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 چکيده
بدنی نسبت به ورزش چوگان و هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی دانشجویان تربیت

 -توصیفی های ورزشی است. پژوهش حاضر از نوعشناخت عالقه و گرایش آنان به رشته

روایی و  آوری شدمحقق ساخته جمعپرسشنامه به وسیله این پژوهش،  یهادادهبود. مقطعی 

افی . با استفاده از تحلیل عاملی اکتشتائید گردیداساتید نظر  صوری و محتوایی با استفاده از

ا ب از آزمون توصیفی وها داده و تأییدی پایایی پرسشنامه تائید شد. جهت تجزیه و تحلیل

 ( استفاده شد.32)نسخه  1افزار اس.پی.اس.اساستفاده از نرم

ی نامطلوبدر حد بدنی از ورزش چوگان تربیتدانشجویان نتایج نشان داده که میزان آگاهی 

ا و نقش هرسانهها در زمینه های دیگر نشان داد که نگرش دانشجویان نسبت به گویهیافته. بود

همچنین در بررسی نشان داد که گرایش و تمایل دانشجویان مرد بود. وزارت علوم کم 

ومیدانی ل، شنا، والیبال، بسکتبال، فوتسال و دبدنی به ترتیب در پنج رشته ورزشی؛ فوتباتربیت

ت وربنابراین ضراست و دانشجویان زن؛ شنا، والیبال، بدمینتون، بسکتبال و هندبال است. 

بدنی نسبت به ورزش چوگان را افزایش تربیت دانشجویان، توانایی و دانش میزان آگاهی دارد،

شی و عملی این رشته را مجدداً بازنگری و های آموزها برنامهبا توجه به اطالعات آنو داده 

 تعریف شود.

 .بدنی، گرایش، چوگان، آگاهیدانشجو، تربیت اژگان کليدي:و
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  2 علی نظریان ، 1 کيومرث موالدوست
 .کارشناس ارشد دانشگاه آزاد، علوم تحقیقات تهران، ایران 1
 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن. گیالن. ایران 3

 
  ام نویسنده مسئول:ن

 کيومرث موالدوست

 

بدنی از ورزش چوگان بررسی ميزان آگاهی دانشجویان تربيت

 هاي ورزشیتهو شناخت تمایل آنان به رش
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 مقدمه
 در شهرهای پایان دوره صفوی تا هخامنشی دوره از حداقل که است میدانی گروهی و هایورزش ترینقدیمی از یکی چوگان بازی

 گروه و داشته سازمان منظمی ایران در این بازی دهدنشان می تاریخی است. مدارک بوده های پرطرفدارشورز از و شدمی برگزار ایران

دهند، در می نسبت ایران تاریخ دور هایگذشته به را آن پیدایش که چوگان (. بازی1231ریاضی،  فاضلی و)اندکوشیده آن در تدارک بسیاری

 ایرانیان هواخواهان بسیار بین همواره که شد. این ورزش و بازی ید در دربار خالفت بغداد مرسومالرشهارون اراده دوره اسالمی، نخست به

 و ملوک مصر و سالطین تاریخ بود. در تمام توجهِ اسب مأنوس بودند، همچنان مورد و با سوارکاری که و سلجوقیان غزنویان روزگار داشت، به

ها قلعه و قصرها ساختمان مجموعه منظور جزو به همین هایی کهبازی، در میدان ری باشکوه ایننیز، از برگزا هشتم هفتم و هایشام، در قرن

 (.1231متحدین، )شده است دفعات یاد شد، بهمی احداث

 بود. به نظر شاهان دختران، پسران و مختلف سنی هایگروه عالقه مورد و باستان ایران گروهی و زیبا هایورزش اولین چوگان از

 فردوسی اشعار شد. از مفادمی استفاده نیز جنگی و تربیت نظامی برای و نبود گروهی و تفریحی مهارت یك فقط چوگان آموزش که درسمی

 بازی و دادندمی تعلیم چوگان و گوی تیراندازی و فن به را جوانان شد. ظاهراًمی سواره و پیاده بازی صورتبه چوگان گوی که شودمی معلوم

 نفر قرار 3بازی  در هر طرف و کردندمی انتخاب یار نفر 3هر یك  هماورد دو سواره، بازی بود. در جنگ فنی جزو تعلیمات شکار چوگان مانند

 و کردندمی آغاز با ساز را رسمی هایبازی و زدندمی حالت تاخت در گوی را بازی (. هنگام153: 1211نژاد و همکاران،  رمضانی)گرفتمی

 (. 1231بهرامی پور،)شدمی نواخته مخصوصی یز سازن بازی ابتدای در

 ها علیه یکدیگر نبودهها در عهد کهن، نبرد انسانهای زمان پیدایش آنجمعی )تیم به تیم(، برعکس ورزشاین نخستین ورزش دسته

 (. 31: 1231مدنی، )گرفتصورت می« گوی»یا « توپ»بلکه نبرد بر سر 

های چوگان نیرومند دارند. آرژانتین با هزاران چوگان باز، آن را ورزش ملی و حتی منبع تیمامروزه بسیاری از کشورهای جهان، 

