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 چكيده
 د براي واحد تربيتي آمادگي مهارتي استاندارهاارزیابي سطح مهارتي و تدوین نرم هدف از این پژوهش،

وع طرح ن دانشجویان دختر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي در دو رشته شنا و تنيس روي ميز بود. 8بدني 
جامعه د.انجام ش فوق الذكر زمون در دو رشتهروش تحقيق از نوع توصيفي كه به صورت تك آكاربردي و 

را در دو  8اه شهيد رجائي واحد تربيت بدني تمامي دانشجویان دختر را كه در دانشگآماري تحقيق شامل 
نفر دانشجوي واجد شرایط ذكر  822جامعه دردسترس،عبارت از و  كنندرشته شنا و تنيس روي ميز اخذ مي

ر كه در نف 222. افراد شركت كننده در رشته تنيس روي ميزبود38-32اول و  32-32 در دو نيمسال دوم شده
شامل  هاموناین آز .شدمي ي انتهاي ترم شركت كردندهامونآززشي در پایان ترم و پس از طي دوره آمو

نفر كه  222ز د اضربات رفت و برگشت فورهند وبك هند و سرویس بو ضربه متوالي با روي راكت به توپ،
 مونآززشي و یا ي آموهابه دالیل مختلف در كالس دانشجو كه 84در انتهاي ترم نام  كردند واحد شنا را اخذ

 نفر باقيمانده در این رشته انجام شد. 44ي بدست آمده از هاو تحقيق با استفاده از یافته ت نداشتند حذفشرك
با استفاده از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و سطوح زیر منحني  هاروش تجزیه و تحليل داده

ده از دارد اقدام شد.با توجه به نتایج بدست آمي استانهاطبيعي و با استفاده از نرم افزار هنجار به تدوین نورم
 82نمره از  22در مجموع  مون،آزنمره براي هر  4مون در دو رشته شنا و تنيس روي ميز و با تخصيص آزسه 

ي دو نمره باقيمانده به عنوان نمره كالس اختصاص یافت. هامونآزنمره پایان ترم به نتایج بدست آمده از این 
خواهران در دانشگاه شهيد  8گذاري درس تربيت بدني نمره براي نمره 82و در نهایت در نظر گرفته شد 

سفانه با توجه به عدم انجام تحقيق مشابه براي نرم سازي واحدهاي تربيت بدني أمت رجائي در نظر گرفته شد.
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ي سایر هاپژوهش امكان مقایسه نتایج آن با نتایج بدست آمده از ي مورد بررسي در این تحقيق،هادر رشته 8
كتفا به تجزیه و تحليل نتایج بدست آمده از این تحقيق ا محققين امكان پذیر نبود و در بخش بحث و بررسي،

بيت نيز اقدام به نرم سازي استاندارد واحد تر هاو رشته هامحققين دیگر، در سایر دانشگاهشود پيشنهاد مي شد.
 روس با بينش و انصاف بيشتري انجام شود.تا روند تخصيص نمره در این د بدني نمایند.

  2،تربيت بدني دختران دانشجو تنيس روي ميز، شنا، آمادگي مهارتي، :واژگان کليدی

 مقدمه
ه و به تر نمودغني راتغذیه او  شهر نشيني و زندگي ماشيني انسان را از طبيعت دور كرده،

ورزش را با  جدید، انسان عصر در چاره جوئي، شدت از فعاليت بدني وي كاسته است.
ساعت تربيت بدني و ورزش را در برنامه درسي  ،هازندگي خویش عجين ساخته و دولت

ها در تحقق اهداف درس تربيت در كشورهایي كه آموزش و پرورش آن خود جاي دادند.
ر در جباورزش در دانشگاه و در ميان بزرگساالن از حالت ا بدني و ورزش موفق بوده است،

ناموفق  در نقطه مقابل كنند.حتي براي ورزش از منابع شخصي نيز هزینه مي آمده تاجائي كه
ن كند در ایبودن تربيت بدني در مدارس،اجبار آن را در مراحل بعدي اجتناب ناپذیر مي

زشي فرهنگ مناسب ور ،هاي تربيت بدني در دانشگاههاشاید برگزاري مناسب كالس ميان،
این است كه اجراي درس تربيت بدني در مراكز ال اساسي ؤس را در جوامع گسترش دهد.

