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مطالعات مدیریت ورزشی

استعدادیابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت آنها در آزمونهای
ورودی رشتۀ تربیتبدنی
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ابوالفضل فراهانی ،1سارا سراج

 .1استاد مديريت ورزشي ،دانشگاه پیامنور**
 .2دانشجوی دکتری مديريت ورزشي ،مرکز تحصیالت تکمیلي دانشگاه پیامنور تهران
تاریخ دریافت1391/09/03 :

تاریخ پذیرش1392/02/08:

چکیده
هدف از پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی میباشد ،بررسی استعدادیابی و نقش تجارب حرکتی
داوطلبان در موفقیت آنها در آزمونهای ورودی رشتۀ تربیتبدنی بود .نمونۀ آماری را  710نفر از داوطلبان سال تحصیلی
90ـ 89دانشگاه پیامنور که بهصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند ،تشکیل دادند .شایانذکر است که از آزمون
کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمالبودن دادهها ،آزمون لون برای بررسی تجانس واریانس ،آزمون یومن ویتنی
جهت بررسی تفاوت بین میانگین رتبهها و آزمون تی مستقل بهمنظور بررسی تفاوت بین میانگینها استفاده گردید .نتایج
نشان میدهد که در وضعیت استقامت عضالت کمربند شانه ای و عضالت شکم و چابکی داوطلبان با دیپلم تربیتبدنی
نسبت به داوطلبان با دیپلم غیرتربیتبدنی تفاوت معناداری بهلحاظ آماری مشاهده نمیشود و تنها نیروی عضالنی
داوطلبان دیپلم تربیتبدنی نسبت به سایر دیپلمها تفاوت معناداری داشته و باالتر میباشد .یافتههای پژوهش حاضر از
این جهت حائز اهمیت و تحلیل میباشند که محدودکردن زمینههای پذیرش دانشجوی تربیتبدنی در مقاطع باالتر (بهویژه
کارشناسیارشد) به دانشآموختگان تربیتبدنی نمیتواند ایدۀ قابلقبولی باشد و ممانعت از ورود آن دسته از داوطلبانی
که دارای عالقۀ واقعی به تحصیل در رشتۀ تربیتبدنی هستند؛ اما سوابق تحصیلی آنها در رشتۀ غیرهمنام میباشد،
فاقد توجیه علمی بوده و استمرار روند فعلی مبنی بر آزادگذاشتن ورود به این رشته از سایر رشتههای تحصیلی ،زمینۀ
جذب بهتر استعدادهای ورزشی در این رشته را فراهم خواهد آورد.