کند. پس از آرژانتین، آمریکا و انگلیس قهرمانی جهانی دارند. بها چوگان به سراسر جهان صادر میهای گراندرآمدهای اقتصادی کرده و اسب

فروشد، برخی از کشورهایی که چوگان کستان چوب خیزران و گوی چوگان به جهانیان میپندارند، پاهندوستان خود را زیستگاه چوگان می

های سرپوشیده های چمن و حتی سالناند، علیرغم آفتاب سوزنده و گرمای جانکاه، زمین)یا صولجان( را از فرهنگ کهن ایرانی به ارث برده

 (.1233آذرنوش، )اندکولردار برای این بازی ساخته

 نهضت عنوان و تحت دهندمی داوطلب به خود اختصاص افراد را جهان تفریحی و ورزشی هایسازمان انسانی منابع از یامجموعه

 و ورزش در جامعه زنان و مردان مشارکت را برای خوبی هایفرصت داوطلبی هستند. نهضت دارا سازمان را در هر مهمی داوطلبی جایگاه

(. توسعه و ترویج ورزش چوگان بدون حضور 1231 به نقل از حمیدی، 31: 1233ری و همکاران، باق)است نموده فراهم پیشرفت جوانان

 پذیر نبوده و یا به سختی صورت خواهد گرفت.بدنی امکانداوطلبان بخصوص دانشجویان و اساتید رشته تربیت

د. از آورنهای پرهزینه رو میاز طبقات باال به ورزشهای کم هزینه بیشتر تمایل دارند در حالی که افراد افراد از طبقات پایین به ورزش

ی کنند، سودهاگذاری ورزشی میای بر روی افراد طبقات پایین سرمایههای حرفهاندرکاران ورزشسوی دیگر به علت تجاری شدن ورزش، دست

 (.11: 1235زاده و همکاران،  لهسایی)کنندکالنی تحصیل می

 مسیرهای و سبز فضای و هاپارک عمومی استخرهای قبیل از امکانات ورزشی و هامکان به افراد سترسید (، نیز3111) 3و همکاران پاول

 .دانندمی اقتصادی اجتماعی عوامل تأثیر تحت را سواریدوچرخه

. دگیرمی قرار اقتصادی -اجتماعی وضعیت تأثیر تحت که است ورزشی و بدنی هایفعالیت سطح از حاکی مطالعات برخی همچنین

 2همکاران ناکب و) برخوردارند طبقات سایر افراد به نسبت باالتری فعالیت، سطوح از دارند قرار اقتصادی -اجتماعی باالی طبقات در که افرادی

 یهایرزشو و دهندمی انجام برخوردارند اجتماع در باالتری جایگاه از که جامعه برتر طبقات که هاییبازی و هاورزش بین این بر عالوه(. 3113

 (.1213 نما، قدرت)دارد وجود تفاوت دهندمی انجام ترپایین طبقات که

 

 بيان مساله

باشند. می ]بدنیتربیت جمله از[مختلف  هایرشته در تحصیل منظور به جوانان، از تعداد زیادی پذیرای هادانشگاه ساالنه ایران در

 که حسب جوانان گردد. اینمی افراد این تحصیلی هزینه رفاهی، امور مهارت، یجادا آموزش، صرف هاخانواده و طرف دولت از زیادی منابع

 به دانشگاهی محیط در را عمر خود مفید هایسال بهترین از زیادی مدت دانشگاهی تحصیالت دوران طی باشندمی جامعه نخبگان از مورد

                                                           
2. Powell, Lisa M et al 
3. Nakeeb 
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التحصیالن رود فارغ(. از آنجایی که انتظار می1235زاده و همکاران، نبه نقل از حس 15: 1213مهرابی و همکاران، )کنندمی سپری علم تحصیل

 تواند در جذب آنان درهای مختلف میهای مختلف ورزشی شوند، ضرورت آگاهی آنان به رشتهبدنی وارد بازار کار در عرصه رشتهرشته تربیت

عه و همچنین مشاوره به کودکان و نوجوانان در انتخاب رشته ورزشی نیز بازار کار مؤثر باشد. عالوه بر آن وظیفه تبلیغ و آگاهی دادن به جام

بدنی بتوانند در حد راهنمایی و مشاوره دانش التحصیالن رشته تربیترود که فارغبیش از پیش به عهده این قشر از جامعه بودم و انتظار می

هویت و فرهنگ ایران  باشد، این است که ورزش چوگان درهمیت میهای ورزشی داشته باشند. نکته دیگری که حائز افنی الزم را از رشته

 شود.ریشه دارد، بنابراین از حیث هویت شناختی نیز ضرورت آگاهی دانشجویان از این رشته ورزشی بیشتر حس می

بعاد مهندسی فرهنگی را در ، با اشاره به تأثیرگذاری عمیق فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه و کشور، ا«حفظه اهلل تعالی»مقام معظم رهبری

های گیریها و تصمیمفرهنگ عمومی عالوه بر رفتارهای فردی و اجتماعی در تصمیم سازی» دانند:های فردی و اجتماعی میتمام زمینه

