االت آزمون كارشناسي ارشد فيزيك معتقد بود سئواالت اين رشته فقط به دروس پايه با بررسي سئو) 1377(بارزي 
هاي مجري برگزاري مقاطع اگرچه دانشگاه. شاخه نظري اتكا داشته و از سئواالت تجربي و محاسباتي خبري نيست

ها هيچ درسي اين گرايشپذيرند، ولي در آزمون ورودي از مواد هاي مختلف دانشجو ميتحصيلي رشته فيزيك در گرايش
هاي كارشناسي ارشد تربيت تند نويس نيز ضمن بررسي مشكالت آموزشي موجود در دوره). 2(شودسئوالي ديده نمي

تجديد نظر در دروس و محتواي آنها و نيز در نحوه برنامه : بدني عنوان داشت در اين زمينه دو كار بايد صورت گيرد
نشجويان و ديگر بررسي سوابق تحصيلي، ورزشي و شغلي دانشجويان پذيرفته شده ريزي درسي در  طول هفته براي دا

تر و احتماالً تجديد نظر در نحوه به منظور روشن كردن وضع موجود دانشجويان و مطابقت دادن آن با شرايط مطلوب
ژوهش حاضر نيز اين نتايج پ). 5(هاي كشورانتخاب دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني در دانشگاه

 .  كردها را تاييد يافته
همچنين، از حيث ضرورت بازنگري در محتوا و مواد آزمون كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، نتايج اين 

-همخواني داشته و به نوعي يافته) 2008(، جِر و همكارانش )2009(، تويوتا )2009(پژوهش با نتايج پژوهش فيليپس

 .كندا تاييد ميهاي ايشان ر

اول اينكه، دانشجوياني كـه  . ، چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد      6در ارزيابي شرايط آزمون و تحليل نتايج جدول         
اند و اين دسـته از  هاي شهر تهران مشغول تحصيل   در پژوهش حاضر شركت كردند، دانشجوياني هستند كه در دانشگاه         

در واقـع، برگزيـدگان ايـن رشـته بـوده و           ) تربيت بدني و چه غيرتربيت بدني     چه داراي مدرك كارشناسي     (دانشجويان  
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هاي علمي بيشتري برخوردار هستند، بنابراين اين نكته كه تفاوت ميانگين درصد دروس         نسبت به سايرين از برجستگي    
 . دار شده است، قابل توجيه استدر بيشتر موارد غيرمعني

 درصد دانشجويان داراي ديپلم رياضي و فيزيك و يا تجربي 78، بيش از 1ره نكته دوم اينكه با توجه به جدول شما
. اين دسته از دانشجويان نسبت به سايرين، عموماً در دروس سنجش و اندازه گيري و بيومكانيك، قـوي ترنـد                   . بوده اند 

انيك معنـادار نشـده     گيري و حركت شناسي و بيومك     بنابراين دليل اينكه تفاوت ميانگين درصد دروس سنجش و اندازه         
رود ضمن اينكه درس حركت شناسي از جمله دروسي است كـه معمـوالً انتظـار مـي                . تواند همين نكته باشد   است، مي 

رسـد  دانشجويان تربيت بدني نسبت به دانشجويان غيرتربيت بدني، عملكرد بهتري در آن داشته باشـند؛ بـه نظـر مـي                    
مكانيك موجب ايجاد تعادل در نمرات و ميانگين درصد دو گروه شـده             تركيب سئواالت اين درس با سئواالت درس بيو       

 . است

نكته سوم و قابل توجه اينكه، در دروس آسيب شناسي و حركات اصـالحي  و زبـان تخصصـي و عمـومي تفـاوت                         
دهـد، دانشـجويان رشـته تربيـت بـدني نسـبت بـه دانشـجويان         اين نتايج نشان مي. ميانگين درصد نمرات معنادار شد  

رتربيت بدني در درس آسيب شناسي و حركات اصالحي عملكرد بهتري داشته اند، ولي در درس زبـان تخصصـي و                      غي
شود، دانشجويان رشته تربيت بدني در دوره كارشناسي زمـان بيشـتري را             بنابراين توصيه مي  . اندتر بوده عمومي ضعيف 

ف، شانس خود را براي قبولي در آزمون كارشناسي         صرف يادگيري و آموزش زبان انگليسي كنند و با رفع اين نقطه ضع            
 .ارشد افزايش دهند

هاي  نكته آخر اينكه، دانشجويان داراي مدرك كارشناسي غيرتربيت بدني، بيشتر از رشته هاي زبان خارجه، رشته               
 با توجه بـه     ، فيزيوتراپي و بعضاً از رشته هاي فني هستند كه هر كس           )بهداشت، پرستاري و مامايي   (گروه علوم پزشكي    

هر كـدام از  . كندريزي مي براي قبولي در يك گرايش خاص برنامهـ قبل از آزمون  -نوع رشته خود در دوره كارشناسي 
مـثالً دانشـجويان گـروه علـوم پرشـكي در درس فيزيولـوژي و تغذيـه و                  (اين دسته دانشجويان در يك يا چنـد درس          

؛ از اين رو شايد يكي از داليل وجود عـدم تفـاوت معنـادار در                ترند قوي) شناسيدانشجويان فيزيوتراپي در درس آسيب    
 آنهاهاي اين دسته از دانشجويان و تنوع نوع مدرك تحصيلي           ميانگين درصد نمرات دانشجويان، گستردگي طيف رشته      

 . باشد
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شناسي ارشد تناسب سواالت درك و تجزيه و تحليل مطالب كتابداري آزمون كار، نيز در بررسي )1383(داورپناه 
 بين سئواالت تخصصي طرح شده  كهنتيجه گرفتين چنكتابداري و اطالع رساني با دروس تخصصي دوره كارشناسي 

رساني، تناسبي وجود ندارد و در آزمون كارشناسي ارشد و واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته كتابداري و اطالع
رساني و تناسب سئواالت نگرش مثبتي رشد كتابداري و اطالعت علمي نسبت به برگزاري آزمون كارشناسي اأاعضاي هي

 . نتايج پژوهش داوري پناه با يافته هاي اين پژوهش همخواني دارد). 7(ندارند

شود در تعداد سئواالت دروس حركت شناسي و بيومكانيك و تفكيك آنها از             با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد مي      
لحاظ تاثيرگذاري درس زبان تخصصي در نتايج آزمون كارشناسي ارشد رشته تربيت همچنين به . يكديگر بازنگري شود

شود سئواالت اين درس بيشتر از متون تخصصي رشته بوده و سئواالتي كـه جنبـه عمـومي دارنـد،                    بدني، پيشنهاد مي  
و سوابق ورزشي و    شود براي نوع مدرك تحصيلي دوره كارشناسي        عالوه بر اين، پيشنهاد مي    . كمتر شده يا حذف شوند    

قهرماني دانشجويان شركت كننده در آزمون امتيازي قائل شده و يا از آن به عنوان يك ضريب موثر در نتيجـه آزمـون                       
 .استفاده شود

ريزان امر با بررسـي تمـامي جوانـب و ارزيـابي شـرايط موجـود                شود دست اندركاران و برنامه    در نهايت، توصيه مي   
ي بهبود و اصالح وضعيت موجود طراحي و تدوين كنند و شرايط را به نحوي به پيش ببرند بهترين راه حل ممكن را برا

كه مصالح رشته تربيت بدني به بهترين نحو ممكن لحاظ شده و شايسته ترين افراد از طريق آزمون كارشناسـي ارشـد،      
 .  انتخاب شوند
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