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چكيده
هدف از انجام اين پژوهش، بررسى انگيزه ها، داليل و تاثير حضور فارغ التحصيالن رشته هاي غيرتربيت بدنى در مقطع 
كارشناسى ارشد تربيت بدنى بود. اين پژوهش توصيفى (از نوع پيمايشى) بود كه به روش ميدانى و با استفاده از پرسشنامه 
انجام شد. جامعه آمارى پژوهش اساتيد دانشكده ها و گروههاى تربيت بدنى دانشگاه هاى تهران در سال تحصيلى 1388-89 
بودند كه تعداد آنها برابر با حدود 110 نفر برآورد شد. نمونه آمارى پژوهش 70 نفر از اساتيد دانشگاه هاى تهران، تربيت مدرس، 
تربيت معلم، عالمه طباطبايى و شهيد بهشتى بودند كه با روش نمونه گيرى  تصادفى خوشه اى انتخاب شدند. در نهايت و 
پس از جمع آورى پرسشنامه ها، تجزيه و تحليل آمارى پژوهش بر روى 46 پرسشنامه انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه  
محقق ساخته بود كه با استفاده از روش هاى علمى روايى و اعتبار آنها تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاى 
آمارى تحليل عاملى انجام شد و نشان داد اصلى ترين عامل در خصوص انتخاب گرايش تحصيلى در مقطع كارشناسى 
ارشد، عالقه مندى دانشجويان به آن گرايش تحصيلى است. پس از آن توصيه هاى اساتيد و نيز عالقه مندى به يك استاد 
خاص داراى بيشترين اهميت معرفى شدند. همچنين، سهولت قبولى در آزمون رشته تربيت بدنى و نيز سهولت ادامه تحصيل 
تا مقطع دكترا، از جمله مهمترين انگيزه هاى فارغ التحصيالن رشته هاي غيرتربيت بدنى از حضور در دوره كارشناسى ارشد 
رشته تربيت بدنى بود. با توجه به اينكه حضور فارغ التحصيالن رشته هاي ديگر در آزمون كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني 
و قبولي آنان  در اين رشته، مشكالتي را به دنبال دارد؛ به دست اندركاران و برنامه ريزان امر توصيه مى شود، با بررسى تمامى 
جوانب شرايط را به نحوى به پيش ببرند كه مصالح رشته تربيت بدنى به بهترين نحو ممكن لحاظ شده و شايسته ترين افراد از 

طريق آزمون كارشناسى ارشد، انتخاب شوند. 
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مقدمه
عالقه مندى دانشجويان و دانش آموختگان مقطع كارشناسى تربيت 
بدنى دانشگاه ها به ادامه تحصيل در اين رشته، موجب شده تا همه 
ساله تعداد قابل توجهى در آزمون هاى ورودى كارشناسى ارشد دانشگاه 
هاى دولتى و نيز دانشگاه-هاى آزاد اسالمى شركت كنند. عالوه بر اين 
همه ساله بسيارى از دانشجويان مقطع كارشناسى در ساير رشته هاى 
تحصيلى، رشته تربيت بدنى و علوم ورزشى را براى ادامه تحصيل خود 
انتخاب نموده و در آزمون كارشناسى ارشد اين رشته شركت مى كنند. 
تاسيس دوره كارشناسى ارشد رشته تربيت بدنى براى نخستين بار در 
سال تحصيلى 54-1353 در دانشگاه تهران انجام شد كه دانشجويان 
تهران  دانشگاه  علوم تربيتى  در دانشكده  آن هنگام  در  شده،  پذيرفته 
تحصيل مى كردند(راهنماى دانشكده ورزش،1354 و  راهنماى دانشگاه 

تربيت معلم،1375). 
در سال هاى اخير (1388 و 1389)، تعداد افراد شركت كننده براى ادامه 
تحصيل در مقطع كارشناسى ارشد، بيش از 6000 نفر بوده است. از طرف 
ديگر، تعداد دانشگاه هايى كه به ايجاد دوره كارشناسى رشته تربيت بدنى 
عالقه مندند، در حال افزايش است و نياز به نيروى انسانى متخصص 
براى تدريس دوره هاى فوق بيشتر احساس مى شود. برخى دانشگاه ها 
نيز به داشتن دوره تحصيالت تكميلى و به ويژه مقطع كارشناسى ارشد 
عالقه دارند و با داشتن مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فنآورى، در اين 
مقطع در رشته تربيت بدنى دانشجويانى را پذيرفته اند و به آموزش آنان 

