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  چكيده
بدني با هاي كارشناسي تربيتهدف از اجراي اين تحقيق، بررسي سرفصل دروس و ارائة پيشنهادهاي اصالحي براي دوره

هاي در فرايند گردآوري اطالعات از پرسشنامة سؤال. دروش گردآوري اطالعات توصيفي، از نوع پيمايشي بو. گرايش مربيگري بود
جامعة آماري پژوهش استاداني بودند كه تدريس دروس مختلف را در اين . ساخته با مقياس ليكرت استفاده شدمحقق) بسته و باز(

پايايي آن با آلفاي كرونباخ با  با اعالم نظر استادان خبره و) پرسشنامه(گيري روايي ابزار اندازه). نفر 24(عهده داشتند دوره به
ها و از منظور انجام تست نرماليتي پاسخبه K-Sهاي آماري آزمون عالوه بر اين از روش. درصد تأييد شد 86ضريب پايايي بيش از 
ها يافته وتحليلدست آوردن ميانگين وزني و انحراف استاندارد و تجزيهدست آوردن فراواني و درصدها، بهآمار توصيفي براي به

درصد مخالف تعداد واحد و سرفصل دروس پايه  5/6درصد استادان موافق و كامالً موافق و فقط  5/93نتايج نشان داد . استفاده شد
واحد دروس  24درصد مخالف و كامالً مخالف گذراندن  4/19درصد استادان موافق و كامالً موافق و  6/80. ها بودنددر اين دوره

درصد استادان كامالً موافق،  6/22ها نيز واحد دروس عملي تخصصي با اهداف اين دوره 24در مورد تناسب . دنظري تخصصي بودن
ها و در مورد هاي جانبي رشتة اختصاصي با هدف اين دورهباتوجه به جنبه. درصد نيز مخالف بودند 7/38درصد موافق و  7/38

 7/9درصد كامالً مخالف بودند و  2/3درصد مخالف و  8/25درصد موافق،  2/45درصد استادان كامالً موافق،  1/16دروس اختياري 
واحد دروس  45تا  30درصد استادان موافق گذراندن  1/16. واحد دروسي نظري نداشتند 19تا  4درصد در مورد تناسب گذراندن 

 4/19درصد مخالف،  1/16درصد موافق،  2/45ها، هاي اختصاصي و تناسب آن با اين دورهكارورزي در ارتباط مستقيم با رشته
شناسي، فيزيك، حركات اصالحي همچنين مدرسان دروسي مانند زيست. نظر بودنددرصد آنان بي 2/3درصد كامالً مخالف و 

منظور اضافه كردن به سرفصل دروس در عمومي، تئوري علم تمرين، اصول مربيگري، ورزش همگاني و كاربرد تمرينات با وزنه را به
  .ها پيشنهاد كردندين دورها

  
  هاي كليديواژه

  .سرفصل دروسكارشناسي با گرايش مربيگري،  استادان دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي،
                                                           

  Email :shabkhiz@ut.ac.ir                                                                                       09122125428: تلفن : نويسندة مسئول  - 11



  1391، بهار 12مديريت  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                         

 

148

  مقدمه

بنابراين براي دوام و . ها، توجه به نيروي انساني استريزيها و برنامهگيريترين اولويت در تصميمامروزه مهم
خارجي، بايد به پرورش ابعاد مختلف نيروي انساني توجه شود، زيرا در سطوح جهاني،  هاي داخلي وبقا در عرصه

در اين راستا امكانات و ابزارهاي رشد و ارتقاي . هاي انساني استهاي مهم ارزيابي جوامع، سرمايهيكي از شاخص
وتلحيل مسائل متعدد جزيهگذاري جامعه براي تزيرا نقش اصلي آنها سرمايه. اين سرمايه نيز اهميت خاصي دارد

المللي است اجتماعي، در ابعاد گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، فني و محيطي در سطوح ملي و بين
  هاي مناسب همراه با ريزيباتوجه به اين نقش بنيادي و حساس، نظام آموزشي بايد از برنامه). 5، 2، 1(

ها، ريزي باتوجه به شرايط، زمينهاين برنامه). 7(مت برخوردار باشد پذيري و مداونگري، جامعيت، انعطافآينده
توان به آموزش، انتقال از جملة اين وظايف مي. كندنيازها و اهداف، وظايف متعدد و گوناگوني را دنبال مي

ق كه ها، فرهنگ، اصول اخالقي و تربيت شهرونداني با انگيزه و خالهاي علمي، فرهنگي، توجه به ارزشتجربه
در ). 8، 3(وتحليل صحيح مسائل و ارائة راهكارهاي مناسب براي خود و جامعه باشند، اشاره كرد قادر به تجزيه

هاي عصر فراصنعتي هاي درسي نظام آموزش عالي بايد با اهداف و تحوالت، نيازها و ويژگياين راستا برنامه
گذاري نيروي انساني، از اين امر ترين منابع سرمايهبزرگعنوان يكي از بديهي است دانشگاه نيز به. هماهنگ باشد

