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تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
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1ـ استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز*
2ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 -4،3كارشناس ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز

تاریخ پذیرش33/03/33 :

تاریخ دریافت33/02/63 :

چكیده
راهیابی به دانشگاه به عنوان مکانی برای آموختن دانش ،برای پیشرفت جامعه ،جوانان و
خانواده امری ضروری به نظر میرسد كه در این راستا توجه به انگیزه داوطلبان برای ورود به
دانشگاه از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل عوامل
انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی میباشد .جامعه آماری پژوهش،
كلیه داوطلبان ورود به رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی در سال  3130از سه استان
خوزستان ،ایالم و لرستان بودند كه برای انجام آزمون عملی رشته تربیتبدنی و علوم
ورزشی ،در دانشگاه شهید چمران اهواز شركت كرده بودند ( .)N=3130حجم نمونه از طریق
جدول كرجسی و مورگان 106 ،نفر برآورد شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق-
ساخته كه شامل  62سوال بود استفاده گردید و پایایی آن از طریق آلفای كرونباخ 0/83
محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
نتایج نشان داد به ترتیب عوامل فردی ،عوامل اجتماعی و عوامل شغلی ،مهمترین عوامل
انگی زشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود .همچنین بین دیدگاه
داوطلبان دختر و پسر در مورد عوامل فردی ،تفاوت معناداری مشاهده شد؛ اما در عوامل
اجتماعی و شغلی ،تفاوت معناداری مشاهده نگردید .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان
گفت توجه به انگیزههای داوطلبان برای ورود به دانشگاه امری ضروری میباشد؛ زیرا با مورد
توجه قرار دادن آنها میتوان میزان كارآیی و اثربخشی دانشجویان را در آینده افزایش داد.
واژگان كلیدي :عوامل انگیزش ،داوطلبان ،تربیت بدنی.
*نويسنده مسئول

Email: mehdipour.rah@gmail.com
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مقدمه
نظامهای مختلف آموزش عالي در دنيا همواره سعي كردهاند با شناسايي عواملي كه بر گرايش
داوطلبان در انتخاب رشته تاثير ميگذارند ،آنها را به طريقي در رشتههای مختلف تحصيلي
هدايت كنند كه كمترين ضايعه و افت تحصيلي را در رابطه با مساله تحصيل و آينده شغليشان
داشته باشند ( .)1از طرفي همه ساله ،به دليل عواملي مانند رشد جمعيت و تحوالت اجتماعي و
اقتصادی ،شاهد افزايش تعداد متقاضيان ورود به دانشگاهها هستيم كه در آزمون سراسری
شركت ميكنند و در نهايت از ميان يک ميليون و هشتصد هزار داوطلب ،حدود دويست هزار
نفر برای انتخاب رشته ،واجد شرايط تشخيص داده ميشوند ( .)2مطابق با اين نظام پذيرش
دانشجو در ايران ،بسياری از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دانشگاهها در رشته مورد نظرشان
پذيرفته نميشوند؛ زيرا پذيرش و حتي موفقيت تحصيلي آينده آنها تا حد زيادی انتخاب رشته
داوطلبان را تحت تاثير قرار مي دهد (.)1
در اين راستا جستجو و كسب هوشمندانه اطالعات از رشتههای دانشگاهي در داوطلبان ورود به
دانشگاه ميتواند در رضايت از تحصيل و موفقيت در رشتههای دانشگاهي تاثيرگذار باشد و از
سوی ديگر ،زمينه تعهد به حرفه مرتبط با رشته تحصيلي آنها را كه در آينده اختيار خواهند
كرد فراهم كند ( .)3با اين حال فرآيند انتخاب رشته داوطلبان ميتواند مطابق با شرايط زماني
و مکاني ،از عوامل و مالکهايي تاثيرپذير باشد .داوطلبي كه با رشتههای متنوع دانشگاهي
روبهرو ميشود در واقع مجبور است تصميم خويش را اتخاذ نمايد و در اين بين عوامل متعددی
را در نظر مي گيرد؛ زيرا اين امر به آينده وی برميگردد و تاثير در زندگي آتي او دارد .با توجه
به اهميت موضوع ،بررسي اين عوامل ،خود به خود ميتواند بر حسب نياز دستاندركاران نظام
آموزش عالي جهت رسيدن به يکي از بروندادهای مورد انتظار آموزش عالي؛ يعني نيروی
انساني متخصص ،مورد استفاده قرار بگيرد؛ به عنوان نمونه ميتوان بررسي كرد كه دانشجويان،
بيشتر از چه عاملي در جهتگيری خود نسبت به آموزش عالي تاثير ميپذيرند و چه مسيری را
طي ميكنند و ميتوان با كنترل و دستكاری عوامل با توجه به اهداف آموزش عالي و نيازهای
آن ،بر رفتار و عملکرد دانشجويان نسبت به نظام آموزش عالي اثر گذاشت؛ زيرا مطابق نظر
ديويس1و همکاران ( )2001داوطلبان در تمامي مراحل انتخاب رشته و دانشگاه خود تاثير
ميپذيرند و اين امر ميتواند بر عوامل ديگر موثر در انتخاب رشته به صورت مستقيم اثر بگذارد
(.)4