 .«حکومتی نیز کامالً مؤثر است و به همین علت باید آن را به شکلی صحیح، تبیین و پیگیری کرد

شود و برنده و بازنده دارد، نیست. بلکه این ورزش هویت صرفاً یك ورزش که بین دو تیم مسابقه برگزار می ورزش چوگان برای ایرانیان

 باشد.ها میو فرهنگ ایرانی

 ندارند، خبر هاآن از ماست و مردم که بومی بگردید هاییورزش دنبال»اند: فرموده ،1235سال  در «حفظه اهلل تعالی»مقام معظم رهبری

 را بلد نیستیم، چوگان بازی اصالً ما کنند. ولیبازی میچوگان و است معمول دنیا در هم اآلن یك ورزش ایرانی است، که ش چوگانمثال ورز

 «.شماست اصالً جزو ملیت و شما جزو فرهنگ چون کنید زنده و احیا را هااین دانیم چوگان چیست. بیاییدنمی اصالً

رشته  که چندین کنممی توصیه هم باز توصیه کردم، ورزشی مسئوالن به من»است:  آمده بریره معظم های مقامتوصیه از بخشی در

اند: همچنین ایشان فرموده «کنید. گذاریسرمایه آن روی و انتخاب کنید دارد، معنی و مضمون ما فرهنگ و منطق از نظر که مناسب را ورزشی

 از خیلی ما نیست، خود دست و است مهجور ماست متأسفانه گذشته و فرهنگ بقهبه سا که مربوط هاییورزش ما، بومی هایورزش البته»

 «.مطرح بشود دنیا در تواندمی هاماست ... این قدیمی هایکه جزو ورزش است، چوگان مهجور ما کشور در هاورزش

ویان که دانشججاییمه باید قرار گیرد. از آنجایگاه ورزش چوگان در سرلوحه برنا «حفظه اهلل تعالی»با نگرش به تأکیدات مقام معظم رهبری

 دارعهده دهآین در کردهتحصیل و متخصص افراد به عنوان و دهندمی تشکیل را منابع انسانی بخش ورزش کشور از وسیعی بخش بدنیتربیت

گرایش و  از طرفی دیگر شناخت. دارد ایویژه اهمیت آگاهی و دانش آنان شد، بدنی کشور خواهندمختلف در حوزه تربیت هایمسئولیت

های مختلف در سطوح مختلف مدیریتی کشور برای ریزیتواند مورد برنامههای ورزشی میبدنی به انواع رشتهمندی دانشجویان تربیتعالقه

 های کالن در هدایت آینده ورزش کشور گردد.های مختلف و اتخاذ سیاستکارگیری این افراد در حوزهبه

 

 شناسیروش
باشد. امروزه ورزش چوگان عالوه بر بعد ورزشی بدنی از ورزش چوگان میدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی دانشجویان تربیته

به این رشته ورزشی از حیث  «حفظه اهلل تعالی»باشد که در سخنان مقام معظم رهبریها برخوردار میهای فرهنگی و هویتی برای ایرانیاز ارزش

تواند در کردگان این رشته میو با توجه به اصالت ایرانی بودن این رشته ورزشی جهت تحصیل یت ایرانی بودن تأکید شده است؛فرهنگی و هو

ناپذیری تواند خسارات جبرانهویتی نسل یادگیرنده، میملی از حیث بی -توجهی به امر یادگیری این ورزش بومیاولویت آموزشی قرار گیرد. بی

شود. هایی که ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارند باعث هویت بخشی به نسل حاضر و آینده میلی وارد سازد. یادگیری ورزشهای مبه ارزش

 صورتدارد و به قرار کاربردی تحقیقات در دسته نیز هدف حسب است. بر پیمایشی نوع از و توصیفی تحقیق از حیث روش و ماهیت، این

تا مهرماه  1213های کشور در بازه زمانی مهرماه دانشگاه بدنیرشته تربیت دانشجویان کلیه شامل آن آماری معهگرفته است. جا میدانی انجام

له به وسیها این پژوهش، دادهگیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب شدند. صورت نمونهنفر به 125بود که تعداد  1211

. به منظور شناسایی میزان تائید گردید نفر( 13اساتید )نظر  روایی صوری و محتوایی با استفاده از شد. آوریمحقق ساخته جمعپرسشنامه 

آگاهی دانشجویان از ورزش چوگان، سؤاالتی در پرسشنامه طراحی شده که نظر مخاطبین نسبت به آن بر اساس طیف لیکرت از بسیار کم تا 

ی هاو خیر و یك سؤال باز اخذ شده است. بخش اول سؤاالت به میزان آگاهی دانشجویان از حوزهطیفی(، سه سؤال با پاسخ بله  5بسیار زیاد )

ها و وزارت علوم ذکر شده است. در بخش دوم سؤاالت به نقش رسانه 1تا  3مختلف ورزش چوگان پرداخته است. این آگاهی در جداول شماره 

