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 چکیده   
  پسر   و  دختر  داوطلبان  هاي آمادگي جسماني و مهارتيروند تغيير ويژگي  توصيف  ، اين پژوهش  انجامهدف از  

،  اساسبود؛ براين   1395  تا  1384  هايسال   بين  ورزشي  علوم  و  بدنيتربيت  رشتة  ورودي  آزمون  در  کنندهشرکت

هاي جز سالبه   1395تا    1384هاي  سالشده بين  هاي عملي برگزاراز آزمونهاي موجود  اطالعات مربوط به داده

آزمودني    20532و    آزمودني دختر  37917آزمودني شامل    58449، براي  که موجود نبودند   1388و    1386

مون براي سنجش آمادگي جسماني و دو  آزشده در آزمون عملي )چهار  آزمون سنجيدهدر شش خرده  پسر

هاي ، روند تغييرات متغيرهاي موردبررسي در سال. سپس شد  ررسين براي سنجش آمادگي مهارتي( بآزمو

ي  مدر تما  که  ، نتايج اين مطالعه نشان داداساسو در هر دو جنس بررسي و تحليل آماري شد؛ براين  مختلف

هاي  روند تغييرات در ويژگيو    ران داشتندتآزمون عملي، پسران عملکرد بهتري از دخ  شدنيمقايسه مفاد  

بارفيکس، پرتاب توپ   )آزمون کششصورت تدريجي  جسماني و حرکتي با سرعتي کم و بهآمادگي    متفاوت

و  کل آزمون، پرتاب توپ طبي پسران    کاهشي و زمانروند    با  دريبل بسکتبال  و  دريبل فوتبال  طبي دختران، 

آمادگي جسماني در بين که    حليل بيشتر نتايج مشخص کردت  .استوقوع  درحال(  نشست بدون تغييردرازو

پسران در  مهارتيآمادگي  هايبيشتري است؛ نمرهييرات تغحال آمادگي مهارتي در بين دختران در  پسران و

 بيشتر  توجه   بر  مطالعه  اين  نتايج  .عکسو بر  بيشتري داشته است  کاهشآزمون دريبل در مقايسه با دختران  

  حرکتي و جسماني آمادگي تغييرات روند کاهش در عملي  و علمي هاي برنامه تدوين بر حوزه اين متخصصين

   .دارد تاکيد کشور جوان نسل
 

 هارتي، رکورد، جوانان، آزمون عملي.آمادگي جسماني، آمادگي مواژگان کلیدی: 

 
1. Email: Shariatzade221@yahoo.com 

2. Email: ssrc.kashi@yahoo.com 

3. Email: Borhani.sport@yahoo.com 

4. Email: eghbali_b@yahoo.com 
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 مقدمه 
های  زمینهایجاد  ث  ن در سطح جامعه باع آگسترش روزافزون علوم ورزشی در دنیای امروز و کاربرد  

افزایش سطح سالمتی جامعه در این خصوص   . ورزشی شده است  ی ارکورده  و بهبود  مناسب برای 

  رود و شمار میبه پیشرفت ورزشی    د واساسی برای رشی  علوم ورزشی رکن  درتربیت افراد متخصص  

اقدام  به تربیت معلم و مربی ورزش  بدنی و علوم ورزشی  تربیت   ةرشتها با ایجاد  دانشگاه،  اساسبراین

پذیر.  کنندمی تربیتموضوع  و علوم ورزشیش دانشجو در مقطع کارشناسی رشتة  اهمیت   بدنی  از 

پایة اصلی برای همة تعلیمات بعدی و تعیین کیفیت برونزیرافراوانی دارد؛   م محسوب داد سیست، 

 شود. می

 های ورزشیهای جسمانی و مهارتتگیری قابلیگیری هستند. اندازهای برای اندازهها وسیلهآزمون  

های ورزشی است. افرادی که از  های انسان در فراگیری مهارتروشی مناسب برای شناسایی توانایی

تر د آنان در ورزش کوتاههای ورزشی قوی هستند، مسیر یادگیری رشنظر آمادگی جسمانی و مهارت

افراد ایجاد شده است، میاست. فرصت  اگیری تواند در فرهای حرکتی که طی دوران تحصیل برای 

عملی برای داوطلبان ورود   مهم اساس اجرای آزمونموضوع این د. باش رسان های ورزشی یاریمهارت

گیری مطلوب سب برای اندازه اجرای آزمون عملی منا(.  1)  است  و علوم ورزشی  بدنیتربیت   ةبه رشت 

امکان تربیت افراد    ،نهایت در  ثر است وؤهای ورزشی در انتخاب افراد مارتهای جسمانی و مه قابلیت

رفتن وقت و سرمایه جلوگیری هدربه  و ازکند میرا در مدت زمان کمتر و بازده آموزشی بیشتر فراهم  

پس از موفقیت    و علوم ورزشی  بدنیتربیت ة  داوطلبان ورود به رشت  ،در طول سالیان متمادی  .کند می

نهایت افرادی که از نظر کردند و دررکت مینهایی در آزمون عملی ش  برای گزینش  در آزمون علمی

ها  دانشگاهه  در این رشته ب  توانستند برای تحصیلدر شرایط بهتری قرار داشتند، می  جسمانی  آمادگی 

 .  پیدا کنندراه 

 دیرباز از  دارد، جامعه تندرستی و  افراد  در سالمت که خاصی اهمیت دلیلبه  جسمانی آمادگی بررسی

 سطح تعیین برای گوناگون هایاز روش  خویش زمان فراخور به آنان و است بودهعالقة پژوهشگران  مورد

 بودنمنطبق  مطلوب،  ارزشیابی هایمشخصه  جملهاز .( 2،  3. )اندکرده استفاده جسمانی افراد آمادگی

 هنجارهای امر این تسهیل برای بدنی تربیت  امور  اندرکارانهنجارهای استاندارد بومی است. دستبر   آن

 متخصصان  ،اساس(؛ براین4)  اندکرده را تدوین  نمره به رکوردهاتبدیل   و جسمانی آمادگی استاندارد

 جوانان، خصوصه ب رادـاف انىـسمـج عیتـوض  ارةـدرب روشن یاه ـدیدگ به ابىـیـدست منظور به

 تهیه هابراى آن  هنجاری جداول و استانداردشده معیارهاى تا کننددانشجویان تالش می و آموزان دانش

 اهداف معتبر، بتوانند هاىمیزان  داشتندردست با تاکند  می  قادر را ورزشکاران  و مربیان  کار این  .کنند

 اهداف دستیابی به  پیشرفت و میزان از نهایترد وریزی کنند  با دقت بیشتر طرح   را  هابرنامه دورنماى و
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) آگاه بهبرنامه براى و  بدنىتربیت اهداف تحقق براى همچنین،  .(5شوند   سطح  ارتقای منظورریزی 

 جسمانى آمادگى درمورد درست به اطالعات دسترسى ،دانشجویان مهارتى سطوح و حرکتى هاىقابلیت

 تدوین براى  را  بهترى امکان و حرکتى جسمانى آمادگى وضعیت  شناخت دانشجویان، حرکتى آمادگى و

هنجارهای استاندارد   از استفاده  ،دیگر یانببه  ؛آوردمى فراهم و دروس نظرى تعیین  دروس، هاىسرفصل

 و استاندارد هایداده به  را هاآن و کندتسهیل می را ارزشیابی فرایند نمره، به رکورد تبدیل هنگام

هر میزان   است بدیهی  (.1،  5)  کندمی ممکن را  هانمره  تفسیر  و تعبیر که  کندمی تبدیل یکنواختی 

دست و  حوزةمتخصصان  ورزشی  اندرکاران  وضعیت تریدقیق اطالعات علوم  و  جسمانی آمادگی از 