واژگان کلیدی :تجارب حرکتی ،استعدادیابی ،آزمون ورودی ،تربیتبدنی

اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي ميباشد که با حمايت مالي معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه پیامنور انجام گرفته
است.
Email: Afarahani@pnu.ac.ir
**نويسندۀ مسئول
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مقدمه
استعداديابي بهويژه برای افرادی که با ورزشکاران جوان کار ميکنند و به سطوح رقابتي چشم دارند،
همواره بهعنوان موضوعي پیچیده مطرح بوده است .میشل )1992( 1استعداديابي را روشي ميداند که
مربیان و سازمانهای ورزشي در گزينش ورزشکاراني که امکان موفقیت آنها در يک ورزش بیشتر
است ،بهکار ميبرند .شايانتوجه است که تا اين اواخر شناسايي ورزشکاران برمبنای انتخاب طبیعي
(انتخاب برمبنای بینش مربي) بوده است و اين موضوع اکنون نیز در بسیاری از کشورها وجود دارد
(امیرتاش .)27 ،1384 ،درمقابل اين روش ،روش علمي قرار دارد که پیروی از نظام استعداديابي
(راهنمايي افراد بهسوی ورزشهای خاص و انتخاب افراد مستعد از میان آنها با توجه به استعدادهای
ذاتي ايشان) را الگوی کار خود قرار داده است (طهماسبي.)25 ،1389 ،
نتايج پژوهشي در سال ( )1390نشان داد که از نظر مسئوالن ،مربیان و ورزشکاران در شرايط موجود
الگويي برای استعداديابي در کشور وجود ندارد ( .)P≥ 0/05مناسبترين سن برای شروع اين رشته
12ـ 10سالگي بوده و بهترين تیپ بدني ،اکتومورف (بلند و عضالني) است و آموزشوپرورش ميبايست
نقش اصلي را در فرايند استعداديابي برعهده داشته باشد ( .)P≥0/05عالوهبراين ،نتايج مشترک بین
نظرسنجي و فعالیت میداني بیانگر اين بود که محیط ساق پا و عامل استقامت قلبي ـ تنفسي و نیز
تمرکز ،مهمترين پیشگوهای معنادار در تشخیص ورزشکاران بهشمار ميروند (( )P≥0/05فرخي،
.)115 ،1390
همچنین ،نتايج نشان دادند که  98/1درصد از آزمودنيها اهمیت استعداديابي در ورزش هندبال را
زياد و بسیار زياد دانسته و  67/6درصد از آنها از آن استفاده ميکنند؛ اما اطالعات بیشتر آنها دربارۀ
روشهای استعداديابي ،متوسط و کمتر از آن است .بیشتر آزمودنيها مناسبترين سن برای
استعداديابي در هندبال را دو سال آخر دبستان و دورۀ راهنمايي دانسته و جايگاه سازماني آن را در
وزارت آموزشوپرورش پیشنهاد کردهاند ( 74/7درصد) .همچنین 82/5 ،درصد از آزمودنيها میزان
موفقیت روشهای متداول در استعداديابي برای هندبال را متوسط و کمتر از آن ارزشیابي کردهاند و
مهمترين اشکاالت دراينزمینه را به ترتیب عدم استفاده از افراد متخصص ،کمبود امکانات و عدم
برنامهريزی اصولي دانستهاند .عالوهبراين ،اولويتبندی ابعاد کلي استعداديابي از نظر آزمودنيها
بهترتیب عبارت است از :ارتفاع قد در بعد پیکری ،سرعت عکسالعمل در بعد آمادگيهای عمومي
بدني ،دريافت در بعد تکنیکهای انفرادی ،حرکات کشويي (بیرونزدگي) در بعد تاکتیکهای انفرادی،
نسبت قد به وزن در بعد ترکیب بدن ،اعتمادبهنفس در بعد مهارتهای رواني و روحیۀ همکاری در
بعد مهارتهای اجتماعي( .امیرتاش.)28 ،1384 ،
1. Michel
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دراينراستا ،پژوهشي با عنوان "بررسي وضع موجود و تدوين شاخصهای استعداديابي در رشتۀ
دوومیداني" بهوسیلۀ پرسشنامه انجام گرفت که بیانگر نتايج زير ميباشد:
 76/3 .1درصد از آزمودنيها اظهار داشتند که در ايران الگوی استعداديابي مشخصي وجود ندارد؛ اما
 91درصد از آنها بر اين باور بودند که وجود الگوی استعداديابي در ايران ضروری ميباشد.
 82/5 .2درصد از آزمودنيها مالک استعداديابي را انجام آزمونهای عمومي مانند ارزيابي ساختاری و
آزمونهای اختصاصي دانستهاند و  68/8درصد از آنها بهترين سن استعداديابي را 14ـ 10سالگي
پیشنهاد نمودهاند.
 41/3 .3درصد از آزمودنيها عمليترين شیوۀ استعداديابي در ايران را در اين برهه از زمان ،مسابقات
دانسته و  32/5درصد از انجام آزمونهای مختلف نام بردهاند (علیجاني و عیدی.)21 ،1381 ،
تربیتبدني و علوم ورزشي بهعنوان يک رشتۀ دانشگاهي يکي از شاخههای علوم انساني است که از جهات
مختلف با علوم پايه و تندرستي پیوند يافته و نقش آن در رابطۀ محکم با توانبخشي و بهسازی جسمي و
رواني افراد جامعه غیرقابلانکار ميباشد .دامنۀ فعالیت و کارايي تربیتبدني و علوم ورزشي در امر
آموزشوپرورش و بهداشت فردی و اجتماعي بسیار وسیع و گسترده است؛ بهطوریکه تمام گروههای سني
را از پیش از تولد تا دورۀ سالخوردگي و کهولت شامل ميشود .آنچه سبب ماندگاری و رونق اين رشتۀ
علمي شده است ،ضرورت و اهمیت ويژۀ نقشي است که همواره در تربیت آدمي ايفا کرده است .تربیتبدني
و علوم ورزشي دانشي گسترده و چندوجهي ميباشد که گستردگي آن ناشي از گسترش نیازهای انسان در
گذر زمان بوده و چندوجهيبودن آن معلول تعامل گريزناپذير اين رشته در ارتباط با ديگر دانشهای عصر
خود ميباشد؛ ازاينرو ،تربیتبدني و علوم ورزشي ،دانشي بین رشتهای محسوب ميشود (طهماسبي،
.)27 ،1389