1. Davis
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در شرايطي كه راه يابي به دانشگاه به عنوان مکاني برای آموختن دانش برای پيشرفت جامعه،
جوانان و خانواده امری ضروری به نظر ميرسد ،توجه به انگيزه داوطلبان برای ورود به دانشگاه
و يک رشته خاص ،از اهميت خاصي برخوردار است ()5؛ زيرا انگيزه عامل مهمي برای توضيح
داليل رفتار و هدايت آن برای رسيدن به اهداف است ( )6و به عنوان مجموعه عواملي تعريف
شده است كه انسان را به سوی فعاليت و هدف به حركت وا ميدارد و آن را هدايت ميكند و
سبب تداوم آن ميشود ( .)7از آنجايي كه دانشجويان محور اصلي تعليم و تربيت در هر
كشوری محسوب ميشوند و پس از اتمام دوره تحصيل ،وارد بازار كار شده و به عنوان نيروی
انساني متخصص و كاردان به خدمت مشغول ميشوند ،توجه به تعليم و تربيت و انگيزههای
آنها برای ورود به دانشگاه ،امری بسيار ضروری و حساس به شمار ميآيد (.)8
بررسي های انجام شده نشان داد اگرچه در زمينه نگرش دانشجويان درباره ورود به رشته تربيت
بدني و يا انگيزه فارغالتحصيالن رشتههای غير تربيت بدني در مقطع كارشناسي ارشد پژوهش-
های معدودی انجام شده است؛ اما تا كنون پژوهشي درباره انگيزه ورود به رشته تربيت بدني در
مقطع كارشناسي و همچنين مقايسه ديدگاههای دختران و پسران در اينباره صورت نگرفته
است و در واقع عدم چنين اطالعاتي ،انگيزه پژوهشگران در اجرای اين پژوهش بوده است.
طاهری و همکاران ( )1330در پژوهشي كه بر روی دانشجويان جديدالورود تربيت بدني در
مورد نگرش آنها درباره رشته تربيت بدني انجام دادند ،نتيجه گرفتند كه دانشجويان رشته
تربيت بدني ،رشته خود را با عالقه قبلي انتخاب كردهاند ( .)3جاللي ،فراهاني و علي دوست
قهفرخي ( ،)1383مهم ترين انگيزه انتخاب رشته تربيت بدني در دانشجويان غير تربيت بدني را
در مقطع كارشناسي ارشد ،به ترتيب  )1عالقهمندی به رشته تربيت بدني و جذابيت رشته)2 ،
امکان ادامه تحصيل تا مقطع دكترا نسبت به رشته قبلي و  )3بازار كار بهتر رشته نسبت به
رشته قبلي معرفي كردند ( .)10دلير و همکاران ( )1330در پژوهشي به بررسي انگيزه
دانشجويان پر ستاری و مامايي نسبت به انتخاب رشته تحصيلي خود پرداختند و نتيجه گرفتند
بين نمرات ،ميان عامل بازار كار بيشتر و جنس دانشجويان ،اختالف معناداری وجود دارد
( t= 3/34و )P= 0/001كه ميانگين نمرات در دانشجويان مرد بيشتر بود ( .)11عبدی و آقابابا
( )1387به ترتيب عوامل فردی با ( %77/45داشتن استعداد و توان علمي و عالقه به رشته
مورد نظر) ،عوامل شغلي با ( %76/8كسب موقعيت اجتماعي ،فرصتهای شغلي و كسب درآمد)
و عوامل خانوادگي و دوستان با ( %50تاكيد والدين به تحصيل در اين رشته و تحصيل يکي از
اعضای خانواده در اين رشته) را مهمترين عوامل موثر بر انتخاب رشته داوطلبان مجاز به
انتخاب رشته كنکور سراسری معرفي كردهاند .همچنين بين ديدگاه دختران و پسران در مورد
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عوامل انگيزشي عامل شغلي ،تفاوت معناداری مشاهده كردند؛ ولي در دو عامل خانوادگي،