اجراي  آموزش عالي به روش حاضر تا چه حد در انجام رسالت خود موفق بوده است؟
ساالنه ميلياردها ریال هزینه بر نظام آموزشي تحميل  هاواحدهاي تربيت بدني در دانشگاه

 اند:ردهاهداف مهم این درس را در سه زمينه خالصه ك 2مورو و همكاران كند.مي
رد و مين سالمت فأایجاد گرایش و بينش مطلوب نسبت به ورزش و نقش آن در ت الف:

 اجتماعي افراد
 مين آمادگي جسماني مطلوب براي دانشجویانأت ب:
 ایجاد عادات صحيح ورزش و بهره مندي از شيوه مناسب زندگي در تمامي عمر خود ج:

ي تربيت بدني هايت برنامهوضع 8(2332) كيوفنگ ليااو (2332كاستيل و همكاران)
ین در ا دانشجویان تایوان را از دیدگاه دانشجویان و محتواي برنامه مورد بررسي قرار داد.

ي ورزشي را براساس عالقه شخصي هادرصد دانشجویان فعاليت 23تحقيق مشخص شد 
                                                           
1.Morow et al 

2. Ku Feng Lia Lu 
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طراحي مي  دني تبيين وانتخاب مي كنند.محتواي تدریسي با توافق گروه معلمان تربيت ب
ي هاي ورزش توپي را براي كالسهابرنامه هااز دانشكده درصد 39شود.الزم به ذكر است

 (29۳2، آموزش عالي) .س تربيت بدني خود در نظر گرفته بودنددر
دني از سوي سازمان تربيت ب هااي با شركت اساتيد و مربيان دانشگاهجلسه 2992در سال 

و تدوین  هاضع تربيت بدني دانشگاهبررسي و ،هدف از تشكيل این جلسات تشكلي گردید.
ه مشاهده با توجه ب ي در ارتباط با چگونگي ارائه واحد درس تربيت بدني بود.یاپيشنهاده

 ستاد انقالب فرهنگي ایران بر آن شد ،هاضعف قواي جسماني دانشجویان ورودي به دانشگاه
« واي آمحت درسي تربيت بدني كه یك واحد در ابتداي ورود به دانشگاه، تا دانشجویان،

ي خود در هاافزایش آمادگي جسماني باشد بگذرانند و سپس براي تقویت مهارت
ي بعدي یك واحد تربيت بدني با محتواي افزایش مهارت دریك رشته را اخذ هانيمسال

نمایند كه البته تحقيقات انجام شده توسط محققين دیگر نشان داد كه براي رسيدن به هدف 
پژوهش انجام  طور مثال،به  (.29۳9، شعباني بهار) باشدكافي نميذكر شده این دو واحد 

ن زما نشان داد، در دانشگاه تربيت معلم تهران انجام شدكه ( 29۳9) باني بهارشده توسط شع
تواند اهداف در نظر گرفته كم بوده و نمي 8و  2اختصاص یافته به واحدهاي تربيت بدني 

حد  نيز در هانات و تجهيزات ورزشي دانشگاهامكا بعالوه، شده براي این امر را محقق كند.
 ( 2932 ،بنيان و كاشف) كفایت وجود ندارد.

،ایجاد الگوي زندگي به همراه تربيت هایكي دیگر از اهداف تربيت بدني در دانشگاه
( در تحقيقي عنوان كردند كه تربيت بدني 29۳3) كاشف و بنيان باشد.بدني در تمام عمر مي

واند ي جسماني، باید بتهادن دانشجویان به ورزش و افزایش قابليتعالوه بر عالقمند كر 2
 بعالوه در این تحقيق بر لزوم تدوین كتاب بياموزد. هانحوه صحيح فعاليت بدني را به آن

در پژوهش انجام شده  .(29۳3 ،ذواالكتاف) كيد شده بود.أنيز ت 2درسي تربيت بدني عمومي
برگزاري با كيفيت واحدهاي  ( نيز بر2922) ( و توكلي و همكاران2922) توسط رمضاني

د همتي نژا) و داشتن طرح درس و لزوم ارزشيابي دقيق آن اشاره شده بود. 8و  2تربيت بدني 
 (233۳ ،و بوام گاتنر و جكسون 292۳، و رحماني نيا