هاي يكنواخت رسمي و ها نبايد به آموزشدر دنياي متالطم اطالعاتي و رقابتي، دانشگاه. مستثنا نخواهد بود
اي دست، غيرماهر و غيرحرفهالتحصيالني مدرك بهتكراري و عناوين دروس به سبك سنتي و توليد انبوه فارغ

پذير و كنترل نگر، انعطافريزي آيندهو براي حفظ پوياي درونداد خود به برنامه) دانشگاه ايستا(كنند بسنده 
از جمله عناصر بسيار مفيد در دانشگاه، عناوين و سرفصل دروس . مداوم كيفيت اجرا و عناصر خود نياز دارند

منظور رفع هاي ماهر و متخصص بهتواند به تربيت نيروها مياست كه انتخاب دقيق و مناسب اين سرفصل
عنوان يك انسان توانمند است كه بتواند يكي از اهداف تعليم و تربيت، پرورش افراد به. نيازهاي جامعه منجر شود

طور مستقل و در جهت اهداف جامعه فعاليت كرده و هدف تربيت بدني را كه پرورش جسمي، ذهني، عاطفي و به
تواند نقش مثبتي در تعليم و چنانچه برنامة درسي همة اهداف را دربربگيرد مي. اجتماعي است، برآورده سازد
در اين راستا استفاده از افراد متخصص، امكانات و تجهيزات مرتبط با ورزش و . تربيت افراد جامعه بازي كند

كه در  دهدهاي دانشگاهي نشان ميكاربردي شدن رشته). 4(هاي تئوري اهميت بسيار زيادي دارد آموزش
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هاي مفيدي در جهت توسعة كيفي اين رشته و رفع نيازهاي توان با ايجاد تغييراتي مناسب، گامشرايط كنوني مي
- ها و سرفصلكند كه مؤلفههاي موجود، اين پژوهش تالش ميبراي اثربخشي و كاهش نارسايي. موجود برداشت

شناسيي كند و در جهت ارائة پيشنهادهاي هاي هريك از دروس تخصصي نظري و عملي، اختياري و پايه را 
  .اصالحي گام بردارد

ها و مؤسسات آموزش عالي وظيفة تأمين نيروي انساني متخصص، آموزش و ارتقاي علمي و عملي دانشگاه
توانند باتوجه به نيازهاي جامعه، برنامة مناسب و شرايط رو ميازاين. دانشجويان واجد شرايط را برعهده دارند

آنان به امكانات، فضاهاي مناسب، استادان متخصص و وسايل . انشجويان واجد شرايط را پيشنهاد دهندپذيرش د
سرعت فزايندة تغييرات . ها بكوشندآموزشي الزم توجه كنند و در گسترش و بهبود كيفيت اين دورهكمك

هاي تلفيقي، نياز گرايش هاي تخصصي وهاي گوناگون دانش و پيدايش گرايشاجتماعي و روند تحوالت در زمينه
شوراي ). 7، 4(ريزي درسي را در آموزش عالي افزايش داده است هاي جديد برنامهبه استفاده از الگوها و روش

عهده دارد و باتوجه به هاي درسي دانشگاهي را در ايران بهعالي انقالب فرهنگي نظارت، هدايت و تدوين برنامه
  .پردازدها، به تدوين و تعيين سرفصل دروس مختلف ميدانشگاه هاي مختلف تحصيلي درگسترش رشته

به معناي ميدان مسابقه يا فاصله و مقدار راهي است كه افراد بايد طي كنند تا به هدف  1واژة برنامة درسي
اي براي مطالعه، رئوس مطالب يك اي از دروس يا برنامهاين واژه در صحنة آموزش به مجموعه. مورد نظر برسند
اي از اي از اهداف و مقاصد، مجموعهاي از دروس، برنامة زماني براي تدريس دروس، مجموعهدرس يا مجموعه

برنامة درسي را ) 1996( 2رونالد دال). 13، 3، 1(تجارب يادگيري، شيوة تفكر يا يك طرح اطالق شده است 
فراگيرندگان تحت نظارت نظام داند كه از طريق آن اي از محتوا و جريان رسمي و غيررسمي ميمجموعه

گذاري يا گيرند، نگرش و ارزشها را فراميآورند، مهارتدست ميدرك و فهم را به  آموزشي، معلومات و شيوة
  ).14(دهند ارزشي خود را تغيير مي  نظام

                                                           
1  - Curriculum 
2  - Ronald doll 
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   توان برنامة درسي را فرايند تعيين اهداف، محتوا، روش و ارزشيابي دانست كه از طريقدر مجموع مي
هاي فردي و گروهي است ها و فعاليتگيرد و پيامد آن شامل كلية تجربيات، مطالعات، بحثريز صورت ميبرنامه