دوستان و عامل فردی ،تفاوت معناداری مشاهده نشد ( .)11اميرعلي اكبری و همکاران
( ،)1386مهمترين انگيزه انتخاب رشته مامايي در دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکي شهر
تهران را انگيزههای فردی با ميانگين  31/51عنوان كردند ( .)12نوربخش و مزارعي ()1385
نيز مهمترين انگيزه دانشجويان برای شركت در فعاليتهای ورزشي را پنج بعد انگيزهها؛ يعني
پيوندجويي و كارگروهي ،تفريحكردن و سرگرمي ،انگيزههای بيروني ،برانگيختگي يا رقابتطلبي
و بهبود و يادگيری مهارتها معرفي كردند ( .)13محمدی روزبهاني و طارمي ( )1384در
پژوهش خود نتيجه گرفتند بين ديدگاه داوطلبان پسران و دختران در رابطه با عوامل انگيزشي
ورود به دانشگاه در عوامل انگيزههای اجتماعي ،انگيزههای شغلي و انگيزه تحصيلي ،تفاوت
معناداری وجود دارد كه در داوطلبان مرد ،انگيزه تحصيلي و در داوطلبان زن ،انگيزههای
اجتماعي و انگيزههای شغلي مهمتر بودند (.)14
در بررسي پيشينه پژوهش در كشورهای ديگر ،پژوهشي مطابق با عنوان پژوهش حاضر
1
يافت نشد؛ ولي پژوهشهايي ديده شد كه در رشتههای ديگر انجام شده بودند .ارلند اسدوتر
( )2010در يک مطالعه موردی كه در ناميبيا 2انجام داد نتيجه گرفت مشاركت پدران و مادران
در آموزش فرزندان ،تاثير مثبتي در موفقيت تحصيلي آنها دارد ( .)15چي دين )2003( 3در
پژوهش ي كه بر روی دانشجويان رشته حسابداری انجام داد عوامل موثر در انتخاب رشته
حسابداری آنها را به ترتيب ،گروههای مرجع مانند والدين و مشاوران ،عوامل شخصي و عوامل
مرتبط با شغل عنوان كرد ( .)16كوكس و همکاران )2008( 4دريافتند كه فعاليت بدني
دانشآموزان در اوقات فراغت ،با تجارب انگيزشي آنان در كالسهای تربيت بدني مرتبط است؛
بعنوان مثال مفرح و لذتبخش كردن كالسهای تربيت بدني ،به منزله پلي جهت انجام فعاليت
های بدني دانشآموزان در زمانهای فراغت است ( .)17رايد )2005( 5در پژوهش خود نتيجه
گرفت دانشجويان ،مهمترين عامل انتخاب رشته خود را ويژگيهای فردی و تصميم شخصي
ذكر كردها ند .همچنين نقش دوستان و همساالن در انتخاب رشته يا دانشگاه ،يکي از عوامل
تاثيرگذار مي باشد .درباره تفاوت تاثير والدين بر انتخاب رشته دختران و پسران ،اين نتيجه به
6
دست آمد كه تاثير والدين درانتخاب رشته دختران ،دو برابر بيشتر از پسران بود ( .)18ديلي
1. Erlendsdottir
2 . Namibia
3. Che Din
4.Cox et al
5. Reid
6. Daly
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( ) 2003در بررسي عوامل موثر انتخاب رشته كالج دانشجويان سال اول پي برد ،بيشترين تاثير
را عوامل فردی مانند دانش فردی و عالقه به رشته و سپس عوامل خانوادگي دارند (.)13
ماكسول و كالگو )2000( 1دستيابي به بهترين شغل و درآمد باالتر را از مهمترين انگيزههای
دانش آموزان برای ورود به دانشگاه گزارش كردند .دومين انگيزه مهمي كه آنها در مطالعه خود
به آن اشاره كردند يادگيری بيشتر در زمينههای مورد عالقه بود (.)20
با توجه به نقشي كه رشته تربيت بدني در پرورش نيروهای متخصص دارد كه ميتواند موجبات