مندی دانشجویان ذکر شده است. در بخش سوم به عالقه 13تا  11ها در جداول پاسخ پردازد.و تحقیقات در معرفی ورزش چوگان به جامعه می

ذکر شده است. با استفاده از تحلیل  11و  12پردازد. نتایج پاسخ دانشجویان در جداول شماره های ورزشی مختلف و ورزش چوگان میبه رشته

 اس.پی.اس.اس افزاربا استفاده از نرم از آزمون توصیفی وها داده یه و تحلیلعاملی اکتشافی و تأییدی پایایی پرسشنامه تائید شد. جهت تجز

درصد و  1/55سال با  35 -31بیشترین درصد فراوانی سنی بین  که است این گربیان دانشجویان، فردی های( استفاده شد. ویژگی32)نسخه 
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نفر بیشترین فراوانی و مقاطع کارشناسی و دکتری  333شناسی ارشد با درصد کمترین فراوانی سنی را داشتند. مقطع کار 5سال با  11باالی 

دنی را بهای تحصیلی رشته تربیتاند. این پژوهش هر سه گروه دانشگاه دولتی، آزاد و پیام نور و همه گرایشنفر بوده 13و  311 نیز به ترتیب

 برداری گردیده است.نمونه 1شامل شده و مطابق جدول شماره 

 دهندگانهاي فردي پاسختوصيف وضعيت و ویژگی :1جدول 

 کل نمونه دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی گزینه گروه

ت
سي

جن
 

 مرد
 311 25 31 155 فراوانی

 1/11 1/31 5/13 3/11 درصد

 زن
 231 33 11 111 فراوانی

 1/53 1/31 5/53 3/55 درصد

ی
يل

ص
تح

ت 
عي

ض
و

 

 کارشناسی
 311 53 12 111 فراوانی

 1/11 1/11 3/23 1/21 درصد

 کارشناسی ارشد
 333 11 13 111 فراوانی

 1/11 2/21 1/11 1/13 درصد

 دکتری
 13 12 23 13 فراوانی

 5/11 1/11 3/33 1/13 درصد

ی
سن

ت 
عي

ض
و

 

 سال 35 -31
 253 55 12 321 فراوانی

 1/55 1/13 3/23 3/11 درصد

 سال 21 -31
 132 25 51 33 فراوانی

 3/33 1/31 5/22 1/32 درصد

 سال 25 -21
 53 11 31 33 فراوانی

 1/1 5/3 1/15 2/1 درصد

 سال 11 -21
 31 3 5 3 فراوانی

 1/2 3/1 1/2 1/3 درصد

 سال 11باالی 
 23 1 13 1 فراوانی

 1/5 3/3 3/11 3/1 درصد

ی
يل

ص
تح

ش 
رای

گ
 

 عمومی
 132 11 21 112 فراوانی

 3/33 1/25 1/32 2/31 رصدد

 مدیریت ورزشی
 322 31 12 11 فراوانی

 3/21 3/11 3/23 3/33 درصد

 فیزیولوژی
 131 5 13 33 فراوانی

 5/11 2/1 1/35 1/31 درصد

 رفتار
 51 1 13 13 فراوانی

 5/3 1 3/3 1/13 درصد

 آسیب
 23 1 2 31 فراوانی

 1/5 1 3/1 2/3 درصد

 بیومکانیك
 1 1 3 1 فراوانی

 1/1 1 3/1 2/1 درصد

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
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 نتایج

 بدنیبخش اول ( ميزان آگاهی دانشجویان تربيت
دهندگان، میزان آگاهی از قوانین و مقررات ورزش چوگان در حد اصالً و درصد پاسخ 1/31شود مشاهده می 3طور که در جدول همان

 دگان اعالم نمودند که با قوانین و مقررات چوگان در حد زیاد آشنا هستند.دهندرصد پاسخ 2کم است. فقط 

 

 

 

 

 

 
 

ا ارائه ب های دارنده دانش فنی این رشته ورزشیدارد و تاکنون کشور جهان ای درا پولوتوریسم جایگاه و اهمیت ویژهیچوگان  گردشگری

های موفقی دوستدار این ورزش در این زمینه تالش های توریستی برای گردشگرانانگیز متعدد و ارائه بستهها و مراسم هیجانبرنامه

 ، الف(.1213موالدوست، اند)داشته

های ورزش چوگان که دارای پیشینۀ فرهنگی، تاریخی و با کارکردهای اجتماعی عمیق و آثار باستانی فراوان در کشور ایران، از توانمندی

 ، ب(.1213موالدوست، ) گران داخلی و گردشگران خارجی استالزم برای صنعت گردشگری برخوردار بوده و قادر به جذب گردش

شود میزان آگاهی های گردشگری چوگان آشنا هستند. مشاهده میدهندگان به چه میزان با فرصتگویای آن است که پاسخ 2جدول 

 سبت به این مقوله دارند.درصد آگاهی زیادی ن 1/1ها در حد اصالً و کم و فقط درصد پاسخ 1/33دانشجویان از گردشگری چوگان، 