 کمک برای و شناسایی کنند را هاضعفو    هاقوت توانندمی داشته باشند، بهتر داوطلبان  سالیانة مهارتی

 فراهم الزم را را هایریزیامکانات و برنامه ،معیارهای ورود به رشته تربیت بدنی  بهبود  و به پیشرفت

 باشند، آگاه های خودضعف و هاتوانایی و از بشناسند بهتر را  خود اندازه هر داوطلبان  ،همچنین .کنند

 هاینارسایی و کمبودها جبران یا برای پیشرفت مناسب هایشیوه  و ها تصمیم  اتخاذ برای رغبت  و انگیزه

)پیدا می خود تدوین3کنند  به مؤسسه وهنجار   (.   و بهتر  انتخاب در دانشجو ذیرشپ  هایشاخص 

 مستعدتر دانشجویان گذارى روىسرمایه براىرا   مناسب بسترى  و کندمی کمک(  6،  7) استعدادیابى

 برای   عملی   آزمون  1380  سال  در  ، هابررسی  از  پس   .(10-8آورد )مى فراهم ،حرکتى و مهارتى نظر از

  نوین روشی  و   جدید  طراحی  با  که  شد  اساسی  تغییرات  دچار  ورزشی  علوم و بدنیتربیت  رشتة  به  ورود

عنوان بدنی و علوم ورزشی به، به پژوهشگاه تربیت1380سال    و از همان  (2)  شد  اجرا  کشور  سراسر  در

  بدنیآزمون عملی داوطلبان ورود به رشتة تربیتدهی و اجرای  سامان  مرجع علمی ورزش کشور، وظیفة

از سراسر کشور،    هاج آزمونآوری نتایدر سراسر کشور واگذار شد. پس از اجرای آزمون عملی و جمع 

نمره  استخراج  تربیتوطلباندا  هایبا  پژوهشگاه  توسط  نهایی  نمرة  ورزشی  ،  علوم  و   استخراج بدنی 

جوان   ای از جامعةاطالعات ارزشمند از گروه گسترده  این.  شودشود و به سازمان سنجش اعالم میمی

اخیر    16در  کشور   است که  جمع سال  نشانآوری شده  آمادگی جسمانی،    دهندةاطالعات  وضعیت 

سال به سال آن را   توان روند تغییراتسترده ای از جوانان کشور است و میمهارتی و حرکتی طیف گ

های جسمانی و  های توصیفی و تحلیلی درمورد وضعیت کلی آمادگیمتأسفانه گزارش  اما  بررسی کرد،

بدنی  طلبان ورود به رشتة تربیتهای داو نمره  از  اساس نتایج حاصل بردختر و پسر  حرکتی داوطلبان  

پژوهشی  تهیه و گزارش نشده است. در گزارش   مختلفهای  ، در سالو علوم ورزشی ها و مطالعات 

سال  بدنی و علوم ورزشی در یک یا دو  ی اطالعات داوطلبان ورود به رشتة تربیتصرفاً به بررساندک  

اساس اطالعات یک  ربخاص پرداخته شده است و هنجارهایی  یا دانشگاهی  متوالی و در یک منطقه  

بدنی  های قبل از اجرای آزمون عملی رشتة تربیت( یا در سال11،  12)  سال مشخص تدوین شده است

 (.  16-13هایی انجام شده است )قطعی بررسی مصورت بهجدید،  به شیوة
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آزمون   ،اساسبراین هنجارهای  تدوین  و  آمادگی  بررسی  متقاضی  جسمانهای  داوطلبان  مهارتی  و  ی 

فید و ارزشمندی را در قالب  تواند اطالعات مبدنی و علوم ورزشی میادامة تحصیل در رشتة تربیت 

ل یمند به تحصهبدنی و دانشجویان عالقاساتید تربیت  اختیارساله در  12تا    10مطالعة طولی حداقل  

شده در  های کسبپژوهش و بررسی روند تغییرات نمره ، نتایج این  در این رشته قرار دهد. همچنین

  احتمالی مفاد  لزوم بازبینی درمورد را اطالعات مهمیتواند سال گذشته می 10تران و پسران طی دخ

انتخاب داوطلبانو نقش مؤ قرار دهد؛ بنابراین، با  ن  مسئوالاختیار  در  یستهشا  ثرتر آزمون عملی در 

که شاید  در این خصوص    ت نبود اطالعانیز  و    انجام این پژوهش   توجه به توضیحات ذکرشده و اهمیت

هدف  عات کامل داوطلبان در ادوار متفاوت است،  به اطالترین دلیل آن نبود دسترسی پژوهشگران  مهم

ای آمادگی جسمانی و مهارتی مربوط  هبرخی ویژگیروند تغییر  از انجام این پژوهش توصیف و بررسی  

و   دختر  داوطلبان  تربیت به  رشتة  وپسر  پیوستة  بدنی  کارشناسی  مقطع  ورزشی  های  دانشگاه  علوم 

 است. 1395تا  1384های دولتی در سال

 

 روش پژوهش
 اعمال و  تصرف و دخل بدوناست. در این مطالعه   پیمایشى-توصیفی هایپژوهش نوع  از  پژوهش حاضر

بدنی در کشور ایران پرداخته تربیتمستقل، به تحلیل اطالعات چندسالة آزمون عملی رشتة    متغیر

کننده در آزمون عملی رشتة ر و پسر شرکتداوطلبان دخت   همة پژوهش آمارى این شود. جامعةمی

ز دانشگاه پیام نور( کشور در  جهای دولتی )بهورزشی در مقطع کارشناسی دانشگاه  بدنی و علومتربیت

ها که معموالً سراسری دانشگاه  کنکور علمیمرحلة  ن گاشدپذیرفته هستند؛   1395تا    1384های  سال

برای اجرای آزمون عملی از و علوم ورزشی  بدنی  تربیت   ةهای کشور در رشتسه برابر ظرفیت دانشگاه

همة  و  شوند. نمونة آماری با جامعة آماری یکسان است  سوی سازمان سنجش آموزشی کشور اعالم می

بدنی  اطالعات موجود در پژوهشگاه تربیت  ها همةدر این سال  دهد؛ بنابراین،داوطلبان را پوشش می

   است.تحلیل شده 

پژوهش این  آزمون   شده ثبت  جنتای  ، در  تربیتاز  رشتة  داوطلبان  عملی  از  های  علوم ورزشی  و  بدنی 

پیوسته انجام صورت  های مورداستفاده به  وتحلیل شده است. آزمونتجزیه  1395تا    1384  هایسال

مون و تعداد خطاهای هر داوطلب  های آزمون، زمان کل آزدرنهایت، نتایج هرکدام از بخشو    شدند

 .  گانه ثبت و استفاده شدصورت جدابه
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در  یکسان و  هرساله و به شکل  1383بدنی آزمونی است که از سال آزمون عملی ورودی رشتة تربیت 

ر شناسایی داوطلبان ورود به  ومنظشده بههای مشخصیک زمان مشخص در سرتاسر کشور در حوزه 

های دولتی با همکاری سازمان سنجش  دانشگاهبدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی  رشتة تربیت 

این آزمون   شود.لوم، تحقیقات و فناوری برگزار میکشور و نظارت پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت ع 

 :شامل موارد زیر است

 ؛ های صحیحثانیه و محاسبة تعداد تکرار 20مدت شده بهاجرای بارفیکس اصالح

توپ    متر با توپ فوتبال و سپس  16برگشتی به میزان  ویر رفتدر مس  با دست و پا  کردنآزمون دریبل 

