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 چكيده 
.  كشور بود ي ها  دانشگاه  در سطح  بدني  تربيت  رشتة  آموزش  شدن  گرايشي  ضرورت ، بررسي  پژوهش  اين  از انجام هدف

 نفر 20 نفر هيأت علمي، 20( كشور   دانشگاهيان نفر از جامعة 80   و بين  تنظيم  ليكرت  در مقياس اي  منظور پرسشنامه بدين
مورد بررسي و تجزيه و   اطالعات. گرديد   توزيع  آماري  نمونة  عنوان  به) ه برجست  مربي20دانشجو و نفر  20،   التحصيل فارغ

وضع  درصد 88   كه  شرح بدين.   است ي بدن  تربيت  آموزش  شدن  گرايشي  قوي  از توافق  حاكي  كلي نتايجتحليل قرار گرفت، 
 درصد موافق گرايشي شدن در 92 درصد موافق گرايشي شدن بودند، 83كنوني رشتة تربيت بدني را مناسب ارزيابي نكردند، 

 درصد با 80 درصد هم موافق گرايشي شدن در مقطع كارشناسي ارشد بودند، حدود 80مقطع كارشناسي بودند و بيش از 
 هاي جديد مثل تغذيه، علم تمرين ، طراحي تمرين، معلولين و بازپروري و حركات درماني موافق اند و پيشنهاد ايجاد گرايش

 . داده اند كه اين رشته ها بايد در برنامة آموزشي تحصيالت تكميلي رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي گنجانيده شود
 

 واژه هاي كليدي 
 . كشور  عالي ها و مراكز آموزش ، دانشگاه  ورزشي  علوم و  بدني  تربيت ، رشتة  شدن گرايشي
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١٤٨

  مقدمه

   كه  يافته  افزايش  چنان  در ابعاد مختلف  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت  و گسترش  معاصر، توسعه  در جهان
 نيازها،  تنوع. ردازد و مورد نياز بپ  متخصص  انساني  نيروي  تربيت  تأمين تواند به  كمتر مي  عام هاي  و رشته برنامه

   اين آموختگان  دانش كنندة  جذب  مختلف هاي  سازمان  سو و سفارش  از يك  دانشگاهي هاي  رشته  شدن كاربردي
 مذكور در   رشتة هاي ها و گرايش  موجود برنامه هاي  و تفاوت  وجود تشابهات  ديگر و همچنين  از سوي رشته

،  1استراند (  جهان  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت هاي  با دانشكده  در مقايسه  حتي كشور و  بدني  تربيت هاي دانشكده
   توسعة  براي  مناسبي هاي  محدود، قدم  با ايجاد تغييراتي توان  مي  كنوني  در شرايط دهد كه  مي نشان) 1992
   جذب هاي راكز و سازمان م  و نياز نوين  شرايط اين). 10 (  برداشت  رشته  اين  شدن  و گرايشي كيفي
   موضوع  اين كند كه  مي ، ايجاب  عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  از طرف  آن  و تمهيد مقدماتي آموختگان دانش

 و  ، مربيان  مختلف  مقاطع ، دانشجويان آموختگان ، دانش  استادان  يعني  رشته  اين  اصلي  مخاطبان از ديدگاه
 شود تا   ارزيابي  و عملي  نظري  از ابعاد مختلف  قرار گيرد و مسئله  و تحليل يز مورد بررسي ن  مربوطه متخصصان

   شدن  تأييد گرايشي  شود و در صورت ، استخراج  و اجرايي  عمل  از عرصة  قبل  و ممكن  مطلوب ها و نكات ناگفته
 .يرد قرار گ  بهينه  مورد استفادة  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت رشتة

   اعمال  كه  دريافت توان ، مي  پيشرفته  در كشورهاي  رشته  اين  متخصصان  تربيت  الگوي  و بررسي  با مطالعه
   علم  شگرف  تحوالت  بيشتر و جديد در جهت  شغلي هاي منظور ايجاد فرصت  به  رشته  در اين  مختلف هاي گرايش
،   راه  و در اين  گرفته  صورت  آحاد مردم ، در بين  همگاني رزش و و  قهرماني  ورزش  به  اخير و توجه در دهة
   كه  از نتايجي توان  مي  راحتي  را به  مطلب اين). 1996،  2 ليوينگتون (  است  شده  نيز كسب  فراواني هاي موفقيت

آيد   مي دست  به لف مخت  در جوامع  همگاني  و ورزش  و نيز پيشبرد اهداف  و المپيك  جهاني  مسابقات درخصوص
 موارد مذكور   درخصوص  مطلوب  ونتايج  اهداف  به  رسيدن رسد براي  نظر مي  به  ترتيب بدين). 13(برآورد كرد 