 بدنی با گردشگري چوگان: ميزان آشنایی دانشجویان تربيت3 جدول

 جمع کل خيلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً آشنایی با گردشگري چوگان

 125 3 11 15 311 253 فراوانی

 1/111 2/1 1/1 3/11 5/21 1/51 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
 

دهندگان از پیشینه ورزش چوگان در حد اصالً و کم مشاهده گردید. فقط درصد میزان آگاهی پاسخ 3/31ن است که گویای آ 1جدول 

 درصد آگاهی زیاد و خیلی زیادی نسبت به این مقوله اعالم کردند. 1/1

 بدنی از پيشينه و تاریخ چوگان: ميزان آگاهی دانشجویان تربيت4 جدول

 جمع کل خيلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً گانآگاهی از پيشينه و تاریخ چو

 125 2 31 113 313 311 فراوانی

 1/111 5/1 1/1 1/13 1/23 3/23 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
 

بدنی را از فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به احیا و توسعه ورزش چوگان میزان آگاهی دانشجویان تربیت 5جدول 

درصد بله اعالم  1/33دهندگان از فرمایشات معظم له خیر و درصد میزان آگاهی پاسخ 3/33کند. این جدول گویای آن است که ی میبررس

 کردند.

 بدنی از فرمایشات و تأکيدات مقام معظم رهبري نسبت به احيا و توسعه ورزش چوگان: ميزان آگاهی دانشجویان تربيت5 جدول

 جمع کل خير بله کيدات مقام معظم رهبريآگاهی از فرمایشات و تأ

 125 113 133 فراوانی

 1/111 3/33 1/33 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 بدنی از قوانين و مقررات ورزش چوگان: ميزان آگاهی دانشجویان تربيت2جدول 

 جمع کل خيلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً آگاهی از قوانين و مقررات ورزش چوگان

 125 1 15 31 323 311 فراوانی

 1/111 1/1 1/3 1/13 5/23 1/13 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
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دهد کند. این جدول نشان میبدنی را نسبت به اینکه چوگان فدراسیون دارد یا خیر، بررسی میدانشجویان تربیت میزان آگاهی 1جدول 

 درصد آگاهی داشتند که چوگان فدراسیون دارد. 5/21دهندگان گزینه خیر را اعالم نموده و فقط درصد پاسخ 5/11که 

 دراسيون چوگان جمهوري اسالمی ایرانبدنی از وجود ف: ميزان آگاهی دانشجویان تربيت6 جدول

 جمع کل خیر بله آگاهی از وجود فدراسيون چوگان

 125 231 351 فراوانی

 1/111 5/11 5/21 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 

درصد  1/11ها گویایی آن است که اند یا خیر؟ پاسخکند که آیا تاکنون مسابقات چوگان را از نزدیك دیدهبررسی می 3جدول 

 اند.درصد اعالم کردند که بازی را از نزدیك دیده 1/1اند و فقط دهندگان مسابقات چوگان را در ورزشگاه تماشا نکردهپاسخ

 : ميزان تماشایی مسابقات چوگان از نزدیک )ورزشگاه(7 جدول

 جمع کل خير بله تماشایی مسابقات چوگان از نزدیک

 125 533 12 فراوانی

 1/111 1/11 1/1 نیدرصد فراوا

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 

درصد  1/31ها گویایی آن است که اند یا خیر؟ پاسخکند که آیا تاکنون مسابقات ورزش چوگان را از تلویزیون دیدهبررسی می 3جدول 

 اند.زیون تماشا کردهدرصد اعالم کردند که بازی را از تلوی 1/31اند و دهندگان مسابقات چوگان را از تلویزیون ندیدهپاسخ

 : ميزان تماشایی مسابقات چوگان از تلویزیون8 جدول

 جمع کل خير بله تماشایی مسابقات چوگان از تلویزیون

 125 133 113 فراوانی

 1/111 1/31 1/31 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 

اند که با درصد مقطع دکتری، اعالم کرده 3/13ع ارشد و دهندگان مقطدرصد پاسخ 1/51شود مشاهده می 1طور که در جدول همان

درصد دانشجویان مقطع دکتری با پولوتوریسم  3/53 درصد مقطع ارشد و 55قوانین و مقررات ورزش چوگان اصالً آشنا نیستند. همچنین 

ه با تاریخ و پیشینه ورزش چوگان آشنا اند کدرصد مقطع دکتری نیز اعالم نموده 1/11 درصد مقطع کارشناسی ارشد و 3/21آشنا نبوده و 

 نیستند.

