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 چکیده
یابی و نقش تجارب حرکتی استعداد باشد، بررسیپژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی میهدف از 

 تحصیلی سال انداوطلب از نفر 710 ۀ آماری را. نمونبودبدنی تربیت ۀی ورودی رشتهاآزموندر  هاداوطلبان در موفقیت آن

 آزموناز ذکر است که شایان. ، تشکیل دادنددنشدای انتخاب طبقه صورت تصادفینور که بهدانشگاه پیام 89ـ90

من ویتنی آزمون یو ،برای بررسی تجانس واریانس نآزمون لو ،هادادهبودن نرمال بررسی جهت فاسمیرنو ـ کلموگروف

نتایج  گردید.استفاده  هانیانگیمبررسی تفاوت بین منظور بهتی مستقل  نو آزمو هارتبهبررسی تفاوت بین میانگین  جهت

بدنی ای و عضالت شکم و چابکی داوطلبان با دیپلم تربیتر وضعیت استقامت عضالت کمربند شانهدکه  دهدمینشان 

نیروی عضالنی  تنهاو  شودمشاهده نمیآماری  لحاظی بهداراتفاوت معن بدنیتیتربریغنسبت به داوطلبان با دیپلم 

از  پژوهش حاضر های. یافتهباشدمیداشته و باالتر  یداراتفاوت معن هاپلمیدبدنی نسبت به سایر تربیت مداوطلبان دیپل

ویژه به)بدنی در مقاطع باالتر تربیتهای پذیرش دانشجوی کردن زمینهکه محدود باشندیمحائز اهمیت و تحلیل  جهتاین 

داوطلبانی  از آن دسته ورود قبولی باشد و ممانعت ازقابل ۀاید تواندینمبدنی آموختگان تربیتبه دانش (ارشدکارشناسی

 باشد،یم همنامریغ ۀدر رشت اهاما سوابق تحصیلی آن هستند؛ یبدنتربیت ۀتحصیل در رشت به واقعی ۀکه دارای عالق

 ۀزمین ،های تحصیلیرشته سایرگذاشتن ورود به این رشته از و استمرار روند فعلی مبنی بر آزاد بودهفاقد توجیه علمی 

 .خواهد آوردفراهم را جذب بهتر استعدادهای ورزشی در این رشته 
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 مقدمه
 و به سطوح رقابتي چشم دارند، کننديمورزشکاران جوان کار که با  افرادیبرای  ژهيوبه يابياستعداد

که  دانديمرا روشي  يابياستعداد( 1992) 1میشل است.مطرح بوده  پیچیدهعنوان موضوعي به همواره

 بیشتردر يک ورزش  هاآنورزشي در گزينش ورزشکاراني که امکان موفقیت  یهاسازمانمربیان و 

 مبنای انتخاب طبیعياين اواخر شناسايي ورزشکاران برتوجه است که تا شايان .برنديمکار است، به

د از کشورها وجود دار یدر بسیار اکنون نیزاين موضوع  و بوده است مبنای بینش مربي()انتخاب بر

 يابياستعدادمقابل اين روش، روش علمي قرار دارد که پیروی از نظام . در(27 ،1384 ،امیرتاش)

با توجه به استعدادهای  هاخاص و انتخاب افراد مستعد از میان آن یهاورزشسوی اهنمايي افراد به)ر

 (.25 ،1389 ،طهماسبيت )را الگوی کار خود قرار داده اس ن(ذاتي ايشا

 در شرايط موجود از نظر مسئوالن، مربیان و ورزشکاران که ( نشان داد1390) پژوهشي در سالنتايج 

ترين سن برای شروع اين رشته مناسب. (P≤ 05/0ابي در کشور وجود ندارد )ياستعداد الگويي برای

 بايستميپرورش ومورف )بلند و عضالني( است و آموزشاکتو ،و بهترين تیپ بدني بوده سالگي 10ـ12

نتايج مشترک بین  براين،عالوه .(P≤05/0)د داشته باش عهدهرب يابياستعدادنقش اصلي را در فرايند 

تنفسي و نیز  ي ـمحیط ساق پا و عامل استقامت قلب بیانگر اين بود کهنظرسنجي و فعالیت میداني 

 ،)فرخي (P≤05/0) روندمي شماربهدار در تشخیص ورزشکاران اترين پیشگوهای معنتمرکز، مهم

1390، 115). 

