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 چکیده 
و  يزمان طیتواند مطابق با شرايم ،یانتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسر ندیفرا 

حاضر در نظر  قیتحق نیبنابرا؛ باشد ریرپذیتاث یمتعدد یهااز عوامل و مالک يمکان
-تیثر را در انتخاب رشته تربؤم يتیو جنس يخانوادگ ،يفرهنگ ،يدارد عوامل اجتماع

. پژوهش حاضر به صورت دینما يبررس 93-95 ینکور سراسرداوطلبان کتوسط  يبدن
نفر  91به تعداد  يبدنتینفر از داوطلبان رشته ترب 313آن  و جامعه آماری بوده يشیمایپ

 -95و مازندران در سال تحصیلي  گلستان سمنان، یهانفر دختر از استان 114پسر و 
با جامعه آماری  ربرانمونه ب يبه صورت کل شمار، به عبارت ینمونه آمار د.بودن 1393

 يعلم هایبوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش
های آمار  ها عالوه بر شاخص شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده دییأو اعتبار آن ت یيروا

ری رگرسیون و نرم افزار آما همچون ضریب همبستگي و ياز آمار استنباط ،توصیفي
spss  .نشان داد که شش عامل مهم در انتخاب رشته  قیتحق یهاافتهیاستفاده شد

خانواده، دوستان، بستگان درجه  ،يبدنتینقش دارد. از نظر دانشجویان ترب يبدنتیترب
 تیلفه اول هستند عامل دوم، کسب موقعؤم يلیو مشاوران تحص رانیاول و دب

 گریاست. از د يلیرشته تحص نجذاب بودعامل سوم، عالقه و جالب و  و ياجتماع
 ،يطورکل . بهاست يلیداوطلب، شغل پدر و مادر و رشته تحص تیجنس ،ثرؤعوامل م

خود از  يلیدر انتخاب رشته تحص يبدنتیگرفت که داوطلبان رشته ترب جهینت توانيم
عوامل  نیو تأثرات ب ریو مهم نحوه تأث ياما نکته اساس رند،یپذ يم ریعوامل متعددی تأث

مرحله به مرحله از چه  انیداد که دانشجو صیتشخ دیبا ،دیگر مختلف است؛ به عبارت
 ،که قصد وارد شدن به دانشگاه را دارند يو از زمان رندیپذيم ریکمتر تأث ای شتریب يعوامل

به انجام مطالعات  ازینبررسي این امر، که  نندیبيرا برای خود تدارک م یيهاچه برنامه
 دارد. شتریب
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Abstract 
The process of choosing candidates for the entrance 

examination, may, in accordance with the conditions of 

time and place numerous factors and criteria to be 

withdrawn. The research investigates the social factors, 

cultural, family and gender in the selection of candidates 

for the entrance examination for physical education 94-

93 study.The present study was to survey a sample taken 

from 212 volunteers, 97 male and 115 physical 

education for girls from the provinces of Semnan, 

Mazandaran and Golestan in 1393 were 94 students in 

the total number of samples, ie samples of equal with the 

population. The instrument was a questionnaire whose 

validity and reliability were confirmed using scientific 

methods. To analyze the data, descriptive and inferential 

statistics as well as correlation and regression spss 

statistical software was used. The results showed that six 

important factor in the choice of physical education is 

important. Physical education students, family, friends, 

relatives and teachers and school counselors are the first 

component of the second factor, the acquisition of social 

status, the third factor, of course, is interested and 

interesting. Other factors that influence the sex of 

volunteer, career and discipline are parents. In general, it 

can be concluded that the voluntary physical education 

in their chosen field of study of the impact of various 

factors accept, But the major impression of the various 

factors; In other words, it must be recognized that 

students step by step what factors are more or less 

affected And when you want to get into university, What 

are your plans for the provision of further studies are 

needed to see. 
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 مقدمه
که  استای رشته میان رشته و علوم ورزشي یک بدنيتربیت

از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان 
سری کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکاستفاده مي

التحصیل تا جایي که فارغ ،باشدی پزشکي ميهای پایهرشته
شود و از انسان آشنا ميبا جسم  ،یارآن تا حد یک پزشک

