
 

 تجزیه و تحلیل آزمونهای فنیمروری بر 

 شهربابکی پورمحمدی حسین

 

 چکیده

سر و کار  یریکردن و اندازه گ شیروزمره با آزمون و آزما یهمه ما در زندگ زمینه و هدف:

 یدارد، ب یامور زندگ میدر تنظ یریکه اندازه گ یو نقش نفوذاز ما از  یاریبس یول م،یدار

ورزشی می باشد. از آنجا که  تجزیه و تحلیل آزمونهای فنیهدف از انجام این پژوهش، . میخبر

می تواند در برنامه های آماده سازی ورزشکاران، تعیین سطح آمادگی بدنی آنان، این آزمونها 

 بر کسی پوشیده نیست.  آزمونموارد دیگر بسیار مفید و کاربردی باشد، ضرورت و اهمیت 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های مروری بوده که شیوه جمع آوری  روش بررسی:

 سنجش و اندازه گیری درسایت های رسمی مربوط به  جستجو دراطالعات در آن از طریق 

 علوم ورزشی دانشگاه های مختلف کشور می باشد. 

را با که به طور خودکار، بخش اعظم اعمال روزمره خود  میابی یتأمل در م یبا اندک یافته ها:

 یزندگ یجنبه ها هی. کلستیممکن ن یو بدون آن زندگ میده یم انجام یریو اندازه گ شیآزما

 است که آن ابزار، آزمونه نام دارد. یمند ابزار ازین ،یریاست و اندازه گ ختهیآم یریبا اندازه گ

شما را به  یهستند که به آسان یساده و کم خرج یآزمون ها ابزارها نتیجه گیری:

اند و  افتهی یتوسعه روز افزون ،یعلم یرشته ها هیکشند، آزمون ها در کل یم کیاهدافتان نزد

 یریاندازه گ یبرا یجا ابزار کار آمد و مناسب آنعلم متوقف شده، در  شرفتیهر کجا که پ

 .وجود نداشته است

 

 مروری – آزمون های فنی –علوم ورزشی : کلید واژه ها

 

 



 مقدمه:

 یول م،یسر و کار دار یریکردن و اندازه گ شیروزمره با آزمون و آزما یما در زندگ همه

 ی. با اندکمیخبر یدارد، ب یامور زندگ میدر تنظ یریکه اندازه گ یو نقش نفوذاز ما از  یاریبس

و اندازه  شیکه به طور خودکار، بخش اعظم اعمال روزمره خود را با آزما میابی یتأمل در م

 یریبا اندازه گ یزندگ یجنبه ها هی. کلستیممکن ن یو بدون آن زندگ میده یم انجام یریگ

 (2) نام دارد.  است که آن ابزار، آزمون یمند ابزار ازین ،یریاست و اندازه گ ختهیآم

 ردیگ یمختلف انجام م یبا استفاده از آزمون ها یریاندازه گ زین یو علوم ورزش یبدن تیترب در

را  یا یژگیمتر و ۳۵ یومثال آزمون د یسنجد، برا یرا م یخاص تیبا قابل یژگیو یو هر آزمون

وجود دارد و  یمختلف یها تیقابل یبدن تیکند. در ترب یم یرینام دارد، اندازه گ« سرعت»که 

 یریاندازه گ یآزمون ها برا نیابداع شده است. ا یا ژهیآزمون و ،یهر مؤلفه ا یریاندازه گ یراب

انسان ها  ای ایهستند که اش ییها یژگیصفات با و رهایبه وجود آمده اند، در واقع متغ یرهایمتغ

 ییرهایسرعت، قدرت و،،، متغ ،یکیمثال قدر وزن، رنگ مو، جا یآن ها را با خود دارند، برا

مسئله  رند،یگ یمورد سنجش قرار م یخاص یاند و با آزمون ها یریهستند که قابل اندازه گ

شود. اگر متغیر  فیتعر قایدق دیمورد نظر با ریاست که قبل از ساختن آزمون، متغ نیامهم 

 ریمس رییعبارت است از تغ یمثال جابک یهم نخواهد داشت، برا ینباشد، آزمون ریپذ فیتعر

استفاده  یاز روش دیبا م،یبساز یابکچ یبرا یآزمون میبدن با سرعت و دقت و ... حال اگر بخواه

متر،  ۱۵۰۰ یتوان مثال با دو ینم ن،ی. بنابرا ابدیالزم تحقق  یرهایمس رییتغ که در آن میکن

 یتفاوت ها صیتشخ یبرا یابزار مناسب ،یبدن تیآزمون در ترب»کرد،  یریرا اندازه گ یجاپک