  ).13، 3، 1(دهد كه دانشجو تحت نظارت و سرپرستي دانشگاه و اعضاي هيأت علمي آن انجام مي

ي نيز از اين مسئوليت مستثنا هاي دانشگاهعنوان يكي از زيرمجموعهدانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، به
هاي امروزه تربيت بدني و علوم ورزشي در ابعاد مختلف آنچنان گسترش و توسعه يافته است كه رشته. نيست

توانند نيروي انساني متخصص و مورد نياز را تربيت و هاي زير پوشش آن كمتر ميعمومي و محض و برنامه
  .تأمين كنند

كه دانشجو در پايان، داراي نحويبه. ختلف بايد كارامد و براساس دانش روز باشدهاي مريزي براي رشتهبرنامه
در اين راستا . هاي علمي و فني متناسب با رشتة مورد نظر است و بتواند مشكالت جامعه را حل كندمهارت

ري شده هاي تعليم و تربيت است كه دستخوش تغيير و تحوالت چشمگيتربيت بدني و ورزش نيز يكي از شاخه
  ).12، 10، 9(است 

عنوان وسيلة مهم موفقيت مورد توجه بوده و مديران آن ريزي در هر زمان بهبراساس نتايج تحقيقات، برنامه
ها، كارها بايد براساس در تعليم و تربيت نيز همانند ديگر فعاليت. اندترين وظايف مديريتي دانستهرا يكي از اصلي

ريزي آموزشي است كه بخش مهمي از ريزي، برنامههاي برنامهاز زيرمجموعه يكي. برنامة مصوب صورت گيرد
ي هشود كه تربيت نيروي متخصص مورد نياز را در تمام سطوح دانشگاريزي آموزش عالي محسوب ميبرنامه

ند و عنوان زيرمجموعة نظام آموزش عالي نقش مهمي در تعميم اين هدف برعهده دارها بهدانشگاه. برعهده دارد
نكتة مهم آن است كه پس از طراحي و اجراي . بايد با تهيه و اجراي آن براي دستيابي به اين هدف كوشش كنند

هاي برنامه را در اجرا مشخص كرده و به شناخت ها و ضعفتواند قوتيك برنامة آموزشي، ارزشيابي آن مي
تواند گيرد كه ميهاي متفاوت صورت ميانهاي مختلف و در زمارزشيابي به روش. كمبودها و نواقص كمك كند

بدني با رو باتوجه به برگزاري دو دورة كارشناسي تربيتازاين. در حين اجرا يا در پايان يك برنامه انجام گيرد
هاي شنا، دو و ميداني، در رشته(گرايش مربيگري در دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران 

منظور ارزيابي و بررسي سرفصل دروس آن و ارائة پيشنهادهاي اصالحي به) كشتي و فوتبال ژيمناستيك، واليبال،
  .رسدنظر ميهرچه بهتر برگزار كردن، الزم و ضروري به
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  تحقيق  روش

در ). 11، 8، 2(هاي توصيفي پيمايشي و به لحاظ نتايج از نوع كاربردي است اين پژوهش از نوع پژوهش
  استفاده شد كه ) ايبراساس مقياس ليكرت پنج گزينه(ساخته عات از پرسشنامة محققفرايند گردآوري اطال

آوري پرسشنامه داراي دو بخش اصلي بود؛ بخش اول به جمع. صورت سؤاالت بسته و باز طراحي شده بودبه
  يگري مربوط اطالعات با استفاده از سؤاالت بسته و دريافت پاسخ از استادان رشتة تربيت بدني با گرايش مرب

صورت دروس تخصصي نظري، بندي واحدهاي درسي رشته براساس ارائة واحدها بهشد، سپس اولويتمي
روايي پرسشنامه با اعالم نظر استادان خبره و . تخصصي عملي، كارورزي، پايه و اختياري مورد سؤال قرار گرفت

در بخش دوم با استفاده از سؤاالت باز و  .تأييد شد) درصد 86ضريب پايايي (پايايي آن با آلفاي كرونباخ 
  ).11، 8، 7، 2(آوري گرديد ها و اشكاالت موجود جمعمصاحبه، ديدگاه استادان در مورد برگزاري اين دوره

جامعة آماري اين پژوهش را استاداني كه تدريس دروس مختلف را در دورة كارشناسي تربيت بدني با 
شايان ذكر است كه نمونة آماري برابر با جامعة آماري . ، تشكيل دادند)نفر 34(عهده داشتند گرايش مربيگري به

  .بود

اي ليكرت شامل كامالً موافقم، گزينهها از مقياس پنجمنظور گردآوري دادهدر اين پژوهش از پرسشنامه به
هاي آماري زير و روشوتحليل اطالعات پرسشنامه از موافقم، نظري ندارم، مخالفم و كامالً مخالفم و براي تجزيه