سوی دیگر بخشي از دروس این رشته شامل علوم تربیتي 
ها آشنا نش و واکنش انسانکاست تا دانشجوی این رشته با 

شود و بتواند به عنوان یک مربي با ورزشکاران یا دانش 
این  دیگر از ابعاد يآموزان به درستي برخورد کند. باالخره یک

یعني دانشجو، علوم ورزشي  ت؛اسرشته شامل علوم ورزشي 
-بیند تا بتواند در رشتهرا به صورت علمي و عملي آموزش مي

های مختلف ورزشي مهارت داشته باشد و همچنین توانایي 
 .تحقیق در علوم ورزشي را به دست بیاورد

از تواند مورد عالقه برخي  رشته تربیت بدني مي
ورزشي خوبي که از توانائي جسماني و سابقه  يآموزان دانش

از  يانتخاب همچنین ممکن است، واقع شود و ارندبرخورد
های این رشته به  در هر دو صورت جاذبه باشد. روی ناچاری

های علمي و ظهور آنها در کالس بسیار عمليِ آن کالس
-التحصیالن دبیرستانو فارغ دانش آموزان عالقمندی .است

 تا شده وجبم ،های دانشگاهيرشته در تحصیل ادامه ها به

ورودی  هایآزمون از آنان در توجهي قابل تعداد ساله همه
در  (1345نصر ) کنند. و آزاد شرکت دولتي هایدانشگاه
ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب ای نشان داد که مهممطالعه

رشته دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه به ترتیب، شامل 
دانشگاه، استعداد شخصي، گردد: صرفا ورود به موارد زیر مي
دوستانه در تحصیل این رشته، اهمیت و نوع امکان خدمت

 هادوی،) ها از نظر علمي و پیدا کردن شغلاعتبار رشته

موثر بر  ( در بررسي تحلیلي عوامل1311(. معتبری )1314
نفر از دانشجویان ترم اول، دریافت که  539انتخاب رشته 

اند که بیشتر عوامل فردی اکثریت دانشجویان ابراز داشته
مانند عالقه و انگیزه تحصیلي بر انتخاب رشته آنها  زیستي

تأثیر داشته تا عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی و 
ای آموزشي و کنکور سراسری. در برخي دیگر، مؤسسه

صورت گرفته  انتخاب رشته تنها به خاطر ورود به دانشگاه
های دیگر یان در رشتهطوری که شماری از دانشجوبود، به

 ای نداشتنددانشگاه در حال تحصیل بودند که به آن عالقه
های ترین مالک(. در مطالعه نصر، مهم1319 تندنویس،)

ورود به دانشگاه عبارت بودند از عالقمندی به رشته، امکان 
(. 1) های علميادامه تحصیل، تناسب رشته با توانایي

ی فت که انتخاب رشته( در تحقیقي دریا1313مجتهدی )
درصد باالیي از دانشجویان سال اول دانشگاه، به خاطر فشار 

هایي بوده است که بعد از خانوده به ادامه تحصیل در رشته
التحصیلي درآمد بیشتر و منزلت اجتماعي باالتری داشته فارغ
 (.3001نصر و همکاران.) باشد

 مختلفي نتایج ایران از خارج در شده انجام مطالعات در

( 1999) 1و وسپر اسمیت هاسلر، جمله از است، آمده به دست
 گرفتن نظر در که بردند ( پي3001) 3دیتو و نولند دیویس، و

 تحصیلي رشته انتخاب در توانایي، مثل تحصیلي عوامل

 در (.9، 4) است داشته کلیدی نقش آمریکایي دانشجویان

-مهم ه،دانشگا اول سال ( دانشجویان3001) 3راید تحقیق

 و فردی ویژگي را خود تحصیلي رشته انتخاب عامل ترین
 (.3001دیویس و همکاران، ) اندکرده ذکر تصمیم شخصي

 رشته انتخاب بر مؤثر عوامل بررسي در (3003) 5دیلي

 عوامل اوالً را تأثیر بیشترین که در دانشگاه، پي برد تحصیلي

 و تهرش به عالقه نیز و فردی دانش ها،ارزش مثل فردی

 4کرن .(3003رید و همکاران، ) دارند خانوادگي عوامل سپس
سپس در نظر  و نظر والدین در تأثیر خود مطالعه ( در3000)