يابي در ورزش هندبال را اهمیت استعداد هايآزمودن از درصد 1/98 که ندنشان دادنتايج همچنین، 

 ۀدربار هاآن بیشتر اطالعات ؛ اماکننديماستفاده  ها از آندرصد از آن 6/67و  دانستهزياد  زياد و بسیار

سن برای  نيترمناسب هايآزمودن بیشترمتوسط و کمتر از آن است.  ،يابياستعداد یهاروش

و جايگاه سازماني آن را در دانسته راهنمايي  ۀدو سال آخر دبستان و دوريابي در هندبال را استعداد

میزان  هايآزمودناز درصد  5/82 ،همچنین. درصد( 7/74) اندکردهپیشنهاد  پرورشووزارت آموزش

و  اندکردهيابي برای هندبال را متوسط و کمتر از آن ارزشیابي استعداد در متداول یهاروشموفقیت 

ترتیب عدم استفاده از افراد متخصص، کمبود امکانات و عدم زمینه را بهايناشکاالت در نيترمهم

 هايآزمودنيابي از نظر بندی ابعاد کلي استعدادلويتوابراين، عالوه. انددانستهريزی اصولي برنامه

عمومي  یهايآمادگدر بعد  العملعکسارتفاع قد در بعد پیکری، سرعت  عبارت است از: ترتیببه

انفرادی،  یهاکیتاکتزدگي( در بعد بیرون) يانفرادی، حرکات کشوي یهاکیتکنبدني، دريافت در بعد 

همکاری در  ۀرواني و روحی یهامهارتنفس در بعد بهقد به وزن در بعد ترکیب بدن، اعتمادنسبت 

 .(28، 1384 ،میرتاش)ا .اجتماعي یهامهارتبعد 

                                                      

1. Michel 
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 ۀيابي در رشتاستعداد یهاشاخصررسي وضع موجود و تدوين ب"با عنوان  پژوهشيراستا، دراين

 باشد:مي نتايج زيربیانگر  گرفت کهنامه انجام پرسش ۀوسیلبه "میدانيودو

 اما ؛مشخصي وجود ندارد يابياستعداداظهار داشتند که در ايران الگوی  هايآزمودن از درصد 3/76 .1

 .باشدميدر ايران ضروری  يابياستعدادکه وجود الگوی  بر اين باور بودند هاآناز درصد  91

عمومي مانند ارزيابي ساختاری و  یهاآزمونرا انجام  يابياستعدادمالک  هايآزمودن از درصد 5/82 .2

سالگي  10ـ14را  يابياستعدادبهترين سن  هااز آن درصد 8/68و  انددانستهاختصاصي  یهاآزمون

 .اندنمودهپیشنهاد 

 مسابقات ،در ايران را در اين برهه از زمان يابياستعداد ۀشیو نيتريعمل هايآزمودن از درصد 3/41 .3

 .(21 ،1381، یعیدو  لیجاني)عاند نام بردهمختلف  یهاآزمونانجام  از درصد 5/32و  دانسته

که از جهات  استهای علوم انساني يکي از شاخه دانشگاهي ۀعنوان يک رشتبدني و علوم ورزشي بهتربیت

و بهسازی جسمي و  يبخشتوان بامحکم  ۀتندرستي پیوند يافته و نقش آن در رابطمختلف با علوم پايه و 

بدني و علوم ورزشي در امر ي تربیتايفعالیت و کار ۀامند. باشدميانکار قابلرواني افراد جامعه غیر

سني  یهاگروهکه تمام یطوربه ؛بهداشت فردی و اجتماعي بسیار وسیع و گسترده است و پرورشوآموزش

 ۀندگاری و رونق اين رشتآنچه سبب ما .شودشامل ميو کهولت  يخوردگسال ۀیش از تولد تا دورپاز  را

بدني تربیتاست که همواره در تربیت آدمي ايفا کرده است. نقشي  ۀويژ تو اهمی ضرورت ،است علمي شده

گستردگي آن ناشي از گسترش نیازهای انسان در  باشد کهمي دانشي گسترده و چندوجهي و علوم ورزشي

عصر  یهادانشدر ارتباط با ديگر  ناپذير اين رشتهتعامل گريز معلولبودن آن وجهيو چند بوده گذر زمان

 طهماسبي،) شوديممحسوب ای بین رشته يدانش ،بدني و علوم ورزشيتربیت ،رونيااز ؛باشديمخود 

1389، 27). 

