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  چكيده
- بدني بر موفقيت شغلي دانشهدف اين تحقيق، ارزشيابي ميزان تحقق اهداف آموزشي كارشناسي ارشد تربيت  

هاي آموختگان شاغل سال روش تحقيق توصيفي تحليلي است و جامعة آماري پژوهش كلية دانش. آموختگان شاغل است
پايايي بود كه بعد از تعيين روايي توسط متخصصان ورزشي، ساخته  بزار پژوهش پرسشنامة محققا. به بعد بودند 1374

 - هاي كولموگروفها از آزمونوتحليل داده براي تجزيه. دست آمد به 89/0آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 
- نقش آموزشايج نشان داد كه بين نت. اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن، خي دو و فريدمن استفاده شد

و  P= 01/0(دار وجود دارد آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني رابطة مثبت و معنا دانشهاي نظري و موفقيت شغلي 
598/0=r(هاي تحصيلي و شغل آنان تفاوت  آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني از تناسب گرايش بين نگرش دانش ؛
هاي آموزشي آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني از ويژگي ؛ و بين رضايت دانشP)=001/0(دار وجود دارد معنا

، )P= 038/0و  r=558/0(با موفقيت شغلي تنها در گرايش فيزيولوژي در دروس پايه ) دروس تخصصي، پايه، اختياري(
هاي اين پژوهش يافته). P= 027/0و  r =589/0(دار مشاهده شد نامه رابطة مثبت و معناهاي آزمايشگاهي و پايانتكنيك

هاي نظري و در كنار آن دروس عملي مربوط به آموختگان بهتر است به آموزشنشان داد كه براي موفقيت شغلي دانش
آموختگان ميزان تناسب گرايش تحصيلي خود را با نيازهاي بازار كار حدود همچنين دانش. هر گرايش توجه ويژه شود

منظور موفقيت در شغل، مطابق با نيازهاي بازار كار  در نتيجه الزم است محتواي دروس به. ردنددرصد عنوان ك 73
منظور توليد علم، خالقيت و كارآفريني در دانشجويان تقويت و زمينه براي توسعة ورزش  طراحي شود تا انگيزة الزم به

  . كشور فراهم شود
  

  هاي كليدي  واژه
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   مقدمه
گذاري مفيد و عاملي كليدي در توسعه محسوب امروزه، آموزش و بهسازي منابع انساني، نوعي سرمايه

تواند بازده اقتصادي چشمگيري داشته ريزي و اجرا شود، ميدرستي و شايستگي برنامه شود كه اگر بهمي
ر اين زمينه آموزش عالي نقش اساسي در تربيت منابع انساني براي جامعه دارد و امر د .)12(باشد 

هاي در اين راستا، تربيت بدني يكي از اهداف برنامه. كشدخطير تربيت نيروي متخصص را به دوش مي
- شمار مي هاي جهان بهآموزشي دانشگاه ةجزء حياتي در برنامشود و در واقع آموزش عالي محسوب مي

براي  عامل اساسيتواند بدني مي تربيتهاي و موفقيت در برنامهها اهميت كيفيت برنامه. )24( رود
از اهم  در جامعه بديهي است پاسداري از اين هنجارها .)28( باشد وري افراد جامعهسالمت و بهرهبهبود 

-گونه تكميلي است، به ويژه در دورة تحصيالت بهدانشگاهي  ةكرد قشر تحصيل واندركاران  وظايف دست

 تا ،استتربيت افراد متخصص و متعهد در تربيت بدني و علوم ورزشي  اين دورهسيس أهدف از تكه  اي
وتحليل مشكالت و  ارزيابي و تجزيه راهنمايي و نظارت، اجرا و ريزي،برنامه تحقيق، بتوانند به تعليم و

ع اهميت آموزش عالي و نقش آن در موفقيت در واق). 3( دنمسائل اين شاخه از علوم انساني بپرداز
ويژه آنكه محيط  به. يافته و همچنين در حال توسعه است شغلي مورد توجه بسياري از كشورهاي توسعه

شود تا كيفيت آموزش و اهداف آموزشي مورد نظر يافته موجب مي ها در كشورهاي توسعهرقابتي دانشگاه
لي را با اهميت در نظر بگيرند، چراكه كيفيت آموزشي و ارزشيابي المل ويژه دانشجويان بين دانشجويان به

تواند به در نظر گرفتن نيازهاي دانشجويان كمك كرده، موجب ها مياين دانشجويان از محيط دانشگاه
. المللي شود و نيز موفقيت شغلي اين دسته از دانشجويان را تضمين كندجذب ديگر دانشجويان بين

ترين چالش وزشي در كشورهاي در حال توسعه نيز جايگاه خاص خود را دارد و مهمارزشيابي كيفيت آم
منظور رشد و توسعة جامعه و  ها متناسب بودن آموزش با نيازهاي شغلي دانشجويان بهاين دانشگاه

  ).20(انداز است رسيدن به اهداف چشم
بيت بدني در دورة با توجه به كاركردهاي ورزش در جامعه ضرورت پرداختن به اهداف تر 

آموختگان تربيت بدني بايد صالحيت و شايستگي الزم را از  دانش. شودكارشناسي ارشد دو چندان مي
بر اين اساس، آموزش و شناخت نيازهاي . منظور فعاليت در جامعه داشته باشند طريق آموزش عالي به

وزش و بهسازي نيروي انساني در واقع توجه به آم. آموختگان تربيت بدني ضروري است آموزشي دانش
هدف نهايي آموزش، كارايي و اثربخشي بيشتر و بهتر است و الزمة  .دنبال دارد وري را بهافزايش بهره

در واقع با اين كار حلقة . بررسي و آگاهي از نتايج و بازده آموزش، فرايند ارزشيابي عنوان شده است
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يا ارزش  كه براي تعيين كيفيت، اثربخشي، استمي فعاليت رس نوعيارزشيابي . شودآموزشي تكميل مي
-در حقيقت ارزشيابي دوره ).30( آيددرسي به اجرا در مية يند، هدف، يا برنامافر ورده،افر يك برنامه،