 رشته انتخاب در عوامل سایر از ترمهم را آینده شغل گرفتن

 در (.3003دیلي و همکاران، ) است کرده ذکر تحصیلي

 و حرفه هب دستیابي شغلي و مسائل نقش دیگر، هایپژوهش
 عامل، اولین به عنوان تحصیلي رشته انتخاب در باال درآمد

کرن و همکاران، ) است گرفته قرار بیشتری تأکید مورد
 تحصیلي رشته انتخاب در همساالن و وستاند نقش (.3000

 ( و نیز1980) 9موتزان و ریتزس مطالعات در نیز دانشگاه یا

 است دیگر عوامل از تر(، پررنگ1990) 1ویلیامز و هالیتان
 رشته انتخاب در خانواده (. تأثیر1991پارسون و همکاران، )

 دلمان و پیرسون مطالعات در نیز دانشگاه به ورود داوطلبان

 عوامل از بیشتر (3000) 9ساندرز و بلچر فریسبي، و 8جنکینز

بدني در حیطه تربیت (.1990هالینا و همکاران، ) است دیگر
 قابلیت و جسماني وضعیت بررسي ضمن (،1314) هادوی نیز

در  بدني،تربیت رشته کارشناسي دوره به ورود داوطلبان
 معیارهای انتخاب در که کندمي اعالم پیشنهادها بخش

                                                                     
1. Hossler, Schmidt & Vesper 

2. Davis, Noland & Deato 

3. Reid 

4. Daly 

5. Kern 

6. Reitzes & Mutran 

7. Hallinan & Williams 

8. Pearson & Dellmann-Jenkins 

9. Frisbee, Belcher & Sanders 
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توجه  نکته دو به باید بدني، تربیت رشته داوطلبان گزینش
 اهداف نمودن دنبال بر عالوه اختصاصي گزینش نمود: الف(

انتخاب  کلي معیارهای با ماهنگه باید بدني، تربیت اصلي
 باشد؛ ب( در سنجش سازمان وسیله به کشور دانشجویان

دروس  محتوای با که شود استفاده معیارهایي از افراد گزینش
 باشد مستقیم ارتباط در داوطلبان آینده حرفه و تحصیلي دوره

 با پژوهشي نیز در (1319) تندنویس (.1980ریتز و همکارن،)

 دانشجویان ورزشي و تحصیلي سوابق وصیفيت عنوان مطالعه

 کل درصد 1/95کارشناسي، به این نتیجه رسید که  مقطع

 درصد 13 دیپلم معدل و تجربي بوده دیپلم دارای دانشجویان

 بود. میانگین 11 تا 15 بین دختران درصد 8/13 پسران و

 کارشناسي مقطع در از پسران بود. بیشتر دختران دیپلم معدل

 تا 19 بین پسران درصد 9/53 دختران و درصد 5/11 معدل

از پذیرفته  درصد 90 حدود بود و معدل کارشناسي 11
درصد از  4/93بود.  11 تا 15 بین ارشدکارشناسي شدگان

 1/4اند. تنها بوده بدنيتربیت رشته التحصیلفارغ دانشجویان
 کارشناسي در سال بعد در  مقطع التحصیالندرصد از فارغ

 یا سه درصد آنها 50اند، پذیرفته شده شناسي ارشدمقطع کار

 دوره به ورود به موفق التحصیليفارغ از پس سال چهار

 (.1319 تندنویس،) اندهشد ارشد کارشناسي
سالمت بدن و ورزیدگي آن از بسیاری جهات بر روی 

گذارد و ظرفیت انجام کار و تولید افراد سالمت روان اثر مي
گرچه . بخشد و کیفیت زندگي را بهبود مي جامعه را باال برده

التحصیالن این رشته آنقدر مهم است که  له اشتغال فارغأمس
برسیم  ولي ما باید به این فرهنگ ،باید از شعار دوری نمائیم

نیست و حرکات  نامش ورزش يکه هر جنب و جوش
، گرچه در کوتاه مدت زا باشدتواند آسیب خودسرانه مي