جسماني  یهاتیقابلورودی برای سنجش  یهاآزمون یرازگبر ،استعدادهاهای شناسايي يکي از راه

 هدر پژوهشي ب هادوی .(22010لي هي، 12009فیلیپس) بدني استتربیت ۀداوطلبان تحصیل در رشت

پرداخت که بدني تربیت ۀکارشناسي رشت ۀوضعیت جسماني و قابلیت داوطلبان ورود به دور بررسي

همچنین، سال بوده است.  19بیشتر داوطلبان  يمیانگین سنذکر است که در اين پژوهش  به زمال

دختران تفاوت چشمگیری به ت های سني در استقامت عضالت شکم نسبپسران در تمامي گروه

. در انتخاب بسیاری مواجه بوده استکاهش  با هاساله 25در گروه سني اين اختالف  اند؛ اماشتهدا

گزينش اختصاصي  .بايد به دو نکته توجه نمود: الف بدنيتربیت ۀهای گزينش داوطلبان رشتمعیار

با معیارهای کلي انتخاب دانشجويان کشور  بايستمي بدنينمودن اهداف اصلي تربیتبر دنبالعالوه

                                                      

1. Philips 

2. Leahey 
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در گزينش افراد از معیارهايي استفاده شود که با محتوای  .ب ؛باشد هماهنگ سازمان سنجش توسط

 .(75-76، 1375،هادوی) دداوطلبان در ارتباط مستقیم باش ۀآيند ۀتحصیلي و حرف ۀدروس دور

توصیفي سوابق تحصیلي و ورزشي  ۀطالعم"ن در پژوهشي با عنوا (1379تندنويس )راستا، دراين

از درصد  7/64 که گزارش کرد "های کشوربدني دانشگاهتربیت ۀدانشجويان مقطع کارشناسي رشت

دختران از درصد  8/12پسران و  از درصد 72و معدل ديپلم  بوده کل دانشجويان دارای ديپلم تجربي

 ل ديپلم دختران بیشتر از پسران بود.میانگین معدذکر است که شايان باشد.مي 17تا  14بین 

 17تا  16پسران بین از درصد  6/42دختران و  از درصد 4/71در مقطع کارشناسي معدل  براين،عالوه

گزارش  17تا  14ان کارشناسي ارشد بین شدگپذيرفته از درصد 90ارشناسي حدود و معدل کبود 

همچنین، . ندبودبدني تربیت ۀرشت لیالتحصفارغدانشجويان  از درصد 5/93 بايد عنوان نمود که .گرديد

سه يا چهار  هاآن از درصد 40 و ندبوديک سال قبل  لیالتحصفارغ شدگانپذيرفتهاز درصد  7/5تنها 

پس از  هااز آن درصد 17و حدود  شدهموفق به ورود به کارشناسي ارشد  يلیالتحصفارغسال پس از 

شدگان پذيرفته از درصد 6/19ذکر اين نکته ضرورت دارد که . ندبود شدهسال يا بیشتر پذيرفته  هفت

دارای دانشجويان پسر  از درصد 2/21 در اين ارتباط، نداشتند. را ایدر هیچ رشتهسابقۀ قهرماني 

 و های والیبالدر رشتهها آن سوابق قهرماني پس از فوتبال، بودند وفوتبال  ۀدر رشتسابقۀ قهرماني 

سطح  ،بودند. البته سابقۀ قهرماني در والیبال، شنا و بسکتبال داراینیز و دختران ود بمیداني ودو

درصد در  9/4درصد در سطح ملي و  2/12درصد از کل دانشجويان در حد استان،  5/29قهرماني 

 .(11، 1379 ،تندنويس) دبو يالمللنیبسطح 

 کهبر اينمبنيچه شواهد علمي معتبری اگر: جسمانی یهاتیقابلحرکتی با  ۀپیشین ۀرابط

 ،حرکتي پايه را جبران کنند یهايافتادگشناختي و عقبی هايينارسا تواننديممهارتي  یهاتیفعال

 هاانسانحرکتي  ـ های حرکتي نقش مهمي در رشد ادراکيتجربهکه  رسديمنظر اما به وجود ندارد؛

اما اثر ورزش و  باشند؛ميمتفاوتي متأثر از وراثت و محیط  یهانسبتحرکتي با  یهاييتوانادارند. 