مشغولند.
يكى از مهمترين نكاتى كه در سال هاى اخير، رشد چشمگيرى داشته 
است، افزايش آمار قبولى دانشجويان غير تربيت بدنى در آزمون است كه 
در صورت ادامه اين روند به نظر مى رسد سال به سال شانس دانشجويان 
مقطع كارشناسى تربيت بدنى (در حالى كه همه ساله بر تعدادشان افزوده 
مى شود) براى قبولى در آزمون كارشناسى ارشد كمتر شود. بنابراين، 
ضرورى است تا پژوهشى در اين زمينه انجام شود و به بررسى داليل و 

پيامدهاى اين مسئله بپردازد. 
همچنين، در بررسى شواهد و سوابق در مقطع كارشناسى ارشد، نشان 
مى دهد كه پذيرفته شدگان در اين مقطع تحصيلى مشكالتى دارند. 
گروهى از آنان با جديت و با همان انگيزه قبلى كه در آزمون ورودى 
شركت كرده بودند به مطالعه دروس مى پردازند. گروهى ديگر پس از 
پذيرفته شدن در رقابتى مشكل، به يكباره اهميت موضوع را فراموش 
مى كنند و بنا به عللى همچون تأهل، دورى راه، نداشتن فرصت مطالعه، 
غيبت در كالس ها، نداشتن سوابق تحصيلى و غيره موفق به كسب 
نمرات متناسب در مقطع كارشناسى ارشد نمى شوند(تندنويس،1380). 
با توجه به نياز جامعه به نيروهاى متخصص در مقاطع تحصيلى باال و 
همچنين رقابت نزديك داوطلبان ورود به اين دوره ها، الزم مى نمود 
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مطالعه اى در اين زمينه صورت گيرد تا با جمع آورى اطالعات دقيق 
تر، نسبت به برنامه ريزى براى انتخاب دانشجويانى با صالحيت علمى و 

عملى برتر اقدام شود. 
معموالً  درسى،  هاى  كالس  ريزى  برنامه  ارشد،  كارشناسى  مقطع  در 
شامل دو روز اول و يا آخر هفته مى شود و بقيه روزهاى هفته در واقع 
جزء آموزش و تحصيل فعال به حساب نمى آيد. بنابراين انتظارى كه 
از دانشجويان كارشناسى ارشد در زمينه تحصيل مى توان داشت، به 
يكباره از بين مى رود. در اين زمينه دو كار بايد صورت گيرد: تجديد 
نظر در دروس و محتواى آنها و نيز در نحوه برنامه ريزى درسى در  طول 
هفته براى دانشجويان و ديگر بررسى سوابق تحصيلى، ورزشى و شغلى 
دانشجويان پذيرفته شده به منظور روشن كردن وضع موجود دانشجويان 
و مطابقت دادن آن با شرايط مطلوب تر و احتماالً تجديد نظر در نحوه 
انتخاب دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد رشته تربيت بدنى در دانشگاه 

هاى كشور (تندنويس،1380). 
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد اگر چه در زمينه تحليل سوابق 
فردى و ورزشى دانشجويان مقطع كارشناسى پژوهش هاي معدودي 
صورت  چندانى  پژوهش  ارشد  كارشناسي  مقطع  در  ولي  شده  انجام 
نگرفته است و درواقع عدم وجود چنين اطالعاتى انگيزه محققان در 

اجراى پژوهش فوق بوده است. 
دوره  به  ورود  داوطلبان  قابليت  و  جسمانى  وضعيت   ،(1375) هادوى 
كارشناسى رشته تربيت بدنى را موردمطالعه قرار داده است. ميانگين سن 
بيشتر داوطلبان 19 سال بوده است. پسران در تمامى گروه هاى سنى در 
استقامت عضالت شكم نسبت  به دختران تفاوت چشمگيرى دارند. در 
گروه سنى 25 ساله ها، اين اختالف كاهش زيادى داشته است. محقق 
در بخش پيشنهادها اعالم مى نمايد كه در انتخاب معيار هاى گزينش 
داوطلبان رشته تربيت بدنى، بايد به دو نكته توجه نمود: الف) گزينش 
اختصاصى عالوه بر دنبال نمودن اهداف اصلى تربيت بدنى، بايد هماهنگ 
با معيارهاى كلى انتخاب دانشجويان كشور به وسيله سازمان سنجش 
باشد. ب)در گزينش افراد از معيارهايى استفاده شود كه با محتواى دروس 

