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چكيده

هدف از اين مقاله بررسى وضعيت فاكتور هاى آمادگى حركتى داوطلبان آزمون هاى سراسرى در سالهاى 89و90 دانشگاه پيام 
نوركل كشور به منظور تدوين نورم ملى آمادگى حركتى مى باشد.در اين آزمون فاكتورهاى استقامت عضالنى، كمربند شانه اى 

و شكم ،چابكى،نيروى عضالنى واستقامت قلبى-تنفسى بررسى شده است.
آزمون  شامل ورودى هاى دو سال دانشگاه مى باشد. جامعه آمارى اين پژوهش 2100 نفركه 530 نفر به عنوان نمونه انتخاب 
شده اند. چك ليستهاى آمادگى جسمانى و سالمت عمومى ، ترازو، نوار، آزمون دراز نشست ، دوى 4x9 متر و دوى 800 
مترآزمون ها و ابزار هاى گردآورى داده هاى اين پژوهش مى باشند.آزمونt استودنت،ضريب همبستگى پيرسون،آماره هاى 
مورد استفاده در تحليل داده هاى تدوين نورم مى باشند. تدوين نورم ملى آمادگى حركتى داوطلبان پسر آزمون هاى 
ورودى تربيت بدنى نتيجه نهايى اين مقاله مى باشد.در اين نورم كشش بارفيكس بيش از 25 و دراز نشست بيش از 29 ، دو 
9×4متركمتر از 9/88 و پرتاب توپ طبى باالتر از 7/12و اجراى كل آزمون كمتر از  149ثانيه جزء« شاخص هاى عالى» و كشش 
بار فيكس زير 10،دراز نشست زير 10، دو 9×4 متر باالتر از 16/02 و پرتاب توپ طبى زير4/28 و اجراى كل آزمون در زمان باالتر 

از 213 ثانيه جزء شاخص« خيلى ضعيف» نورم مى باشد.
اين شاخص مى تواند معيار علمى براى پذيرش داوطلبان ورود به رشته تربيت بدنى قرار گيرد. به عالوه مى تواند در طبقه بندى و حتى 

در تعيين واحد هاى جبرانى دروس عملى داوطلبان كمكهاى كاربردى را براى برنامه ريزان تربيت بدنى ارائه دهد.

واژه هاى كليدى:
نورم ملى،آمادگى حركتى،متقاضيان تحصيل در تربيت بدنى.
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مقدمه
حركت در طول زندگى روندى مستمر و دائمى است كه به شكل هاى 
ديگر  طرف  از  شود.   مى  ديده  اجتماعى  و  فردى  حيات  در  مختلف 
فعاليت جسمانى و حركتى بخش جدايى ناپذير زندگى است.( رمضانى 
نژاد،1386 ) .از ابتداى حيات آدمى دستگاه عضالنى و اندام هاى حركتى 
نقش فراوانى در فرايند تكامل بشرى داشته اند.  دارا بودن سطوح باالى 
شاخص هاى تندرستى، بهداشتى و قابليت هاى جسمانى مى تواند نشان 
دهنده سالمت و توانمندى يك جامعه باشد. (آقا على نژاد،1384) تربيت 
افراد سالم، قوى و پر نشاط هدف آرمانى تمام جوامع بشرى به شمار 
مى رود . به طورى كه براى نيل به اين مهم تمام تالش و كوشش هاى خود را 
بكار مى گيرند. متخصصان به منظور دستيابى به ديدگاه روشنى  درباره 
دانشجويان  و  آموزان  دانش  جوانان،  بخصوص  افراد  جسمانى  وضعيت 
سعى مى كنند تا معيارهاى  استاندارد شده و جدول هاى نورم هاى براى 
آن ها تهيه كنند.اين كار،مربيان و ورزشكاران را قادر مى سازد تا با در 
برنامه هاى  دورنماى  و  اهداف  معتبر،بتوانند  ميزان هاى  داشتن  دست 
تمرينى خود را به دقت  برنامه ريزى كنند و در نهايت از ميزان پيشرفت 

و نيل به  اهداف آگاه شوند.
همچنين براى تحقق اهداف تربيت بدنى و براى برنامه ريزى جهت ارتقاء 
سطح قابليت هاى حركتى و سطوح مهارتى دانشجويان دسترسى به 
اطالعات درست از آمادگى جسمانى و آمادگى حركتى دانشجويان و 
سنجش سالمت عمومى ،بى شك شناخت وضعيت آمادگى جسمانى و 
حركتى امكان بهترى را براى تدوين سر فصل هاى دروس، تعيين دروس 