  :منظور محاسبات آماري استفاده شدافزار  بهها و از نرموتحليل دادهبراي تجزيه

در نهايت ديدگاه استادان كه  .دست آوردن ميانگين و انحراف استاندارددست آوردن فراواني و درصدها؛ بهبه 
  .دست آمده بود، مورد بررسي توصيفي قرار گرفتاز طريق مصاحبه به

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

هاي فردي شود، ابتدا ويژگيوتحليل و توصيف ميهاي تحقيق ارائه و تجزيهها و يافتهدر اين بخش كه داده
هاي استادان رشتة تربيت بدني با گرايش هاي تحقيق در زمينة ديدگاهآورده شده و سؤال) 1جدول (استادان 
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هاي آنان در و در نهايت ديدگاه) 3جدول (دروس پيشنهادي ارائه  سپس). 2جدول (شود مربيگري بررسي مي
  .شودها بررسي ميمورد سرفصل دروس اين دوره

  

  هاي توصيفي استادان كارشناسي تربيت بدني با گرايش مربيگريويژگي -1جدول 

  درصد  تعداد  گزينه  رتبة علمي 

  عضو هيأت علمي
  8/58  20  مرد

  7/14  5  زن

  كارشناس آموزشي
  7/14  4  مرد

  8/11  5  زن 

  

دهد كه نتايج ميزان فراواني و درصد فراواني حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با استادان را نشان مي  2جدول 

  .اي ليكرت انجام گرفته استگزينه 5براساس مقياس 

طرف مدرسان منظور افزايش به واحدهاي درسي از باتوجه به مصاحبه با مدرسان در هر بخش، پيشنهادهايي به

  .آورده شده است 3ارائه شد كه در جدول 
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  فراواني و درصد فراواني حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با استادان – 2جدول 

اره
شم

  

  سؤال
  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  كامالً موافقم

كامالً 

  مخالفم

F %  F  %  F  %  F %  F%  
صورت واحد دروس پايه به 16گذراندن   1

ها متناسب ين دورهمشترك با هدف ا
  است

8 8/25  21 7/67  0 0  2 5/6  0 0  

واحد دروس تخصصي  24گذراندن   2
درصد مشترك  60تا  50صورت نظري به

صورت اختصاصي با هدف و مابقي به
  ها متناسب استاين دوره

8 8/25  17 8/54  0 0  4 9/12  2 5/6  

واحد دروس علمي  25گذراندن   3
-شتهتخصصي در ارتباط مستقيم با ر

ها هاي اختصاصي با هدف اين دوره
  متناسب است

7 6/22  12 7/38  0 0  12 7/38  0 0  

واحد دروس  45تا  30گذراندن   4
-كارورزي در ارتباط مستقيم با رشته
ها هاي اختصاصي با هدف اين دوره

  متناسب است

5 1/16  14 2/45  1 2/3  5 1/16  6 4/19  

باتوجه به تحوالت و نيازهاي جامعه،   5
گزاري دروس كارورزي در سه سطح بر

قبل از بلوغ جوانان و قهرماني ضرورت 
  دارد

9 29  7 6/22  2 5/6  8 8/25  5 1/16  

اجراي دروس كارورزي با همكاري و   6
ربط هاي ذيمساعدت فدراسيون

  ضروري است
21 7/67  5 1/16  1 2/3  3 7/9  1 2/3  

واحد دروس اختياري  19تا  4گذراندن   7
هاي جانبي در ارتباط باتوجه به جنبه

هاي اختصاصي با هدف اين با رشته
  ها متناسب استدوره

5 1/16  14 2/45  3 7/9  8 8/25  1 2/3  

-وجود استادان متخصص در رشتة ذي  8
عملي (ربط با تعداد واحدهاي تخصصي 

  ها تناسب دارددر اين دوره) و نظري
2 5/6  9 29  1 2/3  16 6/51  3 7/9  
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  اواني و درصد فراواني حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با استادانفر  -  2ادامة جدول 

اره
شم

  

نظري   موافقم  كامالً موافقم  سؤال
كامالً   مخالفم  ندارم

  مخالفم

F % F % F %  F  %  F%  
تعداد و كيفيت منابع درسي براي  9

ها شده در اين دورههاي ارائهسرفصل
 كندكفايت مي

1 2/3  11 5/35  1 2/3  17 8/54  1 2/3  

وسايل كمك آموزشي كافي و متناسب  10
ها با سرفصل موجود در اين دوره

 تناسب دارد
2 5/6  5 1/16  2 5/6  15 4/48  7 6/22  

-امكانات و فضاي موجود در دانشگاه  11
هاي كشور با سرفصل موجود در اين 

 ها تناسب دارددوره
2 5/6  12 7/38  3 7/9  11 5/35  3 7/9  

نشجو با هدفروش كنوني گزينش دا  12
  4/48 15   2/45 14  0 0  5/6 2  0 0 ها تناسب دارداين دوره