دوره تحصيلى و حرفه آينده داوطلبان در ارتباط مستقيم باشد.
تندنويس (1379)، در پژوهشى با عنوان« مطالعه توصيفى سوابق تحصيلى 
و ورزشى دانشجويان مقطع كارشناسى رشته تربيت بدنى دانشگاه هاى 
كشور» گزارش كرد، 64/7 درصد كل دانشجويان داراى ديپلم تجربى و 
معدل ديپلم 72 درصد پسران و 12/8 درصد دختران بين 14 تا 17 بود. 
ميانگين معدل ديپلم دختران بيشتر از پسران بود. در مقطع كارشناسى 
معدل 71/4 درصد دختران و 42/6 درصد پسران بين 16 تا 17 و معدل 
كارشناسى حدود 90 درصد پذيرفته شدكان كارشناسى ارشد بين 14 تا 
17 بود. 93/5 درصد دانشجويان فارغ التحصيل رشته تربيت بدنى بوده اند. 
تنها 5/7 درصد پذيرفته شدگان از مقطع يك سال قبل بوده اند، 40 درصد 
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آن ها سه يا چهار سال پس از فارغ التحصيلى موفق به ورود به كارشناسى 
ارشد شده اند و حدود 17 درصد پس از 7 سال يا بيشتر پذيرفته شده اند. 
19/6 درصد پذيرفته شدگان در هيچ رشته اى سابقه قهرمانى نداشتند. 
21/2 درصد دانشجويان پسر در رشته فوتبال سابقه قهرمانى داشتند. 
پس از فوتبال، پسران در رشته هاى واليبال، دو و ميدانى و دختران در 
واليبال، شنا و بسكتبال داراى سوابق قهرمانى بودند. البته سطح قهرمانى 
29/5 درصد از كل دانشجويان در حد استان، 12/2 درصد در سطح ملى 

و فقط 4/9 درصد در سطح بين المللى بود.
بررسى وضعيت آزمون كارشناسى ارشد رشته تربيت بدنى در كشور 
سابقه چندانى ندارد و تا به حال پژوهشى در اين خصوص انجام نشده 
است. با اين  حال در ديگر رشته ها نيز پژوهش هايى به طور پراكنده 
انجام شده است كه شايد بتوان جامع ترين مطالعات انجام شده در اين 
حوزه را، مقاالت ارائه شده در همايش «روش هاى اندازه گيرى مناسب 
براى امتحانات ورودى كارشناسى ارشد» دانست كه در سال 1377 و به 
همت سازمان سنجش و آموزش كشور برگزار شد. پوركاظمى (1377)، 
سابقه آزمون كارشناسى ارشد و اعتبار آن را در برخى رشته هاى پر 
شركت كننده مطالعه كرد. نتايج پژوهش وى نشان داد، نمرات آزمون 
ورودى دوره كارشناسى و دوره كارشناسى ارشد، همبستگى خوبى با 
دانشگاه  كارشناسى  دوره  معدل  اما  دارد؛  متوسطه  دوره  كتبى  معدل 
هاى مختلف در هر رشته، همبستگى معنادارى با ديگر معدل ها ندارد. 
بنابراين معدل دوره كارشناسى نمى تواند مالك مطمئنى براى ورود به 
دوره كارشناسى ارشد باشد. به عالوه، يافته مهم اين پژوهش آن بود 
كه اعضاى هيئت علمى قوى در هر دانشگاه عاملى مهم در موفقيت 
داوطلبان آزمون ورودى كارشناسى ارشد است. همچنين، بارزى (1377) 
با بررسى سئواالت آزمون كارشناسى ارشد فيزيك معتقد است سئواالت 
اين رشته فقط به دروس پايه شاخه نظرى اتكا دارد و از سئواالت تجربى 
و محاسباتى خبرى نيست. اگرچه دانشگاه هاى مجرى برگزارى مقاطع 
تحصيلى رشته فيزيك در گرايش هاى مختلف دانشجو مى پذيرند، ولى 
در آزمون ورودى از مواد درسى اين گرايش ها هيچ سئوالى ديده نمى 

شود.
مطالب  تحليل  و  تجزيه  و  درك  سواالت  تناسب   ،(1383) داورپناه 
كتابداري آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني را با دروس 
تخصصي دوره كارشناسي اين رشته بررسي كرد و ديدگاههاي اعضاي 
هيئت علمي گروه هاي آموزشي كتابداري و اطالع رساني سراسر كشور 
آزمون  سواالت  تناسب  و  امتحاني  مواد  آزمون،  برگزاري  شيوه  درباره 
كارشناسي ارشد را نيز مورد توجه قرار داد. نتايج پژوهش حاكى از آن بود 
كه: 1) بين سئواالت تخصصى طرح شده در آزمون كارشناسى ارشد و 
واحدهاى درسى دوره كارشناسى رشته كتابدارى و اطالع رسانى، تناسبى 

وجود ندارد. 2) كارشناسان ربان انگليسى از كارشناسان ديگر رشته ها 
در آزمون كارشناسى ارشد كتابدارى موفق تر بوده اند. 3) اعضاى هبئت 
علمى نسبت به برگزارى آزمون كارشناسى ارشد كتابدارى و اطالع رسانى 