نظرى و عملى و بهره گيرى از رسانه ها در آموزش فراهم مى آورد. 
را  جسمانى  آمادگى  جهانى2  بهداشت  سازمان  جسمانى1:  آمادگى 
كرده  تعريف  بخش»  رضايت  صورت  به  عضالنى  كار  اجراى  «توانايى 
است. (شفارد جى،1377) برگر3 معتقد است كه آمادگى جسمانى همانند 
كيفيت تندرستى خصيصه اى است پيوستار كه كارآيى عملكرد و وظايف 
اعضاى اندام هاى ما را نمايان مى سازد و از توانايى حركتى و بنيه نيروى 

فعال جسمانى ما خبر مى دهد(شفيع زاده1377)
برخى صاحب نظران آمادگى جسمانى مربوط به سالمتى را توانايى انجام 
فراغت  اوقات  از  زياد  انرژى  با  خستگى،  احساس  بدون  روزانه  كارهاى 
لذت بردن و به طور موثر از عهدة حوادث غير مترقبه بر آمدن تعريف 
كرده است.(مك درموت4 ،2004 و راكت و همكاران 1995)؛ آمادگي هاو 
قابليت هاي جسماني هستند كه داشتن آن براي هر فرد الزم است و در 
صورتي كه فردي هر كدام از اين قابليت ها را كمتر از حد مطلوب داشته باشد، 
مشكالت و ناهنجاري هاي جسماني براي وي به وجود مي آيد. اين قابليت هاي 
جسماني داراي جنبش و حركت ظاهري نبوده و از طرفي قابل آموزش 
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و انتقال نيستند. يعني باآموزش توسعه نمي يابند ولي مي توان آنها را 
توسط تمرين و فعاليت جسماني بهبود بخشيد. (آرين فر،1381) اجزاي 
اين بخش عبارتند از:استقامت قلبي- تنفسي، استقامت عضالني، قدرت 

عضالني ،انعطاف پذيري و تركيب بدني.
استقامت قلبي- تنفسي5 : توانايى دستگاه گردش خون و تنفس،براى 
انجام فعاليت هاى طوالنى مدت.(كاشف،1386) و برخورداري از نوعي 
كيفيت كه به وسيله آن قلب و تنفس مي تواند به سهولت خود را با شدت 
فعاليت بدني هماهنگ كند و با همان سهولت هم از خستگي بدر آيد و 

فعاليت سنگين ديگري را شروع كند.(شيخ، 1377) 
استقامت عضالنى6 :به عنوان توانايى يك عضله يا گروهى از عضالت براى 
انجام تعدادى حركات يكنواخت و يا انقباض نسبتا طوالنى است.( همتى 

نژاد،1389) شناخته شده است. 
اجزاء آمادگي جسماني: ايفرد7 اجزاء و عناصر آمادگي جسماني را در 
دو طبقه تقسيم بندي كرده است: عناصر مرتبط با تندرستي، و اجزاي 
وابسته به اجراي مهارت حركتي، در اين طبقه بندي از اصطالحات آمادگي 
تندرستي و آمادگي حركتي استفاده مي شود. بنابراين اين موضوع مورد 
قبول همگان قرار گرفته است كه يك برنامة خوب آمادگي جسماني بر 
چهار جزء آمادگي در ارتباط با سالمتي جهت افزايش سالمتي و ظرفيت 
عملي بدن شامل استقامت قلبي – عروقي، قدرت و استقامت عضالني، 

انعطاف پذيري و تركيب بدن تأكيد مي كند.
از  بسياري  بهتر  اجراي  براي  عضالني  استقامت  عضالني.  استقامت 
مهارتهاي ورزشي ضرورت دارد. به همين دليل يكي از عوامل آمادگي 
جسماني به شمار مي آيد. استقامت عضالني، توانايي يك عضله يا گروهي 
از عضالت براي انجام تعدادي حركات يكنواخت و يا انقباض نسبتاً طوالني 
است. قابليت مذكور، معموالً با شمارش تكرار (مانند دراز و نشست) يا 
مدت انقباض (كشش بارفيكس در زنان) در حركتي خاص مورد ارزيابي 