هابراي گزينش دانشجو در اين دوره  13
همكاري بين دانشگاه مجري با 

 ربط ضروري استهاي ذيفدراسيون
18 1/58  9 29  0 0  2 5/6  2 5/6  

ها با يكيهاي دروس اين دورهسرفصل  14
د هاي آن كه تربيت افرااز ضرورت

مجرب در حوزة ورزش قهرماني است، 
 مطابقت دارد

1 2/3  12 7/38  4 9/12  8 8/25  6 4/19  

هاي دروس اين دوره با يكيسرفصل  15
هاي آن كه تربيت افراد ديگر از ضرورت

مجرب در حوزة گذران اوقات فراغت 
 است، مطابقت دارد

4 9/12  14 2/45  3 7/9  8 8/25  2 5/6  

ها با هدفدورههاي دروس اينسرفصل  16
آن كه تربيت مربيان ورزش عالم به 

ها و اصول مربيگري براي فدراسيون
 نهادهاي ورزشي است، مطابقت دارد

2 5/6  14 2/45  1 2/3  9 29  5 1/16  

باتوجه به تحوالت روز و نيازهاي جامعه،  17
برگزاري دورة كارشناسي تربيت بدني با 

  .گرايش مربيگري ضرورت دارد
 

16 6/51  7 6/22  1 2/3  6 4/19  1 2/3  
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  دروس جديد پيشنهادي از سوي مدرسان – 3جدول 

  نام درس و درصد فراواني دروس  رديف
 4/11(، آمار )درصد1/7(، شيمي )درصد 4/11(، فيزيك)درصد8/15(شناسيزيست  پايه   1

، )درصد 9/2(، تغذية ورزشي عمومي )درصد 9/2(، يادگيري حركتي عمومي )درصد
، اصول و مباني تربيت )درصد 9/2(، زبان عمومي ورزشي )درصد 10(شناسي عمومي روان

، )درصد 3/4(، رياضي پايه )درصد 3/4(، بهداشت عمومي و ورزشي )درصد 8/5(بدني 
شناسي ، آسيب)درصد 2/7(شناسي عمومي ، حركت)درصد 4/1(بيومكانيك عمومي 

  شنهاد جديدي نداشتنددرصد از مدرسان نيز پي 7/9و ) درصد 9/2(عمومي 
، )درصد 2/15(، مديريت و طرز اجراي مسابقات )درصد13(حركات اصالحي عمومي  تخصصي نظري   2

، تئوري )درصد 6/8(هاي قانوني رشتة تخصصي به حقوق ورزشي تغييرنام درس جنبه
  درصد مدرسان نيز پيشنهاد جديدي نداشتند 7/35و ) درصد 4/27(علم تمرين 

 7/5(، دو و ميداني )درصد 7/5(، شنا )درصد40(افزايش كلية واحدهاي تخصصي عملي  تخصصي عملي   3
درصد، آمادگي  3/4(هاي جنبي ، افزايش ورزش)درصد 7/5(، ژيمناستيك )درصد

درصد مدرسان نيز  6/28و ) درصد 1/7(، اصول مربيگري )درصد 9/2(جسماني عمومي 
  پيشنهاد جديدي نداشتند

 6/8(، ورزش همگاني )درصد 6/20(، كارآفريني در تربيت بدني )درصد8/5(نجات غريق  اري اختي  4
، )درصد 8/5(، طراحي تمرينات تخصصي )درصد 9/2(، شناي پيشرفته )درصد

، آشنايي با تأسيسات و تجهيزات )درصد 9/2( 2، دو و ميداني )درصد 2/8(ژيمناستيك 
هاي بومي و محلي ايران و ، بازي)درصد 3/4( شناسي ورزشي، جامعه)درصد 8/5(ورزشي 

درصد مدرسان نيز  7/25و ) درصد 8/5(، داروشناسي و دوپينگ )درصد 8/5(در جهان 
  .پيشنهاد جديدي نداشتند

، مربيگري )درصد 4/10(، كاربرد تمرينات با وزنه )درصد4/10(2رهبري مسابقات ورزشي  كارورزي  5
  .درصد مدرسان نيز پيشنهاد جديدي نداشتند 6/68و ) درصد 6/19(هاي ورزشي تيم

  

  

  گيري نتيجهبحث و 

هاي نوين از يك سو و نيازهاي فزاينده و متنوع جامعة اطالعاتي ز سوي ديگر، تحوالت ناشي از فناوري
هاي خود را دربارة محتوا، ورزشي كشور را بر آن داشته است تا ديدگاهنظران رشتة تربيت بدني و علومصاحب
اين موارد . دهد، مطرح كنندها و نظام آموزشي كه دانش و مهارت مورد نياز دانشجويان را به آنها انتقال ميشيوه



  1391، بهار 12مديريت  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                         

 

156

طور چشمگير در بحث مرتبط با نظرسنجي از استادان و دانشجويان كارشناسي تربيت بدني با گرايش مربيگري به
ر اين بخش به بحث و بررسي سؤاالت پژوهش ها مطرح شده است و اكنون دنسبت به سرفصل دروس اين دوره

