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مقدمة:
يعد النشاط البدين والرايضي املكيف من الوسائل الرتبوية الفعالة لتنمية الفرد املعاق يف مجيع النواحي البدنية
والنفسية واالجتماعية وهي تساهم يف عملية اإلدماج االجتماعي وحتسني العالقة مع األفراد اآلخرين واالتصال
معهم ،وهي نشاطات هلا تقريبا نفس القوانني مع األنشطة الرايضية عند العاديني يف شكلها العام مع مراعاة بعض
خصوصيات املعاقني وهذه النشاطات تتمثل يف العديد من االختصاصات الرايضية اجلماعية منها و الفردية وكل
نوع يالئم فئة معينة من املعاقني حسب درجة ونوع إعاقتهم.
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وقد عرف النشاط البدين والرايضي تطورا كبريا يف العشرينات األخرية حىت أصبح حيمل مكانة ال تقل عن

تلك اليت حيتلها النشاط الرايضي للعاديني يف األلعاب األوملبية حيث أصبحت منافسة املعاقني جتري يف نفس
الوقت مع العاديني ,كما قد ثبت أبن املمارسة الرايضية تعترب مبثابة أحسن وسيلة لإلحتفاظ ابلصحة و اللياقة و
القدرة على أداء األعمال بكفاءة ،و قد بدأت اجملتمعات منذ احلرب العاملية الثانية اإلهتمام ابملعاقني إثر إصابة
املاليني من األشخاص إبصاابت خمتلفة إستدعى ضرورة أتهيل هؤالء املصابني مبا يتالئم و قدراهتم و إمكاانهتم و
درجة إعاقاهتم .
 و من أجل ذلك سنقوم يف هذا الفصل ابلتطرق إىل نبذة اترخيية حول رايضة املعاقني يف العامل بصفة عامة ،واجلزائر بصفة حمددة ،لنعرج بعدها إىل تعريف األنشطة املكيفة و طرق تعديلها و أمهيتها و أهدافها و أسسها
وصوال إىل خطوات التأهيل و التصنيف و اإلختيار حسب العضو املصاب للمعاق لنتخصص بعدها أكثر على
فئة املعاقني حركيا كوهنا العينة املراد دراستها ،كما مت الرتكيز أيضا على رايضة العاب القوى كوهنا الرايضة املمارسة
من طرف العينة املدروسة ( املعاقني حركيا ) مربزين بذلك أمهية هذه الرايضة للمعاق حركيا و كيفية التدريب عليه
إنطالقا من اخلطوات التعليمية و وصوال للقوانني الدولية هلذه الرايضة.
 تعريف حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات  :يعين الرايضات واأللعاب والربامج اليت يتم تعديلها لتالئمحاالت اإلعاقة وفقا لنوعها وشدهتا ,ويتم ذلك وفقا الهتمامات األشخاص غري القادرين ويف حدود
(حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات  ، 1998 :ص ) 223 :
قدراهتم.
 تعريف ستور( :) storنعين به كل احلركات والتمرينات وكل الرايضات اليت يتم ممارستها من طرفأشخاص حمدودين يف قدراهتم من الناحية البدنية ,النفسية ,العقلية ,وذلك بسب أو بفعل تلف أو إصابة
من بعض الوظائف اجلسمية الكربى.
 تعريف الرابطة األمريكية للصحة والرتبية البدنية والرتويح والرقص والرتبية الرايضية اخلاصة :هي الربامجاملتنوعة للنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرايضية واألنشطة اإليقاعية لتناسب ميول وقدرات وحدود
األطفال الذين لديهم نقص يف القدرات أو االستطالعات  ،ليشرتكوا بنجاح وأمان يف أنشطة الربامج العامة
للرتبية .
 حممد عبد احلليم البواليز :هي تلك الربامج املتنوعة من النشاطات اإلمنائية واأللعاب اليت تنسجم وميولوقدرات الطفل املعاق والقيود اليت تفرضها عليه اإلعاقة .