هاي تر از چگونگي كم و كيف فعاليتآورد تا تصويري روشناي فراهم ميهاي آموزشي از يك سو، آينه
سازد تا نسبت به ريزان و كادر آموزشي كشور را مجهز ميي ديگر، برنامهدست آيد و از سو آموزشي به

هاي ها و فعاليتهاي مثبت و منفي برنامه آگاهي پيدا كنند و از اين راه به اثربخش كردن برنامهجنبه
- هدر اين زمينه، يكي از نتايج ارزشيابي برنامة آموزشي، انداز .)12(آموزشي نيروي انساني ياري رسانند 

توان برنامة آموزشي را اثربخش در راستاي از طرفي زماني مي. گيري ميزان تحقق اهداف آموزشي است
رسيدن به اهداف دانست كه نيازهاي آموزشي در راستاي رسيدن به موفقيت در شغل مورد نظر 

به  بتآموختگان نس ميزان پيشرفت كنوني دانشعبارتي موفقيت شغلي،  به. روشني تشخيص داده شود به
 هاي علمي شغلي و بهبود مهارت يارتقا ارشد از لحاظ ميزان درآمد، در كارشناسيتحصيل  قبل از

اي شده در اين زمينه ارزشيابي دانشجو از كيفيت آموزش عالي، روية شناخته ).19(تعريف شده است 
ي مراجع منظور ارزشيابي كيفيت آموزشي از سوي برخ آموختگان بههمچنين شايستگي دانش. است

آموختگان شايستگي علمي مورد ترديد واقع شده است و در مقابل برخي محققان از اين رويه كه دانش
  ).20(كنند الزم را براي ارزشيابي كيفيت آموزشي دارند، قوياً حمايت مي

اي در زمينة ارزشيابي تربيت بدني در كشور صورت گرفته است؛ هاي پراكندهدر اين راستا پژوهش
ها و مراكز آموزش عالي آموختگان دانشگاه جذب دانش، كه بيان داشت )1385(مله تحقيق بيات از ج

در طول دوران  بايدهايي است كه بخشي از آنها ها و ويژگيكشور در بازار كار منوط به داشتن توانايي
تحصيلي  هاي عدم تناسب بين اين فرايندها و مواد آموزشي رشتهشود و تحصيل در دانشگاه ايجاد 

ترين عامل موفق نبودن  مهم هاي مورد نياز بازار كار،ها و تواناييها با مهارتموجود در دانشگاه
بررسي «نيز، در تحقيقي با عنوان ) 1376(آقايي ). 6( آموختگان در كاريابي و اشتغال است دانش

اشت كه نحوة بيان د» از ديدگاه دانشجويان دنيبتربيت  ةارشد رشت كارشناسي وضعيت آموزش
هاي عملي و علمي دانشجويان تربيت بدني ارزشيابي نهايي استادان در دروس نظري و عملي از فعاليت

و  اسمعيلي). 5(كنند در حد مطلوبي نيست و دانشجويان تربيت بدني نسبت به آن اظهار نارضايتي مي
د كه واحدهاي درسي درصد دانشجويان معتقدن 3/92به اين نتيجه رسيدند كه ) 1378(همكاران 

اند كارشناسي ارشد تربيت بدني فقط تا حدودي متمايل به كم براي اهدافي كه خودشان نام برده
معتقدند كه واحدهاي درسي كارشناسي ارشد تربيت بدني فقط تا حدودي درصد  4/73مناسب است و 
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در پژوهشي ) 1380(ري همچنين عليزاده و نصي .)2( آنان مناسب است ةمتمايل به كم براي شغل آيند
به اين نتيجه » تربيت بدني و علوم ورزشي آموختگان رشتةبررسي مشكالت شغلي دانش«با عنوان 

كارشناسي با نياز جامعه و  آموختگان نامتناسب بودن دروس دورةرسيدند كه يكي از مشكالت دانش
كارشناسي تربيت  دورة ي برنامةنيز در پژوهشي مشابه به ارزياب) 1381(خلجي ). 11(شغلي ايشان است 

گيري خود بيان داشت كه آموختگان شاغل در استان مركزي پرداخت و در نتيجهبدني از ديدگاه دانش
كارشناسي  شناسي و تمرين دبيري بايد در دورةدر دروس نظري، تخصصي و اختياري دروس روان

پور  هادوي و مهدي). 8(نشجويان قرار گيرد ريزان و داتربيت بدني بيشتر مورد اهميت مدرسان، برنامه
، در پژوهشي به طراحي الگويي براي ارزشيابي دورة كارشناسي تربيت بدني پرداختند و وضعيت )1384(

همچنين آنها الگوي پيشنهادي ارزشيابي را در قالب . موجود اين دوره را نسبتاً مطلوب گزارش كردند
هاي آموزشي و درسي، امكانات و تجهيزات و ساختار ، برنامهعواملي مانند فرايند ياددهي، يادگيري

- ها و گروهدر ارزيابي دانشكده) 1385(نژاد و همكاران  حيدري). 18(سازماني و مديريت توصيف كردند 

هاي دولتي، كارايي اعضاي هيأت علمي و خدمات تخصصي و هاي آموزشي تربيت بدني در دانشگاه
بر اين نتايج آنها اثربخشي اين  عالوه. ها را تأييد كردندي در دانشگاهبودجه و بخش آموزشي و پژوهش

نيز در ) 1387(ميزاني ). 7(خدمات تخصصي اعضاي هيأت علمي را در محيطي بيروني تأييد كرد 
هاي كارشناسي ارشد را توانايي علمي و عملي محدود نامه پژوهشي از جمله مشكالت تدوين پايان