  .شودهاي استادان در حين مصاحبه پرداخته ميباتوجه به پاسخ و ديدگاه

  ديدگاه استادان در مورد تعداد واحد و سرفصل دروس پايه

درصد مخالف تعداد واحد و سرفصل دروس پايه در  5/6درصد استادان موافق و كامالً موافق و فقط  5/93
ها، ، اما باتوجه به ضعيف بودن سطح علمي دانشجويان در بدو ورود به اين دوره)2جدول (ها بودند اين دوره

) 3جدول ...(شناسي، فيزيك، آمار، زبان عمومي واستادان در ضمن مصاحبه پيشنهاد كردند دروسي چون زيست
  .ي درسي پايه افزوده شودنياز يا به تعداد واحدهاصورت پيشمنظور ارتقاي سطح علمي دانشجويان بهبه

  ديدگاه استادان در مورد تعداد واحد و سرفصل دروس اختصاصي نظري

 ) 2جدول (درصد مخالف و كامالً مخالف  4/19درصد استادان موافق و كامالً موافق و  6/80

  اين ) صورت اختصاصيدرصد مشترك و مابقي به 60تا  50(واحد دروس نظري تخصصي  24گذراندن 
هاي قانوني رشتة تخصصي به حقوق ورزشي درصد آنان خواستار تغييرنام درس جنبه 6/8همچنين . بودند هادوره

  نظر هاي قانوني رشتة تخصصي بودند، زيرا بهدليل عدم هماهنگي و تناسب سرفصل با عنوان مصوب جنبهبه
ين داوري رشتة ورزشي رسد سرفصل درس مربوطه با عنوان مصوب هماهنگي ندارد و بيشتر مفهوم قوانمي

دليل اهميت و جايگاه مهم حقوق ورزشي در جامعه و باتوجه به عدم كه بهدرصورتي. كندتخصصي را تداعي مي
همچنين . آشنايي دانشجويان با حقوق ورزشي و اينكه چگونه بتواند از آن استفاده كنند، وجودش الزم است

) 3جدول (طرز اجراي مسابقات و حركات اصالحي عمومي استادان دروسي چون تئوري علم تمرين، مديريت و 
  .جايي با دروس اختصاصي نظري پيشنهاد كردندمنظور افزايش يا جابهرا به

  ديدگاه استادان در مورد تعداد واحد و سرفصل دروس اختصاي عملي

تبع ويان و بهها نقشي اساسي و كاربردي در افزايش توانايي و عملكرد دانشجدروس عملي تخصصي اين دوره
توانند كيفيت بهتري از عملكرد را از خود التحصيلي ميآن رفع نيازهاي جامعه دارد و دانشجويان پس از فارغ
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نشان دهند، ولي چون گزينش دانشجويان براساس رشتة ورزشي نبوده است و سابقة ورزشي نداشتند، اين تعداد 
واحد دروس عملي تخصصي با  24رد تناسب گذراندن در مو. دهدواحد براي چنين دانشجوياني كفايت نمي

در ضمن . درصد مخالف بودند 7/38درصد موافق و  7/38درصد استادان كامالً موافق،  6/2ها اهداف اين دوره
مدرسان افزايش كلية واحدهاي تخصصي عملي را باتوجه به نداشتن سابقة ورزشي و عدم انتخاب دانشجويان 

 7/5(، دو و ميداني )درصد 7/5(رزشي منتخب و نيز افزايش دروس عملي چون شنا براساس عالقه به رشتة و
شوند و گذراندن آنها براي همة هاي پايه محسوب ميعنوان ورزشكه به) درصد 7/5(و ژيمناستيك ) درصد

، آمادگي جسماني عمومي )درصد 3/4(هاي جنبي دانشجويان رشتة تربيت بدني الزم و ضروري است، ورزش
درصد آنها نيز پيشنهاد جديدي ار بيان  6/28را پيشنهاد كردند و ) درصد 1/7(، اصول مربيگري )درصد 9/2(

  .نكردند

  ديدگاه استادان در مورد تعداد واحد و سرفصل دروس اختياري

هاي جانبي در زمينة رشتة واحد دروس اختياري باتوجه به جنبه 19تا  4در مورد تناسب گذراندن 
 2/3درصد مخالف،  8/25درصد موافق،  2/45درصد استادان كامالً موافق،  1/16ها دف اين دورهاختصاصي با ه

نظر بودند، اما شايان ذكر است ك همدرسان موافق افزودن دروس ذيل به درصد بي 7/9درصد كامالً مخالف و 
خودمكمل ) رصدد9/2(و شناي تخصصي ) درصد 8/5(دليل اينكه درس نجات غريق گروه دروس اختياري به

باتوجه به پررنگ شدن نقش . عنوان يك شغل از آن استفاده كندتواند بهست و دانشجو در آينده مي واحد شنا
تواند مي) درصد 6/20(التحصيلي، درس كارآفريني و ايجاد شغل پس از فارغ) تربيت بدني(كارآفريني در جامعه 