سالمتي افراد جامعه و به تبع آن ،كاهش بيماریها و هزينههای درمان را به وجود آورد توجه
به انگيزههای داوطلبان ورود به اين رشته ،از اهميت خاصي برخوردار است .از آنجايي كه
تاكنون پژوهشي در اينباره صورت نگرفته است ،پژوهشگران بر آن شدند تا داليل و انگيزههای
انتخاب رشته تربيت بدني را از طرف داوطلبان ورود به اين رشته بررسي كرده و مهمترين آنها
را شناسايي كنند.
روش پژوهش
اين پژوهش ،توصيفي ـ پيمايشي بود كه به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه انجام شد.
جامعه آماری پژوهش ،داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني از سه استان خوزستان ،ايالم و
لرستان بودند كه در سال  1330در آزمون ورودی تربيت بدني دانشگاه شهيد چمران اهواز
شركت كرده بودند كه تعداد آنها  1310نفر برآورد گرديد و از اين تعداد 570 ،نفر پسر و 740
نفر دختر بودند ( .)N=1310نمونه آماری پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری ،از طريق
جدول كرجسي و مورگان  302تعيين شد كه به روش نمونهگيری ساده انتخاب شدند .ابزار
پژوهش ،پرسشنامه محققساختهای بود كه با توجه به اهداف پژوهش در  24سوال و در
مقياس پنجارزشي ليکرت تنظيم شده بود .روايي پرسشنامه توسط تعدادی از اساتيد و
متخصصين تربيت بدني مورد بررسي قرار گرفت و نظرات آنها در تنظيم پرسشنامه اعمال
شد .همچنين روايي سازه پرسشنامه ،از طريق شاخص كيسر -ميير و اولکين 2به مقدار 0/73
به دست آمد .به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از روش ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه
مقدار آن  0/81برآورد گرديد .از آزمون كولموگروف اسميرنوف برای تعيين نرمال بودن دادهها
استفاده شد كه نتايج نشان داد توزيع دادهها نرمال نميباشد؛ بنابراين آمار ناپارامتريک برای
تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .برای تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين،
1. Maxwell and Collegue
2. Kaiser- Meyer- Olkin
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انحراف استاندارد و درصدها) و آمار استنباطي (آزمون فريدمن ،تي تک نمونهای و يومان
ويتني )1استفاده شد .همچنين سطح معناداری فرضيههای پژوهش نيز ( )P>0/05در نظر
گرفته شد.
نتايج
برخي ويژگيهای جمعيتشناختي داوطلبان از قبيل نوع ديپلم و سطح ورزشي داوطلبان دارای
سابقه ورزشي ،در جدول  1آمده است .شايان ذكر است از مجموع  302نفر داوطلب ،حدود 44
درصد ( 132نفر) را داوطلبان پسر و حدود  56درصد ( 170نفر) را داوطلبان دختر تشکيل
ميدادند .حدود  80درصد ( 241نفر) داوطلبان مجرد بودند و  20درصد ( 61نفر) آنها متاهل
بودند .همچنين ،بيشتر داوطلبان با حدود  48درصد ( 145نفر) دارای ديپلم علوم انساني بودند.
 53درصد ( 177نفر) داوطلبان دارای سابقه ورزشي بودند و  41درصد ( 125نفر) بقيه دارای
هيچ سابقه ورزشي نبودند .در بين داوطلباني كه سابقه ورزشي داشتند ،آنهايي كه در سطح
استاني فعاليت ميكردند با  73درصد ( 141نفر ) بيشترين فراواني را دارا بودند.
جدول1ـ ويژگيهای جمعيتشناختي داوطلبان