و تناسب سئواالت نگرش مثبتى ندارند.
باقرى (1384)، پژوهشى را جهت بررسى ويژگي هاي مورد نياز برنامه 
كتاب  ارشد  كارشناسي  و  كارشناسي  هاي  دوره  آموزشي  درسي  هاي 
داري و اطالع رساني، براي پرورش كتابداران كارآمد انجام داد. در بررسي 
سرفصل دروس، روش تدريس و شيوه هاي ارزيابي علمي دانشجويان 
كه اكنون دردانشگاه ها به كار گرفته مي شود، از اساتيد رشته و دانش 
آموخته گان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد شاغل در انواع 
مدرس،  نفر  شد. 66  خواهي  نظر  رساني  اطالع  مراكز  و  ها  كتابخانه 
109 كارشناس، و 62 كارشناس ارشد به پرسش نامه ها پاسخ دادند. 
آنان ضمن اظهار نظر درباره برنامه هاي كنوني، ديدگاه خود را درباره 
برنامه مطلوب بازگو كردند. يافته هاي پژوهش شامل پيشنهادهايى براي 
دگرگون ساختن محتواي برخي دروس، گنجاندن دروس نو در برنامه 
هاي درسي، و دگرگوني روش هاي تدريس و شيوه هاي ارزيابي علمي 
است. بر اين اساس پيشنهاد شده است گروه هاي آموزشي با دگرگوني 
هايي از اين دست، مهارت هاي الزم را براي پذيرش وظايف حرفه اي در 

دانش آموخته گان تقويت كنند.
برنامه  وجود  ضرورت  پژوهشى  در   (1388) همكارانش  و  ميرزابيگى 
آموزشي تخصصي در كارشناسي ارشد پرستاري از ديدگاه اعضاي هيات 
علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي ايران، را بررسى كردند. نتايج 
پژوهش نشان داد،  76/6 درصد شركت كنندگان معتقد به عدم كارآيي 
دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد پرستاري در محيط هاي باليني 
بودند و 92/7 دهم درصد آنان ارائه دوره هاي تخصصي باليني در مقطع 
داليل  افراد،  اين  ديدگاه  از  دانستند.  مي  ضروري  را  ارشد  كارشناسي 
ايجاد اين دوره هاي تخصصي به ترتيب اولويت شامل: ارتقاي كيفيت 
خدمات، نياز روزافزون جامعه به تخصصي عمل كردن حرفه پزشكي، 
ايجاد جايگاه شغلي مناسب براي پرستاران و كاهش هزينه هاي ارائه 
خدمات بهداشتي و درماني بود. محققان چنين نتيجه گرفتند كه دانش 
آموختگان كارشناسي ارشد در بالينى كارآيي الزم را ندارند كه ضرورت 
بازنگري دوره هاي آموزشي مقطع كارشناسي ارشد را ايجاب مي كند 
و انجام مطالعات وسيع تر براي ارزيابي برنامه هاي آموزشي توصيه مي 

شود.
در بررسى پيشينه پژوهش در كشورهاى ديگر، پژوهشى كه دقيقاً مطابق 
با عنوان پژوهش حاضر باشد، يافت نشد ولى پژوهش هايى ديده شد كه 
دوره هاى تحصيالت تكميلى و يا مسائل مربوط به آن را مورد مطالعه قرار 
داده بودند.  لى هى1 و همكارانش (2010)، لزوم تخصصى شدن رشته 



بررسى داليل و انگيزه هاى حضور فارغ التحصيالن رشته هاى غيرتربيت بدنى...58

هاى دانشگاهى را بررسى كردند. راشتون و مور1(2010)، در پژوهش 
خود به تعيين اولويت هاى پژوهشى در دوره هاى تحصيالت تكميلى 
فيزيوتراپى و در سطح بين المللى، جهت شناسايى كمبودها و افزايش 
فرصت هاى توسعه و پيشرفت پرداختند. آنها با استفاده از تكنيك دلفى 
در چندين مرحله اقدام به شناسايى و ارزيابى اولويت هاى پژوهشى بر 
اول 23  درمرحله  و  پرداختند  عناوين  سنجى  امكان  و  اهميت  اساس 
موضوع، در مرحله دوم 14 موضوع را در اولويت پژوهش براى دوره هاى 

