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 تربيت بدني به گرايشي شدنِ آموزش  تربيت بدني به گرايشي شدنِ آموزش   ارشد رشتةارشد رشتة  بررسي نگرش دانشجويان كارشناسيبررسي نگرش دانشجويان كارشناسي
  **در اين مقطعدر اين مقطع

  مهران ميزاني  _ 1سيدنصراهللا سجادي

  ارشد مديريت ورزشي س كارشنا،دانشگاه تهراندانشيار 

  چكيده

بدني به گرايشي شدنِ آموزش در اين مقطع  ارشد رشتة تربيت هدف تحقيق حاضر، بررسي نگرش دانشجويان كارشناسي
ارشد تربيت بدني پنج دانشگاه دولتي شهر تهران در سال تحصيلي  ن تحقيق، تمام دانشجويان كارشناسيايبراي انجام . است

آوري  روش تحقيق حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي است و براي جمع. ونة آماري انتخاب شدندعنوان نم  به1385 – 86
طور كلي دانشجويان،  دست آمده نشان داد كه به  به نتايج. )α = 87/0(ساخته استفاده شد  اطالعات، از پرسشنامة محقق

، ) در مقياس ليكرت5 از 11/4ميانگين (ي كردند ارشد را مناسب ارزياب  تربيت بدني در مقطع كارشناسي گرايشي شدن رشتة
، )32/4با ميانگين (، كمتر و دانشجويان گرايش مديريت ورزشي )91/3با ميانگين (دانشجويان گرايش حركات اصالحي 

 .نتايج تحقيق با نتايج تحقيقات قبلي مطابقت داشت .ها موافق گرايشي شدن رشتة تربيت بدني بودند بيشتر از ديگر گرايش
ارشد  زش تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع كارشناسيوتوان گفت كه گرايشي شدن آم با توجه به نتايج تحقيق مي

  .آموزي دانشجويان شده است رفت، موجب رضايت بيشتر دانشجويان و افزايش انگيزة علم طور كه انتظار مي همان

  
  هاي كليدي واژه

  . ارشد، تحصيالت تكميلي تربيت بدني، گرايش، گرايشي شدن، كارشناسي

                                                            
 Email: nsajjadi@ut.ac.ir                                                              +  ۹۸ ‐۰۲۱ ‐۶۱۱۱۸۸۳۶ :تلفن :  نويسندة مسئول - 1
  . مقالة حاضر بر اساس نتايج طرح پژوهشی دانشکدة تربيت بدنی دانشگاه تهران تهيه شده است‐ *
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  مقدمه

هاي تخصصي تعليم و تربيت، دستخوش تغيير و  عنوان يكي از شاخه در جهان امروز، تربيت بدني و ورزش به
هاي رشد رشتة تحصيلي تربيت بدني،  اگرچه در اولين قدم. تحوالت چشمگير و رشد و گسترش زيادي شده است

هاي مختلف تحصيلي در  ، اما با پيشرفت زمينه)12(د توجه قرار گرفت عنوان نخستين فراورده مور تربيت معلم به
ها و شرايط  طور مستمر بنا بر نيازمندي هاي تحصيلي، به يافته همراه با رشد ديگر رشته دنيا، كشورهاي توسعه

اي سطح هاي آموزشي تربيت بدني پرداخته و الگوهاي جديدي براي ارتق جوامع خود، به بررسي و ارزيابي برنامه
يافته در سه دهة اخير رشد  رشتة علمي تربيت بدني در كشورهاي توسعه). 6(اند  ها ارائه داده كيفي اين برنامه

تر شدن آن  با پيشرفت علمي اين رشته، زمينة هرچه تخصصي). 11(زيادي كرده و تغييرات وسيعي يافته است 
هاي مختلف با  هاي متنوع در دوره شي در قالب گرايشطوري كه انشعابات وسيعي از الگوهاي آموز فراهم شده، به

ها و  نتايج تحقيقات، حاكي از رشد گرايش). 10(هدف تربيت نيروي انساني متخصص به وجود آمده است 
  ).12، 9، 8(هاي ايجادشده در تربيت بدني است  شاخه