علت استقبال همچنين واحد درسي ورزش همگاني به. دراهگشاي دانشجويان براي ايجاد شغل در آينده باش
هاي ورزشي در مورد رشته). درصد 6/8(سازد جامعه، اهميت افزودن آن به گروه دروس اختياري را آشكارتر مي

شوند نيز گذراندن هاي پايه محسوب ميعنوان ورزشكه به) درصد 9/2(و دو و ميداني ) درصد 8/5(ژيمناستيك 
دليل كاربردي بودن دروس آشنايي با تأسيسات و تجهيزات همچنين به. نشجو الزم و ضروري استآن براي هر دا

، )درصد 8/5(هاي بومي و محلي ايران و در جهان ، بازي)درصد 3/4(شناسي ورزشي ، جامعه)درصد 8/5(ورزشي 
 7/25گروه بودند و  ن موافق افزودن دروس مذكور به ايناشوندگمصاحبه) درصد 8/5(داروشناسي و دوپينگ 

  .درصد مدرسان نيز پيشنهاد جديدي نداشتند
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  ديدگاه استادان اين دوره در مورد تعداد واحد و سرفصل دروس كارورزي

واحد دروس كارورزي در ارتباط مستقيم با  45تا  30درصد استادان كامالً موافق و موافق گذراندن  3/61
درصد  2/3درصد كامالً مخالف و  4/19درصد مخالف،  1/16ها، هاي اختصاصي و تناسب آن با اين دورهرشته

و ) درصد 4/10(التحصيلي در رهبري مسابقات باتوجه به ضعف دانشجويان پس از فارغ. نظر بودندآنان بي
رسد افزودن اين درس سبب تمرين بيشتر دانشجويان و تسلط نظر ميبه) درصد 6/10(هاي ورزشي مربيگري تيم
هاي همچنين باتوجه به جايگاه مهم كاربرد تمرينات با وزنه در رشته. زاري مسابقات خواهد شدآنان در برگ

  نظر مختلف ورزشي در جهان، ارائة اين درس در دورة كارشناسي تربيت بدني با گرايش مربيگري ضروري به
درصد  6/68). صددر 4/10(شوندگان موافق افزودن آن به سرفصل دروس كارورزي بودند رسد و مصاحبهمي

  .مدرسان نيز پيشنهاد جديدي نداشتند

ها و با هدف شناسايي ضعف) 1384(توجه به ديدگاه استادان در حين مصاحبه و تحقيق محبوبه عارفي 
طور دهد كه بههاي برنامة رشتة علوم تربيتي با گرايش مديريت آموزشي در آموزش عالي ايران، نشان ميقوت

درسي موجود در هر سه دورة آموزش عالي پاسخگوي شرايط و نيازهاي كنوني جامعه  هايكلي وضعيت برنامه
هاي آموزش و هاي درسي دورة كارشناسي از حيث ساختار، روشنيست و ضرورت بازنگري، اصالح و بهبود برنامه

ها در ين ضعفدر اين تحقيق بيشتر. شودارشد و دكتري احساس ميها بيشتر در دورة كارشناسيارزيابي آموخته
وتحليل مسائل و پرورش عدم توجه به كاربرد دانش در عمل، پرورش توانايي انجام كارهاي گروهي، توانايي تجزيه

كند كه برنامة درسي بايد هاست و همانند نتايج حاصل از اين تحقيق، محقق پيشنهاد ميتوانايي بيان ديدگاه
اله فتاحي كه به درخواست وزارت علوم، پژوهشي رحمتدر طرح ). 4(ها كند گونه ضعفسعي در رفع اين

 1382 – 83هاي رساني دانشگاه فردوسي مشهد در سالتحقيقات و فناوري و توسط گروه كتابداري و اطالع
ها با نيازها و منظور همسان كردن محتواي برنامه و سرفصل درسبراي بررسي برنامة جاري و بازنگري آن به

هاي جاري در كشورهاي آمريكا، انگلستان، استراليا، هند و ايران بررسي انجام گرفت، برنامهشرايط متحول كنوني 
رساني، برنامة و مقايسه شد و براساس وجوه مشترك و نيازها در ايران و در بخش آموزش كتابداري و اطالع

مه در دو مرحله براي برخي اين برنا. جديدي در دو گرايش مديريت اطالعات و مديريت فناوري اطالعات ارائه شد
رساني ايران كه مجري دورة هاي كتابداري و اطالعنظران و تعدادي از اعضاي هيأت علمي گروهصاحب
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ها، محتوا و سرفصل هاي خود را دربارة گرايشارشد بودند، ارسال و از آنان خواسته شد تا ديدگاهكارشناسي
هاي آموزشي مة نهايي تدوين و توسط كميتة بازنگري برنامهسرانجام، برنا. هاي پيشنهادي ارائه كننددرس