هنمايي نامناسب استادان راهنما و داور و نيز دسترسي محدود به منابع مالي دانشجويان، كيفيت را
در واقع به نظر وي ارزشيابي علمي دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به محتواي علمي . عنوان كرد

  ). 16(ها نامناسب بوده است دانشگاه
يلي رشتة تربيت بدني هاي تحصيالت تكمبه بررسي كيفيت دوره) 1390(در پژوهشي ديگر اتقياء 

هاي تربيت بدني كشور از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيأت علمي پرداخت و عنوان كرد در دانشكده
درصد ضعيف بود و دانشجويان كيفيت  96/76كيفيت محتواي آموزشي از ديدگاه دانشجويان با ميانگين

درصد مطلوب ارزيابي  3/47انگين هاي كارشناسي ارشد و دكتري را با ميريزي دورهمديريت و برنامه
درصد تا حدودي از كيفيت فضاهاي آموزشي و  26/40همچنين گروه مورد مطالعه با ميانگين. كردند

  ). 1(تجهيزاتي رضايت داشتند 
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است كه در پژوهشي به اين نتيجه ) 2006(1از جمله تحقيقات مشابه خارجي تحقيق پيترو اروين
ها  عاملي روشن در تعديل برداري پايين از مهارتو بهره) التتحصي(دست يافت كه كيفيت آموزش 

آموختگان  هاي نظري عاملي اساسي در موفقيت شغلي اين دانشدستمزدهاست كه در نتيجة آن آموزش
هاي معتبر كه از كيفيت آموزشي بااليي برخوردارند، التحصيالن از دانشگاه كه فارغ ايگونه بيان شد، به

  فن). 25(دست آوردن شغل و موفقيت شغلي دارند  به بخت بيشتري براي
 چين كشور سرتاسر در عالي آموزش آموختگان دانش روي تحقيقي در )2009( و همكاران 2ليانگ

طور  ها، بهآموزششده بودند، نتيجه گرفتند كه  التحصيل فارغ 3پكينگ دانشگاه در 2003سال كه
 .كندمي تقويت كار بازار در بردن سود براي راموختگان آ دانش توانايي و انفرادي هايمهارت مستقيم
 موجب يشغلنيازهاي  باآموزش  بودن متناسب كاردان و به كار اختصاص و بهتر و بيشتر آموزش

و در واقع فرايند ارزشيابي مطلوبي را براي آموزش در دانشگاه پكينگ  شودمي بيشتر درآمدو   وري بهره
هاي در تحقيقي به ارزيابي كيفيت آموزشي دانشگاه) 2008(همكاران  و 4آنجل). 22(عنوان كردند 

منظور ارزيابي  شده به ترين عوامل درنظرگرفتههاي تحصيالت تكميلي پرداختند و مهمانگلستان در دوره
دانشگاه از ديد دانشجويان را كيفيت علمي و ميزان ارتباط مراكز علمي با صنعت و متناسب بودن 

، در بررسي كيفيت )2011(و همكاران  5رجب). 27(شگاه با نيازهاي جامعه عنوان كردند هاي دانآموزش
هاي مالزي به اين نتيجه رسيدند كه ميزان رضايت دانشجويان تحصيالت آموزش عالي در دانشگاه

  . )26(هاي مالزي در حد متوسط و كيفيت آموزش و يادگيري نيز در حد متوسط بوده است تكميلي از دانشگاه
شغلي براي  ةاشتغال و آيند ةمسئل اجتماعي، هاي در حال حاضر يكي از مشكالت و بحران از آنجا كه

كار و اشتغال است، بنابراين مين انتظارات آنان بدين وسيله أها و تدانشگاه آموختگان ويژه دانش هجوانان ب
ايران كه با كثرت جمعيت  مانند ويژه در كشورهاي در حال توسعه، هيكي از مباحث اصلي اقتصادي ب

التحصيالن  هاي فارغاهميت اشتغال و رابطة آن با آموخته با توجه به  .)6( رودشمار مي به ،مواجهندجوان 
ارتباط دروس با نيازهاي  بين آموزش و اشتغال، ةتحقيقات پيشين رابطو با در نظر گرفتن اين نكته كه 

تحقق اهداف بين  ةتحقيقي مبتني بر رابطرسي نشده و نيز بر شغلي ةاز آيند فراگيران انتظارات شغلي،
كيفيت تا  ان تالش دارندمحقق، صورت نگرفته است كارشناسي ارشد در دورة و موفقيت شغليي آموزش

                                                           
1. Pietro&Urwin 
2. Fengliang 
3. Peking 
4. Angell  
5. Rajab  
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هاي مختلف و رابطة آن با موفقيت هاي نظري در دورة كارشناسي ارشد تربيت بدني در گرايشآموزش
هاي تا چه اندازه آموخته«اين پرسش پاسخ دهند كه به  ررسي كنند وشان را بآنان در شغل انتخابي

» و پاسخگوي نيازهاي شغلي آنان است؟ التحصيالن كارشناسي ارشد تربيت بدني متناسب با حرفه فارغ
تواند ضمن بررسي كيفيت سطوح علمي و آموزشي، پيوند مديران و پاسخ به اين پرسش مي

زي در بخش كارشناسي ارشد تربيت بدني را با نيازهاي جامعة ورزشي رياندركاران امر برنامه دست
ريزي آينده براي اين رشتة تحصيلي كمك كند، چراكه بايد گسترش افزايش دهد و به فرايند برنامه

  . كمي در آموزش عالي متناسب با كيفيت علمي، پژوهشي و نيازهاي متنوع و رو به رشد جامعه باشد
  

  شناسي تحقيقروش
هاي فردي از جمله جنس و تاريخ كاربردي است كه در آن ويژگي از نوعتوصيفي پيمايشي ش تحقيق رو

 ةكلي جامعة آماري پژوهش را. فراغت از تحصيل، نوع استخدام و محل خدمت بررسي شده است
- در گرايش 1374ي منتخب كشور كه از سال اآموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني در شهره دانش