 بسکتبال؛

 ؛تعداد تکرارهای صحیح ثانیه و محاسبة 30مدت درازونشست با توپ مدیسن بال بهآزمون 

 ؛ پاصورت انفجاری و جفتمتری بهسانتی 60و  50زمون پرش از موانع آ

 ؛متری و سپس عبور از روی چوب موازنة چهارآزمون غلت رو به جلو 

 ؛ مترآزمون چابکی چهار در نُه 

   ؛توپ طبی یآزمون پرتاب دو دست و رو به جلو

 .متر )پسران( 250متر )دختران( و  150آزمون استقامت در سرعت 

کننده و داوطلب تحصیل در رشتة  ارتی افراد شرکتهای جسمانی، حرکتی و مهقابلیتها  با این آزمون

 : ها نیز به شرح زیر استرای هریک از این آزمون هدف از اج شود. علوم ورزشی سنجیده می

 شود؛ ای استفاده میعضالت کمربند شانهگیری قدرت و استقامت  برای اندازهآزمون کشش بارفیکس 

گیری هماهنگی دست و چشم پ فوتبال( برای اندازهبرگشت )با توپ بسکتبال و تووآزمون دریبل رفت 

گیری چابکی عمومی  زه)مهارت دریبل بسکتبال( و هماهنگی پا و چشم )مهارت دریبل فوتبال( و اندا

 بدن است؛

گیری تعادل پویا و قابلیت تبدیل حالت تعادل ناپایدار )غلت( به  برای اندازهآزمون تعادل، غلت و پرش  

   شود؛پرش( اجرا میحالت تعادل پایدار )

 شود؛ شکم استفاده می گیری استقامت عضالنی آزمون درازونشست برای اندازه

   شود؛یری چابکی و چاالکی کلی بدن استفاده میگی چهار در نُه متر برای اندازهآزمون دو

   شود؛گیری مینفجاری باالتنه توسط آزمون پرتاب دودستی توپ طبی اندازهقدرت ا

عنوان سنجشی برای  ان و پسران به ترتیب برای دختر متر در انتهای آزمون به  250تر و م 150دویدن 

 . شوداستفاده می استقامت در سرعت
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  افزار نرم  وارد  آزمون  اجرای  سال   و  هاآزمون  افراد،  تفکیکبه  هاآزمون   این   همة  اطالعات   پژوهش   این  در

(  پراکندگی   و  مرکزی  گرایش  هایشاخص)  توصیفی  آمار  هایآزمون   از  استفاده  با   شد.  1اس.پی.اس.اس.

 پسران   و  دختران  بین  ها آزمون خردههای  نمره  مقایسة  برای  گروهی بین  واریانس   تحلیل )  استنباطی  و

  در  هامقیاسخرده  هاینمره   مقایسة  برای  تکراری  هایاندازه  با   یا  گروهیدرون  واریانس  تحلیل  و

 شد.  پرداخته مقایسه و سنجش رابطة و توصیف به(  متوالی هایسال

 

 نتایج 
از آزمون عملی برگزارشده بین های موجود  های پژوهش مشخص شد که از بین داده بررسی داده  در

ها اطالعات موجود نبود، اما در این سال  1388و    1386های  ، اطالعات سال1395تا    1384های  سال

دنی  آزمو  37917نفر شامل    58449های  تحلیل شد. دادهمتغیر( و    19مودنی کدگذاری )آز  58449

و   می  20532دختر  پسر  درمجموعآزمودنی  که  تجزیهدادة کدگذاری  1098195  شد  وتحلیل شده 

البته   سال بودند؛  733/19  ±  238/2در کل دارای میانگین سنی    های این پژوهشآماری شد. آزمودنی

سال و میانگین    783/19  برابر با  بدنی لی رشتة تربیت نده در آزمون عمکنشرکت میانگین سن دختران  

 سال بود.  692/19سن پسران برابر با 

 (: میانگین نمرةایدرت و استقامت عضالت کمربند شانهگیری قاندازه  برای)   آزمون کشش بارفیکس

  62/8 ± 936/4و در دختران برابر با  25/19 ± 336/4ها برابر با کشش بارفیکس پسران در این سال

نتایج بهتری از دختران   بارزی در این آزمون  طوردهد که پسران به بوده است. این اطالعات نشان می

بارفیکس  آزمون کشش    هایراهه برای مقایسة نمرهد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکانکسب کرده

شرکت  دختران  و  پسران  در  بین  سالکننده  عملی  که    دهدمینشان    1395تا    1384های  آزمون 

نمره بر  معناداری  تأثیر  بارفیکس    هایجنسیت  کشش  است   دخترانآزمون  داشته  پسران                     و 

(F = 101.7, df = 1, P < 0.001)های اجرای که در همة سالدهد . آزمون تعقیبی توکی نیز نشان می

(. در این P < 0.01هستند )تر  ضعیفاز پسران  است و دختران  ها معنادار بوده  این تفاوت  آزمون عملی

از    درصد  28که  ان بیان کرد  توو می  بودها  درصد تغییرپذیری نمره  28متغیر جنسیت باعث    آزمون

آزمون عملی رشتة تربیت های آزمون کشش بارفیکس شرکتتغییرپذیری نمره بدنی و  کنندگان در 

 ثیر متغیر جنسیت است. تأ علوم ورزشی تحت

 

 

 
1. SPSS 



      115                                                  ...مهارتي و جسماني آمادگي بررسي و توصيفزاده جنيدي: شريعت 
 

 )تکرار(   تفکيک جنسبه مختلفهاي طي سالنمودار نتايج آزمون کشش بارفيکس  -1شکل 

 

دارای تفاوت معناداری  مختلفهای کشش بارفیکس در سال  هایه آیا نمرهبرای بررسی این فرضیه ک

ا خیر،  یا  اناست  با  واریانس  تحلیل  آزمون  آزمون، دازهز  این  نتایج  براساس  شد.  استفاده  مکرر  های 

و   (F = 291, df = 9, P < 0.001)ران  تدر بین دخ  مختلفهای  ش بارفیکس در سالهای کشمرهن

البته موضوع جالب توجه    تفاوت معناداری با یکدیگر دارند؛(  F = 8.920, df = 1, P < 0.001)پسران  

دهد چه در دختران و چه ضریب اتا بسیار کم است و نشان میاین است که با وجود معناداری نتایج، 

درصد در هر دو   04/0در پسران گذشت سال باعث تغییراتی بسیار کم و حتی کمتر از یک درصد )

روند تغییرات احتماالً  که    دهدیکس شده است. این موضوع نشان میآزمون کشش بارف  در نمرة  جنس(

 انجام است.سرعتی بسیار کم درحالآمادگی جسمانی در نسل اخیر با  

  باالتنه: کنندة  قدرت و استقامت سرعتی عضالت خمگیری  اندازه  برایشده  نشست استفادهدرازوآزمون  

درازو نمرة  این سالمیانگین  در  پسران  با  نشست  برابر  با    704/17  ±  677/3ها  برابر  و در دختران 

نتایج   بارزی در این آزمون  طورکه پسران به  دهدبوده است. این اطالعات نشان می  315/14  ±  211/3

های فیزیولوژیک بدن دختران و اند که البته این یافته براساس تفاوت بهتری از دختران کسب کرده

و هم پژوهشپسران  پیشینة  با  تحلی  راستا  آزمون  وااست.  نمرهریانس یکل  مقایسة  برای  های  راهه 

بدنی و  ننده در آزمون عملی داوطلبان رشتة تربیتکآزمون درازونشست بین پسران و دختران شرکت 

های آزمون که جنسیت تأثیر معناداری بر نمره   داد  نشان  1395تا    1384های  لوم ورزشی در سال ع 