يکي از راههای شناسايي استعدادها ،برگزاری آزمونهای ورودی برای سنجش قابلیتهای جسماني
داوطلبان تحصیل در رشتۀ تربیتبدني است (فیلیپس ،20091لي هي .)20102هادوی در پژوهشي به
بررسي وضعیت جسماني و قابلیت داوطلبان ورود به دورۀ کارشناسي رشتۀ تربیتبدني پرداخت که
الزم به ذکر است که در اين پژوهش میانگین سني بیشتر داوطلبان  19سال بوده است .همچنین،
پسران در تمامي گروههای سني در استقامت عضالت شکم نسبت به دختران تفاوت چشمگیری
داشتهاند؛ اما اين اختالف در گروه سني  25سالهها با کاهش بسیاری مواجه بوده است .در انتخاب
معیارهای گزينش داوطلبان رشتۀ تربیتبدني بايد به دو نکته توجه نمود :الف .گزينش اختصاصي
عالوهبر دنبالنمودن اهداف اصلي تربیتبدني ميبايست با معیارهای کلي انتخاب دانشجويان کشور
1. Philips
2. Leahey
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توسط سازمان سنجش هماهنگ باشد؛ ب .در گزينش افراد از معیارهايي استفاده شود که با محتوای
دروس دورۀ تحصیلي و حرفۀ آيندۀ داوطلبان در ارتباط مستقیم باشد (هادوی.)75-76 ،1375،
دراينراستا ،تندنويس ( )1379در پژوهشي با عنوان "مطالعۀ توصیفي سوابق تحصیلي و ورزشي
دانشجويان مقطع کارشناسي رشتۀ تربیتبدني دانشگاههای کشور" گزارش کرد که  64/7درصد از
کل دانشجويان دارای ديپلم تجربي بوده و معدل ديپلم  72درصد از پسران و  12/8درصد از دختران
بین  14تا  17ميباشد .شايانذکر است که میانگین معدل ديپلم دختران بیشتر از پسران بود.
عالوهبراين ،در مقطع کارشناسي معدل  71/4درصد از دختران و  42/6درصد از پسران بین  16تا 17
بود و معدل کارشناسي حدود  90درصد از پذيرفتهشدگان کارشناسي ارشد بین  14تا  17گزارش
گرديد .بايد عنوان نمود که  93/5درصد از دانشجويان فارغالتحصیل رشتۀ تربیتبدني بودند .همچنین،
تنها  5/7درصد از پذيرفتهشدگان فارغالتحصیل يک سال قبل بودند و  40درصد از آنها سه يا چهار
سال پس از فارغالتحصیلي موفق به ورود به کارشناسي ارشد شده و حدود  17درصد از آنها پس از
هفت سال يا بیشتر پذيرفته شده بودند .ذکر اين نکته ضرورت دارد که  19/6درصد از پذيرفتهشدگان
سابقۀ قهرماني در هیچ رشتهای را نداشتند .در اين ارتباط 21/2 ،درصد از دانشجويان پسر دارای
سابقۀ قهرماني در رشتۀ فوتبال بودند و پس از فوتبال ،سوابق قهرماني آنها در رشتههای والیبال و
دوومیداني بود و دختران نیز در والیبال ،شنا و بسکتبال دارای سابقۀ قهرماني بودند .البته ،سطح
قهرماني  29/5درصد از کل دانشجويان در حد استان 12/2 ،درصد در سطح ملي و  4/9درصد در
سطح بینالمللي بود (تندنويس.)11 ،1379 ،
رابطۀ پیشینۀ حرکتی با قابلیتهای جسمانی :اگرچه شواهد علمي معتبری مبنيبر اينکه
فعالیتهای مهارتي ميتوانند نارساييهای شناختي و عقبافتادگيهای حرکتي پايه را جبران کنند،
وجود ندارد؛ اما بهنظر ميرسد که تجربههای حرکتي نقش مهمي در رشد ادراکي ـ حرکتي انسانها
دارند .تواناييهای حرکتي با نسبتهای متفاوتي متأثر از وراثت و محیط ميباشند؛ اما اثر ورزش و
آموزش مهارتهای حرکتي (بهويژه در دورههای حساس رشد) و برنامهريزی صحیح برای بهبود
عملکردهای اداراکي ـ حرکتي را نميتوان ناديده گرفت (نورول و نانسي.)30 ،1996 ،1
در اين ارتباط ،در پژوهشي که به بررسي ارتباط بین تجربههای حرکتي و برخي از قابلیتهای جسماني
پرداخت و نیز در پژوهشي که تجربههای حرکتي را در ارتباط با سطح مهارت وزنهبرداران مورد بررسي
قرار داد ،بر اثر مثبت و معنادار آماری بین تجربههای حرکتي و مهارتهای حرکتي پايه در بهبود
سطح عملکرد ورزشي تأکید گرديد (پلنت .)1994 2
1. Norvell & Nancy
2. Plant
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دراينراستا ،نويسندۀ کتاب "رشد و تکامل حرکتي در طول عمر" ضمن اظهار اين ايدۀ کلي که
"نميتوان از هرگونه تجربۀ انساني حتي بهعنوان بخشي از فرايند رشد طبیعي صرفنظر کرد" ،معتقد
است که برای رشد ادراکي ـ حرکتي ،تجربههای اولیۀ فرد از اهمیت ويژهای برخوردار ميباشد.
پژوهشهای روانشناسان رشد نیز حاکي از آن است که بین مهارتهای حرکتي و رشد حرکتي
مهارتهای ورزشي ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدينمعناکه هرچه سطح مهارتهای حرکتي در دورۀ
اولیۀ رشد باالتر باشد ،احتمال موفقیت فعالیتهای ورزشي در سالهای آتي افزايش مييابد (هي وود،1
ترجمه نمازیزاده .)439 ،1380 ،دراينزمینه ،در پژوهشي با عنوان "اثر پیشینۀ علمي و تجربههای
حرکتي در موفقیت تحصیلي دانشجويان تربیتبدني" به بررسي رابطۀ آمادگيهای حرکتي با موفقیت
دروس عملي رشتۀ تربیتبدني پرداخته شد .در اين پژوهش که نمونۀ آماری آن را  460دانشجوی
کارشناسي از دانشگاههای دولتي کل کشور تشکیل دادند ،گزارش گرديد که بین نمرۀ آزمون عملي
ورود به دانشگاه با موفقیت تحصیلي رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .جزئیات اين رابطۀ آماری در
جدول زير بیان شده است (فراهاني.)50 ،1382 ،
جدول 1ـ همبستگی بین مؤلفههای پیشینۀ علمی و تجربههای حرکتی با موفقیت تحصیلی
متغیرهای پیشینۀ علمی

