
اندازه گیری عوامل مربوط به 

 تربیت بدنی
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 قابل اندازه گيري در تربيت بدنيمواد                 
 

 
 
 

 موارد مربوط به ورزشهاي 
 اصالحي و درماني             مهارت در ورزش                       

      
 مربوط  به  موارد                                                                                                                                                     
 ورزشيبيومكانيك                                                                                                                                                    

 موارد مربوط به روانشناسي ورزشي                      موارد مربوط  به فيزيولوژي،                               
 تغذيه و طب ورزشي                                                                                                                     

 

 آمادگي جسماني      
 

 استقامت عضالني                   
 تنفسي -آمادگي قلبي           انعطاف پذيري                                                                                                                     

 عتقدرت                       توان           تعادل                 چابكي       سر                                                    
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 آمادگی جسمانی

توانایی انجام کارهای روزانه با توانمندی : کالرک•
بدون احساس خستگی زودرس و داشتن انرژی کافی 

برای پرداختن به فعالیت های تفریحی و توانایی مقابله با  
 کارهای پیش بینی نشده در زندگی

درختی که تمام جنبه های زندگی یعنی نیرو،  : کورتیون•
 نشاط و شادابی از آن مایه می گیرد
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فردی که از آمادگی جسمانی برخوردار است به  : گنشل•
مراتب زودتر از فردی که از آن برخوردار نیست خود را با  

فعالیت جسمانی مستلزم تالش عضالنی سازگار ساخته و  
درتر خسته شده، زودتر از خستگی بیرون آمده و زودتر به  

ضربان قلب شخص دارای آمادگی . حالت عادی برمی گردد
جسمانی در حالت استراحت کمتر و پایین تر است، اما در 

 .هر ضربه خون بیشتری را به اندام ها می رساند
توانایی انجام فعالیت های : سازمان بهداشت جهانی•

 عضالنی به صورت رضایتبخش
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 آمادگی جسمانی



 تقسیم بندی آمادگی جسمانی

 آمادگي جسماني
 (عمده متون)

  مرتبط با
 تندرستي

مرتبط با اجراي 
 ورزشي

آمادگی جسمانی  
 (شارکی)

 آمادگی انرژی

 آمادگی عضالنی

آمادگی جسمانی  
 (کالرک)

 آمادگی جسمانی

 آمادگی حرکتی

 آمادگی عمومی

آمادگی جسمانی  
 (ایفر)

آمادگی جسمانی 
مرتبط با )

 (تندرستی

آمادگی حرکتی 
مرتبط با )

 (اجرای ورزشی
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در ورزش مهارت اندازه گیری   

 بخشی از روانشناسی ورزشی

 امتیاز یا رکورد ورزشکار پس از اجرای مهارت

 کیفی -کمی 

 آزمونهای مهارت ساخت مربی

 زمونهای مهارت استانداردآ
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اندازه گیری موارد مربوط به 
ورزشیفیزیولوژی تغذیه و طب   

انرژی 
 دریافتی

انرژی 
 مصرفی

سوخت و 
 ساز پایه

برون ده 
 قلبی

حجم و 
ظرفیت 

های 
 ریوی

کارایی 
 قلب

... 
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ش
ی ورز

 روانشناس
 یادگیری و کنترل حرکتی

 رشد و تکامل حرکتی

 روانشناسی اجتماعی و شخصیت
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اندازه گیری موارد به 
ورزشانشناسی ور  



 حركات بررسي و پهلو و جلو پشت، نماي از فرد مشاهده -1
 مربوطه

 ويژه به ها اندام و مفاصل طبيعي وضعيت بررسي -2
 و مفصل غيرطبيعي شكلهاي نظرتغيير از يا معاينه

 پا انگشتان
 و تالك پودر از استفاده با پا نقش ترسيم روش -3

 بهداشتي سايرپودرهاي
 آن ساييدگي مشاهده و كفش وضعيت بررسي -4
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اندازه گیری موارد مربوط به 
 ورزشهای اصالحی و درمانی
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 اندازه گیری ناهنجاری سر به جلو

ارزیابی کایفوز سینه ای و لوردوز  
 کمری
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اندازه گیری کایفوز، لوردوز و  
 دامنه حرکتی ستون فقرات

ارزیابی ناهنجاری های کف پای  
 صاف و کف پای گود



 شبيه سازي -1

 سينماتوگرافي یا فيلمبرداري -2

 استریوسكوپي -3

 فيلمبرداري ویدیویي -4

 آنتروپومتري -5

 زمان سنجي -6

 زاویه سنج الكتریكي -7

 13 الكترو مایوگرافي -8

اندازه گیری موارد مربوط به 
 بیومكانیك ورزشی