داشتهدرازو به   نشست  پسران  و  نمره طور  است  دختران    هایمعناداری  از  کردهبهتری                 اند کسب 

(F = 13452, df = 1, P < 0.001آزمون تعقیبی نیز نشان می .)  آزمون  های اجرای  که در همة سال دهد

س نتایج  اسابر(.  P < 0.01)   ودند تر بضعیف از پسران  تران  ـاست و دخ  ها معنادار بوده ، این تفاوتعملی
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 هادرصد تغییر پذیری نمره   19ت باعث  ر این آزمون متغیر جنسیمقدار ضریب اتا مشخص شد که د

در    نگاکنندهای آزمون درازونشست شرکت درصد تغییرپذیری نمره  19توان بیان کرد که  و می  بود

البته این موضوع که   تأثیر متغیر جنسیت است؛بدنی و علوم ورزشی تحتآزمون عملی رشتة تربیت 

شده  اثبات  یموضوع   ،هستندتر  بسیار ضعیفاز پسران  و استقامت عضالنی    دختران در فاکتور قدرت

 است.  است و در این پژوهش تنها این اصول تأیید شده 

درازوشکل   آزمون  نتایج  نمودار  دو  سالنشست  شمارة  طی  نشان  به  مختلفهای  را  جنس  تفکیک 

مقدار بسیار اندکی نمرة درازونشست های اخیر به  که در سالمشخص است    در این نموداردهد.  می

و دارای فراز و نشیب   ن روند تغییر خیلی محسوس نیستدخترانمرة  و در    کاهش یافته استپسران  

 است. 

 

 
 تفکيک جنس )تعداد تکرار( به مختلفهاي طي سالنشست نمودار نتايج آزمون درازو -2شکل 

 

های های آزمون درازونشست در سالکه نمرهدهد  های مکرر نشان میواریانس با اندازهآزمون تحلیل  

های  عات این آزمون مشخص است که در سالاساس اطالتغییرات معناداری کرده است. بر  مختلف

 و هم در پسران (  F = 18.248, df = 9, P < 0.001) هم در دخترانهای درازونشست  نمره  متفاوت،

(F = 43.461, df = 1, P < 0.001  )د؛نکننده در آزمون عملی تفاوت معناداری با یکدیگر دارشرکت  

ضریب اتا بسیار کم است و  این است که با وجود معناداری نتایج،  بته موضوع جالب در این متغیر  ال

تغییراتی بسیار کم و حتی کمتر از  دهد چه در دختران و چه در پسران گذشت سال باعث  نشان می

ت شده نشسزدیک به دو درصد در پسران در نمرة آزمون درازودرصد( و ن  4/0یک درصد در دختران )

در پسران دارای مقدار بیشتری  روند تغییرات در این متغیر  که  دهد  است. این ضریب نیز نشان می

 در این آزمون چند برابر دختران است. کننده ت تغییرات نسلی در بین پسران شرکاحتماالً  و است
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:  ای انفجاری عضالت دست و کمربند شانهگیری قدرت  اندازه  برای  شدهاستفاده  پرتاب توپ طبیآزمون  

متر و در دختران برابر   97/5  ±  945/0ها برابر با  پرتاب توپ طبی پسران در این سال  میانگین نمرة

  بارزی در این آزمون   طورکه پسران به دهد  ر بوده است. این اطالعات نشان میمت  67/3  ±  616/0با  

های فیزیولوژیک بدن دختران و پسران  اند که البته براساس تفاوتنتایج بهتری از دختران کسب کرده

آزمون   هایراهه برای مقایسة نمره ل واریانس یکت. نتایج آزمون تحلیاس  راستا با پیشینة پژوهشو هم

شرکت پرتاب   دختران  و  پسران  بین  طبی  دتوپ  رشتة کننده  ورودی  داوطلبان  عملی  آزمون  ر 

علوم ورزشی در سالتربیت و  داد   1395تا    1384های  بدنی  بر    نشان  معناداری  تأثیر  که جنسیت 

بهتری از دختران   هایطور معناداری نمره پسران به های آزمون پرتاب توپ طبی داشته است و  نمره

نیز نشان می  .(F = 126763, df = 1, P < 0.001)  دارند تعقیبی  های  ر همة سالد  که  دهدآزمون 

(. P < 0.01هستند )تر  ضعیف از پسران  است و دختران   ها معنادار بودهاجرای این پژوهش این تفاوت

  68توان بیان کرد که  و می  بودها  درصد تغییرپذیری نمره  68متغیر جنسیت باعث    در این آزمون

نمره تغییرپذیری  شرکت درصد  طبی  توپ  پرتاب  آزمون  رهای  عملی  آزمون  در  شتة  کنندگان 

  دهندة غیر جنسیت است که عددی بسیار زیاد است و نشانثیر متتأبدنی و علوم ورزشی تحتتربیت

 و دختران در این مجموعه آزمون است.  بیشترین تمایز پسران

نشان   تفکیک جنسیتبه  مختلفهای  ج آزمون پرتاب توپ طبی در طی سالنتایدر شکل شمارة سه  

مقدار بسیار اندکی شاهد کاهش  های اخیر به  که در سالدر این نمودار مشخص است  داده شده است.  

 .  نمرة پرتاب توپ طبی هستیم

 حسب متر( تفکيک جنس )بربه مختلفهاي طي سالنمودار نتايج آزمون پرتاب توپ طبي  -3شکل 
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های  زمون پرتاب توپ طبی در سالآ  های که نمرههای تکراری نشان داد  آزمون تحلیل واریانس با اندازه

پسران    مختلف بین  در  ب(  F = 12.403, df = 9, P < 0.001)هم  در  هم  دختران یو                                 ن 

(F = 40.795, df = 9, P < 0.001  )د؛نکننده در آزمون عملی تفاوت معناداری با یکدیگر دارشرکت  

نتایج،   با وجود معناداری  اتا بسیار کم است و نشان میالبته  دهد چه در دختران و چه در ضریب 

درصد ک درصد در دختران و نزدیک به نیمگذشت سال باعث تغییراتی بسیار کم و در حدود ی  ،پسران

برابر پسران در پسران در نمرة آزمون پرتاب توپ طبی شده است. این تغییرات در بین دختران دو

مشاهده  ب توپ طبی را  توان تغییرات معنادار آمادگی جسمانی در عامل آزمون پرتا، میاست. همچنین

 مختلف های  های سالیانس نیز در این خصوص تفاوت نمرههای تعقیبی متعاقب تحلیل وارنمود. آزمون 

 (.P < 0.01دهد ) را نشان می

: میانگین  چابکی عمومی و سرعت حرکت فردگیری  شده برای اندازهمتر استفاده  9  *  4آزمون دویدن  

  1/ 556ثانیه و در پسران برابر با    098/15  ±  809/1ها برابر با  زمان چابکی دختران در این سال  نمرة

میثانی  572/12  ± نشان  اطالعات  این  است.  بوده  آزمونکه  دهد  ه  این  در  از   پسران  بهتری  نتایج 

ناداری بر  که جنسیت تأثیر مع  راهه نشان دادد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکاندختران کسب کرده

دنمره چابکی  آزمون  تفاوت(  F = 21458, df = 1, P < 0.001)  است  اشتههای  بین  و  موجود  های 

این نمره نتایج،  معنادار است  ها میانگین  به معناداری  با توجه  انجام شد و در همة  .  تعقیبی  آزمون 

تفاوت  باز   ، نتایج این آزموناجرای  های  سال های  های سالهای جنسیتی در نمرههم معنادار بود و 

درصد از    33که جنسیت  داد  بود و نشان    33/0با    مشاهده شد. ضریب اتا در این متغیر برابر  مختلف