نمرۀ آزمون ورودی

نمرۀ آزمون علمی ورودی

معدل دیپلم

آزمون همبستگی

(نظری)

(تجربههای حرکتی)

متوسطه

0/283
0/001
459

0/634
0/001
209

0/138
0/003
457

موفقیت تحصیلي
همبستگي
سطح معناداری
تعداد

سازمان سنجش آموزش کشور هر سال عالوهبر برگزاری آزمون نظری ،با برگزاری آزمون عملي و
آزمونهای قابلیتهای جسماني نسبت به انتخاب داوطلبان واجد شرايط در رشتۀ تربیتبدني اقدام
ميکند .دراينراستا ،اين امر که ميبايست فرصت ادامۀ تحصیل در اختیار همه قرار گیرد و افراد
مستعد در جريان رشد و توسعه ،استعداد خود را شکوفا سازند و نیز اينکه با توجه به محدوديت
امکانات و اعتبارات ،ابتدا الزم است با بهرهگیری از روشهای علمي ،افراد مستعد و واجد شرايط برای
ادامۀ تحصیل انتخاب شوند تا سرمايهگذاری انجامشده ،بهرهوری بیشتر و اثر پايدارتری را در امر توسعه
بههمراه داشته باشد ،دو نگاه اصلي حاکم بر سرمايهگذاری در آموزش و منابع انساني ميباشد.
1. Haywood
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دراينزمینه ،در پژوهش حاضر سعي خواهد شد به اين سؤاالت پاسخ داده شود که استعداديابي و
گزينش برترينها برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ تربیتبدني از طريق آزمونهای سنجش قابلیتهای
جسماني تمکانپذير ميباشد؟ آيا استعدادهای ورزشي با تجارب حرکتي افراد در ارتباط است؟ آيا
انتخاب دانشجويان تربیتبدني از بین دارندگان ديپلم ورزش و يا درنظرگفتن سهم و اعمال ضريب بر
آزمون ورودی آنها ميتواند در انتخاب بهترينها برای ادامۀ تحصیل ياریرسان باشد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفي ـ پیمايشي ميباشد.
جامعۀ آماری پژوهش را  1350داوطلب ورود به دانشگاه از کلیۀ استانهای کشور تشکیل دادند که از
میان آنها  710نفر بهصورت تصادفي ـ طبقهای از کل استانهای کشور برای انجام اين پژوهش
انتخاب گرديدند.
ابزار گردآوری دادهها عبارت بود از :چکلیست وضعیت آمادگي جسماني ،چکلیست وضعیت سالمت
عمومي ،ترازو ،اندازهگیری وزن ،متر نواری ،اندازهگیری قد بدون کفش ،آزمون درازونشست اصالحشده
(پاها بهصورت جمع و دستها بهشکل ضربدری در يک دقیقه) ،آزمون بارفیکس اصالحشدۀ کوتاه
(پاشنۀ پا روی زمین) ،آزمون خمشدن نشسته با استفاده از جعبه برای عضالت پشت و همسترينگ و
آزمون دوی  800متر برای سنجش آمادگي قلبي ـ عروقي.
بهمنظور بررسي دادهها از نرمافزار اس.پي.اس.اس 1استفاده گرديد و جهت توصیف دادهها از جدول
توزيع فراواني ،نمودار میله ای ،شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگي انحراف استاندارد بهره
گرفته شد .عالوهبراين ،در بخش دوم بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش آزمونهای کلموگروف ـ
اسمیرنوف (جهت بررسي نرمالبودن دادهها) ،آزمون لون (برای بررسي تجانس واريانس) ،آزمون يومن
ويتني (برای بررسي تفاوت بین میانگین رتبهها) و آزمون تي مستقل (برای بررسي تفاوت بین
میانگینها) مورد استفاده قرار گرفت .الزمبهذکر است که در بررسي آزمون فرضیهها ،سطح معناداری
برابر با ( )P≥0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
ابتدا به شرح گزارش جمعیتشناختي آزمونهای پژوهش مشتمل بر وضعیت شرکتکنندگان با ديپلم
تربیتبدني و غیرتربیتبدني پرداخته ميشود و متغیرهای سن ،قد و وزن آزمودنيها بیان ميگردد.