. فرایند انتخاب رشته داوطلبان کنکور متوجه آسیب نشویم
تواند مطابق با شرایط زماني و مکاني از عوامل سراسری، مي

های متعددی تاثیرپذیر باشد. داوطلبان کنکور و مالک
های متنوع دانشگاهي رو به رو سراسری زماني که با رشته

شوند، در واقع مجبور هستند تصمیم خویش را اتخاذ مي
گیرند، چون بین عوامل متعدی را در نظر مي نماید و در این

گردد و در زندگي آتي آنها این امر به آینده آنها برمي
باشد. با توجه به اهمیت موضوع، بررسي این تاثیرگذار مي

اندرکاران نظام  تواند بر حسب نیازهای دستعوامل مي
دادهای مورد آموزش عالي، جهت رسیدن به یکي از برون

ش عالي، یعني نیروی انساني متخصص مورد انتظار آموز
جهت در دانشجویان شد، ذکر استفاده قرار گیرد. چنانکه

 در تحصیلي رشته انتخاب خصوص در خود هایگیری

 اساسي نکته اما پذیرند؛مي تأثیر متعددی دانشگاه، از عوامل

 است؛ به مختلف عوامل بین تأثرات و تأثیر مهم، نحوه و

 به مرحله دانشجویان که داد تشخیص دبای عبارت دیگر،

 از پذیرند ومي تأثیر کمتر یا بیشتر عواملي چه از مرحله

 هایيبرنامه چه دارند، را دانشگاه به شدن وارد قصد که زماني

 باید مسأله این بینند. برای بررسيمي تدارک خود برای را

 و رشته انتخاب خصوص در دانشجویان گیریجهت نحوه

شود، بنابراین تحقیق  تبیین و آنها بررسي نظر ردمو دانشگاه
عوامل اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و حاضر در نظر دارد 

بدني توسط  جنسیتي موثر را در انتخاب رشته تربیت
 بررسي نماید. 93-95داوطلبان کنکور سراسری 

 

 روش تحقیق
 روش است که به پیمایشي -توصیفي نوع حاضر از پژوهش

بر  زیرا محقق شد؛ انجام پرسشنامه از استفاده با و میداني
به  فقط و داشت تأکید مستقل متغیرهای دستکاری عدم

 پرداخت. بین متغیرها احتمالي روابط بررسي
داوطلبان نفر از  313 آماری پژوهش حاضر را جامعه

نفر دختر از  114نفر پسر و  91به تعداد  بدنيرشته تربیت
 تحصیلي سال در مازندرانگلستان و  های سمنان،استان

به صورت کل شمار،  نمونه آماری تشکیل دادند. 1393 -95
آماری بوده است. ابزار  جامعه نمونه برابر با به عبارتي

-پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش

به منظور تجزیه و  های علمي، روایي و اعتبار آن تأیید شد.
از آمار  ،های آمار توصیفي شاخصها عالوه بر  تحلیل داده

 افزارنرم و رگرسیون واستنباطي همچون ضریب همبستگي 

 استفاده شد.  spssآماری 
 ساخته و بر اساس طیف محق پرسشنامه پژوهش، ابزار
 اختصاصي اهداف به توجه با که بود ای لیکرتپنج درجه

 مشخصات زمینه در دارای سئواالتي و شده پژوهش، تنظیم

 همچنین بود. دانشجویان ي و اطالعات دموگرافیکيتحصیل

 رشته در تحصیل ادامه دالیل و هاانگیزه پرسشنامه، این

-95سال  دیدگاه داوطلبان کنکور سراسری از بدني راتربیت
 از پرسشنامه روایي بررسي برای کند.مي ارزیابي 1393

با  و شد استفاده متخصصین در حوزه مرتبط و اساتید نظرات
 ایشان، نظرات و اصالحات اعمال و دلفي روش از فادهاست

 ارزیابي اعتبار برای گردید؛ همچنین تأیید پرسشنامه روایي

 از تعدادی آزمایشي، مطالعه یک در پرسشنامه، دروني
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 از استفاده با سپس و شد توزیع بین داوطلبان هاپرسشنامه

