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 المستخلص

 )تصميم وتقنين اختبارات مهارية مركبة وايجاد القيمة الكمية النتقاء العبي كرة القدم الناشئين( 

 اشراف  الباحث 

 أ.د رائد محمد مشتت  كاظم نور مهدي

 محمد أ.م.د عبدعلي جعفر  

في معظم األلعاب واألنشطة الرياضية رصد العديد من مظاهر السلوك  يتناول القياس المهاري

يجب أن تستهوي االختبارات المقترحة المختبرين لكي يؤدوا و  الحركي التي ترتبط بمواقف اللعب الفعلية

باألنشطة التي تقيسها حتى ال  شبيهةأقصى ما في وسعهم ولكي يتحقق ذلك يلزم أن تكون االختبارات 

وعليه يجب المختلفة لزيادة الحماس والدافعية, التشويقن ، كما يجب استخدام وسائل و ينفر منها المختبر 

تكمن أهمية البحث في و م هذا االداء المهاري لالعبين وبما ينسجم مع طبيعة اللعبةيان تكون هناك لتقي

محاولة من الباحث تقديم وسائل تقييم وتقويم تخدم كرة القدم إيجاد عدد من االختبارات الخاصة لالعبي 

 المدربين والالعبين.

 .الناشئينلالعبي كرة القدم  قلة االختبارات المهارية المركبة تمثلت فيف اما مشكلة البحث 

 البحث: اهداف

 .الناشئين لالعبي كرة القدم مركبةتصميم اختبارات  -1

 الناشئينلالعبي كرة القدم  مركبةايجاد درجات  ومستويات معيارية لالختبارات ال -2

 ايجاد القيمة الكمية لالختبارات المركبة لالعبي كرة القدم الشباب -3

المسح وتمثلت عينة البحث بالعبي كرة القدم الناشئين  بأسلوبواستخدم الباحث المنهج الوصفي 

اختبارات مهارية مركبة وعرضها  6البحث فقد تم تصميم ة البصرة بعض المدارس الكروية في محافظ
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على الخبراء والمختصين وحصلت هذه االختبارات على نسبة اتفاق عالية ومن ثم تم استخراج االسس 

 والمستويات المعيارية العلمية لهاوبعدها تم تطبيق االختبارات على العينة وتم استخراج الدرجات المعارية

 وتوصل الباحث بعدها الى اهم االستنتاجات:المهاري المركب  وكذلك استخراج القيمة الكمية لالداء

توصل الباحث الى تصميم وتقنين اختبارات مهارية مركبة لتكون بمثابة معيار النتقاء جزئي لالعبي  -1

 كرة القدم الناشئين

يستطيع تقييم  يعطي مؤشرا دقيقا وال للتلفاز اللجان الختيار الالعبين من خالل المشاهدة المباشرة  أن -2

 الرياضي وتشخيص المواصفات المطلوبة في عملية االنتقاء

 اما اهم التوصيات

 امكانية اعتماد االختبارات المهارية المركبة في عملية االنتقاء لالعبي كرة القدم الناشئين  -1

خالل تطبيق االختبارات المهارية المركبة   امكانية اعتماد النتائج التي توصل اليها الباحث من -2

 كبيانات تساعد في معرفة مستوى الالعبين 