زش ت درس تربيت بدني در نظام آموبراي بررسي ميزان موفقي هایكي از اساسي ترین راه
زاري آزمون اب آید.یي است كه از دانشجویان به عمل ميهامونآزنتایج  بررسي عالي كشور،

ممكن است یك ابزار باشند و یا یك وسيله براي عمل و  هامونآز براي اندازه گيري است.
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گيري را با مون و عمل اندازهآزحال اگر اطالعات بدست آمده از طریق اجراي  اجرا.
شيابي عمل ارز ر باره افراد مورد مطالعه داوري كنيم،معيارهاي نسبي مقایسه و بر این اساس د

بدست آمده با نرم و یا هنجاري كه در  ركوردهاي ایم. در ارزشيابي هنجاري،را انجام داده
 این نوع ارزشيابي در بخش شود.اند مقایسه ميي یكسان تهيه شدههاهمان رابطه و روي جهت

وسيعي دارد و معلمان و مدرسان دانشگاه  ردكارب هاركوردهاي ورزشي در مدارس و دانشگاه
 كنندركوردها را به سادگي به نمره قابل درج در كارنامه تبدیل مي ،هابا استفاده از نرم

 (.2924 ،دادكان و دانشجو)
تواند پایه و مرجعي براي قضاوت باشد. نرم شاخصي استاندارد است كه مي نرم یا هنجار،

ي آماري به كار هان خصوصيات جمعيتمقایاسي است كه براي استاندارد كرد
ي متداول براي استاندارد هااز شيوه رود.هنجاریابي یك قابليت در یك جمعيت آماري،مي

 باید در عالوه بر داشتن روایي و پایایي، ي استاندارد،هامونآز باشد.مي هامونآزكردن 
 ردد.اندارد تهيه گهاي استي آماري مشخصي هنجاریابي شده باشند و براي آن نرمهاجمعيت

استاندارد  يهااستفاده از نرم ساده ترین روش براي تبدیل ركورد به نمره در تربيت بدني،
دیل توان ركورد را به نمره تبي استاندارد مانند كليدي است كه خيلي سریع ميهانرم است.

یي هاونهي مورد نظر را روي نمهاآزمون"معموال كرد و در تربيت بدني كاربرد فراواني دارد.
یا  هااند سپس نرمگذارند كه از یك جامعه آماري به طور تصادفي انتخاب شدهبه اجرا مي

( به دليل متفاوت بودن توانایي 29۳3 ،بنيان و كاشف) كنند.هنجار آن جامعه را مشخص مي
 (29۳3) يانكاشف و بن .شوندي تربيت بدني به تفكيك جنس ساخته ميهازنان یا مردان،نرم

ي استاندارد براي هامونآز (29۳3 ،ذواالكتاف) كيد داشتند.أقي بر لزوم این امر تدر تحقي
 ند و در هر رشته ورزشي براساس نوع مهارت،اي ورزشي بسيار متنوعهاارزشيابي مهارت

نرم آمادگي مهارتي را براي بازیكنان  (2924) مون استاندارد وجود دارد. دادكانآزچندین 
 (292۳ ،كارگرفرد) سال تهيه كرد. 29و  28ي ي سنهامدرسه فوتبال در رده

 8ساماندهي به ارزشيابي درس تربيت بدني "( در تحقيقي تحت عنوان2924) كارگرفرد
شيوه ارزشيابي را بهبود بخشيده و نمرات  استانداردهاي جدید، نشان داد،"در رشته فوتبال

پژوهشي تحت  نيز (2928) عليزاده .(2928 ،عليزاده و تجاري) دسازدانشجویان را عيني مي
 پایایي و اعتبار الگوي آزمون سازي براي آمادگي مهارتي انجام داد. عنوان تعيين عينيت،
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 گيران مدرسه كشتي كرجها براي كشتيمحقق ساخته بود و اعتبار و روایي آن هامونآز
 (2332 ،كویيل فنگ) مورد بررسي قرار گرفت.