متغير

نوع ديپلم
داوطلبان دارای
سابقه ورزشي

سطح ورزشي

فراواني

درصد فراواني

علوم انساني

145

48

علوم تجربي

70

24

علوم رياضي

33

11

فني و حرفهای

30

10

كاردانش

24

7

سطح استاني

141

73

سطح ملي

32

13

سطح بين المللي

4

2

همانگونه كه در جدول  2نشان داده شده است با توجه به سطح معناداری و ميانگين به دست
آمده از هر يک از خورده مقياسها كه بيشتر از حد متوسط ميباشد ،هر سه عامل فردی،

1. U Mann - Whitney
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اجتماعي و شغلي به عنوان عوامل انگيزشي برای ورود به رشته تربيت بدني از ديدگاه داوطلبان
اين رشته ميباشد.
جدول2ـ نتيجه  tيک نمونهای برای تعيين ميزان عامل فردی در بين داوطلبان برای انتخاب رشته تربيت
بدني
ميانگين

متغيير

سطح معناداری

انحراف استاندارد

Test value

درجه آزادی

T

عوامل فردی

4/36

0/48

3

301

48/63

0/001

عوامل اجتماعي

4/07

0/61

3

301

30/17

0/001

عوامل شغلي

4/13

0/70

3

301

23/33

0/001

نتايج جدول  3نشان ميدهد اختالف ميانگين سه دسته عوامل انگيزشي در سطح 0/05
معنادار ميباشد كه عوامل فردی با ميانگين  ،2/24مهمترين عامل انگيزشي ،عوامل شغلي با
ميانگين  2/08در رتبه دوم و عوامل اجتماعي با ميانگين  1/68در رتبه سوم قرار دارد.
جدول3ـ اولويتبندی عوامل سهگانه انگيزه ورود به رشته تربيت بدني
شاخص های آماری
خردهمقياسها

ميانگين

عوامل فردی

2/24

عوامل اجتماعي

1/68

عوامل شغلي

2/08

خي دو

54/16

درجه
آزادی

2

سطح
معناداری

0/001

نتايج جدول  4نشان ميدهد كه در خردهمقياس عوامل فردی ،عالقه به فعاليتهای ورزشي با
ميانگين  ،5/42بيشترين اهميت و يافتن همسر مناسب با ميانگين  ،2/86كمترين اهميت را
دارند .در خرده مقياس عوامل اجتماعي ،نقش رشته در سالمتي افراد جامعه با ميانگين ،7/84
بيشترين اهميت و تحصيل يکي از اعضای خانواده با ميانگين  ،4/13كمترين اهميت را دارد.
همچنين كسب درآمد بهتر در آينده با ميانگين رتبه  ،3/36مهمترين عامل و استفاده از مزايای
اين رشته در آينده با ميانگين رتبه  ،2/24كماهميتترين عامل در خردهمقياس عوامل شغلي
هستند.
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جدول4ـ اولويتبندی مهمترين عوامل انگيزشي داوطلبان ورود به رشته تربيت بدني در هر سه خوردهمقياس
خورده
مقياس