تحصيالت تكميلى رشته فيزيوتراپى قرار دادند.  
هاى  دوره  شدن  تخصصى   » عنوان  با  فيليپس2(2009)،  پژوهش  در 
تحصيالت تكميلى در رشته فيزيوتراپى ورزشى «، اين مسئله كه بايد 
بر جنبه هاى آموزش تجربى يا دانشگاهى تاكيد داشت، بررسى شد و 
درنهايت چنين نتيجه گيرى شد كه بايد هم اطالعات و آموزش هاى 
دانشگاهى و هم تجارب آزمايشگاهى و عملى را براى توسعه اين رشته 
توسعه  نيز،   (2009) تويوتا3  داد(13).  قرار  پشتيبانى  و  حمايت  مورد 
زيرشاخه هاى مختلف آموزش علوم پزشكى را در رشته جراحى اعصاب 
بررسى كرده و نتيجه گرفت كه تخصصى شدن رشت هاى مختلف علوم 
امرى است كه در پاسخ به پيشرفت سريع فناورى و رشد چشمگير دانش 
اتفاق مى افتد. بنابراين، الزم است تغييراتى در دوره هاى تحصيالت 
تكميلى در آموزش  رشته جراحى اعصاب متناسب با رشد و توسعه 
دانش و فناورى، صورت گيرد تا آموزش ها به سطح بهينه و حرفه اى 

خود نزديك تر شود.
اهداف5   بر  مبتنى  كلينيكى  امتحانات  همكارانش4(2008)،  و  ِجر 
(OSCE) را به عنوان يك روش موثر در ارزيابى توانمندى هاى كلينيكى 
دانشجويان تحصيالت تكميلى (دوره هاى تخصصى) پزشكى مورد بررسى 
قرار دادند. نتايج پژوهش نشان داد، امتحانات كلينيكى مبتنى بر اهداف 
يك روش ارزيابى نسبى و امكان پذير براى سنجش اثربخشى برنامه هاى 
آموزشى در دوره هاى تخصصى و تكميلى پزشكى است. تجزيه و تحليل 
كيفى يافته ها نيزمتجر به طراحى برنامه هايى جهت بهبود آموزش هاى 

تخصصى پزشكى در دوره هاى تحصيالت تكميلى شد.
بنابراين، از آنجايى كه تاكنون پژوهشى درباره ارزيابى كيفيت حضور 
بدنى  تربيت  ارشد  كارشناسى  مقطع  در  بدنى  غيرتربيت  دانشجويان 
صورت نگرفته بود، محققان برآن شدند تا داليل انتخاب رشته تربيت 
بدنى از طرف دانشجويان غيرتربيت بدنى را از ديدگاه اساتيد اين رشته 
بررسى كرده و همچنين به بررسى داليل انتخاب گرايش هاى تحصيلى 

1- Rushton, A. & Moore, A.
2- Phillips, N.
3- Toyota, B. D.
4- Jer, C. T.
5- Objective Structured Clinical Examination
 

همچنين،  بپردازند.  بدنى  تربيت  رشته  ارشد  كارشناسى  مقطع  در 
انگيزه ها، داليل و نقاط مثبت و منفى حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى 

در مقطع كارشناسى ارشد تربيت بدنى نيز بررسى شد.
روش شناسى تحقيق

اين پژوهش توصيفى (از نوع پيمايشى) بود كه به روش ميدانى و با استفاده 
از پرسشنامه انجام شد. جامعه آمارى پژوهش اساتيد دانشكده ها و گروه هاى 
تربيت بدنى دانشگاه هاى تهران در سال تحصيلى 89-1388 بودند كه تعداد 
آنها برابر با حدود 110 نفر برآورد شد. نمونه آمارى پژوهش 70 نفر از اساتيد 
دانشگاه هاى تهران، تربيت مدرس، تربيت معلم، عالمه طباطبايى و شهيد 
بهشتى بودند كه روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى انتخاب شدند. در 
نهايت و پس از جمع آورى پرسشنامه ها، تجزيه و تحليل آمارى پژوهش بر 

روى 46 پرسشنامه انجام شد.
ابزار پژوهش، پرسشنامه  محقق ساخته بود كه با توجه به اهداف اختصاصى 
پژوهش تنظيم شده و ضمن بررسى انگيزه ها و داليل ادامه تحصيل در رشته 
تربيت بدنى؛ ميزان تاثير، نقاط مثبت و منفى و كيفيت حضور دانشجويان 
داراي مدرك كارشناسي غيرتربيت بدنى را نيز از ديدگاه اساتيد اين 
رشته ارزيابى مىكرد. براى بررسى روايى پرسشنامه از نظرات اساتيد و 
خبرگان استفاده شد و با اعمال اصالحات و نظرات ايشان، روايى پرسشنامه 
تاييد گرديد. همچنين، براى ارزيابى اعتبار درونى پرسشنامه ، در يك مطالعه 
آزمايشى تعدادى از پرسشنامه ها بين اساتيد دانشكده هاى تربيت بدنى 
دانشگاه هاى اصفهان و اروميه توزيع شد و سپس با استفاده از ضريب آلفاى 
كرونباخ اعتبار پرسشنامه برابر با 0/87 به دست آمد كه ميزان مورد قبولى 

براى تاييد پرسشنامه است.
تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آمارى SPSS نسخه 15 و با استفاده از 
آزمون هاى آمارى فريدمن و تحليل عاملى انجام شد. همچنين، براى ترسيم 

جداول و نمودارها از نرم افزار EXCEL نسخه 2007 استفاده شد.