از آنجا كه هدف اين تحقيق، . دهدهستند، تشكيل ميشاغل  التحصيل شده و فارغ بيت بدنيترهاي 
التحصيل،  آموختگان است و در اين راستا خود فارغ ها با موفقيت شغلي دانشبررسي تناسب آموزش

التحصيالني كه دوران دانشجويي را سپري كرده و اينك  محور است، رويكرد ارزشيابي از ديد فارغ
  . شودغول به كارند، بررسي ميمش

 هاي تحقيق كه شامل فقدان پراكندگيبا توجه به ماهيت تحقيق و با در نظر گرفتن محدوديت
شده،  پرسشنامة توزيع 310گيري هدفمند استفاده شد و در نهايت از التحصيالن بود، از روش نمونه فارغ
آموختگان  جامعة آماري شامل دانش. دوتحليل ش هاي آن تجزيهآوري و دادهپرسشنامه جمع 280

دولتي، آزاد، پيام نور و (هاي مختلف كشور هاي تربيت بدني از دانشگاهكارشناسي ارشد از همة گرايش
هاي كارشناسي ارشد در دفترچه و سايت سازمان براساس شمارش پذيرش) نفر 1043( )غيرانتفاعي
  .سنجش بود
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  آموختگان محل خدمت دانشنمونة آماري به تفكيك مؤسسة . 1جدول

 

التحصيالني بودند كه در  هاي تحقيق فارغدهد، اكثريت نمونهنشان مي 1كه جدول  گونه همان
  . التدريس ، پيماني و آزمايشي در حال تدريس بودند صورت حق دانشگاه به

دليل نبود ابزار استاندارد سازگار با اهداف تحقيق،  به. ها از پرسشنامه استفاده شدبراي گردآوري داده
ارزشي ليكرت طراحي شد  اي براساس مقياس پنجساخته موجود پرسشنامة محقق پس از بررسي منابع

كه پس از تأييد روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط استادان و متخصصان، ضريب پايايي آن نيز از 
سپس پرسشنامة مورد نظر ). 89/0(طريق مطالعة مقدماتي و محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ تأييد شد 

- داده. وتحليل آماري استفاده شد هاي حاصل براي تجزيههاي تحقيق توزيع شد و دادهودنيدر بين آزم

 .به رايانه وارد شد 1اساسپياس افزاري نرم ةبندي در بستشده پس از استخراج و دسته وريآ جمعهاي 
ها وتحليل داده يهبراي تجز .رسم نمودار استفاده شدو  هاي فراوانيتوصيفي از شاخصهاي دادهائة براي ار

اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن،  -هاي كولموگروف، از آزمونمار استنباطيآدر بخش 
  .اي فريدمن استفاده شدخي دو و رتبه

 

  نتايج تحقيق
آموختگان درصد دانش  8/57بدني شاغل، آموختگان كارشناسي ارشد تربيت در بررسي جنسيت دانش
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آموختگان در تاريخ فراغت از تحصيل دانش. آموختگان شاغل زن بودندرصد دانشد 2/42شاغل مرد و 
 درصد  7/16تاريخ فراغت از تحصيل . بندي و بررسي شدتقسيم 80- 88و  74- 79دو طبقه 

  . بود 80-88هاي درصد بين سال 3/83و  74-79هاي آموختگان بين سالدانش
 

 
  موختگان تربيت بدنيآ توزيع درصدي نوع استخدام دانش. 1شكل 

  
بدني شاغل به پنج طبقة رسمي قطعي،  ارشد تربيتآموختگان كارشناسي نوع استخدام دانش

درصد استخدام  6/35بندي شد كه از اين تعداد،  التدريس طبقه رسمي آزمايشي، پيماني، قراردادي و حق
درصد  3/23ماني، درصد استخدام پي 2/12درصد استخدام رسمي آزمايشي،  3/3رسمي قطعي، 

 .التدريس بود درصد استخدام حق 6/25استخدام قراردادي و 

  

  
 

  بدنيآموختگان كارشناسي ارشد تربيت مؤسسة محل خدمت دانشتوزيع درصدي . 2شكل 
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آموختگان كارشناسي ارشد تربيت دهد، مؤسسة محل خدمت دانشنشان مي 2كه شكل  گونه همان
ربيت بدني، باشگاه، دانشگاه، شهرداري، شركت نفت، آموزش و پرورش، بدني شاغل به نه طبقة سازمان ت

 3/13بندي شد كه وزارت تحقيقات و فناوري و پژوهشكده، آكادمي ملي المپيك و شغل آزاد طبقه
درصد  3/3درصد شهرداري،  9/8درصد دانشگاه،  7/56درصد باشگاه،  3/3درصد سازمان تربيت بدني، 

درصد پژوهشكده،  1/1درصد وزارت تحقيقات و فناوري،  1/1ش و پرورش، درصد آموز 10شركت نفت، 
  . درصد شغل آزاد را محل خدمت خود ذكر كردند 1/1درصد آكادمي ملي المپيك،  1/1

هاي نظري و  نقش آموزشداري بين منظور بررسي اينكه آيا ارتباط معنا در بخش استنباطي به
يا خير، ابتدا از آزمون  وجود دارد رشد تربيت بدنيآموختگان كارشناسي ا دانشموفقيت شغلي 

هاي براساس اين آزمون، توزيع آموزش. كولموگروف اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن استفاده شد
دار نيست، بنابراين توزيع معنا) Z ،065/0=P=309/1(و موفقيت شغلي ) Z ،402/0=P=893/0(نظري 

  . هر دو طبيعي است
ط بين اين دو متغير از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول براي بررسي ارتبا

  . نشان داده شده است 2
  ليغهاي نظري و موفقيت شآزمون پيرسون براي بررسي ارتباط بين آموزش .2جدول
  ضريب همبستگي  معناداري  متغير وابسته  متغير مستقل