قرار مي گيرد.
اجزاي آمادگي جسماني مرتبط با مهارتهاي ورزشي (آمادگي حركتي)

آمادگي حركتي به توانايي شخص در اجراي موفقيت آميز بازي يا يك 
مهارت هاي  موفقيت آميز  انجام  براي  مي شود.  اطالق  خاص  فعاليت 
مختلف ورزشي، چندين جزء وجود دارد. اين اجزاء شامل چابكي، تعادل، 

هماهنگي، سرعت، توان و زمان عكس العمل مي باشد.
قادر  را  او  كه  شخص  فيزيكي  توانائي  از  است  عبارت  چابكي  چابكي: 
مي سازد تا موقعيت و جهت بدنش را سريعاً به يك حالت جديد تغيير 
دهد. چابكي اغلب با واژه هايي مانند تغيير مسيردادن ، تغيير جهت دادن 
و رواني حركت بيان مي شود. چابكي عبارت است از توانايي تغيير مسير 
بدن يا بخش هايي از بدن با سرعت و دقت هر چه تمامتر. عوامل متعددي 
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نظير سرعت، قدرت، زمان عكس العمل و توان بر چابكي اثر مي گذارند. 
چابكي را به دو صورت  عمومي يا ويژه مي شناسند.

قدرت را به انواع مختلف تقسيم بندى مى كنند . قدرت ايستا1 ( استاتيك) 
و قدرت پويا2 ( ديناميك ) .در قدرت ايستا تنش عضله براى مقابله بر 
نيروى مقاوم به حداكثر نزديك مى شود ولى در مفصل حركتى ايجاد 
نمى شود و طول عضله نيز تغيير نمى كند . قدرت پويا يعنى حركت در 
مفصل كه با تنش عضله نيز همراه است تا بر مقاومت غلبه نمايد كه در 
اين حالت كار مكانيكى از حاصلضرب نيرو در مسافت طى شده به دست 

مى آيد .
نورم

از اوايل قرن بيستم، به تدريج استفاده وسيع از اندازه گيرى هاى مردم 
سنجى و آزمون هاى قدرتى متداول شد. نورم ها ارزش هاى عددى 
هستند كه بيانگر ويژگى هاى يك جمعيت يا گروه خاص مى باشند. 
نورم گيري به علت تغيير توان جسماني افراد مي بايستي حداقل هر 5 
سال يكبار انجام شود و نورم جديد جهت ارزيابي افراد ارائه گرد.در سطح 
بين المللى اولين باردر اوايل سال 1920، وايمن3، براى دختران  دانشكده 
بريس از  بار  1924،اولين  سال  كرد.در  ابداع  جسمانى  كارآيى  آزمون 
روش مقياس  T براى  ساختن نورم استفاده كرد و آن ها را براى آزمون 
آزمون   سال 1873،از  برد (ويليام 1997).در  كار  به  دختران  بسكتبال  
براى  دينامومتر  از  و  بازوها  قدرت  گيرى  اندازه  براى  كشش بارفيكس 
اندازه گيرى قدرت عضله هاى پا و دست  استفاده شد(ويلى و همكاران 
1989).در ايران در سال 1363، اداره كل تربيت بدنى اولين نورم سنجش 
آمادگى  جسمانى را براى آزمون هاى ايفرد در سطح كشور تهيه  كرد.
در سال 1368،تهيه نورم هاى استاندارد در تمام استان ها براى پسران 
و دختران به اجرا درآمد ( علوى 1385 ). دستيابى به نورم و شاخص 
موسسات بذيرش دانشجو را در اتخاب بهتر و استعداد يابى (ويلى،  ويليام 
1991،1989)  كمك مينمايد و بسترى مناسب براى سرمايه گذارى 
روى دانشچويان مستعد تر از نظر مهارتى و حركتى فراهم مى آورد.