 دست به 83/0برابر  پرسشنامه اعتبار کرونباخ، آلفای ضریب

 است. پرسشنامه تأیید برای قبولي مورد میزان که آمد
 از پس اطالعات، آوریجمع و پرسشنامه اجرای جهت

مجوز  اخذ به نسبت دانشگاه مازندارن، از نامهدریافت معرفي
دردانشکده  حضور برای الزم مجوزهای ادامه، شد و در اقدام

ملي محل برگزاری آزمون ع) بدني دانشگاه مازندرانتربیت
 و در دانشگاه حضور با گردید؛ سپس صادر بدني(تربیت

 حضوری به صورت هاپرسشنامه مربوطه، اساتید با هماهنگي

 دانشجویان نسبت توجیه از شد. پس نمونه توزیع افراد بین

 آنها پژوهش، از اهداف و پرسشنامه تکمیل به چگونگي

 .یدنما اقدام پرسشنامه دقیق به تکمیل نسبت که شد خواسته

ارسال  و گیرینمونه طرح تدوین از پس ترتیب، به این
متغیرهای  اساسبر و آوریجمع پژوهش هایداده پرسشنامه،

 شد. پرداخته آنها و تحلیل استخراج به کار فرضي، مستقل

متغیره با استفاده  چند آزمون از محاسبات، دقت افزایش برای

 شد. ملع  spssآماری  نرم افزار طریق از رگرسیون از
 

 های پژوهشیافته
 بررسي مورد استنباطي و توصیفي آمار سطح دو در هاداده

 از توصیفي، در سطح هاآماری داده تحلیل گرفت. برای قرار

استفاده شد که نتایج اطالعات در  درصد فراواني فراواني و
 قابل مشاهده است. 3و  3جداول 

 

 95-93بدني توسط داوطلبان کنکور سراسری انتخاب رشته تربیت امل مختلف جهتثیر عوأبررسي میزان ت .4 جدول
 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم انگیزه

 %(9/81)198 %(9/13)39 %(9/5)10 %(4/0)1 %(4/0)1 عالقه

 %(3/49)119 %(1/31)41 %(1/13) 31 %(4/1) 3 %(4/1)3 خانواده

 %(9/39) 19 %(9/30) 93 %(3/33) 58 %(5/5) 9 %(9/5) 10 دوستان

 %(3/55) 91 %(9/38)49  %(18) 31 %(3/4)11 %(9/3)8  بستگان درجه اول

 %(9/34) 15 %(1/39) 90 %(5/31)55 %(8/1) 19 %(8/4) 13 دبیران و مشاور مدرسه

 %(4/91) 139 %(9/30) 53 %(1/8) 18 %(9/1) 5 %(1) 3 جذاب و جالب بودن رشته

 %(1/30) 93 %(35) 10 %(9/38) 49 %(5/5) 9 %(9/3) 9 بازار کار مناسب

 %(8/31) 54 %(9/39) 91 %(9/34) 15 %(8/1) 19 %(9/5) 10 سهولت قبولی و ادامه تحصیل

 %(3/34) 43 %(1/31) 41 %(3/31) 49 %(1/13) 34 %(8/1) 19 داشتن سوابق ورزشی

 %(8/33) 51 %(4/35) 11 %(4/35) 11 %(3/9) 13 %(9/1) 5 کسب موقعیت اجتماعی

 %(9/39) 19 %(1/51) 89 %(19) 33 %(5/3) 1 %(9/1) 5 اهداف

 %(5/31) 11 %(1/53) 90 %(4/14) 33 %(4/1) 3 %(9/1) 5 اعتبار

 %(1/30) 93 %(3/39) 45 %(3/31) 49 %(1/8) 18 %(8/1) 19 تحصیل

 (%4/11) 39 %(9/38) 49 %(9/39) 19 %(3/11) 33 %(8/4) 13 های جمعیمطبوعات و رسانه

 %(3/4) 11 %(3/1) 14 %(3/38) 48 %(3/38) 48 %(1/31) 95 های دیگرعدم قبولی در رشته
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د فراواني مربوط به پاسخ فراواني و درص (1جدول ) 
ک از سواالت پرسشنامه را نشان ی های تحقیق به هرآزمودني