ريزی صحیح برای بهبود برنامه( و های حساس رشدويژه در دورهبه) حرکتي یهامهارتآموزش 

 .(30 ،1996، 1انسين و نورول) تناديده گرف توانينمحرکتي را  ي ـاکادارعملکردهای 
جسماني  یهاتیقابلاز های حرکتي و برخي ارتباط بین تجربهدر پژوهشي که به بررسي در اين ارتباط، 

مورد بررسي برداران سطح مهارت وزنه را در ارتباط با يهای حرکتتجربهکه پژوهشي نیز در و پرداخت 

حرکتي پايه در بهبود  یهامهارتهای حرکتي و دار آماری بین تجربها، بر اثر مثبت و معنقرار داد

 .(1994  2 پلنت) گرديدکید أسطح عملکرد ورزشي ت

                                                      

1. Norvell & Nancy 

2. Plant  
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کلي که  ۀضمن اظهار اين ايد "رعم طولرشد و تکامل حرکتي در "کتاب  ۀسندينوراستا، دراين

معتقد  ،"نظر کردعنوان بخشي از فرايند رشد طبیعي صرفحتي به يانسان ۀگونه تجرباز هر توانينم"

. باشدميای برخوردار فرد از اهمیت ويژه ۀهای اولیحرکتي، تجربه ـ راکيادبرای رشد که  است

حرکتي و رشد حرکتي  یهامهارتکه بین  حاکي از آن استشناسان رشد نیز روان یهاپژوهش

 ۀحرکتي در دور یهامهارتچه سطح هر معناکه؛ بديندرداری وجود دااورزشي ارتباط معن یهامهارت

 ،1هي وود) ابدييمآتي افزايش  هایسالدر ورزشي  یهاتیفعالرشد باالتر باشد، احتمال موفقیت  ۀاولی

های تجربهعلمي و  ۀاثر پیشین"با عنوان در پژوهشي زمینه، دراين. (439، 1380 ،زادهجمه نمازیتر

حرکتي با موفقیت  یهايآمادگ ۀرابط به بررسي "بدنيحرکتي در موفقیت تحصیلي دانشجويان تربیت

دانشجوی  460 را آماری آن ۀ. در اين پژوهش که نمونپرداخته شدبدني تربیت ۀدروس عملي رشت

آزمون عملي  ۀکه بین نمر گزارش گرديد تشکیل دادند،دولتي کل کشور  یهادانشگاهکارشناسي از 

آماری در  ۀجزئیات اين رابط .داری وجود داردامثبت و معن ۀورود به دانشگاه با موفقیت تحصیلي رابط

 .(50 ،1382فراهاني، ) تجدول زير بیان شده اس

 
 های حرکتی با موفقیت تحصیلیعلمی و تجربه ۀهای پیشینمؤلفهبین  بستگیهم ـ1ل جدو

 علمی ۀپیشین یرهایمتغ

 بستگیآزمون هم

آزمون ورودی  ۀنمر

 )نظری(

آزمون علمی ورودی  ۀنمر

 های حرکتی()تجربه

معدل دیپلم 

 متوسطه

 - - - موفقیت تحصیلي

 138/0 634/0 283/0 بستگيهم

 003/0 001/0 001/0 داریاسطح معن

 457 209 459 تعداد

 
با برگزاری آزمون عملي و  ،بر برگزاری آزمون نظریعالوه هر سال زش کشوروآم سازمان سنجش

اقدام  بدنيتربیت ۀدر رشت شرايط واجدجسماني نسبت به انتخاب داوطلبان  یهاتیقابل یهاآزمون

تحصیل در اختیار همه قرار گیرد و افراد  ۀفرصت ادام بايستمي که امراين راستا، دراين کند.مي

که با توجه به محدوديت اين نیزو  سازندخود را شکوفا  استعداد ،توسعه ودر جريان رشد مستعد 

علمي، افراد مستعد و واجد شرايط برای  یهاروشگیری از بهره باابتدا الزم است  ،امکانات و اعتبارات

توسعه امر در  را پايدارتری اثربیشتر و  یوربهره ،شدهگذاری انجامتا سرمايهشوند  انتخاب تحصیل ۀادام

. باشدميگذاری در آموزش و منابع انساني نگاه اصلي حاکم بر سرمايه و، دهمراه داشته باشدبه

                                                      