 (7)است.  یفرد

 یم کیشما را به اهدافتان نزد یهستند که به آسان یساده و کم خرج یآزمون ها ابزارها

 شرفتیاند و هر کجا که پ افتهی یتوسعه روز افزون ،یعلم یرشته ها هیکشند، آزمون ها در کل

وجود نداشته است؛ مانند  یریاندازه گ یبرا یجا ابزار کار آمد و مناسب آنعلم متوقف شده، در 

از سلول ها. درس  یخاص یاجزا یدر بررس ایشده است  دهیکهکشان ها د یآنچه که در بررس

 (6) .آشنا کند یورزش یکند تا شما را با انواع گسترده آزمون ها یم یسع یورزش یآزمون ها

 



 پژوهشروش 

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های مروری بوده که شیوه جمع آوری اطالعات در آن از 

سایت های رسمی مربوط به  جستجوی کلمات کلیدی مورد استفاده در پژوهش درطریق 

 ورزشی می باشد. سنجش و آزمون مهارتهای

 

 یافته های پژوهش

 یسال ها لیشود، در اوا یقلمداد م یبدن تیدر ترب یریکه پدر اندازه گ چکاک،یادوارد ه

ها در آن زمان  یرینوع اندازه گ نیااستفاده می کرد.  یمردم سنج یریاز اندازه گ یالدیم ۱۸۰۰

اندازه گیری ها مربوط به  ی هیو کل نهیقد، وزن، دور بازو، طول ساعد، دور س یریاندازه گ شامل

به تناسب اندام و تقارن بدن عالقه نشان می داد و تمرینات او که دکتر طب بود، اندام ها و تنه بود.  

بدنی را برای اصالح ناهنجاریهای وشعیتی ناشی از ضعف عضالنی و کسب تناسب اندام به کار 

 نه،یبدن در بخس دور س یقد، وزن، سن و اندازه ها یبرا ییارهای، او مع۱۸۶۱در سال   می برد.

عالقه مند بود. همزمان با قدرت باالتنه  ژهیقدرت به و یریساعد ابداع کرد. او به اندازه گبازو و 

یکی ی مشابهی را در دانشگاه هاروارد امریکا توسعه داد. او کوششهای او، دادلی سارجنت معبارها

 (2) ابداع کرد.۱۸7۰از اولین آزمون های ثدرت ویژه دانشجویان را در سال 

در هنگام  یجسمان تیو وضع یخستگ نییتع یبرا یاول، از آزمون یدر طول جنگ جهان دریاشنا

 ستادهیتعداد ضربان قلب و فشار خون در دو حالت ا نیارتباط ب زانیم نی. هم چنردپرواز استفاده ک

دوالهابر قدرت اسب ها را با قدرت مردانه در بلند  ۱۹۶۶به پشت محاسبه شد. در سال  دهیو خواب

ضرورت ابداع آزمون و  ۱۹۱۵در سال  نیکرد. مارت سهیمقا ن،یسنگ یکردن و حمل وزنه ها

کند،  سهیمقا دهیورز یرا با عضالت انسان ها یمعمول یعضالت انسان ها اندرا که بتو یابزار

که استقامت  یامروز یپله  یله زدن، مشابه آزمون هاپآزمون  کی ۱۹۳۱ال گوشزد کرد . در س

 یتوسعه  ۱۹۴۳شد و در سال  شنهادیتاتل پ ی لهیکند، به وس یم یریافراد را اندازه گ یعموم



ضربان قلب در  شیافزا ی لهیبه وس یعروق -یدستگاه قلب ییکارا مون،آز نی. در اافتی یشتریب

 یها و کارها تیشد. فعال یابیارز ت،یقبل از فعال زانیو سرعت افت ضربان قلب به م نیطول تمر

و  ۱۹۵۴آزمون نوار گردان بالک در سال  ی با توسعه یا ندهیبه طور فزا نه،یزم نیانجام شده در ا

اندازه  یبرا ینوع آزمون ها در حال حاضر ابزار نیتر شد. ا دهیچیمشابه، پ یها یریاندازه گ ریسا

 (۳). است یمدرن ورزش یها شگاهیدر آزما یعروق - یعملکرد قلب یریگ

 آزمون های مهارتی

ه آزمون های مهارتی معرفی عشکل مجمو به اولین آزمونهای ساخته شده در این زمینه به تدریج

انجمن امریکایی تربیت بدنی، بهداشت و تفریحات سالم آزمون های مهارتی را  ۱۹۱۳شد. در سال 