اي تنيس روي ميز انجام داد حرفه( پژوهشي در مورد بازیكنان مبتدي و 8222) 2پرشواني
ي متداول این رشته را به عنوان مالك مد نظر قرار داد و در نهایت توانست هاو برخي مهارت

به دليل اما  .طبقه جاي دهد 4ي موردنظر در هابازیكنان هر گروه را در اجراي مهارت
یك نرم استاندارد و مالكي براي  به عنوانآن توان از نميخاص این طبقه بندي  هاویژگي

 .نمود نمره دادن استفاده
و  هابا توجه به اندك بودن تحقيقات انجام شده در رابطه با نرم سازي در سطح دانشگاه

بخصوص در گروه دختران و با عنایت به امكانات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي براي 
ق در نظر دارد در دو رشته تنيس روي ميز این تحقي خواهران، 8ارائه واحدهاي تربيت بدني 

در  8و شنا به ارزیابي سطح مهارتي و تدوین نرم استاندارد براي ارزشيابي درس تربيت بدني 
 دو رشته ذكر شده بپردازد.

 روش پژوهش
روش تحقيق كاربردي از نوع توصيفي بود كه به صورت تك آزمون و در دو گروه، رشته 

هاي مورد نظر در این دو رشته پرداخته هاي خاص و نرموین آزمونشنا و تنيس روي ميز به تد
براي دختران دانشجو و  8ي ارزشيابي واحد تربيت بدني عمومي هانرم است. در این تحقيق،

نا و تنيس ي شهاي ارائه شده در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي كه شامل رشتههادر رشته
هماهنگ سازي نمرات دانشجویان و استفاده كاربردي باشد تدوین شده و براي روي ميز مي

روش جمع آوري  ارائه گردیده است. پردازند،مربيان، كه به تدریس این دو رشته مي
ي هاتوسط دختران دانشجو در رشته ین صورت بود كه پس از اخذ واحدهااطالعات به ا

( 32-38و اول  32-32)نيمسال اول و دوم  ي آموزشيهاتنيس روي ميز و شنا در آغاز ترم
در  هاآزمون ،هاها وانجام تمرینات الزم توسط آزمودنيو پس از ارائه آموزش 24در طي 

ه اخذ هاي تهيه شده توسط استاد مربوطپایان نيمسال تحصيلي بوسيله ابزار مورد نياز و فرم
 )رفت و برگشت در رشته تنيس روي ميز شامل ضربات سرویس، رالي هاشد. این آزمون

كرال  هايو بازي با توپ و در رشته شنا شامل آزمون توسط ضربه فورهند و بك هند( توپ

                                                           
1. Purashwani 
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از مراحل ميداني پيش از آغ الزم به ذكر است، سينه، پاي دوچرخه و شناي استقامتي بود.
با هدفي آشنایي با طرح، اهداف  ،در جلسات توجيهي هامدرسين كالسو همكاران  ،طرح

 شركت كردند. هاامتياز به آزمودني آن و هماهنگ سازي نحوه تخصيص

 ي رشته تنيس روي ميزهاآزمون
رو به باال در مدت  بازي با توپ: این آزمون عبارتند از ضربه فورهند و بك هند با راكت،

در پایان تعداد انجام این  ثانيه كه باید با كنترل توپ بر روي راكت انجام گيرد. 92زمان 
 (2332، كویيل فنگ) د.یي ثبت گردضربه درمدت زمان مربوط، توسط مرب

آزمون سرویس فورهند از سمت بك هند كه سه سرویس متوالي طبق  :سسروی
است این آزمون براي ر گردد.بندي رسم شده بر روي ميز اجرا و مجموع نتایج ثبت ميامتياز
 ،كویيل فنگ) .شداز سمت چپ ميز اجرا هااز سمت راست ميز و براي چپ دست هادست
2332) 

ثانيه كه  92آزمون درایو فورهند و بك هند متوالي در مدت زمان :برگشت توپرفت و 
طي آن توپ به صورت متوالي به گوشه سمت بك هند دانشجو توسط مربي فرستاده شده و 

 (2332، كویيل فنگ) مجموع ضربات صحيح پاسخ داده شده شمرده و ثبت گردید.
 ي رشته شناهاآزمون

اجراي حركت پاي دوچرخه در آب و گرفتن زمان پاي دوچرخه: این آزمون شامل 
 باشدانجام صحيح این آزمون و ثبت آن توسط مربي در برگه اطالعات، بر حسب ثانيه مي