يافته هاى تحقيق
برخى ويژگى هاى جمعيت شناختى اساتيد در جدول شماره 1 آورده شده 
است. الزم به ذكر است حدود 90 درصد افراد نمونه را اساتيد مرد (45 نفر) 
تشكيل داده بودند. ميانگين سن اساتيد 8/98±47/07 ، و ميانگين سابقه 
تدريس ايشان در دانشگاه ها حدود 17 سال بود. همچنين، بيشتر اساتيد 
داراى مرتبه استاديارى و داراى گرايش تحصيلى مديريت و برنامه ريزى در 

ورزش بودند.
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جدول (1) ويژگى هاى جمعيت شناختى اساتيد

جدول (2) انگيزه انتخاب گرايش تحصيلى در دانشجويان كارشناسى ارشد از ديدگاه اساتيد

جدول(3) انگيزه دانشجويان غيرتربيت بدنى از حضور در دوره كارشناسى ارشد تربيت بدنى از ديدگاه اساتيد

متغيرفراوانىدرصد فراوانى

مى
 عل

تبه
مر

2/21مربى
52/224استاديار
39/118دانشيار
6/53استاد

لى
صي

 تح
ش

راي
34/816مديريت و برنامه ريزى در ورزشگ

21/710رفتار حركتى
28/313فيزيولوژى ورزش

136آسيب شناسى و حركات اصالحى
2/21بيومكانيك ورزشى

(N=46)  انحرافميانگينحداكثرحداقلانگيزه
153/700/916عالقه مندى به گرايش مورد نظر 

253/830/851بازاركار بهتر گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش ها 
253/350/849توصيه دوستان درباره يك گرايش خاص 
153/571/047توصيه اساتيد درباره يك گرايش خاص 

153/671/194عالقه مندى به يك استاد خاص 
153/541/11عالقه مندى به يك دانشگاه يا شهر خاص 

253/700/94 انتخاب بر اساس رتبه هاى به دست آمده در كنكور

(N=46)  انحرافميانگينحداكثرحداقلانگيزه
243/260/801جذابيت هاى رشته تربيت بدنى و عالقه مندى 

253/410/933بازار كار بهتر اين رشته نسبت به رشته قبلي      
153/201/222داشتن سوابق ورزشى و قهرمانى 

253/960/965سهولت قبولي در آزمون رشته تربيت بدني نسبت به رشته قبلي 
243/150/698انتخاب بر اساس توصيه دوستان ونزديكان               

253/890/90سهولت ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به رشته قبلي 
253/700/94 انتخاب بر اساس رتبه هاى به دست آمده در كنكور

در خصوص  اساتيد  نظرات  و حداكثر  حداقل  معيار،  انحراف  ميانگين، 
در  ارشد،  كارشناسى  دانشجويان  در  تحصيلى  گرايش  انتخاب  انگيزه 
جدول شماره 2، انگيزه دانشجويان غيرتربيت بدنى از حضور در دوره 

كارشناسى ارشد تربيت بدنى در جدول شماره 3 و نيز تاثير حضور آنان 
در رشته تربيت بدنى و مسائل مربوط به آن در جدول شماره 4 آمده 

است.
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جدول(4) تاثير و داليل حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى در رشته تربيت بدنى از ديدگاه اساتيد

جدول(5) تحليل عاملى انگيزه انتخاب گرايش تحصيلى در دانشجويان كارشناسى ارشد 

جدول(6) تحليل عاملى انگيزه دانشجويان غيرتربيت بدنى از حضور در دوره كارشناسى ارشد تربيت بدنى

(N=46)  انحرافميانگينحداكثرحداقلانگيزه
153/111/215پيشرفت بيشتر رشته  تربيت بدنى با حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى

253/610/856دانشجويان غيرتربيت بدنى اغلب فاقد سابقه ورزشى و قهرمانى اند 
153/131/276دانشجويان غيرتربيت بدنى از لحاظ عملى ضعيف ترند

253/930/712دانشجويان غيرتربيت بدنى از لحاظ نظرى دانشجويانى كوشا و مستعد هستند
153/721/047حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى به دليل شرايط فعلى آزمون كارشناسى ارشد 