1. Haywood 
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و  يابياستعدادپاسخ داده شود که  سؤاالتسعي خواهد شد به اين  زمینه، در پژوهش حاضردراين

 یهاتیقابل سنجش یهاآزمونبدني از طريق تربیت ۀرشتتحصیل در  ۀادام برای هانيبرترگزينش 

 ايآ ؟در ارتباط است افرادتجارب حرکتي  با آيا استعدادهای ورزشي باشد؟پذير ميتمکانجسماني 

 برسهم و اعمال ضريب  گفتننظردرو يا  ورزشديپلم  دارندگان بدني از بیندانشجويان تربیت انتخاب

 رسان باشد؟ياریتحصیل  ۀبرای ادام هانيبهتردر انتخاب  توانديم هاآنورودی  آزمون
 

 پژوهش شناسیروش
  .باشدميپیمايشي  ي ـتوصیفمطالعات ع حاضر از نو پژوهش

از  که تشکیل دادندکشور  یهااستان ۀاز کلی ورود به دانشگاه داوطلب 1350 را آماری پژوهش ۀامعج

 پژوهشکشور برای انجام اين  یهااستانای از کل طبقه ـ صورت تصادفينفر به 710 هامیان آن

 .گرديدندانتخاب 

لیست وضعیت سالمت چک ،لیست وضعیت آمادگي جسمانيچکها عبارت بود از: ابزار گردآوری داده

 شدهنشست اصالحوآزمون دراز، بدون کفش گیری قداندازه ،متر نواری ،گیری وزناندازه ،ترازو ،عمومي

ه کوتا ۀشدآزمون بارفیکس اصالح ،ه(ضربدری در يک دقیقشکل به هادست و جمع صورتها بهپا)

 و با استفاده از جعبه برای عضالت پشت و همسترينگ شدن نشستهآزمون خم ،ن(زمی روی پا ۀپاشن)

 عروقي. ـ متر برای سنجش آمادگي قلبي 800ی آزمون دو

از جدول  هادادهتوصیف  جهت و گرديداستفاده  1اساس.پي.اس.افزار از نرمها بررسي داده منظوربه

بهره  ای، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگي انحراف استانداردتوزيع فراواني، نمودار میله

 ـ کلموگروف یهاآزمون پژوهشهای آزمون فرضیه منظوربهدر بخش دوم  براين،عالوه گرفته شد.

من آزمون يو برای بررسي تجانس واريانس(،) نآزمون لو ،(هادادهبودن نرمالبررسي جهت ) فاسمیرنو

رای بررسي تفاوت بین ب) لمستق تي( و آزمون هارتبهويتني )برای بررسي تفاوت بین میانگین 

داری اسطح معن ،هادر بررسي آزمون فرضیهکر است که ذبهالزم. استفاده قرار گرفتمورد  (هانیانگیم

 .( در نظر گرفته شدP≤05/0برابر با )

 

 نتایج
کنندگان با ديپلم کتپژوهش مشتمل بر وضعیت شر یهاآزمونشناختي به شرح گزارش جمعیت ابتدا

 .دگرديمبیان  هايآزمودن وزن وقد  ،های سنریمتغو  شوديمبدني پرداخته تیتربغیر وبدني تربیت
 

                                                      

1. SPSS 
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توزیع فراوانی نوع مدرك تحصیلی ـ2جدول   

ی              مدرك تحصیل  درصد فراوانی 

بدنيتربیت  32 8/3  

بدنيتربیتغیر  678 0/80  

3/16 138 بدون پاسخ  

 100 848 مجموع

 

میانگین کلي  .باشدميسال  57برابر با  هاآنو حداکثر سن  18ن احداقل سن داوطلببراساس نتايج، 

 معادل میانگین سن پسران است. همچنین، 3/6 برابر باو انحراف استاندارد آن  69/27 معادل نیز سن

 16/6با انحراف استاندارد  36/27 برابر با و میانگین سن دختران 39/6با انحراف استاندارد  93/27

 . باشدمي

 است. 23/14 معادلگرم و انحراف استاندارد آن کیلو 33/71لي وزن برابر با میانگین کبراين، عالوه

 و میانگین وزن دختران 17/13گرم با انحراف استاندارد کیلو 935/77 نیز برابر با میانگین وزن پسران

 . باشدمي 19/10گرم با انحراف استاندارد کیلو 46/62 معادل

 است. 32/11 معادلمتر و انحراف استاندارد آن سانتي 42/169میانگین کلي قد برابر با همچنین، 