 : تحليل آماري بخش اول بر اساس مقاطع تحصيلی9جدول 

 جمع کل خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً موضوع ارزش

ت 
ررا

مق
 و 

ن
انی

قو
از 

ی 
اه

آگ

ان
وگ

 چ
ش

رز
و

 

 مقطع ارشد
 333 2 1 21 12 111 فراوانی

 1/111 1/1 1/3 3/13 1/22 1/51 درصد فراوانی

 مقطع دکتری
 13 1 1 11 21 11 فراوانی

 1/111 1/1 1/1 1/11 1/21 3/13 درصد فراوانی

 جمع کل
 125 1 15 31 323 311 فراوانی

 1/111 1/1 1/3 1/13 5/23 1/13 درصد فراوانی

با 
ی 

نای
آش

گ
دش

گر

ی 
ر

ان
وگ

چ
 

 مقطع ارشد
 333 1 2 31 13 155 فراوانی

 1/111 1/1 1/1 3/1 1/21 1/55 درصد فراوانی
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 مقطع دکتری
 13 1 3 11 21 13 فراوانی

 1/111 1 3/3 1/13 3/22 3/53 درصد فراوانی

 جمع کل
 125 3 11 15 311 253 فراوانی

 1/111 2/1 1/1 3/11 5/21 1/51 درصد فراوانی

خ 
اری

و ت
ه 

ین
یش

ز پ
ی ا

اه
آگ

ان
وگ

چ
 

 مقطع ارشد
 333 1 11 51 111 113 فراوانی

 1/111 1/1 1/5 1/11 1/21 3/21 فراوانیدرصد 

 مقطع دکتری
 13 1 1 35 12 13 فراوانی

 1/111 1 5/1 3/33 3/11 1/11 درصد فراوانی

 جمع کل
 125 2 31 113 313 311 فراوانی

 1/111 5/1 1/1 1/13 1/23 3/23 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 

ها نظیر مدیریت در مقاطع باالتر تاده است که این دانشجویان در مقاطع کارشناسی و برخی گرایشاین عدم آگاهی در صورتی اتفاق اف

 شوند و واحدهای درسی مرتبط دارند.بدنی آشنا مینیز با مباحث تاریخچه تربیت

 

 ها و وزارت علوم و تحقيقاتبخش دوم( نقش رسانه
 دهندگان، نقش رسانه را در آگاهی جامعهدرصد پاسخ 3/33کند. بررسی می ها در معرفی ورزش چوگان رامیزان نقش رسانه 11جدول 

 اند.درصد نیز این نقش را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته 3/11اند. فقط در حد کم و متوسط اعالم کرده

 ها در معرفی ورزش چوگان: ميزان نقش رسانه11 جدول

 جمع کل خيلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً هانقش رسانه

 125 33 52 311 321 113 فراوانی

 1/111 5/2 2/3 3/22 1/23 1/11 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته

 

دهندگان، نقش درصد پاسخ 3/33کند. میزان نقش وزارت علوم و تحقیقات در شناساندن این رشته ورزشی را بررسی می 11جدول 

درصد معتقد بودند که وزارت علوم نقش زیاد و خیلی  11اند. فقط ر حد اصالً و کم اعالم کردهد وزارت علوم و تحقیقات را در آگاهی جامعه

 زیادی در آگاهی بخشی به جامعه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 13ها و وزارت علوم و تحقیقات در آگاهی بخشی به دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در جدول میزان نقش رسانه

درصد مقطع دکتری، معتقدند که رسانه در آگاهی بخشی اصالً نقشی نداشته  1/11و دهندگان مقطع ارشد درصد پاسخ 2/33شود. مشاهده می

اند که وزارت علوم و تحقیقات در آگاهی به درصد دانشجویان مقطع دکتری نیز اعالم کرده 51درصد مقطع ارشد و  1/23است. همچنین 

 جامعه اصالً نقشی ندارد.

 

 

 

 : ميزان نقش وزارت علوم و تحقيقات در شناساندن این رشته ورزشی11 جدول

 جمع کل خيلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً نقش وزارت علوم و تحقیقات

 125 31 21 51 211 113 انیفراو

 1/111 1/1 1/5 2/1 5/51 2/31 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
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 و تحقيقات در آگاهی بخشی به دانشجویان ها و وزارت علوم: ميزان نقش رسانه12جدول 

 جمع کل خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً موضوع ارزش

انه
رس

ش 
نق

ی 
رف

مع
در 

ها 

ان
وگ

 چ
ش

رز
و

 

مقطع 

 ارشد

 333 11 11 33 151 33 فراوانی

 1/111 3/5 1/2 1/1 5/52 2/33 درصد فراوانی

مقطع 

 دکتری

 13 1 3 1 11 12 فراوانی

 1/111 2/1 3/3 5/1 2/11 1/11 درصد فراوانی

 جمع کل
 125 33 52 311 321 113 فراوانی

 1/111 5/2 2/3 3/22 1/23 1/11 درصد فراوانی

ت 
یقا

حق
و ت

م 
لو

 ع
ت

زار
ش و

نق

ان
وگ

 چ
ش

رز
ن و

ند
سا

شنا
در 

 

مقطع 

 ارشد

 333 13 13 22 133 13 فراوانی

 1/111 2/1 1/1 3/11 1/15 1/23 درصد فراوانی

مقطع 

 دکتری

 13 1 2 11 31 11 فراوانی

 1/111 2/1 2/2 1/11 5/21 1/51 درصد فراوانی

 جمع کل
 125 31 21 51 211 113 فراوانی

 1/111 1/1 1/5 2/1 5/51 2/31 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
 