 .(2924، دادكان و دانشجو)
 89كرال سينه: انجام شناي كرال سينه به صورت صحيح و در مساحت یك طول استخر)

 دها شمرده و توسط مربي ثبت گردیالي دستزمون تعداد توآگيرد كه در این متر( انجام مي
 (.2924، دادكان و دانشجو)

دقيقه كه در نهایت مسافت پيموده  29امتي: طي مسافت طول استخر طي زمان قشناي است
 (.2924، دادكان و دانشجو) شمرده و در برگه ثبت گردید شده بر حسب تعداد طول،

 ها:گيري و سنجش آزمونابزار و وسایل اندازه
ها از نرم افزار استاندارد هنجار و از ابزار استاندارد ها براي تدوین نرماین آزموندر 

استفاده گردید. وسایل مورد نيازشامل: متر، خط كش مدرج، كرونومتر، گچ و یا چسب 
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رنگي، راكت تنيس روي ميز، توپ تنيس روي ميز، استخرداراي شرایط استاندارد موجود 
 برگه ثبت اطالعات بود.در دانشگاه شهيد رجایي و 

سرویس و بازي با توپ در رشته  ي رفت و برگشت توپ،هاابزار تحقيق شامل آزمون
 پاي دوچرخه و شناي استقامتي در رشته شنا بود. تنيس روي ميز و كرال سينه،

جامعه آماري شامل تمام دانشجویان دختر  :نمونه آماري و روش نمونه گيري ،جامعه
ي تنيس روي ميز و هارا در رشته 8يد رجایي كه واحد تربيت بدني دانشگاه تربيت دبير شه

نفر از دانشجویان دختردانشگاه  822كنند و جامعه آماري در دسترس عبارتند از ميشنا اخذ 
را در دو رشته تنيس روي ميز و شنا در دو  8تربيت دبير شهيد رجائي كه واحد تربيت بدني 

گيري نمونه اند بود.)نيمسال اول( اخذ نموده 32-38( و )نيمسال دوم32 -32نيمسال تحصيلي 
نفر از دانشجویان واجد شرایط 222به روش هدفمند انجام شد و از جامعه در دسترس یاد شده 

دانشجویاني واجد شرایط شركت در آزمون  در هر رشته به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
 راي آزمون را نداشتند و یا به علل مختلفتوانایي اج شناخته نشدند كه یا ورزشكار بودند،

 ي آموزشي شركت نداشتند.هادر كالس
 با استفاده از آمار توصيفي شامل هاتجزیه و تحليل داده: هاروش تجزيه و تحليل داده

ميانگين و انحراف معيار و سطوح زیر منحني طبيعي انجام شد و با استفاده از نرم افزار هنجار 
 شد. به شيوه توصيفي اقدام هاتدوین شد. همچنين براي مقایسه ميانگين هاي استانداردنرم

 ی پژوهشهايافته

نفر بود كه در پایان  222در این پژوهش تعداد افراد شركت كننده در رشته تنيس روي ميز 
 222ي سه گانه هاسه آزمون مختلف از افراد به عمل آمد نتایج بدست آمده از آزمون

 ه گردیده است.ئاراو نمودارهاي زیر ل كننده در جدوشركت

 توصيف آماري ميانگين و انحراف استاندارد رشته تنيس روي ميز. 1جدول 

 شاخص آماري

 آزمون
 حداكثر حداقل ميانگين و انحراف استاندارد

99/9۳ ± ۳3/3 ضربه متوالي با راكت)تعداد(  82 ۳9 

۳/22 ± 22/9 ضربه رفت و برگشت فورهند و بك هند)تعداد(  9 23 
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84/3 ± 92/9 ضربه سرویس)امتياز(  8 29 

 

 

 با راكت در زمان مشخص هندتعداد ضربات متوالي فورهند و بك. 1نمودار 

 

 نمودار تعداد ضربات متوالي رفت و برگشت توپ. 2نمودار 
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 نمودار امتياز كسب شده درسرويس. 3نمودار 

نفر بودند كه در پایان  222ها در رشته شنا تعداد افراد شركت كننده در كالس :رشته شنا
افرادي كه به دالیل مختلف نتوانستند در سه آزمون در نظر گرفته شده براي شنا شركت 