(فراهانى،1389. موتان،2008. اواليمان،2006. برنت وهمكاران،1998) 
گر چه تحقيق مشابهى براى تهيه نورم آمادگى جسمانى  دانشجويان 
در دانشگاه هاى كشور ازجمله دانشگاه  تهران،اروميه،كردستان و ديگر 
تعداد  عليرغم  اما  وهمكاران،1385)  درآمد(علوى  اجرا  به  دانشگاه ها 
كثير دانشجوى دانشگاه پيام نور و سهم قابل توجه اين دانشگاه از كل 
دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته تربيت بدنى اين نورم تا كنون در 
دانشگاه پيام نور تهيه نشده است، در سال هاى اخير رشته تربيت بدنى و 
علوم ورزشى به دليل جذابيت هاى زياد و همچنين علمى شدن اين رشته 
در كشور مورد توجه بسيارى از جوانان قرار گرفته و آنان را بر آن داشته 

تا اين رشته را براى ادامه تحصيل انتخاب كنند . همه ساله تعداد بسيار 
زيادى متقاضى در اين رشته پس از گذراندن آزمون هاى نظرى در پشت 
ايستگاه هاى آزمون عملى جامانده و از ورود به رشته تربيت بدنى باز مى مانند. 
چرا كه دارا بودن آمادگى هاى جسمانى و حركتى مناسب براى ورود به اين 
رشته موردنياز است و بالطبع همه متقاضيان نمى توانند قبل از كسب 
اين پيش نيازها در رشته تربيت بدنى و علوم ورزشى ادامه تحصيل دهند . 
استفاده از آزمون هاى سنجش آمادگى جسمانى يكى از روش هاى بسيار 
موثر در تعيين مهارت و سطح توانايى هاى ورزشكاران نخبه و تعيين نقاط 
قوت و ضعف و طراحى تمرين بر مبناى نقاط قوت و ضعف و همچنين 

اندازه گيرى پيشرفت ورزشكاران است (رجبى 1386.رمضانبور 1380)
 دانشگاه پيام نور با دارا بودن بيش از يك ميليون دانشجو در سراسر كشور 
همه ساله از دو طريق به پذيرش دانشجويان متقاضى در رشته تربيت 
بدنى اقدام مى كند . روش مرسوم از طريق كنكور سراسرى مى باشد كه 
دانشجويان پس از قبولى در آزمون نظرى جهت آزمون عملى معرفى شده 
و پس از قبولى در اين آزمون به عنوان دانشجوى رشته تربيت بدنى به 
دانشگاه معرفى مى گردند . اما همه ساله تعداد زيادى با شركت در آزمون 
فراگير متقاضى ورود به رشته تربيت بدنى هستند. هدف از برگزارى 
آزمون عملى انتخاب داوطلبان است كه اوالً از لحاظ جسمانى سالم بوده 
و مشكل خاصى نداشته باشند و همچنين از آمادگى جسمانى و حركتى 
برخوردار  بدنى  تربيت  رشته  به  ورود  براى  مناسب  عمومى  سالمت  و 
باشند . لذا هدف اين طرح ارزيابى آمادگى جسمانى و حركتى و سالمت 
عمومى داوطلبين رشته تربيت بدنى دانشگاه پيام نور سراسر كشور است 
تا از اين طريق نسبت به تدوين نورم آمادگى جسمانى و مهارتى براى 
متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه از طريق فراگير اقدام شود.دستيابى به 
اين نورم سهولت هايى را براى انتخاب برتر و طبقه بندى حركتى ومهارتى 
داوطلبان رشته تربيت بدنى در اختيار حوزه سنجش دانشگاه پيام نور قرار 
خواهد داد. انجام اينگونه  مطالعات كارشناسى مى تواند در بر نامه ريزى هاى 

آتى نظام پذيرش دانشجو و سنجش قابليت هاى حركتى آنان مؤثر باشد.

روش شناسى تحقيق
روش تحقيق: تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفى – پيمايشى است . 

جامعه و نمونه آمارى: جامعه آمارى پژوهش تعداد 2100 داوطلب ورود به 
دانشگاه(دختران و پسران) از كليه استان هاى كشور مى باشدكه 530 نفر 
به عنوان نمونه آمارى بر اساس جدول مورگان و به صورت موردى تصادفى 

انتخاب و آزمون روى آنان انجام شده است.
 آزمون ها و ابزار گردآورى داده ها شامل چك ليست وضعيت آمادگى 
جسمانى چك ليست وضعيت سالمت عمومى( ترازو_اندازه گيرى وزن متر 
نوارى_اندازه گيرى قد_بدون كفش آزمون دراز نشست اصالح شده، پا جمع 
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دستها ضربدرى در يك دقيقه.آزمون بارفيكس اصالح شده كوتاه، پاشنه پا 
زمين.آزمون خم شدن نشسته، با استفاده از جعبه براى عضالت پشت و 
همسترينگ و آزمون دوى 800 متر براى سنجش آمادگى قلبى- عروقى.