   را براي  مناسبي  كشور راهكارهاي  ورزشي  موجود در جامعة  وضع  و تحليل ، نظرسنجي  پژوهش  از طريق بتوان

                                                           
1 - Strand 
2 - Livington 



  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشوربررسي و تحليل ضرورت گرايشي شدن آموزش رشتة تربيت بدني در سطح

 

149

   مرز و بوم  اين  متخصصان  در تربيت شده  صرف  و زمان  و پيشنهاد كرد تا هزينه  استخراج شده  طرح  اهداف تحقق
 . شود  نيز حاصل ، مفيد و كارامدي  معقول  قرار گيرد و نتايج  و صحيح در مسير مناسب

 و با گذرد  كشور مي  در داخل  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت  رشتة  دانشجويان ها از تربيت  سال  باوجود اينكه
   و ارائة  پاسخگويي  براي  جامع ، اما هنوز طرحي شده  مي  احساس  همواره  طرح  اين  نتايج  به  كه وجود نياز مبرمي

 مراكز   مديران وگو ميان  و گفت  نياز در حد حرف  و اين  است  نشده  ارائه  و گرايشي  تخصصي  حلي  و راه  مشي خط
 از هر   باشد كه طوري  بايد به  دانشجويان  تربيت  طرح در اين.   است  مانده اقي امر ب  و متخصصان  بدني تربيت
 و  ها، مدارس  تيم  خود در خدمت هاي  و توانايي  بتوانند در حدود اختيارات  شوند، همواره التحصيل  فارغ  كه مقطعي
 امر در كشور ما هنوز حد و  اين). 1999(  1 ، سيمري ، هال بنت( كنند   وظيفه  انجام  مختلف  خود در سطوح جامعة

   ساليان  و با گذشت  و بومي  غيرعلمي هاي  خود و با روش  استعداد و عالقة  به  ندارد و افراد باتوجه مرز مشخصي
 ).10 و 6(كنند   خود را در بازار كار پيدا مي ، راه  تجربه دراز و كسب

  رو ساخته  روبه  جديدي هاي  را با نيازها و خواسته  ورزشي  جامعة در كشور،  و متنوع  وسيع  و تحوالت تغييرات
   متخصص  مربيان ، نياز به  توانبخشي ، توسعة  قهرماني هاي  ورزش ، توسعة  جسماني ، آمادگي  سالمتي  به توجه.  است
   را طلب  جديدي ايه  و تخصص ، وظايف  مختلف  در سطوح  مسابقات ، ادارة  و ورزشي  خدماتي  مؤسسات ادارة
  رو به از اين). 4 و 1 (  ميسر نيست  شايسته  طريق  به  آن  انجام ، امكان  عمومي  از آموزش  با برخورداري كند كه مي

   ضروري  امري  مناسب  خدمات  تأمين  براي  از دانش  مناسبي  پيكرة  جديد و توسعة هاي  آگاهي رسد كسب نظر مي
 .باشد

   مؤسسات  اين از بين.   قرار گرفت مورد بررسي) 1992( استراند   توسط  مؤسسه113 در   بدني تروند رشد تربي
   مدرك  ارائة  به  مؤسسه49ارشد و   كارشناسي  مدرك  ارائة  به  مؤسسه46 دكترا،   مدرك  ارائة  به  مؤسسه18

  ، دو و ميداني  جسماني ، آمادگي ، تنيس ، فوتبال ، شنا، واليبال  ژيمناستيك  ميان در اين.  بودند  مشغول كارشناسي
 ديگر از   ورزشي هاي  با ساير رشته  درصد در مقايسه47 و 50، 53، 54، 55، 60، 68 با   ترتيب  به و بدمينتون

 ).11(اند   برخوردار بوده اولويت

                                                           
1 - Benett, Howell, Simri 
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   معلم  تربيت  گرايش  به  مربوط  كارشناسي  دورة  نظري  تخصصي دروس) 1996 ( 1 ديگر، بهنيمن در تحقيقي
 قرار داد و  پردازند، مورد بررسي  مي  گرايش  دكترا در همين  مدركة ارائ  به  را كه  دانشكده29 در   بدني تربيت
 : كرد  مشخص  ترتيب  زير را به هاي اولويت

 ؛   شناسي حركت. 3 ؛  لوالن مع  و ورزش  بدني  تربيت  و مباني تاريخ. 2 ؛  تدريس  و روش  بدني  تربيت فلسفة. 1 
. 8 ؛   ورزشي شناسي  و روان شناسي جامعه. 7 ؛  مربيگري. 6 ؛   و تندرستي بهداشت. 5 ؛   ورزشي  صدمات ارزيابي. 4