  ).10(دانشگاه فردوسي با اصالحات جزئي تأييد شد 

ريزي مناسب وكنترل مداوم كيفيت در اجرا نظام آموزش عالي براي حفظ پويايي دروندادهاي خود به برنامه
وجود اين ويژگي آن را از نظام . امعه دهدنياز دارد تا بتواند نيروي ماهر و متخصص را آماده كند و تحويل ج

پويايي اين نظام آموزشي در همخواني با تحوالت، تغييرات و . سازدآموزشي ابتدايي و متوسطه متمايز مي
ميزان پويايي هر رشتة دانشگاهي ممكن است با ديگر . نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فناوري است

موقع در برابر تحوالت عصر خود يا حتي دليل واكنش بههاي دانشگاهي بههبرخي رشت. ها متفاوت باشدرشته
كنند و وقوع پيوستن آن در اينده وجود دارد، خود را با نيازهاي جاري يا آتي هماهنگ ميتحوالتي كه احتمال به

برخي . ادامه دهند عنوان يك رشتة مورد نياز جامعه، به بقاي خود به شكلي پويا و زندهاين ترتيب قادرند بهبه
يا منفعالنه ) هاي ايستارشته(كنند ها كه كمتر به اين امر توجه دارند يا در برابر تحوالت مقاومت ميرشته

  .)17، 16، 15( يابنددهند، بخت كمتري براي بقا ميواكنش نشان مي

دستخوش تغيير و هاي تعليم و تربيت عنوان يكي از شاخهدر جهان امروز تربيت بدني و ورزش نيز به
شايان ذكر است كه نقش تربيت بدني و علوم ورزشي در توسعة . تحوالت بسياري شد و رشد زيادي داشته است

ها و برگزاري مسابقات در سطوح مختلف سازي تيمهاي توانبخشي، آمادهورزش همگاني، قهرماني و ملي، فعاليت
تربيت بدني و علوم ورزشي كه وظيفة تأمين نيروي  هايدانشكده. شودتر ميتر و مشخصروز به روز روشن

عهده دارند، موظفند با متخصص، آموزش و ارتقاي سطح علمي و عملي دانشجويان رشتة تربيت بدني را به
منظور تربيت نيروي كارامد فراهم آورند و وزارت علوم، تحقيقات و هاي الزم  را بهريزي مناسب، زمينهبرنامه

  . دن به اهداف خود كمك كنندفناوري را در رسي

هاي معتبر جهان نيز همواره طور كه در دانشكدهاميد است باتوجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و همان
شوند تا بتوانند در مدارس، صورت تخصصي و گرايشي تربيت ميدانشجويان رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي به

، بتوان كارشناساني )17(سالمت جامعه انجام وظيفه كنند طور كلي در جهت حفظ هاي ورزشي و بهتيم
  .متخصص و كارامد را در اختيار جامعه قرار داد
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هاي مثبت نظام آموزشي تلقي هاي آموزشي جديد و متناسب با نيازهاي روز، ويژگيتوجه به تدوين برنامه
علوم ورزشي خواهند توانست مجموعه  هاي تربيت بدني وهاي آموزشي در دانشكدهبا اين رويكرد، گروه. شودمي

كه عناوين گونههمان. هايي را كه دانشجويان در مقاطع مختلف نياز دارند، براساس برنامة جديد ارائه دهندآموزش
استفاده : دهند، موقعيت اين برنامه به دو عامل اساسي متكي استهاي پيشنهادي نشان ميو سرفصل درس

هاي علمي هاي نظري و مهارتوزامدسازي مدرسان و استادان اين رشته با دانشازمنابع درسي مناسب، و خودر
هاي آموختگاني با قابليتمورد اخير بر اين نكته تأكيد دارد كه براي در اختيار داشتن دانش. مندرج در برنامه

ر اجراي اين برنامة بر اين باوريم كه موفقيت د. هاي برتر نياز استمورد نظر، در واقع به مدرساني با قابليت
هاي مختلف ها و رفتارهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي در گروهآموزشي نيازمند تغيير اساسي در دانسته

  .آموزشي رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي است

  پيشنهادها

  انتخاب . 2 منظور تدوين طرح اجرايي آزمون عملي پذيرش دانشجو؛تشكيل كميتة تخصصي به. 1
هاي توانمند براي شناسايي دانشگاه. 3 مند و مجهز كردن آنها به منابع انساني و امكانات الزم؛عالقه هايدانشگاه

منظور بازنگري و تدوين سرفصل تشكيل كارگروه متخصص به. 4 هاي مشخص؛ها در گرايشاجراي اين دوره
مناسب از طريق تدوين قراردادهاي ايجاد ارتباط . 5 ها و نهادهاي ورزشي؛مناسب باتوجه به نيازهاي فدراسيون

  .ربطهاي ذيهاي مجري و فدراسيونهمكاري مناسب بين دانشگاه
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