منتشر کرد. دیوید بریس از دانشگاه تگزاس جز اولین کسانی بود که اولین کوشش های منظم 

مانند بسکتبال  ،یورزش یدر رشته ها یادیبن یها مهارتخود را برای اندازه گیری مجموعه ای از 

و فوتبال  سبالیداخل سالن ب یتوسعه و ابداع آزمون ها یآغاز کرد. او برا ۱۹2۴در سال 

از آن  یاریساخته شد که بس ییآزمون ها ۱۹۳۰ یپرداخت. در سال ها ییها تیبه فعال ،ییکایآمر

رم استفاده کرد. ساختن نُ یبرا [T] یبود که از روش شاخص ت یکس نیبریس اول .ها منتشر نشد

آزمون بسکتبال دختران استفاده کرد. در سال  یرم هان یساخت و توسعه  یروش برا نیاو از ا

کار، ساختن  یابتدا در.منتشر کردند یمهارت یرا درباره آزمون ها یگالسو و بروئر کتاب ۱۹۳۸

شد و در ساختن آن ها مالک و  یانجام م یها به صورت انفراد ششکو ،یمهارت یآزمون ها

 یاز مجموعه آزمون ها یسر کیبا انتشار  فریشد انجمن ا یدر نظر گرفته نم یعلم یارهایمع

 یها نمنابع آزمو نیاز بهتر یکیرا آغاز کرد.  یدیمختلف، گوشش جد یرشته  ۱۵در  یمهارت

 (۵).مؤسسه است نیمربوط به ا یمهارت

 

 



 قدرت یها آزمون

را معرفی  یجسمان یقدرت و آمادگ یریراندراگرز شاخص اندازه گ کیفردر، ۱۹2۵در سال 

بود که  یآزمون، مجموعه ا نیآزمون قدرت را در دانشگاه توسعه داد. ا کیکرد. سارجنت 

قدرت عضالت پشت و پاها را با استفاده از قدرت سنج، قدرت گرفتن دست راست و چپ را با 

 بیو د کسیاز بارف شرا با آزمون کش یو قدرت اندام فوقان رومتریه را با اسپیر تیماتو متر، ظرف

بدن  یبدن، اندازه  یعموم یآمادگ یابیارزش یکرد . او معتقد بود برا یم یریپارالل، اندازه گ

اخیرا کالرک آزمون های قدرت را برای دهد.  یرا به دست نم یاطالعات کاف ،یوقدرت عضالت

 ۳۸ژه ای به کار گرفت که قادر بود قدرت عضالت را در اندازه گیری گروههای عضالنی وی

مفصل بدن اندازه گیری کند. آزمون کالرک از اعتبار باالیی برخوردار است. امروزه با ساخت و 

رت آسان تر دتوسعه ی دستگاههای پیچیده ی قدرت سنج و ماشین های مخصوص اندازه گیری ق

 (۵)شده است.

 آمادگی جسمانی یها آزمون

کسب کرده است.  یو علوم ورزش یبدن تیتربرا  یا ژهیو گاهیجا یجسمان یآمادگ یها آزمون

خود ناتوان بودند.  ینظام فیدر انجام وظا کایدر امر یاز افراد نظام یاریبسجنگ جهانی اول در 

آگاهی از میزان و سطح آمادگی جسمانی مردم آمریکا جلب  را به ینظر مقامات دولت ،ناتوانی نیا

وبر، که کودکان آمریکایی نسبت به کودکان اروپایی  -کرد. بعد از انتشار نتایج کراس

رکوردهای پایین تری به دست آورده بودند، نگرانی دولت امریکا بیش تر شد و نتایج آن گرایش 

به نام نهضت امادگی  اوج رساند و جنبشی  مانی بهامریکایی را برای کسب آمادگی جس ملی

جسمانی را به وجود آورد. این آزمون تنها می توانست عملکرد عضالت را در ناحیه پشت اندازه 

گیری کند و آزمون معتبری نبود ولی نتایج همین آزمون نهضت بزرگی را در امریکا ایجاد کرد. با 

بر بسیاری در ایاالت متحده ساخته شد. ایم گرایش به سوی آمادگی جسمانی آزمون های معت

ایاالت متحده امریکا از پیشگامان  آزمون سازی در تربیت بدنی بوده و تاکنون آزمون های 