 ).6 ( داوري. 11 ؛   بدني  در تربيت  و سازماندهي مديريت. 10 ؛   حركتي يادگيري. 9 ؛  آناتومي

 و با   را مطرح  معلم  دانشگاه  به  عالي  دانشسراي  پيشنهاد تبديل  عالي وزش و آم  علوم  وزارت1353  در سال
 از   يكي  عنوان  به  دانشگاه اين.  كار كرد  به  شروع  معلم  تربيت ، دانشگاه  عالي  آموزش  گسترش  شوراي تصويب

   بدني  تربيت  معلمان  اولين چنانكه.  است برخوردار   خاصي  از قدمت  بدني  تربيت  رشتة  معلم  مراكز تربيت ترين مهم
 ).1375،   معلم  تربيت  دانشگاه راهنماي(اند   شده التحصيل  فارغ  دانشگاه  از اين ايران

 شد   تشكيل  شمسي  هجري1345 - 46   در سال  تهران  دانشگاه  تربيتي  علوم  در دانشكدة  بدني  تربيت  گروه
 خود را آغاز   آموزشي  فعاليت  طور مستقل  به  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت  دانشكدة  عنوان  تحت1367  و در سال

، اهواز و   شهيد چمران هاي  دانشگاه  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت هاي  دانشكده همچنين). 1374،  چيان كوزه(كرد 
، تبريز )1368 (  اروميه هاي انشگاه د  بدني  تربيت هاي و گروه)  1372-73( مشهد  ، فردوسي)1355-56 ( گيالن

   و بلوچستان ، سيستان)1373 (  اراك  معلم ، تربيت)1368 ( ، سنندج)1373 ( ، كرمانشاه)1372 ( ، همدان)1369(
،   جوادي مشرف( كردند   دانشجو اقدام  پذيرش  شدند و به تأسيس) 1363 (  مدرس  تربيت ، دانشگاه)1375(

1377.( 

 و   شده  دكترا شناخته هاي  در برنامه  گرايش26) 1987 ( 2 و باندي  از كينگ  آمده دست  به  اطالعات براساس
 :اند  شده بندي  زير دسته  شرح  به  گروه5در 

                                                           
1 ‐ Behnemen 
2 - King and Bondy 
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 در . هنر. 5 ؛   ورزشي علوم. 4 ؛    و تربيت  تعليم علوم. 3 ؛    اجتماعي-   فرهنگي علوم. 2 ؛   تمرين علم .1
 ).6( خود قرار دارند   به  مربوط يها  گرايش  دسته5  اين

   پژوهش  و اهميت  ضرورت

 موجود   و تسهيالت  مادي  و كارامد، امكانات  متخصص  انساني  و نيروي  مالي  از منابع  بهينه منظور استفادة  به
   تنظيم  براي  منابع  از اين  نابجا و نادرست  و احتراز از استفادة  عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه كشور در سطح

 و  ، با نشاط  موفق  صورت  خود را به  تحصيلي  بتوانند دوران  مرز و بوم  اين  فرزندان  كه  معين  مسيرهايي و ارائة
   خدمت  و به  آنان  بالقوة  از نيروهاي  صحيح برداري  بهره  براي  كنند، همچنين  طي  اشتغال  و منجر به مندي عالقه
ها و   در دانشگاه  فرهنگي  انقالب  اهداف  تحقق  در زمينة  رشته  اين  جوان شدگان  تربيت كثر توان حدا گرفتن

،   تحصيلي  رشتة  اين  به يافتگان  راه  و پتانسيل  گرايش  در نظر گرفتن  براي  و در نهايت  عالي  آموزش مؤسسات
تواند   حاضر مي  پژوهش هاي يافته. رسد نظر مي به   و ضروري  مذكور روشن  موضوع  در خصوص  و پژوهش بررسي

 را   مرز و بوم  اين  ارزشمند انساني هاي  سرمايه  الزم  رشد و بالندگي  و امكان  آتي هاي گذاري  سرمايه اثربخشي
نظر    كه  حاضر درصدد است ، پژوهش  مناسب  پاسخ  به  و دستيابي  پاسخگويي ، براي  باره در اين.  سازد فراهم

   مورد بررسي  آن  شدن  گرايشي  ضرورت  را در خصوص  رشته  اين  و دانشجويان آموختگان ، دانش ، مربيان استادان
   انقالب  عالي  شوراي  و فعاليت  آن  از آغاز تدوين  موجود در هر رده  آموزشي هاي  برنامه  اينكه  به باتوجه. قرار دهد
   هر سطح  در ساختار آنها براي  و تأمل  بازنگري ، ضرورت  است  نداشته  زيادي  تغييرات تاكنون) 1359 ( فرهنگي
 .  برخوردار است  خاصي  از اهميت  آن هاي  و گرايش تحصيلي