153/171/018عدم وجود شرايط برابر با وضعيت فعلى آزمون كارشناسى ارشد 
153/611/164لزوم برنامه ريزى و بازنگرى در شرايط و مواد آزمون كارشناسى ارشد 

354/520/722ضرورت گذراندن واحدهاى پيش نياز نظرى براى دانشجويان غيرتربيت بدنى
354/720/544ضرورت گذراندن واحدهاى پيش نياز عملى براى دانشجويان غيرتربيت بدنى

براى بررسى نظرات اساتيد در خصوص داليل انتخاب گرايش، انگيزه ها و 
ارشد  كيفيت حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى، در مقطع كارشناسى 

انگيزه
Component

12
0/833عالقه مندى به يك استاد خاص 
0/820عالقه مندى به گرايش مورد نظر 

0/815توصيه اساتيد درباره يك گرايش خاص 
0/571عالقه مندى به يك دانشگاه يا شهر خاص 

0/529بازاركار بهتر گرايش مورد نظر نسبت به ساير گرايش ها 
0/739 انتخاب بر اساس رتبه هاى به دست آمده در كنكور

0/529-توصيه دوستان درباره يك گرايش خاص 

انگيزه
Component

12
0/904سهولت ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به رشته قبلي 

0/885سهولت قبولي در آزمون رشته تربيت بدني نسبت به رشته قبلي 
0/660انتخاب بر اساس توصيه دوستان و نزديكان               

0/796جذابيت هاى رشته تربيت بدنى و عالقه مندى 
0/754داشتن سوابق ورزشى و قهرمانى 

0/694-بازار كار بهتر اين رشته نسبت به رشته قبلي      
0/529-توصيه دوستان درباره يك گرايش خاص 

تربيت بدنى از آزمون تحليل عاملى  و در سطح معنا دارى 95 درصد استفاده 
شد كه نتايج آن در جداول 5 تا 7 آورده شده است.
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جدول(5) تحليل عاملى انگيزه انتخاب گرايش تحصيلى در دانشجويان كارشناسى ارشد 

انگيزه
Component

123
0/918ضرورت گذراندن واحدهاى پيش نياز نظرى براى دانشجويان غيرتربيت بدنى
0/866ضرورت گذراندن واحدهاى پيش نياز عملى براى دانشجويان غيرتربيت بدنى

0/755دانشجويان غيرتربيت بدنى اغلب فاقد سابقه ورزشى و قهرمانى اند 
0/751-پيشرفت بيشتر رشته  تربيت بدنى با حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى

0/664دانشجويان غيرتربيت بدنى از لحاظ عملى ضعيف ترند
0/548لزوم برنامه ريزى و بازنگرى در شرايط و مواد آزمون كارشناسى ارشد 

0/888عدم وجود شرايط برابر با وضعيت فعلى آزمون كارشناسى ارشد 
0/683حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى به دليل شرايط فعلى آزمون كارشناسى ارشد 
0/919-دانشجويان غيرتربيت بدنى از لحاظ نظرى دانشجويانى كوشا و مستعد هستند

بحث و نتيجه گيرى
هدف از انجام اين پژوهش، بررسى داليل انتخاب گرايش هاى تحصيلى در 
مقطع كارشناسى ارشد رشته تربيت بدنى، بررسى داليل انتخاب رشته تربيت 
بدنى از طرف دانشجويان غيرتربيت بدنى و همچنين، انگيزه ها، داليل و تاثير 
حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى در مقطع كارشناسى ارشد تربيت بدنى بود. 
با توجه به نتايج تحليل عاملى در جدول شماره 5، و در تحليل انگيزهاى 
انتخاب گرايش تحصيلى در بين دانشجويان دوره كارشناسى ارشد رشته 
تربيت بدنى، مى توان چنين بيان كرد كه عالقه مندى به گرايش مورد نظر و 
هم چنين عالقه مندى به يك استاد خاص مى تواند از جمله مهمترين انگيزه 
هاى انتخاب گرايش تحصيلى در دوره كارشناسى ارشد، از نظر اساتيد باشد. 
با عنايت به اينكه دانشجويان در طول دوره كارشناسى و يا هنگام انتخاب 
گرايش معموالً از نظرات اساتيد بهره مى گيرند، طبيعى است كه اوالً به 
اساتيدى مراجعه مى كنند كه از نظر علمى، اخالقى و شخصيتى تعلق خاطر 
بيشترى به آنها دارند و ثانياً نظرات اين دسته از اساتيد براى آنها ارجحيت 