 برنامة آموزشي در 86لب  گرايش را در قا21ارشد،  در مقطع كارشناسي) 1377(جوادي  يق مشرفقنتايج تح
 1985نيز در تحقيقي كه در نيمة دهة ) 1987(كينگ و باندي ). 6(هاي منتخب جهان شناسايي كرد  دانشگاه

هاي مختلف  كينگ و باندي گرايش). 10(هاي دكتري شناسايي كردند   گرايش را در برنامه25انجام دادند، 
  . نمايش داده شده است1ردند كه در جدول بندي ك تربيت بدني و ورزش را در پنج طبقه تقسيم

اين در حالي است كه در كشور ما، تغييرات در زمينة تربيت بدني با وجود تحوالت چشمگير در برخي 
شايد يكي از داليل عدم پيشرفت مناسب و درخور نام كشور ما در زمينة ورزش . ها بسيار ناچيز بوده است زمينه

.هاي مرتبط با ورزش قهرماني و همگاني باشد ان در گرايشص به تربيت متخصقهرماني و همگاني، اهميت ندادن
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 هاي مختلف تربيت بدني و ورزش از ديدگاه كينگ و باندي  گرايش– 1جدول 

  دستة دوم   دستة اول علوم تمرين

   اجتماعي–علوم فرهنگي 

دستة سوم علوم 
  تعليم و تربيت 

  دستة چهارم 

  علوم ورزشي

  دستة پنجم 

  هنـر

مديريت   ورزش معلوالن  تاريخ    بيوشيمي–ناتومي آ
  ورزشي 

حركات 
ريتميك 

  )رقص(

مديريت در تربيت    فلسفة تربيت بدني و ورزش  بيومكانيك
  بدني

تركيبي از 
  مديريت ها

  

مطالعة مقايسه اي    رواني–علوم فرهنگي   فيزيولوژي ورزشي
  در تربيت بدني

    

ندازه گيري يا ا  جامعه شناسي ورزشي  رشد و تكامل حركتي
  ارزيابي

    

      تربيت معلم   تركيبي از علوم فرهنگي  يادگيري حركتي

      برنامه ريزي درسي    روان شناسي ورزشي

      تركيبي از آنها    طب ورزشي

          فيزيوتراپي ورزشي

          )تركيبي(علوم تمرين 

           عصبي –مفاهيم حركتي 

  

ير متخصصان تربيت بدني در كشور سعي در ايجاد و تدوين هاي اخ با توجه به مباحثي كه گذشت، در سال
 نفر اعضاي 72كه از ) 01377جوادي  نتايج تحقيق مشرف. هاي متنوع و متناسب با نيازهاي جامعه كردند گرايش

 مسئول دانشگاهي در آمريكا و كانادا انجام شد، نشان داد كه 27هاي تربيت بدني ايران و  هيأت علمي دانشكده
 درصد ايجاد گرايش در دورة 71 استادان تربيت بدني، ايجاد گرايش در دورة كارشناسي و  درصد53

ها در دورة دكتري تأكيد   درصد استادان بر افزايش تعداد گرايش64همچنين . دانستند ارشد را الزم مي كارشناسي
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رتيب اولويت عبارتند از ارشد پيشنهاد شد كه به ت  گرايش براي دورة كارشناسي18در همين پژوهش، . داشتند
 درصد و گرايش رشد و تكامل و 52 درصد، فيزيولوژي ورزشي با 66ريزي در تربيت بدني با  مديريت و برنامه

نتايج تحقيق صابونچي ). 6( درصد 50شناسي و بيومكانيك ورزشي با  يادگيري حركتي و گرايش حركت
ارشد موافق گرايشي شدن آموزش تربيت بدني در   درصد از دانشجويان كارشناسي96، نشان داد كه )1379(

ترين پيشنهاد دانشجويان براي اصالح  ، مهم)1378(طي تحقيق اسمعيلي ). 4(مقطع كارشناسي ارشد بودند 
  ).1(وضعيت آموزشي رشتة تربيت بدني و بهبود آن، گرايشي كردن آموزش در اين مقطع بود 

انشگاهيان و مربيان متخصص تربيت بدني به نتايج زير در تحقيقي از جامعة د) 1382(شيخ و همكاران 
  :دست يافتند