  اندركاران  و دست ، متوليان  نظر كارشناسان  حاضر بررسي  پژوهش  از اجراي ، هدف  موارد ذكرشده  به باتوجه
ها و   دانشگاه  در سطح  بدني  تربيت  رشتة  شدن  گرايشي  ضرورت  يا عدم  ضرورت ور دربارة كش  بدني  تربيت رشتة

   و موجود جهان  محتمل هاي  از گرايش  هر يك  و اولويت  اهميت  تعيين همچنين.   است  عالي  آموزش مؤسسات
 . است   قرار گرفته  در كشور مورد بررسي  آن  و اولويت  اهميت  تربيت  كه است
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   تحقيق روش

   هدف از آنجا كه.   است  ميداني  آن  اجراي  و روش  تحليلي-)  پيمايشي (  توصيفي  حاضر از نوع  پژوهش
   سعي  پژوهش  نوع ، پژوهشگر در اين  است  موضوع  يا يك  موقعيت  يك  واقعي-   عيني ، توصيف  توصيفي پژوهش

   عيني  نتايج  دهد و از موقعيت  گزارش  ذهني  يا استنتاج  دخالت گونه  هيچ  وجود دارد را بدون كند تا آنچه مي
 و   قضاوت ها را بدون  آزمودني  و ديدگاه ، موقعيت ، وضعيت  پرسشنامه  پژوهشگر با تدوين  زمينه در اين). 7(بگيرد 
،  استادان. دهد  مي  ارائه سازي فهوم و م بندي  جمع  صورت  را به  آمده دست  به  نتايج  و سپس  توصيف گذاري ارزش
   كلية  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت  رشتة آموختگان  و دانش  تحصيلي  مختلف  مقاطع ، دانشجويان ، متخصصان مربيان

   و مجرب  متخصص  مربيان  و همچنين  عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  بدني  تربيت هاي ها و گروه دانشكده
   نفر از اين80. دهند  مي  را تشكيل  پژوهش  در اين  مورد مطالعه  آماري  كشور، جامعة ها و مراكز ورزشي فدراسيون

   دانش20،   بدني  تربيت هاي  استاد دانشكده25 تعداد   از اين  شدند كه  انتخاب  تصادفي گيري  نمونه  صورت افراد به
ها و   فدراسيون  مربي20 و   مختلف  تحصيلي  مقاطع  بدني  تربيت  رشتة  دانشجوي20،  بدني  تربيت  رشتة آموخته

 . بودند  ورزشي مراكز تخصصي

   پرسشنامه نخست.  شد  استفاده ساخته  محقق  از پرسشنامة  پژوهش ها در اين  آزمودني  نظريات  سنجش براي
   و علوم  بدني  تربيت نظر رشتة د صاحب از چن  آزمايشي  صورت  و به  تنظيم  تحقيق  اهداف  براساس  سوال40با 

 در   سوال30 با  ، پرسشنامه  نهايي  از اصالح  كنند و پس  خود را بيان  اصالحي  شد تا نظريات  خواسته ورزشي
 از   پس  كنند كه  نفر توزيع15   در بين  و پايايي  برآورد روايي  براي  مقدماتي  صورت  و به  تنظيم  ليكرت مقياس
   اطالعات  آماري هاي  روش در بخش.  برآورد شد82/0   پرسشنامه پايايي.   قرار گرفت  مورد استفاده  نهايي يبررس

 و  ، درصد فراواني  فراواني  جداول  صورت  به  توصيفي  آماري  از روش ها با استفاده  از پرسشنامه شده استخراج
  SPSS و  10  اي افزار رايانه  از نرم  با استفاده  آماري  فرايندهاي ية كل  كه  قرار گرفت  و تحليل نمودارها مورد تجزيه

 ).2 (  است  شده انجام
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    تحقيق هاي  يافتهنتايج و 

   تحصيل  شدن  با گرايشي  درصد افراد مورد مطالعه34شود،   مي  مالحظه1  ، رديف1   در جدول طور كه  همان
   درصد كامالً مخالف6 و   درصد مخالف13 نظر،   درصد بدون4،   درصد موافق42،   كامالً موافق  كارشناسي در دورة
 .بودند

 دو و   مربيگري  گرايش  سه  به  كارشناسي  در دورة  تحصيل  شدن  با گرايشي  درصد افراد مورد مطالعه22 
 درصد 8 و  درصد مخالف 19 نظر،   درصد بدون15،   درصد موافق36،   كامالً موافق ، شنا و ژيمناستيك ميداني

