
 في المجال الرياضياختبارات اللياقة البدنية 
 * منصور الصوياند. 

الرياضيية فيي الفيح  خبارنسمع في كثير من األحيان عن اختبارات اللياقة البدنية وتطلعنا األ
ببعض األخبار عن إجراء احد الفرق أو المنتخبات قياسات بدنية أو اختبيارات ووسائل االعالم 

 ملية .للياقة البدنية سواًء أكانت تلك االختبارات ميدانية أو مع
وممييا ال ييك فيييخ أن اختبييارات اللياقيية البدنييية والفسيييولوجية أداو تضييييم فعالييخ وموضييوعية 

اسيييتخدام الميييدر  و وقيييو  عليييل الحالييية التدريبيييية للفريييي يسيييتطيع مييين خاللديييا الميييدر  ال
الختبارات البدنية وف  معايير وأسس علميية أفيبحت حضيضية حتميية ال جيدال فيديا ولنتائجديا ل

 لمي إلمكانية تضويم برامج التدري  وتوجيددا  .مدلولدا الع
 ن الضياسات تخدم المدر  والالع  في التعر  علل: أويؤكد العلماء في هذا الجان  

o  الك يي  عيين الضييدرات الفسيييولوجية التييي تؤهييل لنييوا معييين ميين الرياضييات أو مركيي اً ميين
 مراك  اللع . 

o  ستوى التدريبي لالع  .االرتضاء بالم عللالك   عن قدرو البرنامج المتبع 
o . ضمان استمرار االرتضاء بمستوى الحالة التدريبية 

o .  تضنين األحمال البدنية الملضاو علل الالع 

يكيون توقييت إجراءهيا مناسيباً فيي  أنومن اجل االستفادو الضفيوى مين تليك االختبيارات يجي  
بدقيية وأن يضيييس وأن يحييدد الضييرض مسييبضاً ميين االختبييار ولخدميية الفرييي  وإعييداد  الموسييم 

الضييرض الييذع وضييع ميين أجلييخ وعنييد إجييراء االختبييارات مييرو أخييرى يجيي  أن تكييون بيينفس 
المفييردات والطريضيية ومحاكيياو ال مييان والمكييان بضييدر اإلمكييان وان تخضييع االختبييارات ل ييروط 

ومن النضاط الدامة التي يج  مراعاتدا عند ، االختبار الجيد من الفدق والثبات والموضوعية 
 ال روا في إجراء اختبارات اللياقة البدنية ما يأتي :

o . يج  مراعاو عوامل األمن والسالمة عند تطبي  كافة مراحل االختبار 

o  التأكيد علل أهمية الجاه ية البدنية والنفسية لالختبار وخلو الالعبين من اإلفابات أو
 ختبار .األمراض قبل أداء اال

o  التديئة البدنية . لفي تنفيذ االختبار والتأكيد عل البدءاالهتمام باإلحماء قبل 

o ألداء االختبار . ةيرتدع الالع  المالبس المناسب 

o . بث روح الحماس والت وي  واإلثارو بين المختبرين للحفول علل أفضل نتائج 

o برين .تعطل التعليمات الخافة باالختبار ب كل واضح لجميع المخت 

o علل المدر  ) الفاحص ( التأكد مين إتبياا كافية التعليميات الخافية بمفيردات االختبيار 
 خطوو بخطوو من المراجع والمفادر الموثضة. 

o  يختار المدر  أو الفاحص المفردات التي يحتاجديا أو التيي تناسي  إمكاناتيخ وإمكانيات
 اللياقة البدنية .ردات الالعبين والنادع وليس بالضرورو إجراء االختبار لكافة مف

o  عنيد الحاجية أو ثالثة يج  مراعاو أوقات الراحة وتنسي  أداء االختبارات علل يومين
  وال يج  أن تضتفر علل يوم واحد فضط .

o . تسجيل النتائج بدقة وعناية في نماذج تسجيل أو في الحاسو  مبا رو 

o احة .تحليل النتائج بال كل المناس  وف  البرامج اإلحفائية المت 

كيفية التعامل مع نتائج هذ  االختبارات من أجل االستفادو منديا من المدم للمدر  معرفة و
 ..بال كل السليم لتطوير األداء والرفع من كفاءو الالعبين البدنية 

  
 
 