 .  کندن در این آزمون را تبیین میدختران و پسرا های تفاوت نمره

 

 
حسب  تفکيک جنسيت )بربه  مختلفهاي طي سالحسب زمان نمودار نتايج آزمون چابکي بر -4شکل 

 ثانيه(
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شده تأثیر تحلیل   مختلفهای  د که سالدههای مکرر نشان مینتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

آزمون چابکی  های  ، نمرهاساس نتایج این آزمونهای آزمون چابکی داشته است. برمعناداری بر نمره

     م در بین پسران ـ و ه(  F = 253.95, df = 9, P < 0.001)هم در بین دختران    مختلفهای  در سال

(F = 110.131, df = 9, P < 0.001تفاوت معناداری باهم دار )با وجود معناداری این متغیر نیز    د. در

دهد چه در دختران و چه در پسران گذشت سال باعث  ضریب اتا بسیار کم است و نشان مینتایج،  

هم در پسران و هم در دختران شده    ها درصد در این نمره  2/0و در حدود    تغییراتی بسیار کم ایجاد  

تفاوت و  آزمون های جنسیتی در ک است  است.  برابر  آزمون  این  در  افراد  عملکرد  تعقیبی  اهش  های 

 را نشان دادند.  مختلفهای های سالخصوص تفاوت نمرهیانس نیز در این متعاقب تحلیل وار

استفادهآزمون   پا  با دست و    - چابکی عمومی بدن و هماهنگی عصبی  گیریاندازه  برای  شدهدریبل 

د خطاهای دریبل با پا  : در این آزمون تعداهای با توپها و پاها در حین اجرای مهارت عضالنی دست

ها  تعداد خطای دریبل فوتبال دختران در این سال   شود. میانگین نمرةو دست ارزیابی و مقایسه می

بوده است. این اطالعات    1881/0  ±  5886/0خطا و در پسران برابر با    3215/0  ±  7739/0برابر با  

اند.  ج بهتری نسبت به دختران کسب کردهبارزی در این آزمون نتایطور  که پسران بهدهد  نشان می

به  معموالً توجه  محیطی  با  درا  ایشرایط  استکه  پسران  آن ختیار  فرصت،  دارند؛  ها  بیشتری  های 

لیل اند. آزمون تحو خطای کمتری را تجربه کرده  انددر این آزمون مهارت بیشتری داشته   بنابراین،

یک داد  واریانس  نشان  نمرهجنکه  راهه  بر  معناداری  تأثیر  دارد و سیـت  فوتبال  دریبل  آزمون  های 

  . ( F = 614.388, df = 1, P < 0.001)های بهتری نسبت به دختران دارند  معناداری نمره   طورپسران به 

ها معنادار بوده  های اجرای این پژوهش این تفاوتکه در همة سالدهد  آزمون تعقیبی نیز نشان می

توانسته است   (. در این آزمون متغیر جنسیتP < 0.01هستند ) تر  ضعیفاز پسران  است و دختران  

تغییر درصد  یک  می  هانمره  پذیریباعث  و  خطای  شود  تغییرپذیری  درصد  یک  که  کرد  ابراز  توان 

شرکتنمره فوتبال  دریبل  آزمون  تربیت های  رشتة  عملی  آزمون  در  ورزشی کنندگان  علوم  و  بدنی 

دهد  ان میهای قبلی است و نشکمتر نسبت به آزمون  که عددی بسیارتأثیر متغیر جنسیت است  تحت

 .  های کمتری دارندهای مهارتی تفاوتدختران و پسران در آزمون احتماالً که 

ها برابر تعداد خطای دریبل بسکتبال دختران در این سال  ن دریبل بسکتبال نیز میانگین نمرةدر آزمو

نشان  بوده است. این اطالعات  خطا    361/0  ±  953/0خطا و در پسران برابر با    380/0  ±  0227/1با  

د. نتایج آزمون تحلیل انسران در این آزمون نتایج بهتری نسبت به دختران کسب کردهپ که  دهد  می

آزمون تعداد خطای دریبل بسکتبال بین پسران و دختران   هایراهه برای مقایسة نمرهواریانس یک

تا    1384های  ورزشی سال  ی و علومبدنیت ترب  ر آزمون عملی داوطلبان ورودی رشتةکننده دشرکت
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         است  نداشته  های آزمون دریبل بسکتبالکه جنسیت تأثیر معناداری بر نمرهنشان داد    1395

(F = 0.955, df = 1, P = 0.328 )ها معنادار نیستهای موجود بین میانگین این نمرهو تفاوت . 

  

 
 تفکيک جنسيت به مختلفهاي برحسب تعداد خطا طي سالدار نتايج آزمون دريبل فوتبال نمو -5شکل 

 

اندازهنتای با  واریانس  تحلیل  آزمون  داد  ج  نشان  تکراری  نمرههای  در   هایکه  فوتبال  دریبل  آزمون 

طای ـخ  هایکه نمرهدهد  ند. اطالعات این آزمون نشان میهم دار، تفاوت معناداری بامختلفهای  سال

(  F = 31.637, df = 9, P < 0.001)  هم در بین دختران  مختلفای  ـهالـ سال در  ـوتبـفبل  ـون دریـآزم

تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. در این متغیر  (  F = 6.008, df = 9, P < 0.001)و هم در بین پسران  

دهد چه در دختران و چه در پسران ضریب اتا بسیار کم است و نشان مینیز با وجود معناداری نتایج،  

  ها شده است. این آمارةو در حدود نیم درصد در این نمره  تغییراتی بسیار کم  ایجاد   گذشت سال باعث

روند کاهش    احتماالً که    دهد درصد بود و نشان می  3/0در پسران  درصد و    7/0آزمون در دختران  

 است. بیشتر از پسران ین آزمون مهارتی در دختران عملکرد در ا

 

 
 تفکيک جنسيت )تعداد خطا( به مختلفهاي طي سال ايج آزمون دريبل بسکتبالنمودار نت -6شکل 
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آزموننتای اندازه  ج  با  واریانس  داد  تحلیل  نشان  مکرر  سالهای  تأثیر    شده تحلیل  مختلفهای  که 

نمره بر  بسکتبال  هایمعناداری  دریبل  )  آزمون  است  ایP < 0.01داشته  در  سال (.  متغیر  آزمون  ن 

نمره بر  معناداری  تأثیر  است  بسکتبالتوانسته  آزمون دریبل  عملی  کنندگان دشرکت  های  آزمون  ر 

تربیت  رشتة  ورودی  باشد.  داوطلبان  داشته  ورزشی  علوم  و  نشان بدنی  آزمون  این               اطالعات 

نمره  دهدمی دریبل    هایکه  آزمون  سال   بسکتبالخطای  دختران   مختلفهای  در  بین  در                  هم 

(F = 23.509, df = 1, P < 0.001( و هم در بین پسران )F = 8.831, df = 9, P < 0.001  )  تفاوت

ضریب اتا بسیار کم است و نشان  در این متغیر نیز با وجود معناداری نتایج،    معناداری با یکدیگر دارند. 