 598/0 001/0 موفقيت شغلي هاي نظري آموزش
  

داري هاي نظري و موفقيت شغلي ارتباط معنادهد، بين آموزشنشان مي 2طوركه جدول همان
  . وجود دارد
آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني به  توزيع درصد فراواني تفاوت بين نگرش دانش. 3جدول

  هاي تحصيلي و شغل آنانگرايش
  متغير ارزش  درصد

7/7 
5/15  
5/35 
2/32 
5/5 

 

  خيلي كم
  كم
  طمتوس
  زياد

 خيلي زياد
  

  هاي گوناگون از ابتداي تحصيل در توانمندي شما مؤثر بوده است تفكيك رشته به گرايش
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هاي خيلي زياد و  ها يعني اكثريت پاسخدهنده درصد پاسخ 7/37دهد كه نشان مي 3نتايج جدول 
پاسخ متوسط  درصد نيز 5/35اند كه گرايش تحصيلي آنها با شغلشان مرتبط است و زياد ذكر كرده

هاي كم و خيلي كم گرايش تحصيلي خود را غيرمرتبط با شغلشان درصد با پاسخ 2/23اند و داده
  .انددرصد نيز به اين پرسش پاسخ نداده 6/3اند،  دانسته

هاي تحصيلي و آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني به گرايشبين نگرش دانشدر بررسي اينكه 
براساس آزمون خي دو . ري وجود دارد يا خير، از آزمون خي دو استفاده شدشغل آنان تفاوت معنادا

)701/35=2χ ،001/0=P (هاي آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني به گرايشبين نگرش دانش
  . تفاوت معناداري وجود دارد 001/0تحصيلي و شغل آنان در سطح 

 
 آموختگان با شغل آنانسب گرايش دانشبندي ميزان تنا بهرت منظور بهآزمون فريدمن  .4جدول

  
  گرايش  اولويت  ميانگين رتبه

  مديريت ورزشي  1  41/3

  شناسي ورزشي آسيب  2  14/3

  عمومي  3  11/3

  فيزيولوژي ورزشي  4  3

  بيومكانيك ورزشي  5  3

  رفتار حركتي  6  57/2

  
ميزان تناسب گرايش  آموختگان مديريت ورزشي از نظردهد، دانشنشان مي 4كه جدول  گونه همان

شناسي در رتبة دوم و در نهايت ميزان آموختگان آسيببا شغلشان در رتبة اول بودند و سپس دانش
  . آموختگان نسبت به تناسب گرايش رفتار حركتي با شغل آنان در رتبة آخر بودنگرش دانش

هاي آموزشي ويژگيآموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني از  در بررسي ارتباط بين رضايت دانش
  .نشان داده شده است 5با موفقيت شغلي، از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد كه نتايج در جدول 
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هاي هاي آموزشي با موفقيت شغلي براي گرايشآزمون اسپيرمن براي بررسي رابطة ويژگي. 5جدول 
  تربيت بدني

  گرايش  نوع  متغير مستقل  متغير وابسته ضريب همبستگي   معناداري
448/0 316/0 

  موفقيت شغلي

 دروس تخصصي
 دروس پايه 389/0 304/0  شناسي آسيب

 دروس اختياري 21/0  09/0
 دروس تخصصي  666/0  174/0

 دروس پايه  316/0  448/0  بيومكانيك
 دروس اختياري    
 دروس تخصصي  485/0  093/0

 دروس پايه  558/0  038/0  فيزيولوژي
 دروس اختياري  589/0  027/0
 دروس تخصصي  293/0  362/0

 دروس پايه  053/0  874/0  رفتار حركتي
 دروس اختياري    
مديريت  دروس تخصصي  072/0  457/0

 دروس پايه  172/0  457/0  ورزشي
 دروس اختياري    
 دروس تخصصي  219/0  354/0

 دروس پايه  247/0  308/0  عمومي
 دروس اختياري    

 
دهد، تنها در گرايش فيزيولوژي بين دروس پايه و اختياري با  نشان مي 5كه جدول  گونه نهما

  .دار نبوده استها اين رابطه معنادار وجود دارد و در بقية گرايشموفقيت شغلي رابطة معنا
شناسي براساس تعريف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شامل دروس پايه براي گرايش آسيب

دروس تخصصي . يل آماري پيشرفته، روش تحقيق، متون خارجي تخصصي و كامپيوتر بودوتحل تجزيه
شناسي پيشرفته، حركت اصالحي پيشرفته، فيزيولوژي دستگاه اعصاب مركزي،  شامل حركت

شناسي پيشرفتة ورزشي، سمينار در حركت اصالحي و  پاتوفيزيولوژي دستگاه اعصاب مركزي، آسيب
نامه و براي دروس انتخابي، ورزش شناسي و پايانركت اصالحي و آسيبشناسي، آزمايشگاه ح آسيب

شناسي معلوالن جسمي و ذهني، علم تمرين افراد ويژه،  معلوالن، اصول توانبخشي و فيزيوتراپي، روان
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در پرسشنامه براي بقية . و آزمون عضالني بود EMGدرماني و نوتواني، آشنايي با  درماني، حركت آب
  .دهندگان مشخص شدموعه دروس تخصصي، پايه و اختياري براي پاسخها، مجگرايش

  

  گيري بحث و نتيجه
هاي طور منظم در بيشتر رشته هاي نظام آموزش عالي مسئلة بسيار مهمي است كه بهارزيابي برنامه

 بديهي است كه ارزيابي جزء جدانشدني هر گونه فعاليت آموزشي اعم از. دانشگاهي انجام نگرفته است
تر هايي كه بتوانند هرچه سريعوجود مراكز آموزشي و پژوهشي و دانشگاه). 15(ريزي و اجراست برنامه

روزامد شدن خود در ابعاد مختلف علمي مطرح در سطح دنيا گام بردارند و در ساية اين تغيير   نسبت به
دام كنند و در ساية و تحول نسبت به روزامد شدن خود در ابعاد مختلف علمي مطرح در سطح دنيا اق