1. SPSS
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جدول 2ـ توزیع فراوانی نوع مدرك تحصیلی
مدرك تحصیلی
تربیتبدني
غیرتربیتبدني
بدون پاسخ
مجموع

فراوانی

درصد

32
678
138
848

3/8
80/0
16/3
100

براساس نتايج ،حداقل سن داوطلبان  18و حداکثر سن آنها برابر با  57سال ميباشد .میانگین کلي
سن نیز معادل  27/69و انحراف استاندارد آن برابر با  6/3است .همچنین ،میانگین سن پسران معادل
 27/93با انحراف استاندارد  6/39و میانگین سن دختران برابر با  27/36با انحراف استاندارد 6/16
ميباشد.
عالوهبراين ،میانگین کلي وزن برابر با  71/33کیلوگرم و انحراف استاندارد آن معادل  14/23است.
میانگین وزن پسران نیز برابر با  77/935کیلوگرم با انحراف استاندارد  13/17و میانگین وزن دختران
معادل  62/46کیلوگرم با انحراف استاندارد  10/19ميباشد.
همچنین ،میانگین کلي قد برابر با  169/42سانتيمتر و انحراف استاندارد آن معادل  11/32است.
میانگین قد پسران نیز برابر با  175/39سانتيمتر با انحراف استاندارد  10/74و میانگین قد دختران
معادل  161/41سانتيمتر با انحراف استاندارد  5/79ميباشد.
با شرح ويژگيهای آزمودنيها ابتدا نتايج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف درمورد نرمالبودن توزيع
طبیعي دادهها پرداخته ميشود و سپس ،گزارش آزمون فرضیهها بیان ميگردد.
جدول 3ـ نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف برای توزیع طبیعی دادهها
شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

سطح معناداری

بارفیکس
درازونشست

15/36
17/30

6/68
4/01

2/94
2/66

0/001
0/001

پرتاب توپ طبي

13/64
4/84

2/10
1/25

1/61
3/73

0/001
0/001

چابکي

نتايج جدول شمارۀ سه بیانگر آن است که توزيع دادههای بارفیکس (،)Z=2/94, P=0/001
درازونشست ( ،)Z= 2/66, P=0/001چابکي ( )Z=1/61, P=0/001و پرتاب توپ طبي (P=0/001
 )Z=3/73,طبیعي نميباشد؛ بنابراين ،بهمنظور تحلیل استنباطي دادههای مذکور براساس مدرک
تحصیلي "نوع ديپلم" (تربیتبدني و غیرتربیتبدني) از آزمون ناپارامتريک يومن ويتني استفاده گرديد.
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در آزمون فرضیۀ اول مبني بر بررسي تفاوت بین میانگین رتبههای استقامت عضالني کمربند شانهای
(بارفیکس) براساس نوع ديپلم مشخص شد که اختالف معناداری بین میانگین رتبههای استقامت
عضالني کمربند شانهای براساس نوع ديپلم وجود ندارد.
جدول 4ـ نتایج آزمون یومن ویتنی درخصوص تفاوت بین میانگین رتبهها
ردیف
1
2