 و میانگین قد دختران 74/10متر با انحراف استاندارد سانتي 39/175 نیز برابر با میانگین قد پسران

 .باشدمي 79/5متر با انحراف استاندارد سانتي 41/161 معادل

توزيع  بودننرمال موردف درواسمیرن ـ کلموگروف آزمون جيانت ابتدا هايآزمودن یهايژگيوبا شرح 

 .دگرديمبیان  هاهیفرضگزارش آزمون  ،سپس و شودها پرداخته ميطبیعي داده

 
 هادادهاسمیرنوف برای توزیع طبیعی  ـ نتایج آزمون کلموگروف ـ3جدول 

 داریسطح معنا استاندارد خطای انحراف استاندارد میانگین شاخص

 001/0 94/2 68/6 36/15 بارفیکس

 001/0 66/2 01/4 30/17 ونشستدراز

 001/0 61/1 10/2 64/13 چابکي

 001/0 73/3 25/1 84/4 پرتاب توپ طبي

 

 ،(=001/0P= ,94/2Z) بارفیکسهای که توزيع داده شمارۀ سه بیانگر آن استنتايج جدول 

 =001/0P) و پرتاب توپ طبي (=001/0P= ,61/1Z) چابکي ،( =P=66/2Z ,001/0) ونشستدراز

,73/3Z= ) اساس مدرک های مذکور برتحلیل استنباطي داده منظورهب ،بنابراينباشد؛ نميطبیعي

 من ويتني استفاده گرديد.يو کيپارامترنابدني( از آزمون تربیتبدني و غیرتربیت) "منوع ديپل" يتحصیل
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 یاهای استقامت عضالني کمربند شانهبین میانگین رتبه مبني بر بررسي تفاوت اول ۀیفرضدر آزمون 

استقامت های اختالف معناداری بین میانگین رتبهمشخص شد که  اساس نوع ديپلمبارفیکس( بر)

 دارد.  نوجود اساس نوع ديپلم بر ایعضالني کمربند شانه
 

 هارتبهتفاوت بین میانگین خصوص در من ویتنییونتایج آزمون  ـ4 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تعداد میانگین رتبه نوع دیپلم ردیف

 32 95/308 بدنيتربیت 1
315/1- 188/0 

 678 70/357 بدنيتربیتغیر 2
                 

 

 يشکم های استقامت عضالتبین میانگین رتبهدوم مبني بر بررسي تفاوت  ۀیفرضدر آزمون 

استقامت های اختالف معناداری بین میانگین رتبه هنوع ديپلم مشخص شد ک اساس( برونشستدراز)

 دارد.  نوجود اساس نوع ديپلم بر( ونشستدراز) يعضالت شکم
 

 هارتبهتفاوت بین میانگین خصوص در من ویتنییونتایج آزمون  ـ5 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تعداد میانگین رتبه نوع دیپلم ردیف

 32 75/406 بدنيتربیت 1
451/1- 147/0 

 678 08/353 بدنيتربیتغیر 2

                 

های آزمون داده) يهای چابکبین میانگین رتبهسوم مبني بر بررسي تفاوت  ۀیفرضدر آزمون همچنین، 

 چابکيهای اختالف معناداری بین میانگین رتبه که دهدمينتايج نشان  ،اساس نوع ديپلم( بر9*4

 دارد.  نوجود اساس نوع ديپلم بر
 

 

 هارتبهتفاوت بین میانگین خصوص در من ویتنییونتایج آزمون  ـ6 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تعداد میانگین رتبه نوع دیپلم ردیف

 32 72/286 بدنيتربیت 1
941/1- 052/0 

 678 75/358 بدنيتربیتغیر 2

                 

 يهای نیروی عضالنبین میانگین رتبه چهارم که با هدف بررسي تفاوت ۀیفرضدر آزمون درنهايت، 

اختالف  که گزارش شد گرفت،بدني انجام تربیتبدني و غیرداوطلبان تربیت پرتاب توپ طبي()

که  وجود دارد اساس نوع ديپلمپرتاب توپ طبي( بر) يهای نیروی عضالنمیانگین رتبهمعناداری بین 

( 62/361بدني )تیتربریغ ۀکرده در رشتن تحصیلاباالترين میانگین مربوط به داوطلب میان،دراين
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( 73/225) يبدنهای تربیتکرده در رشتهن تحصیلامیانگین مربوط به داوطلب نيترنيیپاو بوده 