 شود، از پانزده يـدول مشاهده مـه در جـطور کـاند. همـدهمي
 

، عالقه بیشترین تأثیر و عدم قبولي در د بررسيلفه مورمؤ
ا در در بین داوطلبان رشته ثیر ر، کمترین تأهای دیگررشته

 بدني داشته است.تربیت

 رشته تربیت بدني 95-93بررسي شغل پدر، شغل مادر و رشته تحصیلي دبیرستان داوطلبان کنکور سراسری  .4جدول 
 

  سایر ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی رشته تحصیلی

%(5/45) 113 فراوانی )درصد فراوانی(  43 (1/34)%  39 (4/11)%  1 (4/0)%   

 سایر کشاورز آزاد کارمند راننده شغل پدر

%(5/3) 4 فراوانی )درصد فراوانی(  83 (3/50)%  80 (8/38)%  19 (3/9)%  5 (3)%  

   سایر کارمند خانه دار شغل مادر

%(9/18) 193 فراوانی )درصد فراوانی(  38 (9/13)%  9 (3)%    

 
 ،شود( مشاهده مي3که در جدول شماره ) همانطور

ن افراد داوطلب جهت ادامه تحصیل در رشته تربیت بیشتری
از گروه ریاضي گروه علوم انساني و کمترین داوطلب از بدني 

، فرزندان دست آمدهه بر حسب نتایج ب ضمناً اند؛و فیزیک بوده
ترین داوطلب و فرزندان راننده کمترین داوطلب شکارمندان بی

 اند.داشتهجهت ادامه تحصیل در رشته تربیت بدني را 
 

 95-93کننده در کنکور سراسری بدني توسط دانشجویان شرکتته تربیتتحلیل عاملي انگیزه انتخاب رش .9جدول 
 

هاؤلفهم 1 1 3 4 5 6  

058.  رشته تحصیلي      

 160. پدرشغل        

 664.  شغل مادر     

   681.  عالقه   

     163.  خانواده 

     146.  دوستان 

     613.  بستگان درجه اول 

     162.  دبیران و مشاوران تحصیلي 

   604.  جذاب و جالب بودن رشته   

    646.  کسب موقعیت اجتماعي  

  136.  جنسیت    
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 در دانشجویان دهنده نظرات( نشان3های جدول )یافته

 های آنهاانگیزهو  بدنيرشته تربیت انتخاب دالیل خصوص

 معناداری سطح در، عاملي تحلیل آزمون با استفاده از است که

 قرار دارد.  درصد 94

 