 ).2  ، رديف1  جدول( بودند  كامالً مخالف

   تحصيل  شدن  با گرايشي  درصد افراد مورد مطالعه21شود،   مي  مالحظه3  ، رديف1   در جدول طور كه  همان
 نظر،  صد بدون در19،   درصد موافق30،   و آزاد كامالً موافق ، مربيگري  مديريت  گرايش  سه  به  كارشناسي در دورة

 . بودند  مخالف  مقوله  درصد با اين9 و   درصد مخالف20

در دو )   ورزشي  و علوم  بدني تربيت (  رشته  اين  متخصص  نيروي  فعلي  با وضعيت  درصد افراد مورد مطالعه3 
   درصد با اين11 و   درصد مخالف20 نظر،   درصد بدون19،   درصد موافق23،   و آزاد كامالً موافق  دبيري گرايش
 .اند  كامالً مخالف موضوع

 بازار   به  كارشناسي  و آزاد مقطع  دبيري  آموختگان  دانش  راهيابي  فعلي  با نحوة  درصد افراد مورد مطالعه3 
 . بودند  درصد كامالً مخالف21 و   درصد مخالف44 نظر،   درصد بدون16،   درصد موافق15،  كار كامالً موافق

   تحصيل  و ادامة  كارشناسي  و آزاد در دورة  دبيري هاي  گرايش  فعلي  با وضعيت صد افراد مورد مطالعه در3 
 درصد 7 و   درصد مخالف47 نظر،   درصد بدون17،   درصد موافق25،   باالتر كامالً موافق هاي  در دوره داوطلبان

 . بودند كامالً مخالف

 و آزاد   دبيري هاي  گرايش  براي  بدني  تربيت  دانشجوي  گزينش  فعلي ش با رو  درصد افراد مورد مطالعه25 
 . بودند  درصد كامالً مخالف4 و   درصد مخالف59 نظر،   درصد بدون12،  موافق
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 صرفاً با   ورزشي  و علوم  بدني  تربيت  در رشتة  مربيگري  گرايش  با برگزاري د مطالعه درصد افراد مور8 
 11 و   درصد مخالف36 نظر،   درصد بدون31،   درصد موافق14،   كامالً موافق  و استاني  ملي  قهرمانان راهيابي

 . بودند درصد كامالً مخالف

 صرفاً بر   كارشناسي  در مقطع  بدني  تربيت هاي  گرايش  به شجويان دان  با راهيابي  درصد افراد مورد مطالعه5 
 .اند  درصد كامالً مخالف43 نظر،   درصد بدون10،   درصد افراد موافق36. اند  كامالً موافق  عالقه مبناي

  ر مبناي ب  كارشناسي  در مقطع  مختلف هاي  گرايش  به  دانشجويان  با راهيابي  درصد افراد مورد مطالعه29 
 درصد كامالً 1 و   درصد مخالف7 نظر،   درصد بدون9،   درصد موافق54،   كامالً موافق  تخصصي  در آزمون موفقيت
 .اند مخالف

   به  دانشجويان  با راهيابي  درصد افراد مورد مطالعه20شود   مي  مالحظه4  ، رديف1   در جدول طور كه  همان
 آنها   و شغلي  تحصيلي  سوابق  و بررسي  در مصاحبه  موفقيت  بر مبناي رشناسي كا  در مقطع  مختلف هاي گرايش

 . بودند  درصد كامالً مخالف5 و   درصد مخالف11 نظر،   درصد بدون20،   درصد موافق41،  كامالً موافق

   تكميل براي   فعلي  در شرايط  و تخصصي  بازآموزي هاي  در مورد ايجاد دوره  درصد افراد مورد مطالعه28 
 درصد 4 نظر و   درصد بدون6،   درصد موافق60،   كامالً موافق  فعلي هاي  از گرايش  در هر يك  دانشجويان مهارت
 ).5  ، رديف1  جدول( بودند  مخالف

   داوطلبان  تحصيل ، با ادامة  درصد افراد مورد مطالعه45شود،   مي  مالحظه6   رديف1   در جدول طور كه  همان
   درصد مخالف3 نظر،   درصد بدون4،   درصد موافق47،   كامالً موافق  گرايشي  صورت ارشد به  كارشناسي ر مقطعد
 . بودند  درصد كامالً مخالف1و 

 (   عمومي  صورت ارشد به  كارشناسي  در مقطع  داوطلبان  تحصيل  با ادامة  درصد افراد مورد مطالعه3 
General ( درصد كامالً مخالف25،   درصد مخالف51 نظر،   درصد بدون9،   درصد موافق11،  كامالً موافق   