  . باشديم
 

 هارتبهتفاوت بین میانگین خصوص در من ویتنییونتایج آزمون  ـ7 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تعداد میانگین رتبه نوع دیپلم ردیف

 32 73/225 بدنيتربیت 1
36/3- 001/0 

 678 62/361 بدنيتربیتغیر 2

 .دار استا( معنP≤01/0در سطح )        
 

 

 گیریبحث و نتیجه
بدني تفاوت داوطلبان با ديپلم تربیتسي رکه با هدف بر چهارگانههای در گزارش فرضیه پژوهشنتايج اين 

وضعیت در ارتباط با  که نشان داد ،بدني صورت گرفته بودتربیتديپلم غیر داوطلبان دارای با آن ۀو مقايس

بدني ای و عضالت شکم، چابکي و نیروی عضالني داوطلبان با ديپلم تربیتاستقامت عضالت کمربند شانه

آماری در سه  لحاظی بهدارانیروی عضالني، تفاوت معن در جزبدني بهتیربتریغنسبت به داوطلبان با ديپلم 

های کردن زمینهکه محدود باشديمو تحلیل اهمیت از اين نظر حائز افتهي. اين ودشمشاهده نميديگر  ۀمؤلف

بدني آموختگان تربیتويژه کارشناسي ارشد به دانشبدني در مقاطع باالتر و بهپذيرش دانشجوی تربیت

 بدنيتربیت ۀکه چهار سال تحصیل در دوران متوسطه در رشت طورهمان ،زيرا ؛قبولي باشدقابل ۀايد تواندينم

کارشناسي  ۀاحتمااًل همین شرايط در دور ،ايجاد نکرده است هاپلمهيدنسبت به ساير را مساعدتری  ۀزمین

تحصیل در مقطع  ۀکه ادامبر اينمبنيکارشناسان  از اعتقاد برخي ،ديگرعبارتبه .باشديمنیز متصور 

 ۀفاقد پشتوان صورت گیرد،بدني آموختگان کارشناسي تربیتدانش برای ستيبايمکارشناسي ارشد لزوماً 

حضور ممانعت از  کر استذبهالزم .متعصبانه به رشته نباشد ينگاه ازفراتر  رسديمنظر به وعلمي است 

دادن دست، ازباشدينمبدني تربیت ۀنام با رشتهم اهکه مدرک تحصیلي قبلي آنافرادی )در مقطع باالتر( 

 ،ترنيیپابدني در مقطع تحصیلي تربیت ۀرغم تحصیل در رشتاين رشته است که علي در استعدادهای نهفته

آموختگان نسبت به دانش )حداقل(و يا  بودهحرکتي در مقطع باالتر ـ  مهارتيای هرساختيزشرايط و  دارای

 پژوهشاين بخش از  ۀ. نتیجباشندۀ جسماني و حرکتي نميلحاظ بنیبه داریاتفاوت معن دارای بدنيتربیت

آموختگان جاری سازمان سنجش مبني بر پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد از ساير دانش روند

های کید بر جنبهأويژه با تبه ،بررسي عملکرد تحصیلي همچنین،. دهدميمورد تأيید قرار بدني را  تیتربریغ

بدني دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد که دارای مدرک کارشناسي تربیت ۀو مهارتي و مقايس يحرکت

های مطالعاتي برای انجام از زمینه ،همنامریغهای تحصیلي با دارندگان مدارک کارشناسي در رشته هستند

که اکنون با افزايش ظرفیت  توان گفتمي جينتا برمبنای. باشديمتکمیلي و بیشتر در اين مورد  مطالعات
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 و شناسيتحصیلي مانند حقوق، روان ييهارشتهاز که برخي آموزش عالي و اين یهاهمؤسسو  هادانشگاه

های دور مورد استقبال و انتخاب بسیار باالی صورت سنتي از گذشتهعلوم انساني به ۀحسابداری در حوز

 دهه قبل مبني بر ۀس تیوضع (رحاضحالدر)بدني تربیت ۀرشت ،مقابلو در هبودداوطلبان ورود به دانشگاه 

نظر مورد ۀدر رشت تواننديممند هداوطلبان عالق و از داده استراهي برای ورود به دانشگاه باشد را  کهاين

 ۀتحصیل در رشت به واقعي ۀداوطلباني که دارای عالق از دسته حضور آن، ممانعت از نمايندخود تحصیل 