بااليى خواهد داشت. 
همچنين، با توجه به داده هاى جدول فوق و بر اساس نظرات اساتيد اين 
رشته، توصيه هاى اساتيد نيز از جمله عوامل موثر بر انتخاب دانشجويان است. 
عالقه مندى به يك دانشگاه يا شهر خاص و همچنين توجه به بازار كار رشته 
تحصيلى مورد نظر از ديگر عواملى هستند كه بر انتخاب دانشجويان تاثير 
گذارند. بر اساس نظر اساتيد، توصيه هاى دوستان و يا توجه به رتبه هاى به 
دست آمده در كنكور، نقش چندانى در انتخاب دانشجويان ايفا نمى كنند و 

قابل چشم پوشى و اغماض هستند.
تحليل عاملى انگيزه هاى دانشجويان غيرتربيت بدنى از حضور در دوره 
كارشناسى ارشد رشته تربيت بدنى در جدول شماره 6، نشان مى دهد از 
ديدگاه اساتيد، سهولت قبولى در آزمون رشته تربيت بدنى و نيز سهولت 
ادامه تحصيل تا مقطع دكترا، از جمله مهمترين عوامل موثر در تغيير رشته 

دانشجويان غيرتربيت بدنى و انتخاب رشته تربيت بدنى براى ادامه تحصيل 
بوده است. بر همين اساس، توجه به توصيه هاى دوستان و نزديكان در مرتبه 
بعد قراردارد. از ديدگاه اساتيد رشته تربيت بدنى، جذابيت رشته تربيت بدنى، 
داشتن سوابق ورزشى و قهرمانى  و يا بازار كار بهتر اين رشته، نقش چندانى 
در انتخاب رشته تربيت بدنى براى ادامه تحصيل اين دسته از دانشجويان 

نداشته است.
با توجه به نتايج تحليل عاملى در جدول شماره 7، و در تحليل ديدگاه اساتيد 
رشته تربيت بدنى درباره تاثير حضور دانشجويان غيرتربيت بدنى در اين 
رشته، آنچه بيش از همه موارد مورد توافق و تاكيد اساتيد بوده است، ضرورت 
گذراندن واحدهاى پيش نياز نظرى و عملى براى اين دسته از دانشجويان 
است. همچنين از ديدگاه اساتيد، اغلب دانشجويان غيرتربيت بدنى فاقد سوابق 
ورزشى و قهرمانى بوده و از نظر توانايى عملى ضعيف هستند ولى با اينحال 
حضور آنان را در رشته تربيت بدنى موجب پيشرفت بيشتر اين رشته مى 
دانند. نظر به اينكه بيشتر دانشجويان داراى مدرك كارشناسى غيرتربيت بدنى، 
فاقد سوابق ورزشى و قهرمانى بوده و از نظر توانايى عملى نيز در وضعيت 
مطلوبى قرار ندارند، طبق ديدگاه اساتيد و صاحب نظران اين رشته، توصيه مى 
شود اين دسته از دانشجويان حتماً برخى از واحدهاى نظرى و به خصوص 
واحدهايى عملى را بگذرانند. چرا كه در نهايت اين دانشجويان به عنوان 
كارشناس ارشد تربيت بدنى وارد جامعه شده و زيبنده چنين عنوانى نيست 
كه از نظر دانش و مهارت ورزشى (به خصوص ورزش هاى پايه مانند شنا) 

داراى ضعف و كاستى باشند. 
با توجه به جدول شماره 7 ، به دليل حضور بى رويه و نسبتاً چشمگيرى 
كه دانشجويان غيرتربيت بدنى در سال-هاى اخير داشته اند، و طبق ديدگاه 
اساتيد و دانشجويان اين رشته؛ برگزارى آزمون كارشناسى ارشد با شرايط 
فعلى يكى از داليل اين حضور است و بنابراين لزوم برنامه ريزى و بازنگرى در 
شرايط و مواد آزمون كارشناسى ارشد احساس مى شود. نتايج اين پژوهش 
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با نتايج پژوهش هاى هادوى (1375)، داورپناه (1383)، باقرى (1384)            
و ميرزابيگى (1388) همخوانى داشته و يافته هاى آنها را تاييد مى كند.

در نهايت، توصيه مى شود دست اندركاران و برنامه ريزان امر با بررسى تمامى 
جوانب و ارزيابى شرايط موجود بهترين راه حل ممكن را براى بهبود و اصالح 
وضعيت موجود طراحى و تدوين كنند و شرايط را به نحوى به پيش ببرند كه 
مصالح رشته تربيت بدنى به بهترين نحو ممكن لحاظ شده و شايسته ترين 
افراد از طريق آزمون كارشناسى ارشد، انتخاب شوند. همچنين با توجه به 
نتايج موجود، ضرورت انجام پژوهشى در زمينه بررسى و تحليل شرايط آزمون 

كارشناسى ارشدرشته تربيت بدنى، الزم به نظر مى رسد.
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