 ).7  ، رديف1  جدول(بودند 
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   در مقطع  تحصيل  با ادامة  درصد افراد مورد مطالعه29شود،   مي  مالحظه8  ، رديف1   در جدول طور كه  همان
 8 نظر،   درصد بدون5،   درصد موافق56،  مالً موافق دكترا كا  دورة  فعلي هاي  گرايش ارشد و در زمينة كارشناسي

 . بودند  درصد كامالً مخالف1 و  درصد مخالف

 در   داوطلبان هاي  ارشد همراستا با گرايش  كارشناسي  در مقطع  تحصيل  با ادامة  درصد افراد مورد مطالعه8 
 درصد 19 نظر،   درصد بدون29،  د موافق درص42،   و آزاد كامالً موافق ، مربيگري  مديريت  كارشناسي مقطع
 ).9  ، رديف1  جدول( بودند   درصد كامالً مخالف1 و  مخالف

   تربيت  محقق  با تربيت  درصد افراد مورد مطالعه26شود   مي  مالحظه10   رديف1   در جدول طور كه  همان
 درصد 54،   دكترا كامالً موافق  دورة علي ف هاي ارشد و دكترا در گرايش ، كارشناسي  كارشناسي  در مقاطع بدني
 . بودند  درصد كامالً مخالف1 و   درصد مخالف4 نظر،   درصد بدون14،  موافق

 در   قهرماني  و ورزش  عمومي  در بعد سالمت  ورزش  تغذية  با ايجاد گرايش  درصد افراد مورد مطالعه24 
 3 و   درصد مخالف7 نظر،   درصد بدون10،   درصد موافق55،   ارشد كامالً موافق  و كارشناسي  كارشناسي مقاطع

 ).11  ، رديف1  جدول( بودند  درصد كامالً مخالف

   علم  با ايجاد گرايش  درصد افراد مورد مطالعه29شود   مي  مالحظه12  ، رديف12   در جدول طور كه  همان
ارشد   و كارشناسي  كارشناسي  در مقاطع هرماني ق  و ورزش  هدفمند در بعد سالمتي  تمرينات  و طراحي تمرين

 . بودند  درصد كامالً مخالف3 و   درصد مخالف7 نظر،   درصد بدون6،   درصد موافق54،  كامالً موافق

 در   و قهرماني  در بعد سالمتي  و بازپروري  معلوالن  بدني  تربيت  با ايجاد گرايش  درصد افراد مورد مطالعه32 
   درصد كامالً مخالف3،   درصد مخالف9 نظر،   درصد بدون10،   درصد موافق45،   كامالً موافق سي كارشنا مقطع

 ).13  ، رديف1  جدول( ندادند   پاسخ  سؤال  اين  درصد افراد به1بودند و 

  هاي  ورزش  با ايجاد گرايش  درصد افراد مطالعه31شود،   مي  مالحظه14   رديف1   در جدول  همانطور كه
 5،   درصد موافق56،   كامالً موافق  فيزيوتراپي هاي  و كلينيك  ايجاد مراكز بازپروري  براي  درماني  و حركت اصالحي

 . بودند  درصد كامالً مخالف1 و   درصد مخالف4 نظر،  درصد بدون
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 در   قهرماني و  عمومي  در بعد سالمت  ورزشي  بيومكانيك  با ايجاد گرايش  درصد افراد مورد مطالعه31 
 3.  بودند  درصد مخالف5 نظر و   درصد بدون19،   درصد موافق42،  ارشد و دكترا كامالً موافق  كارشناسي مقاطع

 ).15  ، رديف1  جدول(اند   داده  كامالً مخالف  پاسخ  موضوع  اين درصد افراد به

   آموختگان  دانش  وظايف  و شرح  دروس  سرفصل  طراحي  ساختن  با محول  درصد افراد مورد مطالعه17 
   درصد بدون20،   درصد موافق34،   كامالً موافق  بدني  تربيت هاي  دانشكده  متوليان  عهدة  به  مختلف هاي گرايش

 . بودند  درصد كامالً مخالف3 و   درصد مخالف24نظر، 

 در  آموختگان  دانش  وظايف ح و شر  دروس  سرفصل  طراحي  ساختن  با محول  درصد افراد مورد مطالعه7 
 24،   درصد موافق28،   كامالً موافق  رشته  اين  به  باتجربه  و تحصيلكردگان  دانشجويان  عهدة  به  مختلف هاي گرايش

 . بودند  درصد كامالً مخالف8 و   درصد مخالف32 نظر،  درصد بدون

 در   تحقق  روح  مورد نظر و پرورش  در گرايش امه ن  پايان  در مورد ايجاد درس  درصد افراد مورد مطالعه31 
 درصد 3 و   درصد مخالف14 نظر،   درصد بدون16،   درصد موافق36،   كامالً موافق  كارشناسي  دانشجويان بين