، )بدون گرايش( درصد افراد مورد بررسي معتقد بودند كه گزينش و آموزش دانشجو در وضعيت قبلي 88* 
  شود؛ به تخصص الزم و جذب در بازار كار منجر نمي

صورت گرايشي باشد و  ارشد بايد به ي درصد معتقد بودند كه وضعيت ادامة تحصيل در مقطع كارشناس92* 
مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي و رشد و (هاي آن زمان مقطع دكتري   درصد موافق گرايش80بيش از 

  ).3(ارشد بودند  در مقطع كارشناسي) تكامل حركتي

ارشد،  هاي مختلف در دورة كارشناسي به دنبال اين تحقيقات و به دليل نياز روزافزون به ايجاد گرايش
توان به  ارشد انجام شد كه از آن جمله مي هايي براي دورة كارشناسي مطالعاتي براي تدوين و تعيين گرايش

  ). 5(اشاره كرد ) 1382(، گائيني و همكاران )1377(مشرف جوادي 

هاي كشور به   شوراي گسترش آموزش عالي، دانشگاه18/5/1382، با اجراي مصوبة مورخ 1384از سال 
هاي بيومكانيك ورزشي، فيزيولوژي ورزشي، مديريت ورزشي، رفتار حركتي،  انشجو در گرايشپذيرش د

ارشد و برنامة  باتوجه به اينكه در مورد موفقيت دورة كارشناسي). 7(شناسي و حركات اصالحي پرداختن  آسيب
تة تربيت بدني به رشد رش ا بررسي نگرش دانشجويان كارشناسي. شده تاكنون تحقيقي انجام نشده بود تدوين

نمود، تا با گزارش معايب و نواقص احتمالي به مسئوالن امر  گرايشي شدن آموزش در اين مقطع ضرروي مي
  .آموختگان اين رشته در جامعه فراهم شود زمينة موفقيت هرچه بيشتر دانش
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   تحقيـق  روش

روش گردآوري .  گرفتصورت مقطعي انجام روش تحقيق حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي است كه به
در اين تحقيق پس از تعيين . ساخته بود ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامة محقق. صورت ميداني بود اطالعات به

روايي محتواي پرسشنامه به تأييد . اي طراحي شد هاي ارزشيابي توسط محققان، پرسشنامه و تدوين مالك
 87/0ها، از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه عدد  وني پرسشمنظور تعيين پايايي در به. استادان متخصص رسيد

  .دست آمد و مورد پذيرش قرار گرفت به

هاي شهيد بهشتي،  دانشگاه(ارشد پنج دانشگاه شهر تهران  جامعة آماري تحقيق، دانشجويان كارشناسي
 197 آماري شامل جامعة.  بود1385 – 86در سال تحصيلي ) تهران، تربيت معلم، تربيت مدرس و شهيد رجايي

 139پس از توزيع پرسشنامه در بين دانشجويان، . عنوان نمونة آماري انتخاب شد كل جامعة آماري به. نفر بود
پرسشنامة تحقيق از دو بخش تشكيل شده . پرسشنامه بازگردانده شد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

هاي گذرانده شده، دانشگاه محل  يلي، تعداد ترمسن، جنس، گرايش تحص(بخش اول اطالعات شخصي . بود
بخش دوم شامل . كرد آوري مي را جمع) تحصيل، رشتة تحصيلي دورة كارشناسي، سال اخذ مدرك كارشناسي

  .اي ليكرت در مورد گرايشي شدن رشتة تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد بود  رتبه5 سؤال در مقياس 10

انشجويان در مورد گرايشي شدن آموزش تربيت بدني در مقطع دست آوردن نظر كلي د براي به
 براي هر سؤال 50 تا 10 زده شد كه عدد بين  تك سؤاالت جمع شده براي تك هاي داده ارشد، نمره كارشناسي

 5 به صورت مقياس SPSSافزار   در نرمRECODEسپس اين اعداد بار ديگر توسط فرمان . دست آمد به
  .هاي مختلف تسهيل شود شدند تا مقايسة بين گروهاي ليكرت تبديل  رتبه

و آمار استنباطي ) ميانگين، انحراف معيارف درصدها(شده شامل آمار توصيفي  هاي آماري استفاده روش
براي بررسي تفاوت . بود)  ويتني– اسميرنف، تست لِوِم، آناليز واريانس، كروسكال واليس و من –كولموگروف (