 گیریبحث و نتیجه

 هایگیری تصمیم ترینمهم از یکي تحصیلي رشته انتخاب

 پردازاناز نظریه برخي .است دانشگاه به ورود برای افراد

 انتخاب خصوص در خود هایگیریجهت در افراد معتقدند،

-مي تأثیر عوامل متعددی از دانشگاه، در تحصیلي رشته

 هدف با، موضوع اهمیت دلیل به حاضر پژوهش. پذیرند

 دانشجویان تحصیلي انتخاب رشته بر مؤثر عوامل بررسي

 نتایج به توجه با .انجام شد بدني و علوم ورزشيتربیت

 هایانگیزه ، در تحلیل3 شماره جدول در عاملي لیلتح

 بدني، هفت مؤلفه تربیت جهت انتخاب رشته دانشجویان

 داشت اذعان توانمي مهم وجود دارد. با توجه به این جدول

 خانواده، دوستان، بستگان درجه اول دانشجویان، نظر از که

 نتریمهم و دبیران و مشاوران تحصیلي مؤلفه اول و یکي از

بدني و علوم ورزشي توسط  تربیت رشته انتخاب دالیل

 باشد.این رشته مي دانشجویان

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خانواده، دوستان، 

 با نحوی و دبیران و مشاوران تحصیلي به بستگان درجه اول

 دانشگاهي و تحصیلي رشته در دانشجو ادامه تحصیل مسأله

 وقتي عبارت دیگر، به وند؛شمي کند، مربوطمي انتخاب که

 ممکن کند،مي انتخاب تحصیل برای را ایرشته دانشجویي

 خویش، هایدروس، دانسته محتوای قبیل از مسائلي است

 کند تحصیل آن در است قرار که دانشگاهي اعتبار و کیفیت

 از برخي .آورد نظر در نیز دیگر را مسائل از بسیاری و

 خویش نظر مورد دانشگاه هب تحصیل ادامه برای دانشجویان

 اصلي اولویت تحصیل ادامه خصوص در دارند و توجه بیشتر

 دهند.مي خویش عالقه مورد دانشگاه در تحصیل به را

 انتخاب بر تأثیرگذار بعدی کسب موقعیت اجتماني عامل

 بود. بدني و علوم ورزشيتربیت دانشجویان تحصیلي رشته

 دارد، جامعه در خاص رشته یک که و منزلتي قرب واقع، در

 تحصیلي رشته انتخاب در مهمي عامل به عنوان تواندمي

  همکاران و دیویس موتزان، و فرد محسوب شود. ریتزس

دلمانجنکینز و  و (، پیرسون1990) یلیامزو و (، هالیتان3001)

 همساالن، و دوستان (، نقش3000همکاران ) و فریسبي

 تحصیلي رشته انتخاب در را اجتماعي عوامل و خانواده تأثیر

 با که دانندمي دیگر عوامل از ترپررنگ دانشگاه مورد نظر یا

 .همخواني دارد حاضر یافته های تحقیق

 عالقه به این رشته و جذاب و جالب بودن آن از دالیل

-بدني توسط این دانشجویان ميدیگر انتخاب رشته تربیت

 شاهده کردتوان منیز مي 3باشد. با توجه به جدول شماره 

 درصد از 4/91و  درصد از افراد، تأثیر عالقه 4/81حدود  که

 انتخاب این رشته افراد تأثیر جالب و جذاب بودن رشته را در

 یکي از  نیز هاپژوهش این اند. درلي گزارش کردهیتحص

 تحصیلي رشته انتخاب بر تأثیرگذار عوامل ترینهمم

 بودن رشته عالقه و جذاب فردی مثل عوامل دانشگاهي،

-مهم به عنوان فردی عوامل گرفتن قرار .است شده بیان

 تأمل قابل تحصیلي رشته انتخاب بر مؤثر ین عواملتر

 با توان مطابق و عالقه مورد رشته در تحصیل که چرا است،

 افت رشته، تغییر مثل مشکالتي بروز احتمال فرد، علمي

 صورت به که دانشجو را نارضایتي و تحصیل ترک تحصیلي،

 بروز دانشجویان در انگیزش عدم و سرخوردگي احساس

 .دهدمي کاهش کرد، خواهد

 درکه  کرد پیشنهاد خود پژوهش در نیز (1314) هادوی

 باید بدني،تربیت رشته داوطلبان گزینش معیارهای انتخاب

 بر عالوه اختصاصي گزینش الف( :کرد توجه نکته دو به

 با هماهنگ باید ني،بد تربیت اصلي اهداف نمودن دنبال

 سازمان وسیله به کشور دانشجویان انتخاب کلي معیارهای

 استفاده معیارهایي از افراد گزینش ( درب؛ باشد سنجش

 آینده حرفه و تحصیلي دوره دروس محتوای با شود که

 (.1980ریتز و همکاران،باشد ) مستقیم ارتباط در داوطلبان

 .دارد همخواني ویهاد نتایج پژوهش با حاضر پژوهش نتایج

 ( نیز یکي از1389همکاران )جاللي فراهاني و  از جهت دیگر

 بدني و علوم ورزشي را در مقطع دالیل انتخاب رشته تربیت

 کارشناسي ارشد توسط دانشجویان مرتبط و غیرمرتبط،

 جالليد )نکنعالقمندی دانشجویان به این رشته گزارش مي

 (.1389 ،همکارانفراهاني و 
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 دانشجویان رشته که گرفت نتیجه توانمي کلي،طوربه