 هاي مختلف ورزشی و ورزش چوگانمندي دانشجویان به رشتهعالقه بخش سوم(
مندی به دهندگان، عالقهدرصد پاسخ 3/11دهد. بدنی به ورزش چوگان را نشان میمندی دانشجویان تربیتعالقه میزان 12جدول 

 مندند.درصد نیز اعالم کردند که به ورزش چوگان زیاد و خیلی زیاد عالقه 3/11اند. فقط ورزش چوگان در حد اصالً، کم و متوسط اعالم کرده

 هاي مختلف ورزشی و ورزش چوگاندانشجویان به رشتهمندي : ميزان عالقه13 جدول

 جمع کل خيلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً مندي دانشجویان به ورزش چوگانعالقه

 125 33 52 311 321 113 فراوانی

 1/111 5/2 2/3 3/22 1/23 1/11 درصد فراوانی

 هاي تحقيقمأخذ: یافته
 

 هاي مختلف ورزشیبه رشته بدنیمندي دانشجویان تربيتميزان عالقه
دهندگان نسبت به بیان پنج رشته و یا فعالیت ورزشی مورد عالقه خود به در ادامه این پژوهش با تعبیه یك سؤال و پرسش از پاسخ

عالم شده های ابه اولویت 5 تا 1مندی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص با اختصاص نمره ترتیب اولویت، گرایش و عالقه

 11های مردان و زنان در جدول شماره های ورزشی موردنظر دانشجویان استخراج گردید. پنج رشته مورد عالقه گروهطور معکوس، رشتهبه

 بیان شده است.
 هاي مردان و زنان: پنج رشته مورد عالقه گروه14جدول شماره 

ان
قای

ه آ
رو

گ
 

 فوتسال بسکتبال واليبال شنا فوتبال هارشته

 333 351 111 535 131 منديامتياز عالقه

 13 13 122 115 113 افراد

 5 1 2 3 1 رتبه

ان
انو

ه ب
رو

گ
 

 هندبال بسکتبال بدمينتون واليبال شنا رشته ها

 311 215 213 111 311 منديامتياز عالقه

 113 133 123 313 311 افراد

 5 1 2 3 1 رتبه

 هاي پژوهشمأخذ: یافته
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 گيرينتيجهبحث و 
بدنی از ورزش چوگان خیلی کم بوده و اطالعات اولیه نسبت به این با بررسی بخش اول تحلیل توصیفی میزان آگاهی دانشجویان تربیت

ازمانی و های سالتحصیل شدن در پستباشند که باید پس از فارغبدنی منابع انسانی بخش ورزش میورزش ندارند. دانشجویان رشته تربیت

های مهم آموزشی دانشگاهی آشنایی های ورزشی مشغول به فعالیت شوند. یکی از جنبهها و هیئتها، فدراسیونزمانی سازمانغیرسا

های شغلی آنان است. از طرفی تحلیل دانشجویان از جو کلی ورزش جامعه نیازمند شناخت و های مربوطه و فرصتآموختگان با سازماندانش

های مربوطه آشنا نباشند های مختلف و ورزشهای مربوطه دارد. طبعاً دانشجویان با فدراسیونهای ورزشی و سازمانآگاهی آنان به همه حوزه

ه ترین ورزش تیمی جهان است که برگرفتو اطالعات اولیه نداشته باشند توانایی تحلیل وضعیت موجود را نخواهند داشت. ورزش چوگان قدیمی

رتی بدنی ضرواین ورزش به عنوان ورزش ملی مطرح بوده و از این حیث ضرورت آگاهی آن برای دانشجویان تربیت از نبوغ ایرانیان است. امروزه

بدنی های مختلف تربیتالتحصیالن رشتههای بومی و ملی جز وظایف ملی آحاد جامعه هست. از آنجایی که فارغرسد. توجه به ورزشبه نظر می

های بومی و ملی ضرورت بیشتری دارد. علل این عدم ختلف ورزشی خواهند بود شناخت آنان از ورزشهای مدار مسئولیتدر آینده سکان

های خاص و وارداتی توان در دو حوزه رسانه و وزارت علوم و تحقیقات جستجو کرد. جو حاکم بر رسانه کشور به سمت ورزشآگاهی را می

 سمت به جدید نگاهی ایجاد به کمك که تغییر از خاص نوعی هاآن از که باشند،می جامعه در تغییر اساسی عوامل جمله از هااست. رسانه

 هایرسانه و شوندمی محسوب جامعه عصبی مرکز عنوان به هارسانه (.3112و همکاران،  1رود)دونالدمی انتظار است بدنیتربیت و ورزش

 اهمیلیون بین را فرهنگ انتقال نامحسوس ایگونهبه همچنین و زیمتقاعدسا سرگرمی، اطالعات، کردن فراهم همچون مختلفی اهداف جمعی

مولوی و همکاران، )هستند ارتباطات فرآیند تحقق در هاآگاهی و اطالعات انتقال ابزار مؤثرترین و ترینمهم هارسانه. دارند عهده بر انسان

1211). 