.  استفاده شدTukeyر پاسخ به كل سؤاالت، از آزمون آناليز واريانس و آزمون تعقيبي هاي مختلف د بين گرايش
. هاي مختلف در پاسخ به تك تك سؤاالت، از آزمون كروسكال واليس استفاده شد براي بررسي تفاوت بين گرايش

  .داري در نظر گرفته شد  به عنوان سطح معني05/0تر از  سطح آلفاي كوچك
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  ی تحقيق اه يافتهنتايج و 

 سال 25–30 درصد 40 سال، 20 – 25 درصد پاسخگويان 51هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين سن  يافته
. ها بود  سال بود و ميانگين سني دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي بيش از ديگر دانشگاه30 درصد باالي 9و 

)  درصد89( نفر 124مدرك تحصيلي . دزن بودن)  درصد25( نفر 34مرد و )  درصد75( نفر از پاسخگويان 105
در )  درصد74( نفر 11غيرتربيت بدني بود كه از اين تعداد )  درصد11( نفر 15كارشناسي تربيت بدني و 

، مشخصات پاسخگويان در 2جدول . شي و فيزيولوژي ورزشي در حال تحصيل بودندزهاي مديريت ور گرايش
  .دهد  نشان ميهاي مختلف را هاي مختلف و در گرايش دانشگاه

  هاي مختلف هاي مختلف و در گرايش  مشخصات پاسخگويان در دانشگاه– 2جدول 

  گرايش  جنس

  مديريت  فيزيولوژي  زن  مرد
رفتار 
  حركتي

آسيب 
داد  دانشگاه  شناسي

تع
صد  

در
  

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

  _  _  _  _  _  _  10  6  33  2  67  4  5  6  تربيت مدرس

  20  5  _  _  20  6  12  7  22  4  78  14  13  18  تربيت معلم

  80  20  65  17  80  24  23  13  23  17  77  57  53  74  تهران

  _  _  35  9  _  _  19  11  15  3  85  17  14  20  شهيد بهشتي

  _  _  _  _  _  _  36  21  38  8  62  13  15  21  شهيد رجايي

  

درصد دانشجويان كامالً مخالف گرايشي شدن مقطع  8/0دست آمده نشان داد كه در مجموع  نتايج به
 درصد موافق و 4/45 درصد نظري نداشتند، 4/14 درصد مخالف بودند، 8/3. كارشناسي ارشد تربيت بدني بودند
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نظر . ارشد رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي بودند  درصد كامالً موافق گرايشي شدن مقطع كارشناسي6/35
هاي مختلف گرايشي شدن آموزش رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي در مقطع  دانشجويان در مورد جنبه

مچنين مجموع ه.  ذكر شده است3صورت ميانگين در جدول  صورت درصد و هم به ارشد هم به كارشناسي
  . ذكر شده است11هاي مختلف در گزينة  نظرهاي دانشجويان به جنبه

  هاي مختلف گرايشي شدن تربيت بدني هاي كل دانشجويان در مورد جنبه  ديدگاه– 3جدول 

  نظرها

  

  جنبه هاي مختلف گرايشي شدن 
قم
واف

الً م
كام

(%)  

فق
موا

(%)
 

  

ظر
ي ن

ب
(%)

 
  

لف
خا
م

(%)
 

ف   
خال

الً م
كام

(%)
 

  