دانشجو در این  44درپایان  را به پایان برسانند حذف گردیدند. هاو یا آزمون هاكنند، كالس
ارایه ( 4-8هاي سه گانه در )جدول زمونایتا، نتایج بدست آمده از آتحقيق شركت كردند. نه

 .   د و همچنين نمودارهاي این نتایج در زیر آورده شده استگردی

 توصيف آماري ميانگين و انحراف استاندارد رشته شنا .2 جدول
 شاخص آماري

 آزمون
 حداكثر حداقل ميانگين و انحراف استاندارد

انيه(پا دوچرخه)زمان به ث  99/9 ± 49/228  82 282 

رفت و برگشت درطول استخرتعداد   99/9 ± 42/22  2 22 

94/28 ± 42/8 تعداد دست در طول  4 82 
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 نمودار تعداد پاي دوچرخه در زمان مشخص. 4نمودار

 

 نمودارتعداد دورهاي رفت و برگشت در صول استخر در زمان مشخص .5نمودار
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 حركت دست درطول استخر نمودار تعداد. 6نمودار

 ي پژوهشهاالؤبررسي س
 8استانداردهاي مهارتي تنيس روي ميز براي ارزشيابي واحد تربيت بدني  ال اول:ؤس

 دختران دانشجو در دانشگاه شهيد رجائي چيست؟
نفر از دانشجویان  222آزمون این رشته كه در مورد  9با توجه به نتایج بدست آمده از 

نجام گرفت براي در نظر گرفتن نمره از این سه آزمون براي ارزشيابي دختر شهيد رجایي ا
نمره از نمره پایان  22نمره در نظر گرفته شد كه در مجموع  4نمره پایان ترم براي هر آزمون 

نمره  82نمره باقيمانده نيز نمره كالسي در نظر گرفته شد كه در نهایت  8شد. ترم را شامل مي
 نشان داده شده است.9ي حاصل درجدولهاافتهاین درس ثبت گردید. ی

 نمره گذاري درس تنيس روي ميز .3جدول 
 ضربات متوالي با راكت رفت و برگشت توپ سرویس نمره درصد

222 4 24 2۳ ۳۳ 

39 ۳/9  29 24 ۳9 

32 4/9  24 29 ۳2 

29 2/9  29 24 42 

22 2/4  28 24 44 

۳9 9/4  28 29 44 

۳2 8/4  22 29 49 

49 3/9  22  28 42 
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42 4/9  22 28 42 

99 9/9  22 22 93 

92 9 22 22 9۳ 

49 ۳/8  3 22 94 

42 4/8  3 22 99 

99 2/8  2 22 94 

92 2/2  2 3 98 

89 9/2  ۳ 3 92 

82 8/2  ۳ 3 43 

29 3/2  4 2 4۳ 

22 4/2  4 ۳ 49 

9 9/2  9 4 42 

2 2 4 9 92 

دختران  8احد تربيت بدني استانداردهاي مهارتي شنا براي ارزشيابي و :ال دومؤس
 دانشجو در دانشگاه شهيد رجائي چيست؟

نفر دانشجوي دختر  222آزمون در نظر گرفته شده بود كه در مجموع از  9در رشته شنا 
و سپس در  هارا اخذ و دركالس 8نفر كه واحد تربيت بدني  44اخذ كننده واحد شنا، 

براي  هانتایج این آزمون رفتند. در پایان،ها شركت كرده بودند مورد ارزیابي قرار گآزمون
تدوین نمرات استاندارد در این رشته و اخذ  نمره پایان ترم مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 

نمره  22نمره در نظر گرفته شد كه در مجموع  4آزمون و براي هر آزمون  9در این رشته نيز 
نمره  82 "نهایتا سي در نظر گرفته شده،نمره كال 8این درس را شامل گردید. با اضافه كردن 

 نشان داده شده است.4ي حاصل در جدولهابراي این درس در نظر گرفته شد. یافته

 نمره گذاري درس شنا .4جدول

 پا دوچرخه رفت و برگشت تعداد دست نمره درصد

222 4 ۳ 83/2۳  4/249  

39 ۳/9  2 2/24  4/298  

32 4/9  3 23/24  9/242  

29 2/9  22 22/24  2/294  

22 2/4  22 48/29  8/282  
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۳9 9/4  22 2۳/28  2/289  