ترين اين تغيير و تحول نسبت به رشد و ارتقاي جامعه و توسعة آن نقش اساسي ايفا كنند، از اساسي
در اين زمينه تغيير و تحول در . ريزان راهبردي آموزش عالي در كشورها تلقي شده استوظايف برنامه

- يابي مبتني بر موفقيت شغلي دانشهاي آموزشي كارشناسي ارشد تربيت بدني بر مبناي ارزشبرنامه

بنابراين هدف . اي در بخش ورزش و توليدات علمي داشته باشدتواند تغيير و تحول سازندهآموختگان مي
اين پژوهش ارزشيابي ميزان تحقق اهداف آموزشي تربيت بدني كارشناسي ارشد بر موفقيت شغلي 

  . آموختگان شاغل بوددانش
هاي نظري و موفقيت شغلي وجود دارد كه با داري بين آموزشباط معنادر ابتدا عنوان شد كه ارت

) 2009(و فن ليانگ و همكاران ) 2008(، چيا و ميلر )2006(، پيتر و اروين )2000(نتايج ودلي و برتان 
هاي عملي هاي نظري پايه و اساس مفاهيم و آموزشرسد آموزشنظر مي به). 29،22،21(همخواني دارد 

دنبال آن دانش  داشته باشد و احتماالً در نظام استخدامي در بازار و رقابت، سرماية انساني و بهرا در پي 
هاي تربيت بدني هاي نظري مهم است و نيز اينكه هر كدام از گرايشآمده از تجربيات و آموزش دست به

اند كه نظر گرفته شدهنامه است، در هايي كه دروس نظري در ارتباط با دروس عملي مانند پاياناز رشته
كند، چراكه يكي از عواملي كه امروزه بر ماندگاري شغل اثر به كاربردي بودن هرچه بيشتر آن كمك مي

از آنجا كه دروس و ). 9(ها و مراكز آموزشي است هاي نظري در دانشگاهداشته است، توجه به آموزش
رسد نظر مي و مؤثري داشته است، بهآموختگان نقش مفيد هاي نظري در موفقيت شغلي دانشآموزش

كه در كنار اين دروس، بايد به دروس عملي و تخصصي هر گرايش توجه بيشتري معطوف شود، چراكه 
آموختگان از دروس عملي و تخصصي مرتبط با هر گرايش بيشتر باشد، انگيزة آنان هرچه رضايت دانش
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منظور  شده با نيازهاي بازار كار به ن دروس ارائهبنابراين براي تناسب بي. براي موفقيت شغلي بيشتر است
آموختگان بايد محتواي مواد و دروس آموزشي منطبق بر اهداف و نيازهاي بازار كار موفقيت شغلي دانش

آمده با تحقيق  دست از طرفي نتيجة به. تر شده و بينش مربوط به كار در آنها ايجاد شودباشد و تخصصي
ممكن است  .شود، همخواني نداردد دروس نظري موجب موفقيت شغلي نميكه عنوان كر) 1385(بيات 

  . گرفته باشد هاي انجامهاي متفاوت براي پژوهشتناقض در نتايج، حاصل ابزار و پرسشنامه
آموختگان تربيت بدني به تناسب شغل با همچنين اين موضوع بررسي شد كه بين نگرش دانش

). 10(همخواني دارد ) 1379(دارد كه با نتايج تحقيق صابونچي داري وجود گرايش آنان تفاوت معنا
-آموختگان مديريت ورزشي از نظر تناسب گرايش با شغلشان در رتبة اول و دانشبدين معنا كه دانش

آموختگان بيومكانيك و رفتار حركتي از نظر ميزان تناسب شناسي در رتبة دوم و دانش آموختگان آسيب
رسد كه به تناسب نظر مي آمده به دست با توجه به نتايج به. تبة آخر قرار داشتندگرايش با شغلشان در ر

هاي ويژه در گرايش آموختگان تربيت بدني، بهنيازهاي جامعه از ميزان توانايي و تخصص دانش
سازي  دليل عدم نهادينه همچنين ممكن است به. بيومكانيك و رفتار حركتي استفاده نشده است

هاي كاربردي، ها در بخش ورزشومكانيك و رفتار حركتي و عدم باور به كاربرد اين گرايشكاربردهاي بي
ها در ميزان تناسب تخصص با هاي اجتماعي، اين تفاوتشناسي ورزشي و نگرش مهندسي ورزش يا روان

از طرفي گرايش مديريت ورزشي ممكن است به اين دليل در اولويت اول . شغلشان وجود داشته باشد
هاي ورزشي در سطوح گستردة آموختگان باشد كه توسعه و ارتقاي سطح فعاليتناسب با شغل دانشت

بخش ورزشي، تعدد  هاي سالمتدليل گسترش حضور مردم در فعاليت آموزشي، تفريحي و قهرماني و به
 هاي دولتي و خصوصي نياز به وجود مديرانها، مشاغل، تسهيالت و خدمات ورزشي در بخشسازمان
  ).17(ديده، قلمرو مديريت ورزش را گسترده ساخته است تعليم

در ) 2007(و چيذري ) 1383(، همتي )1386(واجارگاه و شفيعي نتايج نهايي با نتايج تحقيق فتحي
دليل  رسد گرايش فيزيولوژي ورزش بهنظر مي به). 23،19،13(گرايش فيزيولوژي ورزشي همخواني دارد 

اي و همگاني كاربرد بيشتري پيدا كرده است، چراكه از ر بخش ورزش حرفهماهيت و نهادي شدن آن د
. نظر بسياري از محققان، دانش فيزيولوژي ورزش در دو يا سه دهة اخير پيشرفت چشمگيري كرده است

هاي ديگري سر برآورده است كه كاربردهاي عملي فراواني دارد امروزه از دل اين دانش پيشرفته، رشته
عبارتي كيفيت آموزشي  هاي آموزشي بيشتر باشد يا بهاقع هرچه ميزان رضايت از ويژگيدر و). 14(