ن 
گي
ميان

يار  *
 مع
اف
حر

ان
  

  65/0  20/4  0  3  5/7  56  6/33  افزايش انگيزة دانشجو براي ادامة تحصيل . 1

به رشتة تربيت عميق تر كردن ديدگاه دانشجو . 2
  بدني

6/27  3/49  9/14  7/6  5/1  95/3  80/0  

  81/0  14/4  2/2  3  7/6  5/54  6/33  كاربردي تر كردن رشتة تربيت بدني. 3

  1  74/3  5/4  3/11  18  3/38  8/27  تناسب با نيازهاي فعلي جامعة ورزش. 4

فراهم نمودن فرصت هاي شغلي بيشتر براي دانش . 5
  آموختگان

5/20  3/33  5/23  9/18  8/3  48/3  2/1  

  7/0  31/4  7/0  7/0  7/3  7/56  1/38  تخصصي شدن معلومات دانشجو. 6

  1  83/3  3/2  8/6  3/23  4/41  3/26  وادار كردن دانشجو به تالش و پشتكار بيشتر. 7

  7/0  83/3  5/1  6  8/18  6/55  118  تسهيل در يادگيري دانشجو. 8

  77/0  91/3  5/1  3  1/21  9/51  6/22  كمك به توليد منابع درسي و كمك درسي. 9

  74/0  92/3  3/2  8/3  7/19  7/47  5/26  كارامدتر كردن رابطة استاد و دانشجو. 10

  84/0  11/4  8/0  8/3  9/18  2/46  3/30  مجموع نظرها . 11
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، S.D = 72/0(در پاسخ كلي دانشجويان به گرايشي شدن تربيت بدني، دانشجويان گرايش مديريت ورزشي 
32/4=M (شجويان حركات اصالحي بيشتر و دان)90/0=S.D ،91/3=M (ها موافق گرايشي  كمتر از ديگر گرايش

و رفتار حركتي ) S.D ،12/4=M=85/0(هاي فيزيولوژي  دانشجويان گرايش. شدن تربيت بدني بودند
)88/0=S.D ،04/4=M (نتايج. هاي دوم و سوم از نظر رضايت از گرايشي شدن تربيت بدني قرار داشتند در رتبه 

هاي  داري بين گرايش آزمون آناليز واريانس در پاسخ كلي دانشجويان به گرايشي شدن تربيت بدني، تفاوت معني
  ).P=106/0(مختلف نشان داد 

هاي مختلف در مورد تك تك سؤاالت با استفاده از آزمون آماري  هاي دانشجويان گرايش مقايسة ديدگاه
آموختگان  هاي شغلي بيشتري براي دانش دن تربيت بدني، فرصتكروسكال واليس تنها در سؤال آيا گرايشي ش

  ).P=03/0(ها نشان داد  داري بين گرايش كند يا نه؟ تفاوت معني فراهم مي

  

هاي مختلف در متغير فراهم  براي تعيين تفاوت بين گرايش) Zمقدار ( ويتني – نتايج آزمون من – 4جدول 
  هاي شغلي بيشتر ساختن فرصت

  حركات اصالحي  رفتار حركتي  فيزيولوژي ورزشي  يمديريت ورزش  

          مديريت ورزشي

        -26/1  فيزيولوژي ورزشي

      -90/0  -23/0  رفتار حركتي

    -42/2**  -31/2 *  -33/2*  حركات اصالحي

  .   معني دار استα =05/0 تفاوت ميانگين در سطح *
  .  معني دار استα = 01/0 تفاوت ميانگين در سطح **
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 ويتني نشان داد كه اين تفاوت بين گرايش حركات –دهد، نتايج آزمن من   نشان مي4ر كه جدول طو همان
دانشجويان گرايش . دار است هاي مديريت ورزشي، فيزيولوژي ورزشي و رفتار حركتي معني اصالحي با گرايش

) S.D ،87/2=M=21/1(بيشتر و دانشجويان گرايش حركات اصالحي ) S.D ،72/3=M = 06/1(رفتار حركتي 
هاي  ارشد موجب ايجاد فرصت ها، گرايشي شدن آموزش تربيت بدني در مقطع كارشناسي كمتر از ديگر گرايش

هاي مديريت ورزشي  هاي بعدي مربوط به گرايش رتبه. دانستند آموختگان مي شغلي بيشتر براي دانش
)27/1=S.D ،71/3=M ( و فيزيولوژي ورزشي)97/0=S.D ،50/3=M (بود.  