و در حدود نیم    تغییراتی بسیار کمایجاد  دهد چه در دختران و چه در پسران گذشت سال باعث  می

درصد بود و    4/0ان  رصد و در پسرد  6/0آزمون در دختران    ها شده است. این آمارة درصد در این نمره

های مهارتی در  کاهش عملکرد این افراد در آزمون   و  هاکه اثرگذاری این نمرهدهد  هم نشان می  باز

های تعقیبی  تران دو برابر پسران است(. آزمون است )این تغییرات در بین دخ بیشتر  از پسران  دختران  

 دهد. را نشان می مختلفهای لهای ساتفاوت نمرهیانس نیز در این خصوص متعاقب تحلیل وار

تربیت آزمون عملی رشتة  آزمون زمان کل  اجرای همة  بربدنی: زمان کل  این  ها  آزمودنی در  ای هر 

بدنی به  ها در آزمون عملی رشتة تربیتبا توجه به اینکه خطاهای آزمودنی.  شودش میسنجآزمون  

شود و ها بیشتر درنظر گرفته می وزن این نمره از سایر نمره ،  شودمنجر میکل آزمون    افزایش نمرة

 ست.  هاآزمون  دهندة قابلیت فرد در اجرای سریع همةدرمجموع، نشان

 

 
تفکيک جنسيت )برحسب  به مختلفهاي طي سال مان کل اجراي آزمون عملينمودار نتايج ز -7شکل 

 ثانيه(
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شاهد تفاوت  های اخیر که در طول سالشده در این نمودار مشخص است دادهبراساس اطالعات نشان

میزان   های پسران بهها نمرهلاین سا  های دختران و پسران هستیم؛ البته در طول همةاندکی در نمره

های زمان کل آزمون عملی  ، نمرهاساس این اطالعاتهای دختران بهتر بوده است. براندکی از نمره

در بین پسران تفاوت   هم در بین دختران و هم   مختلفهای نی و علوم ورزشی در سالبدرشتة تربیت 

. با وجود معناداری نتایج، ضریب اتا بسیار کم  (F = 89.178, df = 1, P < 0.001)هم دارند معناداری با

و    تغییراتی بسیار کم  ایجاد  دهد چه در دختران و چه در پسران گذشت سال باعثمی  است و نشان

یانس نیز در این  های تعقیبی متعاقب تحلیل وارها شده است. آزموندرصد در این نمره  1/0در حدود  

نمره تفاوت  داد. همچنین  مختلفهای  سال  هایخصوص  نشان  با  نتای  ،را  واریانس  تحلیل  آزمون  ج 

مان کلی این آزمون ثیر معناداری بر زتأ  شدهتحلیل  مختلفهای  دهد که سالن میهای مکرر نشااندازه

بر است.  آزمونداشته  این  نتایج  نمرهاساس  سال،  در  عملی  آزمون  کل  زمان                 مختلف های  های 

 ,F = 30.167, df = 1)ن   و هم در بین پسرا  (F = 35.038, df = 9, P = 0.008) هم در بین دختران

P = 0.013)   .تفاوت معناداری باهم دارند 

 

 گیریبحث و نتیجه 
 مقایسة   و  شدهتعیین  رمنُ  عموماً  ،شود می  انجام(  ملی)  رمنُ  تدوین  هدف  با  که  توصیفی  هایپژوهش  در

 توجه  با ،دیگرازطرف. شودمی مقاله بررسی  و بحث جایگزین نهایی  نتیجة عنوانبه ها جنسیت  بین آن

  هر  اجرای  زمان   مدت)  بدنی تربیت  رشتة  ورودی   داوطلبان  عملی   آزمون  انحصاری  وویژه    ماهیت  به

  برای  مشابهی  خارجیمطالعة    حتی  یا  داخلی  ، مطالعة(غیره  و  هامسافت  آزمون،  اجرای  نحوة  آزمون،

  شودمی  تالش  بنابراین،  ( یافت نشد؛متر  4  *  9  چابکی  آزمون  درمورد  جزبه)  نتایج   مقایسة  و  بررسی

  بررسی  آن  احتمالی  دالیل  و  دهآمدستهب  هایرم نُ  و  جنسیتیبین مقایسة    براساس  آزمون  توصیفی  نتایج

 .شود

و در    25/19  ±  336/4برابر با    1395تا    1384های  میانگین نمرة کشش بارفیکس پسران در سال 

رزی در این باطور  که پسران به دهد  بوده است. این اطالعات نشان می  62/8  ±  936/4دختران برابر با  

تر در همچون فقر حرکتی بیش  اند. دالیل متفاوتیآزمون نتایج بهتری نسبت به دختران کسب کرده 

روز وجود  تی در شبانهو الگوهای خاص حرکدختران نسبت به پسران، تودة عضالنی کمتر دختران  

مشابه در داخل   تنها مطالعةشود. در  به اندام تحتانی کمتر استفاده میکه از اندام فوقانی نسبت    دارد

)  ،کشور همکاران  و  آم11فراهانی  ملی  شاخص  تدوین  به  مهارتی(  داوطلبان  -ادگی  دختر حرکتی 

پرداختند.   1390و    1389  هایبدنی و علوم ورزشی در سالدر آزمون عملی رشتة تربیت   هکنندشرکت

تکرار است و براساس هنجار    94/8ارفیکس دختران برابر با  ، میانگین ب هاهای پژوهش آنبراساس یافته
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متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف( است، بیشتر از بندی )عالی، خوب،  شده که برمبنای مقیاستعیین

عنوان نمرة ضعیف درنظر گرفته شده ر به تکراعنوان نمرة عالی و کمتر از دو  تکرار در دختران به   15

 بیشتر   ضعفدهندة  نشان   موضوع  این  حاضر دارد.پژوهش  های  ه همخوانی بسیار نزدیکی با یافتهکاست  

 حدود  در  کهایگونهبه   است؛  پسران  به  نسبت  دختران  در  ایشانه  کمریند  عضالت  قدرت  و  استقامت

کنند.   اجرا  را  بارفیکس  کشش  حرکت  یک  حتی  اندنتوانسته   آزمون  این  در  دختران  ایناز    درصد  10

دختران   کمتر عضالنی پسران و تودة به نسبت دختران در بیشتر حرکتی فقر همچون متفاوتی دالیل

 توان از دالیل آن نام برد. را می

التنه در آزمون باکنندة  قدرت و استقامت عضالت خمگیری  اندازهنشست نیز که برای  در آزمون درازو 

پسران نشست  ، میانگین نمرة درازوبدنی و علوم ورزشی گنجانیده شده بودعملی ورودی رشتة تربیت

بوده است. در این    315/14  ±  211/3و در دختران برابر با    704/17  ±  677/3ها برابر با  در این سال

طور عمده از دختران بهتر  ان در فاکتورهای مرتبط با قدرت بهآزمون نیز همچون آزمون قبل، پسر

 .  منطقی استاین تفاوت جنسیتی در این نمره نیز کامالً هستند و بنابراین، 

انفجاری عضالت دست و کمربند    و توان  گیری قدرتاندازه  آزمون پرتاب توپ طبی نیز که برای  در

پرتاب توپ    میانگین نمرة  ،بدنی و علوم ورزشی گنجانیده شده بوددر آزمون عملی رشتة تربیت  ایشانه

بوده است.    67/3  ±  616/0و در دختران برابر با    97/5  ±  945/0ها برابر با  طبی پسران در این سال 

ای این آزمون نسبت به دختران است. در مطالعهکسب نتابج بهتر پسران در    دهندةاین اطالعات نشان

حرکتی  -مهارتی( که به تدوین شاخص ملی آمادگی  11فراهانی و همکاران )  ،مشابه در داخل کشور

و    1389های  بدنی و علوم ورزشی در سالن عملی رشتة تربیتزمودر آ   ه کنندشرکتدختر  داوطلبان  

شد  1390 توپ  پرداخته  پرتاب  میانگین  براساس  47/3،  شد.  گزارش  دختران  برای    هنجار  متری 

 عنوان به متر 5/2 از کمتر و  عالی  نمرة عنوانبه دختران در متر 4/4  بیشتر ازاین پژوهش، شدة تعیین

 . دارد حاضر پژوهش هاییافته با  نزدیکی  بسیار ارتباط که است شده گرفته درنظر ضعیف نمرة