و استمرار  استفاقد توجیه علمي  ،باشديم همنامریغ ۀدر رشت هاناما سوابق تحصیلي آ هستند؛ يبدنتربیت

جذب بهتر  ۀزمین ،های تحصیليرشته تماميرشته از اين گذاشتن ورود به روند فعلي مبني بر آزاد

مورد تحلیل قرار  ستيبايمکه  یديگر ۀ. نکتآورديمفراهم  را تحصیلي ۀاين رشت بهاستعدادهای ورزشي 

های حرکتي آماری بین تجربه لحاظبه دارامثبت و معن ۀمبني بر وجود رابط ييهاپژوهشاين است که  ،گیرد

ورزش و آموزش  توانينمبراين، عالوه (.41-1382،52،يفراهان) داردورزشي و مهارتي وجود  یهاتیموفقبا 

ريزی صحیح برای بهبود عملکردهای ادارکي های حساس رشد و برنامهدر دوره ژهيوبه، يحرکت یهامهارت

پیشینه  میان ۀرابطکه پژوهش حاضر ذکر است شايان .(30-42، 1381 ،ناديده گرفت )خلجي او حرکتي ر

 .کندينم انکارورزشي بعدی را  یهاتیموفقو تجارب حرکتي با 

های آمادگي مؤلفهدار بین منتخبي از ابه عدم وجود تفاوت معن پژوهش حاضردر کید أتقابل و بارز ۀنکت

بدني اشاره  تیتربریغمقايسه با داوطلبان با ديپلم بدني درجسماني و حرکتي بین داوطلبان با ديپلم تربیت

تحصیالت رسمي و مدرک تحصیلي  هاعتنايي بوابستگي قابل ،حرکتي یهامهارت دهديمکه نشان  دردا

  د.نبدني و ورزش ندارديپلم تربیت

های پذيرش کردن زمینهمحدود باشد اين است کهاهمیت مي دارای پژوهشهای اين آنچه در يافته

تواند بدني نميتربیتآموختگان ويژه کارشناسي ارشد به دانشبدني در مقاطع باالتر و بهدانشجوی تربیت

 ۀتحصیل در رشتبه واقعي  ۀداوطلباني که دارای عالقاز آن دسته  حضور قبولي باشد و ممانعت ازقابل ۀايد

و استمرار  بودهفاقد توجیه علمي  ،باشدغیرهمنام مي ۀدر رشت هااما سوابق تحصیلي آن هستند؛بدني تربیت

جذب بهتر استعدادهای  ۀزمین ،های تحصیليرشته سايررشته از اين گذاشتن ورود به بر آزادروند فعلي مبني

 آورد.فراهم مي راورزشي در اين رشته 

با توجه به باوور های سنتي شايد اين تفکر وجود داشته باشد که افراد با ديپلم تربیت بدني در مهارت های 

ستند اما تحقیق حاضر اين تکر را تايید و استعداد های حرکتي موفق تر از افراد با ديپلم غیر تربیت بدني ه

نمي نمايد و در آزمون های ورودی تربیت بدني تفاوت معنا داری میان دو گروه افراد با تحصیالت تربیت 

 بدني و غیر تربیت بدني مالحظه نشده است.  
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Abstract 

  

The purpose of this research was Talent Identification and the Role of Volunteer 

Motor Experience in their Success in Entrance Exams for Physical Education. The 

present study is a descriptive and survey and the sample is contains 710 subjects 

89-90 years of PNU that have been selected as a stratified random. For data 

analysis was used from Kolmogorov-Smirnov, Leven, Mann-Whitney U and 

independent t-test. The results showed that volunteers with high school education 

in physical education have higher Motor- physical ability and talent than other. 

There is no statistically significant difference about endurance of the shoulder 

girdle muscles and abs, agility of volunteers with high school education in 

physical education than other but muscular force of volunteers with high school 

education is higher than other. The results of this analysis are important in terms 

of limiting the acceptance of physical education students in higher levels is not an 

acceptable idea and continuation of the current trend of free entry to physical 

education discipline from other disciplines provides better absorption of sports 

talents in this discipline. 

 

Keywords: Motor Experiences, Talent Identification, Entrance Exams, Physical 

Education 

 

 

 

                                                      
* Corresponding Author                                                        Email:Afarahani@pnu.ac.ir   

 


