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مستخلص البحث باللغة العربية.

أصبحت لعبة خماسي كرة القدم لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة تحظى باالهتمام أسوة بالكثير من الفعاليات
الرياضية األخرى ،لذا يرى الباحثان أن تتناسب اختبارات مهاراتها األساسية مع مستوى اإلفراد المختبرين ،ال سيما من
ناحية عاملي العمر والقدرة العقلية الخاصة بهم ،عليه تم اعتماد الجوانب المهارية كوسيلة يتم من خاللها انتقاء ممن هم
مؤهلين لممارسة هذه اللعبة بأبسط صورة ،لذا تظهر أهمية مشكلة البحث من خالل تصميم وتقنين اختبارين لمهارة
المناولة تخص أفراد هذه الفئة وتعتمد من قبل كوادرها التدريبية أثناء عملية االنتقاء.
تحدد مجتمع البحث بذوي اإلعاقة العقلية البسيطة فئة الذكور ،التابعين لمعاهد العوق العقلي الحكومية
واألهلية واتحاد االولمبياد الخاص في محافظة بغداد وللموسم (2018-2017م) ،ممن هم بأعمار ( )15-12سنة للعمر
الزمني و( )9-6سنة للعمر العقلي ،والبالغ عددهم ( )97فردأ يمثلون ( )12معهداً ،فضالً عن اتحاد االولمبياد الخاص
وبعد الحصول على النتائج ومعالجتها إحصائياً توصل الباحثان إلى استنتاجين هما :إن اختباري مهارة المناولة تم
تطبيقهما ألول مرة في البيئة العراقية مما يؤهلهما الختيار العبي منتخب العراق الوطني بخماسي كرة القدم لذوي اإلعاقة
العقلية البسيطة التابع التحاد االولمبياد الخاص ،تقنيين نتائج االختبارين بوضع المعايير لها لتكون فيما بعد محكاً يستفاد
منه في التقويم والمقارنة.
وأما توصيات البحث فتمحورت حول اعتماد اختباري مهارة المناولة في عملية التقويم المستمرة ،واستخدام
المعايير الخاصة بها عند عملية االنتقاء.
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Abstract.
Designing and Standardizing two Passing tests for the Initial selection of Individuals
With Simple Mental Disabilities In Futsal
Futsal for individuals with a simple mental disability has become very important
in many sporting events. Therefore, the researcher considered that the basic skills tests
should suite the level of the tested individuals in terms of their age and mental ability. The
skill aspects were adopted as means for selecting players. The problem of research lies in
designing and standardizing two tests of passing skills for this type of disability to be used
for selection. The subjects were male simply mental disability aged 12 – 15, yet their mental
age is 6 – 9 years from 12 institute as well as the Special Olympics. The data was collected
and treated using proper statistical operations. The researchers concluded that passing tests
were applied for the first time in Iraq thus can be used for selecting special Olympic futsal
league and standardizing the results of the tests by placing criteria for evaluation. Finally the
researchers recommended using these two tests for selection and evaluation.
Key words: Design, standardization, Passing , simple mental disability.
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