شاخصهای آماری

رديف
گويهها

ميانگين

عوامل فردی

1

عالقه به فعاليتهای ورزشي

5/42

2

عالقه به رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

5/33

3

داشتن زمينه قبلي نسبت به اين رشته

4/18

4

عالقه به تحصيل در دانشگاه

5/33

5

فقط قبولي در دانشگاه

3/07

6

استعداد و توان علمي و عملي در اين رشته

4/85

7

انگيزه برای ادامه تحصيل

4/31

8

يافتن همسر مناسب

2/86

3

كسب موقعيت و وجهه اجتماعي

7/70

10

تاكيد والدين

5/13

11

راهنمايي ديگران

5/83

12

كاربردی بودن رشته در جامعه

6/58

عوامل اجتماعي

عوامل اجتماعي
عوامل شغلي

13

پيروی از دوستان برای ادامه تحصيل اين رشته

5/7

14

هزينههای پايين تحصيل در اين رشته

4/73

15

تحصيل يکي از اعضا خانواده در اين رشته

4/13

16

مفرح بودن رشته

6/34

17

نقش رشته در سالمتي افراد جامعه

7/84

18

توجه به نيازهای جامعه

6/46

13

اعتبار و منزلت اجتماعي رشته

6/47

20

بهرهمندی از امکانات اين رشته

3/6

21

درآمد بهتر در آينده

3/36

22

استفاده از مزايای اين رشته در آينده (كارت
مربيگری ،كارت داوری و غيره)

2/24

23

مرتبط بودن كار با اين رشته (ورزشکار بودن يا مربي
بودن)

2/73

24

بازار كار خوب رشته

3/12

خي دو

608/58

456/17

56/63

درجه
آزادی

7

10

4

سطح
معناداری

0/001

0/001

0/001

همانطور كه نتايج جدول 5نشان ميدهد بين ديدگاه پسران و دختران داوطلب ورود به رشته
تربيت بدني در خردهمقياس عوامل فردی ( U=8234و  )P=0/001تفاوت معناداری وجود دارد؛
اما بين ديدگاه آنها در مورد عوامل اجتماعي ( U=10858/500و  )P=0/631و عوامل شغلي
( U=10788/500و  )P=0/564تفاوت معناداری وجود ندارد.
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جدول5ـ نتايج آزمون يومان ويتني برای مقايسه عوام ل انگيزشي در بين داوطلبان دختر و پسر
شاخصهای آماری
خردهمقياسها