چابکی عمومی  گیری  شده بود. این آزمون برای اندازهتحلیلهای  مون چابکی نیز یکی دیگر از آزمون آز 

یده شده بود. چابکی یکی  بدنی و علوم ورزشی گنجاندر آزمون عملی رشتة تربیت  و سرعت حرکت فرد

توانایی فرد در این  و نقش    های ورزشی اهمیت بسزایی دارداست که در بیشتر رشته هایی  از مهارت

زمان چابکی دختران   فرد بسیار زیاد است. میانگین نمرة   بینی موفقیت ورزشی آیندة آزمون در پیش

  ثانیه بوده است.   572/12  ±  556/1ثانیه و در پسران برابر با    098/15  ±  809/1ها برابر با  در این سال

اند. در  متر نسبت به دختران داشته   4  *  9پسران عملکرد بهتری در آزمون  که  دهد  نتایج نشان می

ثانیه    56/14ران برابر با  متر دخت  4  *   9، میانگین زمان آزمون چابکی  (11مطالعة فراهانی و همکاران )

توسط، ضعیف و خیلی بندی )عالی، خوب، مشده که برمبنای مقیاساست و براساس هنجار تعیین
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ثانیه   2/17عنوان نمرة عالی و زمان بیشتر از  ثانیه در دختران به  98/10متر از  زمان کضعیف( است،  

با یافتة پژوهش حاضر کمی متفاوت است    کهعنوان نمرة خیلی ضعیف درنظر گرفته شده است  به

(  17پور و همکاران )وهش افضلاست(. در پژ  ثانیه خیلی ضعیف  19و بیشتر از  ثانیه عالی    12)کمتر از  

در ثانیه و    9/9پسران  در  متر    4  *  9  یانگین زمان دوـمی  انجام شده است،  در دانشگاه بیرجندکه  

دختران با نتایج میانگین  در بخش  ها هم در بخش پسران و هم  . این یافتهثانیه بود  04/12دختران  

توان به وت است. از دالیل احتمالی آن می ثانیه( متفا  10/15تران  ثانیه و دخ  57/12رکورد )پسران  

س همچون  آزمودنیمواردی  جسمانی  آمادگی  متفاوت  افضلطح  پژوهش  در  همکاران پور  ها  و 

از گذراندن درس تربیت)دا ارزیابی شده1بدنی )نشجویان پس  بی و محاسبة ارزیااند( و همچنین،  ( 

 . ها اشاره کردحاضر در مقایسه با پژوهش آن ساله در پژوهش 10 هایمیانگین نمره

  شد  مشخص  1395تا  1384  هایسال  در  آزمون  کل  زمان  مقایسة  بخش  از  ه آمددستهب  نتایج  ساسابر

 آزمون   نتایجبراساس  .  وجود دارد  پسران  و  دختران  هاینمره  در  اندکی  تفاوت  اخیر  هایسال  درکه  

 معناداری   ثیرتأ   شدهتحلیل   مختلف  هایسال   که  دش  مشخص  متغیر  این  در  اجراشده  واریانس  تحلیل

  مشابه  مطالعة  تنها  است. در  داشته  ورزشی  علوم  و  بدنیتربیت   رشتة  عملی  آزمون  کل  زمان  هاینمره  بر

  داوطلبان  حرکتی -مهارتی  آمادگی   ملی   شاخص  تدوین   به   که(  11)  همکاران  و   فراهانی   ، کشور  داخل  در

 کل  زمان میانگین شد، پرداخته ورزشی علوم  و بدنی تربیت  رشتة عملی مونزآ درکننده شرکت دختر 

  میانگین  پژوهش،  این  شدةتعیین   هنجار  براساس.  شد  گزارش  دختران  برای  ثانیه  195  حدود  آزمون

  دختران   در  ثانیه  164  از  کمتر  زمان  میانگین  و  ضعیف  خیلی  عنوانبه   ثانیه  228  از  بیشتر  کل  زمان

 . دارد حاضر پژوهش های یافته با  نزدیکی بسیار ارتباط که است شده گرفته  درنظر عالی نمرة عنوانبه

بررسی که فاکتورهای مورددهد  مادگی جسمانی که در باال ذکر شد، نشان میفاکتورهای آنتایج بررسی  

پسران  طور عمده در  ان دارای روند تغییر متفاوتی است و به در این پژوهش در بین دختران و پسر

سرعت بیشتری جسمانی روند افت عملکرد آمادگی  ،تربیت بدنی کننده در آزمون عملی رشتةشرکت

تغییرات دچار تغییرات شود. برخی فاکتورها در این روند  که این موضوع یک مسئله محسوب می  دارد

ران و چه دهد چه در دختضریب اتا بسیار کم است و نشان میاند. در آزمون بارفیکس  بیشتری شده 

در هر   درصد  04/0تغییراتی بسیار کم و حتی کمتر از یک درصد )ایجاد  در پسران گذشت سال باعث  

دهد که روند تغییرات فیکس شده است. این موضوع نشان میآزمون کشش بار  دو جنس( در نمرة

اخیر   بسیار کم درحالآمادگی جسمانی در نسل  و میبا سرعتی  است  معانجام  تغییرات  نادار توان 

ضریب  که  نشان داد  ها  جدید مشاهده نمود. در آزمون درازونشست بررسیآمادگی جسمانی را در نسل  

که  دهد  درصد است. این ضریب نیز نشان می  درصد( و در پسران نزدیک به دو  4/0اتا در دختران )

کننده  ران شرکت تغییرات نسلی در بین پس  ور پسران مقدار بیشتری دارد  روند تغییرات در این متغیر د
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رسد.  نظر میع متفاوت به وین موضان است. در آزمون پرتاب توپ طبی ادر این آزمون چند برابر دختر 

و مشخص  ر آزمون چابکی نیز ضریب اتا بررسی شد  تغییرات در بین دختران دو برابر پسران است. د

دهد چه در  ضریب اتا بسیار کم است و نشان میبا وجود معناداری نتایج،    در این متغیر نیزکه  شد  

درصد در این    2/0و در حدود    تغییراتی بسیار کمایجاد  دختران و چه در پسران گذشت سال باعث  

های جنسیتی در کاهش عملکرد افراد در هم در پسران و هم در دختران شده است و تفاوت   هانمره

ب تغییرات  آزمون  ب این  است.  در  هرابر  نسل  تغییرات  روند  که  داد  نشان  نتایج  این  خالصه  صورت 

افتد و در  امت عضالنی همچون بارفیکس و درازونشست در پسران بیشتر اتفاق میهای استقآزمون 

اند. در آزمون چابکی نیز  طبی دختران بیشتر دچار تحول شده  توپ  ب های توانی همچون پرتاآزمون 

 ان دچار تغییرات برابری بودند.  هم پسران و هم دختر

های حرکتی  وع آمادگی حرکتی و تغییرات مهارتموض  ، بهبعد از بررسی فاکتورهای آمادگی جسمانی

در چند سال اخیر بدنی  کننده در آزمون عملی ورودی رشتة تربیت شرکت   در بین پسران و دختران

 پرداخته شد.

پا در قالب آزمون دریبل   برای    ، بسکتبال  دریبل  آزمون  قالب  در   دست   با   فوتبال و دریبل دریبل با 

،  های با توپپاها در حین اجرای مهارت   عضالنی - چابکی عمومی بدن و هماهنگی عصبی  گیریاندازه

تربیت  رشتة  عملی  آزمون  شدهدر  گنجانیده  ورزشی  علوم  و  پژوهش،بدنی  این  نتایج  براساس    اند. 