نوع دیپلم
تربیتبدني
غیرتربیتبدني

میانگین رتبه

تعداد

خطای استاندارد

سطح معناداری

308/95
357/70

32
678

-1/315

0/188

در آزمون فرضیۀ دوم مبني بر بررسي تفاوت بین میانگین رتبههای استقامت عضالت شکمي
(درازونشست) براساس نوع ديپلم مشخص شد که اختالف معناداری بین میانگین رتبههای استقامت
عضالت شکمي (درازونشست) براساس نوع ديپلم وجود ندارد.
جدول 5ـ نتایج آزمون یومن ویتنی درخصوص تفاوت بین میانگین رتبهها
ردیف

نوع دیپلم

میانگین رتبه

تعداد

1

تربیتبدني

406/75

32

2

غیرتربیتبدني

353/08

678

خطای استاندارد

سطح معناداری

-1/451

0/147

همچنین ،در آزمون فرضیۀ سوم مبني بر بررسي تفاوت بین میانگین رتبههای چابکي (دادههای آزمون
 )9*4براساس نوع ديپلم ،نتايج نشان ميدهد که اختالف معناداری بین میانگین رتبههای چابکي
براساس نوع ديپلم وجود ندارد.
جدول 6ـ نتایج آزمون یومن ویتنی درخصوص تفاوت بین میانگین رتبهها
ردیف
1
2

نوع دیپلم
تربیتبدني
غیرتربیتبدني

میانگین رتبه

تعداد

خطای استاندارد

سطح معناداری

286/72
358/75

32
678

-1/941

0/052

درنهايت ،در آزمون فرضیۀ چهارم که با هدف بررسي تفاوت بین میانگین رتبههای نیروی عضالني
(پرتاب توپ طبي) داوطلبان تربیتبدني و غیرتربیتبدني انجام گرفت ،گزارش شد که اختالف
معناداری بین میانگین رتبههای نیروی عضالني (پرتاب توپ طبي) براساس نوع ديپلم وجود دارد که
دراينمیان ،باالترين میانگین مربوط به داوطلبان تحصیلکرده در رشتۀ غیرتربیتبدني ()361/62
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بوده و پايینترين میانگین مربوط به داوطلبان تحصیلکرده در رشتههای تربیتبدني ()225/73
ميباشد.
جدول 7ـ نتایج آزمون یومن ویتنی درخصوص تفاوت بین میانگین رتبهها
ردیف