 ارند،د که وسیعی برد دلیل به همچنین و دارد ایویژه جایگاه یررسمی،غ آموزش نظر از تلویزیون و رادیو جمعی، هایرسانه میان این در

 آموزش و ربیتت در دانشگاه و مدرسه همانند توانندمی شوند گرفته بکار درستی به چنانچه و هستند فرهنگی و آموزشی وسایل بهترین از یکی

 ظیمتن آرایی،صحنه مثال برای. برخوردارند امتیازاتی دانشگاه و سهمدر به نسبت جهاتی از حتی هارسانه. نمایند عمل خوبی به جامعه افراد

 قطری از را آموزش توانمی تلویزیون وسیله به آموزشی هایصحنه از برخی تکرارپذیری هایقابلیت از برخورداری حتی و حرکت صدا، نور،

 (.1231 اخترشهر،)داد ارائه بهتر کیفیت و بیشتر جاذبه با رسانه، این

 اختشن چون مالحظاتی به توجه با نقش این هرچه و دارند ورزش به نسبت جامعه افراد نگرش تغییر در مؤثر نقشی گروهی هایرسانه

های ترین هدف رسانه(. مهم1233 کوهن،)بود خواهند اثرگذارتر پذیرد، صورت شناختیروان رویکردهای و ارتباطی مؤثر هایروش نیازها،

 گروهی در هایرسانه و محورهای مختلفی دارد و ورزش باشد که ابعاد تواند توسعههر کشور، می ملی در هدافا راستای در گروهی ورزش،

 و مرادی) است ایحرفه و قهرمانی هایورزش مختص سازیبرنامه بیشتر .(1211همکاران،  و مرادی) باشند توانند مؤثربیشتر موارد می

ها را در های ورزشی خاص دارند و این امر رسالت آنو خبرنگاران گرایش بیشتری به برخی رشتهها امروزه اغلب رسانه .(1211همکاران، 

ا هرسانه. های ورزشی به یك اندازه ارزشمند و مهم هستندکند در حالی که ورزش همگانی و تمامی رشتهپرداختن به عمق ورزش کمرنگ می

وزیر ورزش و جوانان در سخنان ) کنندبعدی کردن ورزش کشور پرهیز خاص، از تك های ورزشیباید با پرهیز از توجه صرف به برخی رشته

 (./http://www.dolat.irبه نقل از  1211در سال جمع مدیران، معاونان و کارکنان ستادی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی 

جانبه دانشجویان به درستی به الت خود را در آموزش همهاند رسبدنی نتوانستههای تربیتوزارت علوم و تحقیقات بخصوص دانشگاه

ران های سوارکاری و چوگان که در ایتوان به این واقعیت تلخ رسید که ورزشبدنی میانجام برسانند. با نگاهی گذرا به کتب تاریخچه تربیت

اند در حالیکه به اخته خارجی صفحات متعددی پرداختههای ناشنها ندارند و به ورزشپیشینه سه هزار ساله دارد جایگاهی در شان این ورزش

صورت درس اند. نبود مباحث تئوری این ورزش حتی بهورزش چوگان در حد یك پاراگراف و یا در بهترین حالت یك صفحه اختصاص داده

دم غنا بخشی به ورزش اصیل های بومی و ملی و غفلت جدی در این حوزه موجب عهای آموزشی و عدم توجه به ورزشاختیاری در سرفصل

 افزایی دانشجویان در حد بسیار کمی قرار گرفته است.ایرانی شده و بالطبع آن میزان آگاهی بخشی و دانش

بدنی در حوزه ورزش و تربیت ()حفظه اهلل تعالی عدم توجه وزارت علوم و تحقیقات به بیانات، فرمایشات و رهنمودهای متعدد مقام معظم رهبری

های آموزشی موجب عدم آگاهی دانشجویان به تأکیدات معظم له گردیده است. بیانات مقام معظم ختصاص این بیانات به سرفصلو عدم ا

ه تا بدنی باید با این بیانات آشنا شدآموختگان تربیتباشد و دانشبدنی کشور میچراغ راه توسعه و رشد ورزش و تربیت ()حفظه اهلل تعالی رهبری

گذاران آینده ورزش کشور در مسیر شغلی خود از این فرمایشات بهره گرفته و در نوان معلمین، کارشناسان، مدیران و سیاستبتوانند به ع

توان نتیجه گرفت که متأسفانه دانشجویان اطالعات اولیه در خصوص این رشته ورزشی که ریشه در جامعه ورزش اعمال نمایند. در نهایت می

                                                           
4.  Dhonde 
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های را ندارند. ضرورت بازنگری در دروس دانشگاهی و همچنین ضرورت بازنگری در کتب مربوط به درس سازمان دفرهنگ و هویت ایران دار

تواند در هویت بخشی به ورزشکاران بدهد، این رشته ورزشی می که نقشی به با توجه پایان بدنی بسیار مشهود است. درورزشی و تاریخ تربیت

 های متولی فرهنگی کشور بسیار حائز اهمیت است.مسئولین وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان توجه به بعد فرهنگی آن نیز از سوی
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