۳2 8/4  22 93/28  ۳/222  

49 3/9  22 23/22  4/224  

42 4/9  28 44/22  9/222  

99 9/9  28 29/22  9/224  

92 9 28 48/22  ۳/228  

49 ۳/8  29 8/22  3/23  

42 4/8  29 ۳۳/3  39 

99 2/8  29 99/3  3/32  

92 2/2  24 29/2  4/24  

89 9/2  24 9۳/2  8/28  

82 8/2  29 28/۳  8/۳۳  

29 3/2  29 24/۳  8/۳2  

22 4/2  24 99/4  2/49  

9 9/2  2۳ 29/9  ۳/98  

2 2 22 39/9  48 

 گيرینتيجهبحث و 
یي اختصاص دارد كه به هابخش اعظم سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، به آزمون

ارزیابي مهارت در اجراي . براي شودميزان مهارت در ورزش سنجيده مي وسيله آن،
هاي مختلفي وجود دارد. با توجه به مشكالتي كه در طراحي هاي ورزشي، روشحركت
ي مشاهده به ارزیابي مهارت هاهاي معلم ساخته وجود دارد، اكثر مربيان یا از روشآزمون

هاي ورزشي استفاده گيري مهارتهاي استاندارد براي اندازهپردازند یا از آزمونمي
با این رویكرد پژوهش حاضر به ارزیابي سطح آمادگي مهارتي دانشجویان دختر كنند.مي

ميز  در دو رشته شنا و تنيس روي ئيمشغول به تحصيل در دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجا
پرداخته و عالوه بر آن،نرم استاندارد این دو رشته را براي جامعه ذكر شده تدوین نموده 

 است.
 8 كه واحد تربيت بدني عموميدختران دانشجویي تحقيق عبارت بود از جامعه در دسترس 
از بين این افراد تعداد  در دانشگاه شهيد رجائي اخذ كرده بودند. 32-32را در نيمسال دوم 
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ي آموزشي و امتحان انتهاي ترم حضور داشتند به عنوان نمونه آماري هانفر كه در كالس 244
اطالعات پس از  نفر رشته شنا(. 44ته تنيس روي ميز و نفر رش 222) تحقيق انتخاب شدند

ري با استفاده از آمار توصيفي شامل ميانگين وانحراف معيار مرتب بده و سپس به وجمع آ
ا توجه به ب ي استاندارد براي گروه ذكر شده اقدام شد.هاوسيله نرم افزار هنجار به تدوین نرم

 4نا و تنيس روي ميز هر كدام و با تخصيص نتایج بدست آمده از سه آزمون در دو رشته ش
نمره پایان ترم به نتایج بدست آمده از این  82نمره از  22در مجموع  نمره براي هر آزمون،

عالوه ب اختصاص یافت و دو نمره باقيمانده به عنوان نمره كالسي در نظر گرفته شد. هاآزمون
رشته تنيس  در نتایج ز پاسخ داده شد.ي پژوهش نيهاالؤبا استفاده از نتایج بدست آمده به س

 99/9۳ ي این رشتههاراكت در آزمودني تعداد ضربات متوالي بهميانگين  نشان داد،روي ميز 
و حداكثر  82 هامودنيآزو حداقل تعداد ضربه متوالي به راكت در  ۳3/3با انحراف استاندارد 

نمره را  9نصف نمره یعني  افرادي قادرندبررسي نرم در این بخش نشان داد  ضربه بود. ۳9
 یابيم،با توجه به جدول در مي .بار به توپ بدون خطا ضربه بزنند 9۳كسب كنند كه حداقل 

نمره این بخش را كسب  4بار به توپ ضربه بزنند كل نمره یعني  ۳۳بتوانند افرادي كه 
 كنند.مي

حداقل  بود. 92/9با انحراف استاندارد  84/3ميانگين مون دوم یعني ضربه سرویس،آزدر 
درصد  9امتياز را بياورد تا بتواند  9در این بخش فرد باید حداقل  بود. 29و حداكثر  8امتياز

ني نمره كامل را نمره یع 4دانشجویي قادر است  نمره كه حداقل نمره است را كسب كند.
 امتياز از بخش سرویس آورده باشد. 24 كسب كند كه