 . بودند كامالً مخالف
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   تحقيق هاي  پرسش  به  پاسخ  درصد فراواني- 1  جدول
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 1 6 13 4 42 34 ...با گرايشي شدن تحصيل دردورة كارشناسي  1

 كارشناسي به سه گرايش مربيگري ،  با گرايشي شدن در دورة 2
 0 8 19 15 36 22 دو و ميداني، شنا، ژيمناستيك

 گرايش با گرايشي شدن تحصيل در دورة كارشناسي به سه 3
 1 9 20 19 30 21 مديريتي، مربيگري و آزاد

4 
با راهيابي دانشجويان به گرايش هاي مختلف كارشناسي 
برمبناي موفقيت در مصاحبه و بررسي سوابق تحصيلي و شغلي 

 داوطلبان
20 41 20 11 5 3 

با ايجاد دوره هاي بازآموزي و تخصصي در شرايط فعلي براي  5
 1 1 4 6 60 28 در هر يك از گرايش هاي فعليتكميل مهارت دانشجويان 

با ادامة تحصيل داوطلبان در مقطع كارشناسي ارشد به صورت  6
 1 1 3 4 47 45 گرايشي 

با ادامة تحصيل داوطلبان در مقطع كارشناسي ارشد به  7
1 3 صورت عمومي

1 9 5
1 

2
5 1 

۸ 
با ادامة تحصيل افراد در مقطع كارشناسي ارشد و در زمينة 

 ۱ ۱ ۸ ۵ ۵۶ ۲۹ ...رايش هاي فعلي دورة دكتري گ

۹ 
با ادامة تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد همراستا با گرايش 

 ۱ ۱ ۱۹ ۲۹ ۴۲ ۸ ...هاي داوطلبان در مقطع كارشناسي مديريت، مربيگري ، آزاد 

۱۰ 
با تربيت محقق تربيت بدني در كلية مقاطع و گرايش هاي فعلي 

 ۱ ۱ ۴ ۱۴ ۵۴ ۲۶ دورة دكتري

۱۱ 
در بعد سالمت عمومي و (با ايجاد گرايش علوم تغذية ورزش 

 ۱ ۳ ۷ ۱۰ ۵۵ ۲۴ ...در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد) ورزش قهرماني

۱۲ 
در بعد (با ايجاد گرايش علم تمرين و طراحي تمرينات هدفمند 

در مقاطع كارشناسي و ) سالمت عمومي و ورزش قهرماني
 ...كارشناسي ارشد 

۲۹ ۵۴ ۶ ۷ ۳ ۱ 

۱۳ 
در بعد (با ايجاد گرايش تربيت بدني معلوالن و بازپروري 

 ۱ ۳ ۹ ۱۰ ۴۵ ۳۲ در مقطع كارشناسي ) سالمتي و قهرماني 

۱۴ 
با ايجاد گرايش تربيت بدني و ورزش هاي اصالحي و حركت 

 ۳ ۱ ۴ ۵ ۵۶ ۳۱ ...درماني براي ايجاد مراكز بازپروري و كلينيك هاي فيزيوتراپي 

۱۵ 
در بعد سالمت عمومي و (يجاد گرايش بيومكانيك ورزشي با ا

 ۰ ۳ ۵ ۱۹ ۴۲ ۳۱ در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ) ورزش قهرماني
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  گيري  و نتيجه  بحث

   شناخت  زمينه  در اين  كه  بيشتر افرادي دهد كه  مي  نشان  رشته  اين  متخصصان ها و نظرهاي  ديدگاه  بررسي
   عالي  آموزش ها و مؤسسات  دانشگاه  در سطح  بدني  تربيت  رشتة  آموزش  كنوني ضعيت دارند، با و و تجربه
   را به  كارشناسي  دورة  آموختگان  دانش  راهيابي  فعلي ، نحوة  درصد افراد مورد مطالعه65   كه طوري به. اند مخالف
   از افراد مورد مطالعه  از نيمي ، بيش  بر اين الوهع. اند  مخالف  وضعيت دانند و با اين  مي  مورد نظر نامناسب مشاغل

   يك  درصد افراد معتقدند كه88اند و   و آزاد مخالف  دبيري  صورت  به  بدني  تربيت  رشتة  آموزش  فعلي با وضعيت
   فعلي هاي  از گرايش  در هر يك  دانشجويان  و توانايي  مهارت منظور تكميل  به  و تخصصي  بازآموزي هاي  دوره سري