نوع دیپلم

میانگین رتبه

تعداد

1

تربیتبدني

225/73

32

2

غیرتربیتبدني

361/62

678

خطای استاندارد

سطح معناداری

-3/36

0/001

در سطح ( )P≥0/01معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
نتايج اين پژوهش در گزارش فرضیههای چهارگانه که با هدف بررسي تفاوت داوطلبان با ديپلم تربیتبدني
و مقايسۀ آن با داوطلبان دارای ديپلم غیرتربیتبدني صورت گرفته بود ،نشان داد که در ارتباط با وضعیت
استقامت عضالت کمربند شانهای و عضالت شکم ،چابکي و نیروی عضالني داوطلبان با ديپلم تربیتبدني
نسبت به داوطلبان با ديپلم غیرتربیتبدني بهجز در نیروی عضالني ،تفاوت معناداری بهلحاظ آماری در سه
مؤلفۀ ديگر مشاهده نميشود .اين يافته از اين نظر حائزاهمیت و تحلیل ميباشد که محدودکردن زمینههای
پذيرش دانشجوی تربیتبدني در مقاطع باالتر و بهويژه کارشناسي ارشد به دانشآموختگان تربیتبدني
نميتواند ايدۀ قابلقبولي باشد؛ زيرا ،همانطور که چهار سال تحصیل در دوران متوسطه در رشتۀ تربیتبدني
زمینۀ مساعدتری را نسبت به ساير ديپلمهها ايجاد نکرده است ،احتما ًال همین شرايط در دورۀ کارشناسي
نیز متصور ميباشد .بهعبارتديگر ،اعتقاد برخي از کارشناسان مبنيبر اينکه ادامۀ تحصیل در مقطع
کارشناسي ارشد لزوماً ميبايست برای دانشآموختگان کارشناسي تربیتبدني صورت گیرد ،فاقد پشتوانۀ
علمي است و بهنظر ميرسد فراتر از نگاهي متعصبانه به رشته نباشد .الزمبهذکر است ممانعت از حضور
افرادی (در مقطع باالتر) که مدرک تحصیلي قبلي آنها همنام با رشتۀ تربیتبدني نميباشد ،ازدستدادن
استعدادهای نهفته در اين رشته است که عليرغم تحصیل در رشتۀ تربیتبدني در مقطع تحصیلي پايینتر،
دارای شرايط و زيرساختهای مهارتي ـ حرکتي در مقطع باالتر بوده و يا (حداقل) نسبت به دانشآموختگان
تربیتبدني دارای تفاوت معناداری بهلحاظ بنیۀ جسماني و حرکتي نميباشند .نتیجۀ اين بخش از پژوهش
روند جاری سازمان سنجش مبني بر پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد از ساير دانشآموختگان
غیرتربیت بدني را مورد تأيید قرار ميدهد .همچنین ،بررسي عملکرد تحصیلي ،بهويژه با تأکید بر جنبههای
حرکتي و مهارتي و مقايسۀ دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد که دارای مدرک کارشناسي تربیتبدني
هستند با دارندگان مدارک کارشناسي در رشتههای تحصیلي غیرهمنام ،از زمینههای مطالعاتي برای انجام
مطالعات تکمیلي و بیشتر در اين مورد ميباشد .برمبنای نتايج ميتوان گفت که اکنون با افزايش ظرفیت
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دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي و اينکه برخي از رشتههايي تحصیلي مانند حقوق ،روانشناسي و
حسابداری در حوزۀ علوم انساني بهصورت سنتي از گذشتههای دور مورد استقبال و انتخاب بسیار باالی
داوطلبان ورود به دانشگاه بوده و درمقابل ،رشتۀ تربیتبدني (درحالحاضر) وضعیت سۀ دهه قبل مبني بر
اينکه راهي برای ورود به دانشگاه باشد را از داده است و داوطلبان عالقهمند ميتوانند در رشتۀ موردنظر
خود تحصیل نمايند ،ممانعت از حضور آن دسته از داوطلباني که دارای عالقۀ واقعي به تحصیل در رشتۀ
تربیتبدني هستند؛ اما سوابق تحصیلي آنها در رشتۀ غیرهمنام ميباشد ،فاقد توجیه علمي است و استمرار
روند فعلي مبني بر آزادگذاشتن ورود به اين رشته از تمامي رشتههای تحصیلي ،زمینۀ جذب بهتر
استعدادهای ورزشي به اين رشتۀ تحصیلي را فراهم ميآورد .نکتۀ ديگری که ميبايست مورد تحلیل قرار
گیرد ،اين است که پژوهشهايي مبني بر وجود رابطۀ مثبت و معنادار بهلحاظ آماری بین تجربههای حرکتي
با موفقیتهای ورزشي و مهارتي وجود دارد (فراهاني .)41-52،1382،عالوهبراين ،نميتوان ورزش و آموزش
مهارتهای حرکتي ،بهويژه در دورههای حساس رشد و برنامهريزی صحیح برای بهبود عملکردهای ادارکي
و حرکتي را ناديده گرفت (خلجي .)30-42 ،1381 ،شايانذکر است که پژوهش حاضر رابطۀ میان پیشینه
و تجارب حرکتي با موفقیتهای ورزشي بعدی را انکار نميکند.
نکتۀ بارز و قابلتأکید در پژوهش حاضر به عدم وجود تفاوت معنادار بین منتخبي از مؤلفههای آمادگي
جسماني و حرکتي بین داوطلبان با ديپلم تربیتبدني درمقايسه با داوطلبان با ديپلم غیرتربیت بدني اشاره
دارد که نشان ميدهد مهارتهای حرکتي ،وابستگي قابلاعتنايي به تحصیالت رسمي و مدرک تحصیلي
ديپلم تربیتبدني و ورزش ندارند.
آنچه در يافتههای اين پژوهش دارای اهمیت ميباشد اين است که محدودکردن زمینههای پذيرش
دانشجوی تربیتبدني در مقاطع باالتر و بهويژه کارشناسي ارشد به دانشآموختگان تربیتبدني نميتواند
ايدۀ قابلقبولي باشد و ممانعت از حضور آن دسته از داوطلباني که دارای عالقۀ واقعي به تحصیل در رشتۀ
تربیتبدني هستند؛ اما سوابق تحصیلي آنها در رشتۀ غیرهمنام ميباشد ،فاقد توجیه علمي بوده و استمرار
روند فعلي مبنيبر آزادگذاشتن ورود به اين رشته از ساير رشتههای تحصیلي ،زمینۀ جذب بهتر استعدادهای
ورزشي در اين رشته را فراهم ميآورد.
با توجه به باوور های سنتي شايد اين تفکر وجود داشته باشد که افراد با ديپلم تربیت بدني در مهارت های
و استعداد های حرکتي موفق تر از افراد با ديپلم غیر تربیت بدني هستند اما تحقیق حاضر اين تکر را تايید
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.