اي از ديد هاي حرفهمتناسب با ميزان كاربردي بودن، پاسخگويي به نيازهاي شغلي و كسب مهارت
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آموختگان باالتر باشد، ميزان موفقيت بيشتر خواهد بود كه در مورد دروس تخصصي، پايه و دانش
شناسي اين رابطه معنادار نبوده هاي رفتار حركتي، مديريت ورزشي، بيومكانيك و آسيب ي گرايشاختيار

در بخش ) 1390(و اتقياء ) 1385(نژاد و همكاران ، حيدري)1384(پور است كه با نتايج هادوي و مهدي
، ميزاني )1378(و اسمعيلي و همكاران ) 1376(كيفيت آموزشي همخواني ندارد، ولي با نتايج آقايي 

هاي آموزشي و دروس مورد نظر نتوانسته است رسد كه ويژگينظر مي به). 5،2(همخواني دارد ) 1387(
كند، در واقع توسعة ريزان را بيشتر طلب ميموفقيت شغلي را افزايش دهد و اين امر لزوم توجه برنامه

چراكه مباني . كشور كمك كندتواند به توسعة ورزش هاي تربيت بدني و غناي آن مي دروس و گرايش
مند هاي تخصصي عالقهطور وسيعي گسترش يافته و در نتيجه مربيان به فعاليت علمي اين حوزه، به

ها در زمينة ورزش و ها و تخصصاند كه حاصل اين توسعه و تخصصي شدن، افزايش تعداد حرفهشده
ر گسترش مباني علمي رشته مؤثر طور وسيعي د پيدايش اين قلمروهاي تخصصي به. تربيت بدني است

با وجود تخصصي شدن، هدف تمام اين قلمروها، مطالعة حركت انسان از ديدگاه اختصاصي . بوده است
هاي مختلف بدني، شناخت و آگاهي از حيطه اي در رشتة تربيتاست و در اين ميان براي يك فرد حرفه

هاي آموزشي رو توجه به ويژگي ازاين). 5(د تخصصي و درك همبستگي متقابل آنها اهميت فراواني دار
  . براي رسيدن به اين اهداف براي جامعه ضروري است

، )1987(رسد با توجه به تعريف ارزشيابي از ديدگاه وارتن و سندرز نظر مي گيري كلي بهدر نتيجه
كيفيت و ، )30(منظور تعيين كيفيت و اثربخشي برنامة درسي تعريف شده است  كه فعاليت رسمي به

آموختگان با اهداف مورد نظر وزارت هاي تربيت بدني از ديدگاه دانش ميزان كارايي هر كدام از گرايش
آموختگان در مورد موفقيت شغلي به ها فاصله دارد و همچنين نگرش دانشعلوم در هر كدام از گرايش

آموختگان متناسب نبوده و شكارگيري دانش در تجارب دان ها و كيفيت آموزشي، ميزان بهتناسب ويژگي
هاي كارگيري توانمندي آنها همسو با شغل آنها نبوده است، بنابراين نقايص موجود در برنامه همچنين به

ريزان و استادان اين حوزه آموزشي و متناسب نبودن آن با نيازهاي جامعه بايد از سوي مديران و برنامه
مدنظر قرار گيرد و اين مهم از طريق تجديد نظر در  آموختگانبراي اثربخشي، كارايي بيشتر دانش

  . پذير است هاي آموزشي و استانداردسازي آن امكانبرنامه
هاي هاي آموزشي متناسب با نيازهاي جامعه و كاربردي بودن برنامهدر نهايت، تدوين هدف
هاي آموزشي و ي برنامهمنظور استانداردساز هاي آموزشي و تجديد نظر آن بهآموزشي، بازنگري در برنامه

تواند ريزان، ميهاي شغلي از سوي برنامهمتناسب ساختن محتواي آموزشي و پژوهشي متناسب با مهارت
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توسعه مفهومي است چراكه . آموختگان باشدوري براي دانشگامي مؤثر در راستاي توسعة ورزش و بهره
عبارتي توسعه  كه با رشد متمايز است؛ به عنوان كيفيت ياد كرد توان از آن بهكه در آموزش عالي مي

بنابراين در آموزش عالي نيز توجه به كيفيت ). 4(افزايش ظرفيت و توانايي است نه افزايش دستاورد 
-موجب افزايش آگاهي دانشدر واقع كيفيت يادگيري بايد . تر از كميت تلقي شوديادگيري بايد مهم

شده  هاي يادگرفتهها و استفاده از مهارتعاليق و مهارت آموختگان از جامعه از طريق تحقيق، گسترش
  . در جهت موفقيت شغلي شود

  پيشنهادهاي كاربردي
 هاي آموزشي تربيت بدني؛ايجاد ساختاري مناسب براي برنامه  
 هاي آموزشي تربيت بدني مشاركت اعضاي هيأت علمي در ارتقاي كيفيت هرچه بيشتر برنامه

  هاي تربيت بدني؛هاي آموزشي با محتواي شغلي گرايشه بيشتر برنامهمنظور ايجاد تناسب هرچ به
 ها؛كارگيري راهبرد يادگيري دانشجومحور در دانشكده به  
 هاي ها و تركيب شدن گروه تربيت بدني با گروهتأكيد بر تحقيق و توسعه در مراكز علمي، دانشكده

هاي تربيت  اي هريك از گرايشرشته بين با در نظر گرفتن ماهيت) تجارت، اقتصاد، ارتباطات(ديگر 
 هاي علمي و در نتيجه حمايت از ارتقاي كيفيت آموزشي؛بدني با ديگر رشته

 اي كارآفريني هاي كارآفريني و ايجاد خدمات مشاورهتقويت نظام آموزشي با تأكيد بر برگزاري دوره
 ربيت بدني؛منظور افزايش سطح دانش تئوري و عملي همراه براي دانشجويان ت به