بوده است
تجزيه و تحليل داده ها

 آمار توصيفى. شامل فراوانى،درصد،ميانگين و انحراف معيار و شامآلمار 
استنباطى شامآلزمون كلمو گروف اسميرنوف براى  بررسى وزيع طبيعى 
داده ها آزمون لوين براى همگنى واريانس ها و ضريب همبستگى بيرسون 

جدول (1) شاخص هاى آمارى مربوط به  قد وزن و BMI آزمودنى ها

جدول (2) شاخص هاى آمارى مربوط به ركورد كشش بارفيكس گروه هاى مورد مطالعه

براى بررسى رابطه بين متغير ها و آزمون تعقيبى توكى جهت بررسى 
تفاوت ها بوده است.
يافته هاى تحقيق

ويژگى هاى عمومى و جمعيت شناختى آزمودنى ها
1- سن ، قد، وزن و BMI آزمودنى ها.جدول (1) ميانگين  سن،  قد، وزن 
و BMI  و انحراف معيار مورد مطالعه در دو گروه ه آزمودنى در سالهاى 

89 و 90 را نشان مى دهد. 

داوطلبان سال 1390داوطلبان سال 1389
BMIوزنقدسنBMIوزنقدسن

27,54175,6876,5923,1629,57177,9678,8623,15ميانگين
5,798,2413,264,326,336,1115,243,03انحراف معيار

داوطلبان سال 1390داوطلبان سال 1389
پرتاب توپدو4x9دراز و نشستكشش بارفيكسپرتاب توپدو4x9دراز و نشستكشش بارفيكس

17,6919,8512,986,6518,7918,6413,255,86ميانگين
4,313,671,670,744,543,111,990,83انحراف معيار

همانطور كه مالحظه مي شود، ميانگين سنى گروه داوطلبان سال 89 به 
ترتيب برابر 27,54 و 26,12 سال و ميانگين سنى گروه داوطلبان سال 90 
به ترتيب برابر 29,57 و 26,43 سال بوده است. به عالوه ميانگين قد گروه 
داوطلبان سال 89 به ترتيب برابر 175,68 و 161,12 سانتيمتر و ميانگين 
قد گروه داوطلبان سال 90 به ترتيب برابر 177,96 و 162,14 سانتيمتر بوده 
است.  و ميانگين وزن گروه داوطلبان سال 89 به ترتيب برابر 76,59 و 59,53 
كيلوگرم و ميانگين وزن گروه داوطلبان سال به ترتيب برابر 78,86 و 60,87 
كيلوگرم بوده است. همچنين ميانگين BMI گروه داوطلبان سال 89 به ترتيب 

برابر 23,16 و 25,37 و ميانگين BMI گروه داوطلبان سال 90 به ترتيب برابر 
22,15 و 24,86 بوده است.

در جدول باال ميانگين سنى و وزن باالتر داوطلبان سال 90 نسبت به سال 
89 قابل توجه است.

ركورد استقامت عضالنى(كمربند شانه اى وشكم)چابكى ونيروى 
عضالنى افراد مورد مطالعه

جدول (2) ميانگين ركورد كشش بارفيكس ،درازونشست ،دوx9 4 و پرتاب 
توپ طبى گروه هاى مورد مطالعه را نشان مى دهد. 

همانطور كه مالحظه مي شود، ميانگين ركورد كشش بارفيكس گروه داوطلبان 
سال 89 برابر 17,69 و 8,94 عدد و ميانگين ركورد كشش بارفيكس گروه 
داوطلبان سال 90 برابر 18,79 و  عدد9,70 بوده و ميانگين ركورد دراز و 
نشست گروه داوطلبان سال 89 به ترتيب برابر 19,85 و 14,98 عدد و 
ميانگين ركورد دراز و نشست گروه داوطلبان سال 90 به ترتيب برابر 
18,64 و 14,37 عدد بوده است.به عالوه ميانگين ركورد چابكي (دوي 
x9 4متر) گروه داوطلبان سال 89 به ترتيب برابر 12,98 و 14,56 ثانيه و 
ميانگين ركورد چابكي (دوي x9 4 متر) گروه داوطلبان سال 90 در به ترتيب 