  دهد كه  مي  نشان  كارشناسي  مقطع  نظر افراد در مورد آموزش بررسي.  شود بايد در نظر گرفته)  و آزاد دبيري(
  هاي  گرايش  صورت  به  كارشناسي  در مقطع  بدني  تربيت  رشتة  شدن  از آنها با گرايشي  از نيمي تقريباً بيش

اند   موافق ، شنا و ژيمناستيك  و دو و ميداني  مربيگري هاي  گرايش  صورت  به  و آزاد و همچنين ، مربيگري مديريت
 و   تحصيلي  سوابق  و بررسي و مصاحبه)  درصد83 (  تخصصي  در آزمون  موفقيت  افراد مورد مطالعه و اكثريت

 صرفاً   دانشجويان رد را كه رويك دانند و اين  مي شده  معرفي هاي  گرايش  به  راهيابي را چگونگي)  درصد61 ( شغلي
   حال با اين).  درصد38(كند   يابند، رد مي  راه  مربيگري هاي  گرايش  به  و استاني  ملي  قهرماني هاي  مقام براساس
   خود به  و عالقة  با ميل  كارشناسي  در مقطع  بدني  تربيت  دانشجويان اند كه  درصد افراد موافق41حدود 
   بيش تر اينكه  جالب مسئله. اند  مخالف  موضوع  درصد افراد با اين49هرچند حدود .  يابند نظر راه مورد  هاي گرايش
   روح  مورد نظر و پرورش  گرايش  به  مربوط نامة  پايان  درس با گنجاندن)  درصد67 (  از افراد مورد مطالعه از نيمي
 .اند  موافق  كارشناسي  در مقطع  و تفحص تحقيق

ارشد   كارشناسي  در مقطع  بدني  تربيت  رشتة  شدن  گرايشي  درخصوص  افراد مورد مطالعه  ديدگاه  بررسي
   گرايشي  صورت ارشد بايد به  كارشناسي  در مقطع  تحصيل  ادامة  درصد معتقدند وضعيت92  دهد كه  مي نشان

ارشد   كارشناسي  در مقطع  تحصيل  ادامة و فعلي   قبلي  درصد افراد با وضعيت14   فقط  كه  است  در حالي باشد، اين
 80 از   بيش از طرفي. اند  مخالف  موضوع  درصد افراد با اين76 و   بوده موافق)   عمومي  صورت  به  تحصيل ادامة(

و    گرايشي  صورت ارشد بايد به  كارشناسي  در مقطع  تحصيل  ادامة  وضعيت  معتقدند كه درصد افراد مورد مطالعه
  انجام)   حركتي  و يادگيري ، رشد و تكامل  ورزش ، مديريت  ورزش فيزيولوژي( دكترا   دورة  فعلي هاي در گرايش
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   محقق  تربيت ارشد و دكترا ضرورت  كارشناسي  در مقاطع  درصد افراد معتقدند كه80، حدود   بر اين عالوه. شود
 .ارد دكترا وجود د  دورة  فعلي هاي  گرايش در زمينة

 دكترا   موجود دورة  گرايش  سه ارشد تحت  كارشناسي  مقطع  شدن  گرايشي  زياد به مندي  با وجود عالقه
 افراد با  ، اين  افراد مورد مطالعه از جانب)   حركتي  و يادگيري ، رشد و تكامل  ورزشي ، مديريت  ورزش فيزيولوژي(

  هاي ، ورزش  و بازپروري  معلوالن  بدني ، تربيت  تمرينات و طراحي   تمرين ، علم  ورزشي  تغذية هاي ايجاد گرايش
 و   عمومي  دكترا در بعد سالمت  دورة  مذكور و حتي  در مقطع  ورزشي  و بيومكانيك  درماني  و حركت اصالحي
   گنجانده تكميلي   تحصيالت  آموزشي  مذكور بايد در برنامة هاي  رشته  و معتقدند كه  بوده  موافق  قهرماني ورزش
 ). درصد80حدود (شود 

   مختلف  از علوم  تركيبي  كه  ورزشي  و علوم  بدني  تربيت  گستردگي  به  با توجه  گفت توان  مي  طور كلي  به
،   استادان هاي  نظرها و ديدگاه  به  و باتوجه است...  و ، بيومكانيك ، آناتومي ، فيزيولوژي شناسي  روان همچون
   تربيت  به  جامعه  نياز مبرم  و نظر به  شدن  در مورد گرايشي  و دانشجويان  و متخصصان ، مربيان موختگانآ دانش
   كارشناسي  در مقاطع  بدني  تربيت  رشتة  شدن  گرايشي ، ضرورت  بدني  تربيت هاي  زمينه  در كلية  متخصص نيروي

 .شود  مي  احساس  از پيش  دكترا بيش  دورة  ديگر به يها  گرايش  كردن  اضافه ارشد و همچنين و كارشناسي
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