U

DF

Z

Sig

عوامل فردی

82344000

300

34306

04001

عوامل اجتماعي

108584500

300

4481

04631

عوامل شغلي

107884500

300

5478

04564

بحث و نتیجهگیري
اقبال عمومي به سوی آموزش عالي روندی جهاني است كه افقهای تازهای را به روی كشورها و
جامعه جهاني گشوده است .عليرغم بعد قوی اقتصادی و تعريف تازهای كه از سرمايه انساني و
تاثير آن بر توسعه جامعهها مطرح شده است ،عوامل مهم ديگری در افزايش اين تقاضای
عمومي تعيينكننده هستند .برخي از اين اين عوامل ،مستقيما متاثر از ويژگيهای جهان معاصر
و برخي ديگر بيشتر به ويژگيهای كشور مربوط ميشود .در نظر گرفتن همه اين ويژگيها برای
قضاوتي واقعبينانه درباره وضعيت جوانان و به طريقي واال برای برنامهريزی و تصميمگيری
كشور ضروری است .از طرفي توجه به ويژگي های افراد برای ورود به مراكز آموزش عالي نيز در
اين راستا مهم است؛ زيرا باعث كارايي و افزايش راندمان آنها ميشود (.)21
براساس يافتههای پژوهش حاضر ،مهمترين عامل در انتخاب رشته تربيت بدني در داوطلبان
ورود به اين رشته ،عوامل فردی ميباشد .در اين عامل ،عالقه به فعاليتهای ورزشي و عالقه به
رشته تربيت بدني ،مهمترين انگيزهها بودند .نتيجه پژوهش با نتايج مطالعات طاهری و همکاران
( ،)1330جاللي فراهاني و علي دوست قهفرخي ( ،)1383عبدی و آقابابا ( ،)1387اميرعلي
اكبری و همکاران ( ،)1386رايد ( ،)2005كوكس و همکاران ( ،)2008ديلي ( ،)2003ماكسول
و كالگو ( )2000همخوان است ( .)17،13،20،1،3،10،12آنها در مطالعات خود پي بردند
مهمترين عوامل تاثير گذار بر انتخاب رشته دانشگاهي ،عوامل فردی از قبيل عالقه به رشته و
توان علمي برای تحصيل در اين رشته بوده است .به طور كلي تحصيل در رشته مورد عالقه
ميتواند احتمال بروز مشکالتي مانند تغيير رشته ،افت تحصيلي ،ترک تحصيل و غيره را كه
باعث هدر دادن وقت و هزينه و در نهايت ،عدم بهرهوری نيروی انساني ميشود كاهش دهد .از
طرفي ميتوان اذعان كرد افرادی كه با عالقه رشتهای را انتخاب مي كنند ،نسبت به آن تعهد
بيشتری دارند.
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همچنين نتايج نشان داد پس از عوامل فردی ،عامل شغلي قرار دارد .در اين عامل ،درآمد بهتر
در آينده و بازار كار خوب رشته ،مهمترين انگيزه بودند .اين نتيجه با نتايج مطالعات جاللي
فراهاني و علي دوست قهفرخي ( ،)1383عبدی و آقابابا ( ،)1387چي دين( ،)2003ماكسول
كالگو( )2000تا حدودی همخوان ميباشد؛ بطور مثال عبدی و آقابابا دومين عامل انتخاب
رشته در داوطلبان كنکور سراسری را عامل شغلي عنوان كردند ( .)1،10،16،20با توجه به
ساختار جمعيتي كشور ما كه گروه سني  15تا  24سال ،درصد قابل مالحظهای از آنها را به
خود اختصاص داده است و باعث برهمخوردن تعادل جمعيتي به نفع جوانان شده است بايد
گفت كه نيازهای اين قشر ،شدت بيشتری به خود گرفته است .يکي از اين نيازها كه ميتواند
نقش پررنگتری نسبت به ساير نيازها داشته باشد بحث اشتغال جوانان ميباشد؛ بنابراين به
نظر مي رسد كه به دليل مشکالت اشتغال و وضعيت بيکاری بسياری از فارغالتحصيالن ،مساله
اشتغال كماكان دارای اهميت فراواني است.
نتايج پژوهش نشان داد سومين عامل موثر در انتخاب رشته تربيت بدني در داوطلبان ورود به
اين رشته ،عامل اجتماعي ميباشد كه نقش رشته در سالمتي افراد جامعه و كسب موقعيت و
وجهه اجتماعي ،مهمترين انگيزهها در اين عامل بودند .اين نتيجه با نتايج عبدی و آقابابا
( )1387همخوان است ( .)1يکي ديگر از يافتهها در اين خردهمقياس اين بود كه عوامل
خانوادگي مانند تاكيد والدين و تحصيل يکي از اعضای خانواده در اين رشته ،اهميت چنداني در
انتخاب رشته تربيت بدني نداشتند .اين يافته با نتايج مطالعات ارلند اسدوتر ( ،)2010چي دين
( ،)2003رايد ( ،)2005ديلي ( )2003ناهمخوان است .دليل احتمالي اين ناهمخواني ميتواند
اين باشد كه در پژوهشهای اشاره شده ،عامل خانوادگي به عنوان يک عامل مستقل در نظر
گرفته شده است( .)15،16،18،13به طور كلي والدين بايد با در نظر گرفتن ويژگيهای فردی