بيشتر و ) S.D ،38/4=M=69/0(هاي مورد بررسي، دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي   بين دانشگاهدر
ها موافق گرايشي شدن آموزش تربيت بدني  كمتر از ديگر دانشگاه) S.D ،88/3=M=60/0( تربيت معلم  دانشگاه

، تهران )S.D ،33/4=M=79/0(هاي شهيد رجايي  دانشجويان دانشگاه. ارشد بودند در مقطع كارشناسي
)93/0=S.D ،04/4=M ( و تربيت مدرس)63/0=S.D ،00/4=M (هاي دوم تا چهارم از نظر  به ترتيب در رتبه

آزمون آناليز واريانس براي بررسي تفاوت بين دانشجويان . رضايت از گرايشي شدن تربيت بدني قرار داشتند
 P ،01/3=Levene=02/0(ع قابل اجرا نبود هاي مختلف با توجه به متجانس نبودن واريانس جوام دانشگاه

Statisitc .(هاي مختلف نشان  داري بين دانشگاه رو از آزمون كروسكال واليس استفاده شد كه تفاوت معني از اين
  ). P=09/0(نداد 

هاي مختلف در مورد تك تك سؤاالت با استفاده از آزمون آماري  هاي دانشجويان دانشگاه مقايسة ديدگاه
 واليس تنها در سؤال آيا گرايشي شدن تربيت بدني، انگيزة دانشجو براي ادامة تحصيل را افزايش كروسكال

  ).P=03/0(ها نشان داد  داري بين دانشگاه دهد؟ تفاوت معني مي

 ويتني نشان داد كه اين تفاوت بين دانشگاه –شود، نتايج آزمون من   مشاهده مي5طور كه در جدول  همان
دار  هاي شهيد بهشتي و شهيد رجايي و بين دانشگاه شهيد رجايي با دانشگاه تهران معني نشگاهتربيت معلم با دا

بيشتر و دانشجويان دانشگاه تربيت معلم ) S.D ،52/4=M = 51/0(دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي . است
)42/0=S.D ،94/3=M (دي مربوط به هاي بع رتبه. ها با اين سؤال موافق بودند كمتر از ديگر دانشگاه

و تهران ) S.D ،17/4=M=75/0(، تربيت مدرس )S.D ،39/4=M=60/0(هاي شهيد بهشتي  دانشگاه
)78/0S.D ،13/4=M (بود.  
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هاي مختلف در متغير افزايش  براي تعيين تفاوت بين گرايش) Zمقدار ( ويتني – نتايج آزمون من – 5جدول 
  انگيزة دانشجو براي ادامة تحصيل

  تربيت مدرس  تربيت معلم  تهران  هيد رجاييش  شهيد بهشتي  

            شهيد بهشتي

          -64/0  شهيد رجايي 

        -09/2*  -28/1  تهران

      -48/1  -22/3***  -40/2**  تربيت معلم 

    -90/0  -01/0  -12/1  -66/0  تربيت مدرس
 تفاوت ***معني دار است؛  α = 01/0 تفاوت ميانگين در سطح **  معني دار است؛ α =05/0 تفاوت ميانگين در سطح *

  .معني دار است α = 001/0ميانگين در سطح 
  

  گيري بحث و نتيجه

ارشد تربيت بدني را مثبت  نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه دانشجويان، گرايشي شدن مقطع كارشناسي
ارشد را  سيآنها گرايشي شدن آموزش در مقطع كارشنا).  در مقياس ليكرت5 از 11/4ميانگين (ارزيابي كردند 

تر كردن ديدگاه دانشجو به رشتة تربيت بدني،  موجب افزايش انگيزة دانشجو براي ادامة تحصيل، عميق
تر كردن رشتة تربيت بدني، تناسب رشتة تربيت بدني با نيازهاي فعلي جامعة ورزش، فراهم ساختن  كاربردي
انشجويان، وادار كردن دانشجويان به آموختگان، تخصصي شدن معلومات د هاي شغلي بيشتر براي دانش فرصت

درسي، كارامدتر  تالش و پشتكار بيشتر، تسهيل در يادگيري دانشجويان، كمك به توليد منابع درسي و كمك
 71همخواني دارد كه در آن ) 1377(اين نتايج با تحقيق مشرف جوادي . كردن رابطة استاد و دانشجو دانستند
همچنين نتايج تحقيق . دانستند ارشد را الزم مي رايش در مقطع كارشناسيدرصد استادان تربيت بدني ايجاد گ
 درصد 96حدود ) 1379(در تحقيق صابونچي . همخواني دارد) 1379(حاضر با نتايج تحقيق صابونچي 