برابر 13,25 و 14,87 ثانيه بوده است.
استقامت قلبي- تنفسي (VO2max) افراد مورد مطالعه

جدول (3) ميانگين استقامت قلبي- تنفسي گروه هاى مورد مطالعه را نشان 
مى دهد. همانطور كه مالحظه مي شود، ميانگين ركورد  استقامت قلبي- 
تنفسي گروه داوطلبان سال 89 به ترتيب برابر 184,12 و 198,21 ثانيه و 
ميانگين ركورد  استقامت قلبي- تنفسي گروه داوطلبان سال 90 به ترتيب 

برابر 180,03 و 195,93 ثانيه بوده است.
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جدول(3) شاخص هاى آمارى مربوط به استقامت قلبي- تنفسي 
گروه هاى مورد مطالعه

جدول(4) هنجارهاى مربوط به آمادگي جسماني داوطلبان مردان

داوطلبان سال 1390داوطلبان سال 1389

180,0  184,12ميانگين

19,1417,22انحراف معيار

نتيجه گيرى و تدوين نورم مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه
با توجه به اختالف ناچيز ميانگين ها در تمام عوامل آمادگي بدني داوطلبان در 
آزمون هاي سال هاي 89 و 90، و عدم معني داري آن، نورم يا هنجار واحدي 

براي تمام داوطلباني كه در آزمون هاي سال هاي 89 و 90 شركت كرده اند 
تدوين شده است كه از اين به بعد مي توان از آن براي سنجش ساير داوطلبان 

استفاده كرد.
در بخش نتيجه گيرى مقاالت معموال نتايج  بژوهش با ساير دستاورد هاى 
علمى مرتبط مقايسه و به چالش كشيده  مى شود همچنين اين بخش مقاله 
فرصتى براى نويسنده است كه به بيان ديدگاه هاى خود ببردازد و نحوه ارتباط 
يافته هاى علمى خود را با بدنه بزرگتر علم تبيين نمايد ،اما در بژوهش هايى 
كه با هدف تدوين نورم و شاخص انجام مى شود نورم تدوين شده جايگزين 

بحث درمقاله مى شود(فراهانى1389.تيرالدى1997.ترمبالى2004  ).

خيلي ضعيفضعيفمتوسطخوبعالي

زير 1110 الي 1615 الي 2120 الي 25باالي 25استقامت عضالت كمربند شانه اي (كشش بارفيكس)
زير 1110 الي 1716 الي 2322 الي 28باالي 29استقامت عضالت شكم (دراز و نشست)

باالي 16,02 14,51 الي 11,516,01الي 9,9914,5الي 11,49زير 9,88چابكي (دوي 9*4 متر)
زير 4,294,28 الي 54,99 الي 6,416,4 الي 7,11باالي 7,12نيروي عضالني (پرتاب توپ طبي)

باالي 192213 الي 171212  الي 150191 الي 190زير 149استقامت قلبي- تنفسي (زمان كل آزمون)

همانطور كه در جدول (4)مشاهده مى شود، نورم يا هنجار مربوط عوامل 
آمادگي جسماني شامل استقامت عضالت كمربند شانه اي، استقامت 
عضالت شكم، چابكي، نيروي عضالني و استقامت قلبي- تنفسي مردان 
تدوين شده است.با ارايه نورم و شاخص باال ،از اين پس دست اندر كاران 
سنجش و پذيرش داوطلبان تربيت بدنى و بخش فرا گير دانشگاه پيام 
نور ميتوانند با استناد به اين نورم نسبت به گزينش بهتر آزمودنى ها،هم 
چنين طبقه بندى آنها از نظر حركتى و مهارتى اقدام نمايند.هم چنين 
اين نورم امكانى را براى تعيين واحد هاى جبرانى، دروس عملى فراهم 
مى آورد، مى باشد و مالكى براى معافيت دانشجويان از گذراندن دروس 
عملى نيز خواهد بود. رعايت اين نورم احتماال باعث مى شود تا در برخى 
رشته –محل هاى دانشگاه پيام نوركل ظرفيت اعالم شده تكميل نشود و 
دانشگاه از نظر مالى اجراى دوره هاى تربيت بدنى در برخى رشته-محل  
از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نباشد، اما مى تواند در ارتقائ كيفيت 

آموزشى و سطح مهارت دانش آموختگان تاثير مثبت داشته باشد.
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