233

...استعدادیابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت

منابع
1. Alijani. E. (2002). Assess the current situation and develop talent in track and field
indices. Winter Sports Science Research, 1(4), 1-23. (Persian).
2. Ahmad. A. A., & Farahani. A. (2010). The role of social capital in improving talent
management in physical education organization. Sports Management Studies, 4(13),
237-60. (Persian).
3. Amirtash. M. A. (2005). Current status and indicators of teacher talent elite men's
handball hall. Science of Movement, 3(6), 25-51. (Persian).
4. Farahani. A. (2003). Effect of a scientific background and experience academic
success of students in physical education. Olympic Movement, 11(3/4), 41-52.
(Persian).
5. Farokhi. A. (2010). Review the current status and development of indicators of talent
in the field of badminton. Journal of Motor Behavior, 3(9), 111-24. (Persian).
6. Gaeini. A. A. (2006). Check the status quo and develop indicators of talent in
swimming. Institute of Physical Education and Sport Sciences. Psychological
research.9(1-2), 45-55. (Persian).
7. Hadavi. F. (1996). Check the physical condition and mobility of applicants to
undergraduate physical education. Faculty of Physical Education and Sport Sciences;
Tehran University.75-6. (Persian).
8. Haywood. K. M. H. (2008). Growth and motor development in a lifetime (M.
Namazizadeh & M. Aslani Khani, Trans). Samt publication. 439.
9. Khalaji. H., & Emad. M. (2002). The effect of the activity on cognitive function in
children 4-6 years of motor. Movement Publication.1(1): 30-42. (Persian).
10. Leahey. E., Keith. B., & Crockett. J. (2010). Specialization and promotion in an
academic discipline. Research in Social Stratification and Mobility, 28(2), 135-55.
11. Norvell. N., & Martin. P. (1996). Psychological and psychological benefits passive
and aerobic exercise in middle–aged women. Journal of Nervous and Mental Disease,
32(3), 29-36.
12. Phillips. N. (2009). Postgraduate specialisation in sports physiotherapy–Academic or
clinical expertise? Physical Therapy in Sport, 10(3): 83.
13. Plant. J.R. (1994). Physical fitness and enhanced psychological health. Current
Psychology Research and Review, 9(1). 3-24.
14. Tahmasby. M., Pezeshkirad. G. R., Shaban. A., & Qomi. H. (2010). Factors affecting
the ability of agricultural students to enter the labor market in the era of globalization.
Journal of Higher Education in Iran,12 (4): 20-29. (Persian).
15. Tondnevis. F. (2001). Demographic characteristics, educational background,
professional sports and physical education graduate students. University of Tehran
scientific Journals Databases.7(7), 5-13. (Persian).

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،42خرداد و تیر 1396

234

استناد به مقاله

فراهاني ،ابوالفضل ،.و سراج ،سارا .)1396( .استعداديابي و نقش تجارب حرکتي
داوطلبان در موفقیت آنها در آزمونهای ورودی رشتۀ تربیتبدني .مطالعات مديريت
ورزشي .223-34 ،)42( 9 ،شناسه ديجیتال10.22089/smrj.2017.594.1170 :

Farahani. A., & Seraj. S. (2017). Talent Identification and the Role
of Volunteer Motor Experience in their Success in Entrance Exams
for Physical Education. Sport Management Studies. 9 (42): 223-34.
(Persian). Doi: 10.22089/smrj.2017.594.1170

235

...استعدادیابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت

Talent Identification and the Role of Volunteer Motor
Experience in their Success in Entrance Exams for Physical
Education
A. Farahani1, S. Seraj2
1. Professor of Sport Management, Payame Noor University of Tehran*
2. Ph.D. Student of Sport Management, Payame Noor University of Tehran
Received: 2012/11/23

Accepted: 2013/04/28

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
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