ارشد تربيت بدني را  مورد بررسي، گرايشي كردن مقطع كارشناسي هاي ارشد دانشگاه دانشجويان كارشناسي
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آموختگان اين رشته،   كرده بودند و گرايشي كردن را موجب ارتقاي سطح كيفي و علمي دانشضروري توصيف
در ) 1378(اسمعيلي . دانستند  دكتري مي تحول علمي نسبت به دورة كارشناسي و ايجاد آمادگي براي دورة

 بدني و بهبود ترين پيشنهاد دانشجويان كارشناسي براي اصالح وضعيت آموزشي رشتة تربيت تحقيق خود، مهم
  .ارشد ذكر كرده بود كه با نتايج تحيق حاضر همخواني دارد آن را گرايشي كردن اين رشته در مقطع كارشناسي

تحقيق شيخ و همكاران . نيز همخواني دارد) 1383(نتيجة تحقيق حاضر با نتايج تحقيق شيخ و همكاران 
ارشد   بودند كه ادامة تحصيل در مقطع كارشناسي درصد متخصصان و مربيان تربيت بدني معتقد92نشان داد كه 

ارشد به يكي از  رسد كه گرايشي شدن تربيت بدني در مقطع كارشناسي نظر مي به. صورت گرايشي باشد بايد به
طور كه  يعني همان. اهداف خود كه افزايش رضايت دانشجويان مشغول به تحصيل در اين مقطع بود، رسيده است

ارشد موجب رضايت دانشجويان  كردند، گرايشي شدن تربيت بدني در مقطع كارشناسي بيني مي متخصصان پيش
شود در تحقيق ديگري نظرهاي متخصصان، استادان و  پيشنهاد مي. مشغول به تحصيل در اين مقطع شده است

ارشد باتوجه به گرايشي شدن اين دوره   تربيت بدني درخصوص موفقيت دورة كارشناسي نظران رشتة صاحب
  .بررسي شود

ها  شناسي و حركات اصالحي كمتر از ديگر گرايش تحقيق حاضر نشان داد كه دانشجويان گرايش آسيب
شايد يكي از داليل اين مسئله، عدم امكان ادامة تحصيل براي . موافق گرايشي شدن تربيت بدني بودند

ين براساس نتايج تحقيق سجادي همچن. طلبد دانشجويان اين گرايش باشد كه توجه بيشتر مسئوالن امر را مي
، كيفيت )استادان(، دانشجويان گرايش حركات اصالحي كمتر از ديگر دانشجويان از كيفيت منابع انساني )1386(

منابع آموزشي، منابع كالبدي و تجهيزات آزمايشگاهي، و مديريت آموزشي تحصيالت تكميلي رضايت داشتند 
براساس نتايج . ارشد تأثير داشته باشد ز گرايشي شدن مقطع كارشناسيكه ممكن است در رضايت كمتر آنها ا) 2(

ها، گرايشي شدن تربيت بدني را موجب دسترسي   دانشجويان اين گرايش كمتر از ديگر گرايش تحقيق حاضر،
ممكن است دليل اين مسئله ايجاد رشتة طب ورزش زير نظر دانشگاه . دانستند هاي شغلي مي بيشتر به فرصت

  .آموختگان گرايش حركات اصالحي را تحت تأثير قرار داده است زشكي باشد كه آيندة شغلي دانشعلوم پ

هاي جديد به  هايي در زمينة ضرورت و امكان افزودن گرايش شود پژوهش باتوجه به اين نتايج پيشنهاد مي
ات از جمله مشرف شود با عنايت به اينكه برخي تحقيق همچنين پيشنهاد مي. هاي موجود انجام شود گرايش
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هاي ديگر جهان را گزارش  هاي مختلف و متعدد در مقطع كارشناسي در دانشگاه وجود گرايش) 1377(جوادي 
  .اند، ضرورت و امكان گرايشي كردن آموزش در مقطع كارشناسي نيز بررسي شود كرده

ر مورد روابط بين باتوجه به اينكه تحقيق حاضر اولين تحقيق پس از گرايشي شدن تربيت بدني است، د
همچنين . توان نتايج تحقيق حاضر را با تحقيقات قبلي مقايسه كرد هاي مختلف نمي متغيرهاي تحقيق در گرايش

  .هاي مختلف مشاهده شد با تحقيقات قبلي عملي نيست هايي كه بين گرايش مقايسة تفاوت
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