 متعددی عوامل از خود رشته تحصیلي انتخاب در بدنيتربیت

 تأثرات و تأثیر نحوه مهم و اساسي نکته اما پذیرند،مي تأثیر

 داد تشخیص باید عبارت دیگر، به است؛ عوامل مختلف بین

 ترکم یا بیشتر عواملي چه از مرحله به مرحله دانشجویان که

 را دانشگاه به شدن وارد قصد که زماني از و پذیرندمي تأثیر

 آنها به تا بینندتدارک مي خود برای را هایيبرنامه چه دارند،

 هر در باشند. داشته را انتخاب بهترین که شود کمک

ه رشت انتخاب بر مؤثر عوامل مراتب سلسله صورت، دانستن

 کندزیادی مي مکک آموزش عالي ریزان برنامه به تحصیلي،

 نظام که گفت توانمي هایافته نتایج به توجه با همچنین، و

 در دانشجویان متولي جذب به عنوان کشور آموزش عالي

 ابهام بدون و جامع اطالعات است الزم مختلف، هایرشته

 قرار داوطلبان اختیار در رشته فرایند انتخاب خصوص در را

 داوطلب موجود هاییتمحدود و شرایط به توجه با تا دهد

 باشند. داشته ایشایسته بتوانند انتخاب

 

 

 منابع

 ،نامهنپایا ،«بدنيتربیت کارشناسي دوره به ورود داوطلبان حرکتي قابلیت و جسماني وضعیت بررسي»(. 1314) فریده، هادوی 

 .تهران دانشگاه ورزشي علوم و بدني تربیت دانشکده ارشد، کارشناسي

 ،دانشگاه بدنيرشته تربیت کارشناسي مقطع دانشجویان ورزشي و تحصیلي سوابق توصیفي مطالعه. »(1319ن )فریدو تندنویس 

 .38-34ص  ،4 شماره حرکت، نشریه ،«کشور های

 بدني در های تربیتالتحصیالن رشتههای حضور فارغهبررسي دالیل و انگیز(. »1389دوست قهفرخي )جاللي فراهاني، مجید و علی

 .193-154( 1) 1ورزشي،  مدیریتنشریه  ،«ارشناسي ارشد تربیت بدنيمقطع ک

 

 Nasr, A.R. Arizi, H.R. Alamatsaz, M.H. & Nili, M.R. (2007). Evaluation criteria for selection of 

candidates for entry into public universities and compare the based on parent education, profession, 

age and frequency of participation in national tests. Journal of Psychology Tabriz University, 2, 

109-138 (in Persian). 

 Motabari, S.M. (1992). Analytical study of factors influencing students brantkhab some of the 

students. (Master's dissertation). Tehran University (in Persian). 

 Hossler, D. Schmidt, J. & Vesper, N. (1999). Going to college. Baltimore: Johns Hopkins 

University Press. Retrieved from: http://isadrise. Berueley. Edn/choosingmajor/definition.html 

 Davis, H. D. Noland, D. & Deato, N. (2001). Novel approaches to college choice: A survey of 

postsecondary opportunities. Annual Meeting of the Association Research, Retrieved from: 

www.state.tn.us/ thec/policyinit.html. 

 Reid, P. (2002). Major Decisions: Major Choice. Retrieved from: www.elon. Edu/ajones. 

 Daly, B. A. (2003). Color and gender based difference in the sources of influence attributed to 

the choice of college major. Critical Perspectives on Accounting, 1037, 119- 134. 

 Kern, C. W. K. (2000). College choice influences: Urban high school students respond. 

Community College Journal of Research and Practice, 24(6), 487-494. 

 Siracuse MV, Schondelmeyer SW, Hadsall RS, Schommer JC. Assessing career aspirations of 

pharmacy students. Am J Pharm Educ. 2004;68(3):75. 

 Pearson, C. & Dellmann-Jenkins, M. (1997). Parental influence on a student’ selection of a 

college major. College Student Journal, 31(3),301-313. 



 428 4931، زمستان 8دوره دوم، شماره مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 

 

 

 Hallinan, M. T. & Williams, R. A. (1990). Students' characteristics and the peer-influence 

process. Sociology of education, 122-132. 

 Reitzes, D. C. & Mutran, E. (1980). Significant others and self conceptions: Factors influencing 

educational expectations and academic performance. Sociology of Education, 21-32. 

 Frisbee, R.L. Belcher, G. & Sanders, R.E. (2000). Recruitment techniques that influence 

students to attend four year automotive programs. Journal of Vocational Education Research, 

25(2), 104-125. 

 

 

 
 