 هاي تربيت بدني با صنعت ورزش و تأسيس مركز ايجاد و تقويت ارتباط مراكز علمي دانشكده
طور پژوهشگاه تربيت هاي تربيت بدني و همينتحقيق صنعت ورزش در راستاي حمايت دانشكده

 منظور موفقيت شغلي متناسب با سازي دانش بهمنظور نوآوري در علوم ورزشي و تجاري بدني به
 هاي تربيت بدني و علوم ورزشي؛ هريك از گرايش

 هاي كيفي منظور تقويت سيستم آموخته هاي تربيت بدني بههاي آموزشي در گرايشارائة دوره
هاي كارآفريني و ارتباطي متناسب با توانايي آنان در تطابق با محيط دانشجويان مانند تقويت مهارت

 .و جامعه
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  و مĤخذ منابع 
هاي تحصيالت تكميلي رشتة تربيت بدني و علوم بررسي كيفيت دوره"). 1391( .هيداتقياء، نا.1

اعضاي هيئت علمي و مديران اين  ."هاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويانورزشي در دانشگاه
 .36 – 13:، ص16، شمارة 4مطالعات مديريت ورزشي پژوهشگاه تربيت بدني، دورة . هادوره

تربيت بدني كارشناسي  ةهاي تدريس مدرسان رشت بررسي ويژگي" .)1378( .اسماعيلي،محمدرضا.2
-  علومة دانشكد دانشگاه تربيت مدرس، كارشناسي ارشد، ةنامپايان ".ارشد از ديدگاه دانشجويان

 .128-1:، صانساني

بررسي وضعيت شغل و " .)1379( .رضاچيان، هاشم و كيامنش، علياسمعيلي، محمدرضا و كوزه.3
چهارمين همايش  ".آموختگان كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشيدانشحرفة 

 .ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيالن

ريزي تعاملي، مديريت هماهنگ با تحول براي ساختن آيندة برنامه" ).1389( .ايكاف، راسل.4
  .16ص  ،نشر مركز: ترجمة خليلي شوريني، سهراب،تهران .")چاپ پنجم(سازمان 

از ديدگاه ) مقطع ارشد(بررسي وضعيت آموزش رشتة تربيت بدني ". )1376( .آقايي، نجف.5
 . 129-1:  ص نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس،پايان ".دانشجويان

 ةبررسي انتظارات شغلي دانشجويان تربيت بدني از اشتغال و آيند". )1385( .فاطمه بيات،.6
 .136- 1 :، صدانشگاه پيام نور كارشناسي ارشد، ةنام نپايا ."شغلي آنان

ها و ارزيابي كارايي دانشكده"). 1385( .نژاد، صديقه، مظفري، امير احمد، محقر، عليحيدري.7
هاي دولتي با استفاده از مدل رياضي تحليل هاي آموزشي تربيت بدني دانشگاهگروه

  .18-7 :ص ،2المپيك، سال چهاردهم، شمارة . "هاپوششي داده
-دورة كارشناسي تربيت بدني از ديدگاه دانش ارزيابي برنامة" .)1381( .حسن خلجي،.8

 .72- 55 :ص ،13نشرية حركت، شمارة  ".آموختگان شاغل در استان مركزي

ارتباط آموزش عالي و بازار كار در ژاپن، دانشگاه  .)1380( .سركارآراني، محمدرضا.9
، بهار و تابستان 37و  38: ، شمارة 11دورة . ژوهشي علوم انسانيپ-فصلنامة علمي ".)س(الزهرا
 .280-237 :، ص 1380
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هاي  پژوهشي دوره-بررسي كمي و كيفي وضعيت آموزشي" .)1379( .رضا صابونچي،.10
هاي  كارشناسي ارشد تربيت بدني از ديدگاه دانشجويان اين مقطع تحصيلي در دانشگاه

علوم  ةدانشكد دانشگاه شهيد بهشتي، كارشناسي ارشد، ةنام پايان ".مجري و مستقر در تهران
  .145 -1 :، صشناسي تربيتي و روان

آموختگان بررسي مشكالت شغلي دانش" .)1380( .عليزاده، محمدحسين، نصيري، خسرو.11
 .89 -77 :، ص7نشرية حركت، شمارة  ."رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي

هاي سنجش اثربخشي دوره" .)1387( .ا و عبدالهي، جوادپور، محمدرضعيدي، اكبر و علي.12
  .32- 26 :ص. ، سال نوزدهم200ماهنامة تدبير، شمارة  ".آموزشي

درسي  ارزشيابي كيفيت برنامة" .)1386( .فتحي واجارگاه، كوروش و شفيعي، ناهيد.13
مطالعات پژوهشي انجمن  -علمي نشرية .")درسي آموزش بزرگساالن مورد برنامه(دانشگاهي

 .26 – 1:ص. 5 برنامة درسي ايران، سال دوم، شمارة

چاپ (اصول بنيادي فيزيولوژي ورزشي "). 1390...(گائيني، عباسعلي، دبيدي روشن، ولي ا.14
 .660- 1 :تهران، ص: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني .")هفتم

ريزي آموزشي در مقطع رشتة برنامه ارزيابي كيفيت برنامة درسي" ).1379. (مال محمدي، آمنه.15
 .124- 1: شناسي و علوم تربيتي، ص نامة كارشناسي ارشد، تهران، دانشكدة روانپايان ".كارشناسي ارشد

نامة كارشناسي ارشد تربيت بدني و  بررسي مشكالت تدوين پايان"). 1387( .ميزاني ، مهران.16
كارشناسي ارشد، دانشكدة تربيت بدني، نامة  پايان ".هاي منتخبعلوم ورزشي در دانشگاه

  .1ص: دانشگاه تهران، چكيده
هاي مجموعه گزارش). 1382(وزارت علوم و تحقيقات و فناوري سازمان سنجش آموزش كشور .17
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