خطا و    3215/0  ±  7739/0ها برابر با  تعداد خطای دریبل فوتبال دختران در این سال  رةمیانگین نم

پسران نسبت که  دهد  ا بوده است. این اطالعات نشان میخط  1881/0  ±  5886/0در پسران برابر با  

ختیار  که دراای  ایط محیطیبا توجه به شراند؛ البته  عملکرد بهتر و خطای کمتری داشته   به دختران

و    اندبیشتری داشته   تیار دارند و در این آزمون مهارتاخهای بیشتری درها فرصت، آن ان استپسر

ضریب اتا بسیار کم است اند. در این متغیر نیز با وجود معناداری نتایج، خطای کمتری را تجربه کرده

و در  تغییراتی بسیار کم  ایجاد  دهد چه در دختران و چه در پسران گذشت سال باعث  و نشان می

 درصد و در پسران   7/0  برابر با  آزمون در دختران  ها شده است. این آمارةحدود نیم درصد در این نمره

از  ین آزمون مهارتی در دختران  روند کاهش عملکرد در اکه  دهد  درصد بود و نشان می  3/0برابر با  

وتبال با پا میانگین  همچون آزمون دریبل فاست. در آزمون دریبل با توپ بسکتبال نیز  بیشتر  پسران  

خطا و در پسران    380/0  ±  0227/1ها برابر با  تعداد خطای دریبل بسکتبال دختران در این سال   نمرة

آزمون دریبل آمده درمورد  دست ت. این نتیجه نیز همچون نتایج بهبوده اس  361/0  ±  953/0برابر با  

بهتر یعنی تعداد خطای کمتری در اجرای   های ن دارای نمره م در این آزمون پسراه فوتبال است و باز

نشان داد    1395تا    1384های  ها در طی سالودند. بررسی روند تغییر این نمرهاین مهارت ورزشی ب

  دریبل بسکتبال بودیم   ی در پسران شاهد افزایش خطای نمرةهای اخیر به مقدار بسیار اندککه در سال
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تغییر  و   روند  نداشتتفاوت  در دختران  پسران  به  نسبت  زیادی  با وجود خیلی  نیز  آزمون  این  در   .

دهد چه در دختران و چه در پسران گذشت سال  ضریب اتا بسیار کم است و نشان میمعناداری نتایج،  

مون در آز  ها شده است. این آمارةو در حدود نیم درصد در این نمره  تغییراتی بسیار کم ایجاد  باعث  

اثرگذاری این نمره دهد  هم نشان می  درصد بود و باز  4/0درصد و در پسران    0/ 6دختران    و   هاکه 

بین دختران  است )این تغییرات در  بیشتر  های مهارتی در دختران از پسران  کاهش عملکرد در آزمون

که نشان دادند    های مهارتی موردبحث در این پژوهش دو برابر پسران است(؛ بنابراین، هر دو آزمون 

 شده است. ها دستخوش تغییرات های حرکتی در بین دختران بیش از پسران در این سالمهارت

حرکتی ورزشی است.   هایمهارت  اجرای  در  مؤثری  عامل  جنسیتکه    دهدمی  نشانها  پژوهش  نتایج

دارد و    وجودمعنادار    تفاوت  در سنین متفاوت،  پسران  و  دختران  بیندر   حرکتی  هایمهارت   اجرای  در

مانند    متعددی   عوامل. دارند  برتری جسمانی و حرکتیهای  توانایی  بیشتر   در  دختران  به  نسبت  پسران

باشاثر  توانندمی  محیطی  شرایط  و  تجربه  هایفرصت  ،فردی  هایتفاوت   هاتفاوت  این  البته  ند؛ گذار 

  بیشتر   آزادی  برای  فرهنگی  هاینگرش   حیث  از  محیطی  امکانات  و   تمرین  هایفرصت   نظر  از  بیشتر

است  با  مقایسه  در  پسران  برای  ، هافعالیت  در  شرکت ه  .دختران  اطالعات  بررسی  اری  ـنجـدر 

از داوطلبان آزمون عملی  درصد    75بیش از  که  شود  آمده از این دو آزمون مهارتی مشخص میدستهب

اند  بسکتبال را بدون خطا انجام داده  دریبل فوتبال و   ، بدنی و علوم ورزشی در هر دو جنسرشتة تربیت 

را بین افراد با سطوح مهارتی متفاوت ایجاد  پذیری مهارتی  ته است تمایزو شاید این دو آزمون نتوانس

ح این بخش  به اصال،  تا در صورت نیاز  کند که این موضوع به بررسی بیشتر در مطالعات آینده نیاز دارد

هنجار تعداد خطاهای این    آمده درمورددستهاساس اطالعات بحال و بر؛ بااینآزمون عملی اقدام شود

پسرانی که یک خطا و دخترانی که    ،شود که در آزمون دریبل فوتبالی مشخص میدو آزمون مهارت

خطا داشته ران و دخترانی که در این آزمون دو  و در آزمون دریبل بسکتبال، پس  داشته باشند  ادو خط

که توان پیشنهاد داد تر هستند؛ بنابراین، میدرصد از افراد جامعة همساالن خود ضعیف  95، از باشند

 .بدنی و علوم ورزشی خودداری شودها برای تحصیل در رشتة تربیت های آینده از حضور آن در سال

با    مهارتی در بین پسران و تغییرات  طور عمده  بهتغییرات جسمانی    که  نتایج این مطالعه نشان داد

تغییرات آمادگی    خوبی روند رشدیوقوع است. در این پژوهش بهسرعت بیشتر در بین دختران درحال

نسل نوجوان و جوان ایرانی با نمونة بسیار زیاد بررسی شده است. در این مطالعه   درجسمانی و حرکتی  

تغییر  مشخص شده است الگوی رفتارهای حرکتی  که  به تغییر  با توجه  تغیات نسلی  از  یر برگرفته 

 صورت جدی دادن است و متخصصان این حوزه باید بهفرهنگ و سبک زندگی در کشور درحال رخ

تدابیر علمی و    جدید های  های جسمانی و مهارتی نسلدرمورد بهبود سواد حرکتی و توسعة قابلیت

 . عملی اتخاذ کنند
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 تغییرات  و پسران  بین در  عمده طوربه جسمانی تغییرات که  داد نشان پژوهش  ین ا نتایج پيام مقاله:

  آمادگی   های   برنامه  توسعه  است  الزم  و   است  وقوعدرحال  دختران  بین  در  بیشتری  سرعت  با   مهارتی

  بذنی  تربیت  رشته  به  ورود  داوطلبان  انتخاب  های  شاخص  بازبینی  و  جوان  و  نسل  مهارتی .    جسمانی

 . گیرد قرار بیشتری توجه مورد
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Abstract 
The purpose of this study was to describe change process of some characteristics of 
physical fitness and motor skill of male and female volunteers participating in the entrance 
exam of physical education and sports science between the years of 2005 and 2015. 
Accordingly, information on available data from tests held between 2005 and 2015 – 
(except for 2007 and 2009 was not available) for 58449 subjects including 37,917 female 
subjects and 20,532 male subjects in all cases of practical was examined. Then, the change 
process of some variables in different years and in both sexes were statistically analyzed. 
Accordingly, the results of this study showed that the process of changes in the physical 
and motor fitness characteristics was slowly and gradually taking place (chin- up, girls 
medicine ball throwing, soccer and basketball dribbling record had a downward trend and 
curl up, boys medicine ball throwing and total time of tests had a unchanged trend). 
Further analysis of the results indicated that the physical fitness in boys and the motor 
skills readiness among the girls have more changing (The boys' skill readiness scores for 
dribbling tests were lower than girls, and vice versa). The results of this  research 
emphasize the more attention of experts in this field to the development of scientific and 
practical programs in reducing the process of changes in physical fitness and skills of the 
young generation of the our country. 
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