در این  .بود با راكت هند وبك هندروآزمون سوم اختصاص به ضربه رفت و برگشت ف
تعداد رفت  حداقل و 9با انحراف استاندارد  ۳/22قسمت ميانگين تعداد ضربات دانشجویان 

بار حركت رفت  4دانشجویان باید حداقل در این بخش  بود. 23و حداكثر  9برگشت توپ  و
نمره به است را كسب كنند و نصف 9/2و برگشت توپ را انجام دهند تا حداقل نمره كه 

براي كسب نمره كامل  بار این حركت را انجام دهد. 22گيرد كه حداقل دانشجویي تعلق مي
 بار حركت كامل رفت و برگشت توپ انجام شود. 2۳باید 

در بخش آزمون شمارش حركات دست  در رشته شنا نيز سه آزمون در نظر گرفته شده بود،
حداقل تعداد حركت  بود. 8حراف استاندارد ضربه با ان 28 هاميانگين آزمودني در كرال سينه،

جو دانش براي كسب نصف نمره اختصاص یافته در این بخش، بود. 82و حداكثر  4دست 



 111/   ...2 عمومی بدنی تربیت مهارتی آمادگی استانداردهای نرم تدوین

 
 

حداكثر  نمره، 4نمام حركت دست طول استخر را طي كند و براي كسب  28باید حداكثر با 
دست به  حركت 2۳فردي كه این مسير را با  حركت دست به انتهاي استخر برسد. ۳باید با 

 است را به خود اختصاص دهد. 9/2تواند حداقل نمره كه مي پایان برساند،
مون پاي دوچرخه كه با توجه به زمان تحمل حركت برنامه ریزي شده بود ميانگين آزدر 

بود حداقل زمان تحمل حركت در  99/9ثانيه با انحراف استاندارد  49/228دانشجویان دختر 
ثانيه بود.دانشجو براي كسب نصف نمره كامل یعني  282كثر و حدا 82پژوهش هاآزمودني

نمره كامل  4ثانيه به زدن پاي دوچرخه ادامه دهد و براي كسب ۳/228نمره باید قادر باشد 9
 یابد.ثانيه حركت ادامه مي 4/249این بخش 

الزم  شد.ي كامل طول استخر ميهاسومين آزمون شنا اختصاص به تعداد رفت و برگشت
بار  4است اطالعات بر اساس یك نيم دور تنظيم شده است بعني دانشجویي كه  به ذكر

بار مسيربرگشت طول استخر را به طور كامل  9بار مسيررفت و  9حركت را انجام داده است 
بود  99/9با انحراف استاندارد  42/22در این حركت ميانگين تعداد حركت  طي كرده است.

بار طول استخر را طي  2همه دانشجویان حداقل  تایج،و براساس اطالعات كسب شده از ن
 3بار رفت و  3دور بود یعني  22هااند و حداكثر طول پيموده شده توسط این آزمودنينموده

بار مسير 22در این قسمت دانشجویان براي كسب حداقل نصف نمره باید  بار برگشت مسير.
. بعالوه براي كسب نمره كامل باید بار برگشت طول استخر 9بار رفت و  9را طي كنند یعني 

 سفانه با توجه به عدم انجام تحقيقأمت بار مسير طول استخر را طي كنند. 83/2۳ قادر باشند
در این پژوهش  ي مورد بررسي،هامشابه براي نرم سازي واحدهاي تربيت بدني در رشته

امكان پذیر  محققيني سایر هاامكان مقایسه نتایج این تحقيق با نتایج بدست آمده از پژوهش
نبود به همين علت در بخش بحث و بررسي به تجزیه و تحليل نتایج بدست آمده از این 

 تحقيق اكتفا شد.
اندارد و رشته نيز اقدام به نرم سازي است هاشود محققين دیگر در سایر دانشگاهپيشنهاد مي

 عي معتبر برايمالك و مرج توان با این روش،واحد تربيت بدني بپردازند چرا كه مي
ارزشيابي شفاف دانشجویان فراهم نمود و از این طریق امكان برنامه ریزي بهتر براي پيشرفت 

 ميسر ساخت. هاي ورزشي را در سطح دانشگاههاسطح اجراي مهارت
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 و اعتبار دو الگوي آزمون سازي براي آمادگي حركتي مهارتي در ورزش كشتي.
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