فرزندانشان ،به راهنمايي آنها بپردازند و از اجبار كردن آنها برای ورود به رشته مورد نظر خود
خودداری كنند؛ زيرا در اين صورت ،آنها هم با مشکالتي در زمينه درسي و هم در زمينه
روحي و رواني مواجه ميشوند.
نتيجه پژوهش حاضر در مقايسه عوامل موثر در ورود به رشته تربيت بدني در داوطلبان دختر و
پسر نشان داد كه در عامل فردی ،بين داوطلبان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد .به
طوری كه ميانگين به دست آمده از اين عامل در دختران بيشتر از پسران است .شايد بتوان
اينگونه گفت كه دختران نسبت به كارهای خود ،حساسيت بيشتری نسبت به پسران دارند .اين
خود باعث ميشود آنها با مطالعه و شناخت بيشتری كارهای خود را دنبال كنند؛ بنابراين اين
احتمال را ميتوان داد كه آنها با مطالعاتي كه درباره رشته كرده باشند و با توجه به تواناييها
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و نيازهای فردی خود اين رشته را انتخاب كرده باشند .روربگ )2005( 1معتقد است زنان در
انتخاب رشته ،بيشتر به تصميمگيری بر اساس رضايت دروني توجه ميكنند ( .)22اين يافته با
نتايج پژوهش محمدی روزبهاني و طارمي ( )1384همخوان است ()14؛ اما با نتايج عبدی و
آقابابا ( )1387ناهمخوان است ( .)1يکي از داليل اين ناهمخواني ميتواند تفاوت در نوع
فرهنگها و جامعه آماری باشد .به طوری كه جامعه آماری پژوهش حاضر ،داوطلبان ورود به
رشته تربيت بدني از سه استان خوزستان ،لرستان و ايالم را شامل ميشود؛ اما در پژوهش
عبدی ،جامعه آماری پژوهش شامل داوطلبان كنکور سراسری در شهر تهران ميباشد .از طرفي
ميتوان گفت افراد جامعه پژوهش حاضر ،حق انتخاب رشتههای متنوعي را ندارند؛ ولي در
پژوهش ديگر ،داوطلبان امکان انتخاب رشتههای متنوع دانشگاهي را با توجه به استعدادها و
عاليق خود دارند.
يکي ديگر از نتايج پژوهش نشان داد بين ديدگاه داوطلبان دختر و پسر در عامل اجتماعي
تفاوت معناداری وجود ندارد .اين يافته با نتيجه پژوهش عبدی و آقابابا ( )1387همخوان
ميباشد ()1؛ اما با نتيجه پژوهش محمدی روزبهاني و طارمي ( )1384ناهمخوان است (.)14
داليل احتمالي اين ناهمخواني ميتواند ناشي از شرايط متفاوت آزمون ورودی رشته تربيت
بدني نسبت به آزمون كنکور سراسری باشد .همچنين نتايج نشان داد بين ديدگاه داوطلبان
دختر و پسر در عامل شغلي ،تفاوت معناداری وجود ندارد .اين يافته با نتيجه پژوهش عبدی و
آقابابا ( )1387و محمدی روزبهاني و طارمي ( )1384ناهمخوان ميباشد ( .)1،14شايد بتوان
دليل اين ناهمخواني را استرس و اضطرابي كه آزمون و امتحان به افراد وارد ميكند دانست و
ادعا كرد كه در اين برهه از زمان ،قبول شدن در دانشگاه برای داوطلبان مهمتر از هر چيز
ديگری باشد.
نتیجهگیري
آينده از آن كشورهايي است كه سياست گذاریهای مناسب علم و فناوری خود را بر پاية
اولويتهای اقتصادی و اجتماعي به خوبي تنظيم ميكنند .از جمله اولويتهای اساسي در
وضعيت كنوني ،تالش برای بسترسازی و پرورش استعدادهای خالق و توانمند است كه
ميتواند پيريزی جامعة علمي را ممکن سازد .يکي از راههای رسيدن به اين اهداف ،استفاده از
دانشگاه ميباشد .در شرايطي كه راهيابي به دانشگاه به عنوان مکاني برای آموختن دانش برای
پيشرفت جامعه ،جوانان و خانواده امری ضروری به نظر ميرسد ،توجه به انگيزه داوطلبان ورود
1. Rohrbaugh
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به آن ،از اهميت خاصي برخوردار ميباشد .در اين ميان ،رشته تربيت بدني به دليل نقشي كه
در افزايش سالمتي و شادابي افراد جامعه دارد و توجه به انگيزههای داوطلبان ورود به اين
رشته ،دارای اهميت است؛ زيرا ميتوان با مورد توجه قرار دادن اين انگيزهها ،افرادی را تربيت
كرد كه باعث افزايش سطح سالمتي افراد جامعه شوند كه اين امر در نهايت ميتواند هزينههای
باالی درماني و بيماریهای رواني مانند افسردگي و اضطراب را كاهش دهد.
الزم به ذكر است كه اين مقاله برگرفته از طرح مطالعاتي با شماره  732در دانشگاه شهيد
چمران اهواز ميباشد.
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