آمادگی جسمانی و حرکتی بسیار متنوعی ساخته که معروفترین آن ها آزمون آمادگی جسمانی 

 ۵۴۰است. این آزمونن مشتمل بر شش آزمون دراز و نشست، کشش بارفیکس، دوی  یفردجوانان ا

متر رفت وبرگشت و پرش طول جفتی است و به دلیل این که به راحتی و با وسایل  ۴*۹متر، دوی 

ساده و ارزان قیمت قابل اجراست و تقریبا کلیه قابلیت های جسمانی و حرکتی را اندازه گیری می 

 (۱)قابل مالحظه ای برخوردار است. کند، از اعتبار 

بر ارتباط آمدگی جسمانی با تندرستی تاکید شد و اهداف قهرمانی و نظامی  ۱۹7۰در سال 

آمادگی جسمانی کم رنگ تر شد.  آزمون آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی ایفرد برای اندازه 

له ی اینموسسه ساخته شد. به وسی ۱۹۸۰گیری این قابلیت از ددیگته بهداشت و تندرستی در سال 

اخیرا نسبت به جنبه های سالمتی آمادگی جسمانی تاکیدهای بیش تری شده است و سعی می شود 

تا تربیت جسمانی با اجرای آزمون ها همراه شود و فشارهای روانی و بدنی ناشی از اجرای آزمون 

 (۳)ها که بدون تربیت جسمانی حاصل می شود، مورد توجه قرار گیرد. 

 نیو تدو هیدستور العمل ته ۱۳7۶وزارت آموزش و پرورشدر سال  یبدن تیاداره کل ترب یز سوا

 یبدن تیاداره کل ترب یاز سو یدیجد یجسمان یآزمون آمادگ یبرا یو مل یاستان یترم ها

 یبرا که شامل شس ازمون پرش طول (AAHPER) نرایوزارت آموزش و پرورش جوانان ا

 دانش آموزان قرار گرفت. یجسمان

  

 نتیجه گیری:

استفاده از علم روز و به کار گیری دستگاه های سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی می 

تواند به مربیان و ورزشکاران در رسیدن به اهداف خود کمک فراوانی بنماید. امروزه دیگر 

د های درونی بدن و چه از نظر دستیابی به آمار و اطالعات بدنی ورزشکاران چه از نظر فراین

ساختار آناتومیکی کار دشواری نبوده و از این آمار و ارقام می توان در بهبود برنامه ریزی 

های تمرینی، جبران نقاط ضعف و شناسایی نقاط قوت، ایجاد روحیه و انگیزه و همچنین 



کیب بدنی، شناسایی و درمان آسیب دیدگی ها استفاده نمود. موارد مهمی چون سنجش تر

نسبت گاز های تنفسی و حجم تنفس، اندازه گیری توان، سرعت، انعطاف پذیری، آستانه 

الکتات خون، ظرفیت تنفسی بیشینه و بسیاری از موارد دیگر، تنها توسط دستگاه های دقیق 

که در این پژوهش  و پیشرفته آزمایشگاه های علوم ورزشی قابل اندازه گیری می باشند.

 مورد بررسی قرار گرفت. اه آنالیز بدندستگعملکرد 

 منابع:

 یبدن تیترب یانتشارات دانشکده  . یبدن تیدر ترب یریسنجش و اندازه گ ع. -تاش ریام -ا

 ۱۳۶۸ ؛معلم تیدانشگاه ترب یو علوم ورزش

ترجمه دکتر  .یبدن تیدر ترب یریسنجش و اندازه گ .بوم گارتنر، اندرو اس جکسون -2

 .انتشار سمت ؛۱۳۶7پروش توربخش، ،یاسیس نیحس

انتشارات  ؛۱۳7۵.یبدن تیدر ترب یریسنجش و اندازه گ ف.  -این یرحمان ، م-نژاد یتهم -۳

 .نور امیدانشگاه پ

 ؛یبدن تیکل ترب هانتشارات ادار .یبدن تیدر ترب یریسنجش و اندازه گ م.-کاشف -۴

۱۳7۵ 

 کیالمپ یمل تهیاحمد آزاد، انتشارات کم یترجمه  ،یبدن تیترب یمبان -۵

 . ۱۳۸2 ؛انتشارات سمت .یجسمان یآمادگ حمید.-یرجب ، ع-ینیگائ -۶ 

بهرام و  یترجمه  ،یرشد و تکامل حرکت یشگاهیآزما یراهنما لتن،یوود، کا یه -7

 .انتشارات سمت؛۱۳۸2همکاران، 

انتشارات ؛۱۳۸2 .زاده یغاز یترجمه دکتر مهد .یفنون ورزش کیومکانیب .جیمز -هی -۸

  .دانشگاه تهران

 