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ومن خالل هذا العرض ملختلف التعاريف فاملقصود ابلنشاط الرايضي املكيف هو إحداث تعديل يف األنشطة
الرايضية املربجمة لتتماشى مع الغاايت اليت وجدت ألجلها  ،فمثال يف الرايضات التنافسية هو تكييف األنشطة
الرايضية حسب الفئة وتدريبها للوصول إىل املستوايت العالية ،أما يف حالة األمراض املزمنة كالربو والسكري فهو
تكييف األنشطة الرايضية لتساعد على التقليل من هذه األمراض  ،وابلنسبة حلاالت اإلصاابت الرايضية فان
الالعب الذي يتعرض لإلصابة حيتاج إىل برانمج حركي أتهيلي خاص حسب نوع ودرجة اإلصابة ،أما تكييف
األنشطة الرايضية للمعاقني جعلها تتماشى مع حالة ودرجة ونوع اإلعاقة  ،وابلتايل فاملقصود ابلنشاط البدين
الرايضي املكيف يف هذه الدراسة هو جمموع األنشطة الرايضية املختلفة واملتعددة واليت تشمل التمارين واأللعاب
الرايضية اليت مي تعديلها وتكييفها مع حاالت اإلعاقة ونوعها وشدهتا ,حبيث تتماشى مع قدراهتا البدنية
واالجتماعية والعقلية .
 .-2التطور التارخيي للنشاط البدين الرايضي املكيف:
تعترب الرتبية والرايضية يف العصر احلديث كأحد املتطلبات العصرية ابلنسبة لكل شرائح اجملتمع وهلا مكانة
وموقع معترب يف قيم واهتمامات الشباب خاصة .
ويعود الفضل يف بعث فكرة ممارسة النشاط البدين الرايضي من طرف املعوقني إىل الطبيب اإلجنليزي
لدويج جومان (  )LEDWIG GEUTTMANوهو طبيب يف مستشفى ( استول مانديفل) ابجنلرتا .
وبدأت هذه النشاطات يف الظهور عن طريق املعاقني حركيا  ,وقد اندى هذا الطبيب ابالستعانة ابلنشاطات
الرايضية إلعادة التكيف الوظيفي للمعاقني واملصابني ابلشلل يف األطراف السفلية
) (PARAPLIGIQUEواعترب هذه النشاطات كعامل رئيسي إلعادة التأهيل البدين والنفسي ألهنا تسمح
للفرد املعوق إلعادة الثقة ابلنفس واستعمال الذكاء والروح التنافسية والتعاونية وقد نظم أول دورة يف مدينة استول
مانديفل شارك فيها  18معوق وكانوا من املشلولني الذين تعرضوا حلادث طارائ ثناء حياهتم وضحااي احلرب العاملية
الثانية الذين فقدوا أطرافهم السفلية ولقد ادخل الدكتور لوديج جومان هذه الرايضة ببعض الكلمات اليت كتبها يف
أول رسالة وعلقها يف القاعة الرئيسية يف ملعب استول مانديفل يف اجنلرتا واليت الزالت حلد اآلن وجاء فيها " إن
هدف ألعاب استول مانديفل هو تنظيم املعوقني من رجال ونساء يف مجيع أحناء العامل يف حركة رايضية عاملية وان
سيادة الروح الرايضية العاملية سوف تزجي األمل والعطاء واإلهلام للمعوقني ومل يكن هناك اجل خدمة وأعظم عون
ميكن تدميه للمعاقني أكثر من مساعدهتم من خالل اجملال الرايضي لتحقيق التفاهم والصداقة بني األمم ".
وبدأت املنافسة عن طريق األلعاب يف املراكز ( املستشفى ) مث تطورت إىل منافسة بني املراكز مث بعدها
أنشأت بطولة املعوقني وعند توسيع النشاطات البدنية والرايضية املكيفة صنفت املنافسة حسب نوع اإلعاقة
احلركية ( حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات  :مرجع سابق  ،ص ) 224 :
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ويف بداية الستينيات النشاط الرايضي بوجه عام عرف تطورا كبريا ة ومعتربا وكذا كان النشاط البدين
والرايضي املكيف نفس املسار ونفس االجتاه حيث أدجمت يف النشاطات يف املشاريع الرتبوية والبيداغوجية يف
مدارس خاصة وكان ظ هور النشاطات الرايضية املكيفة لإلعاقات العقلية أتخر نوعا ما ابلنسبة لإلعاقات احلركية
وهذه العشرية عرفت تنظيم أويل لأللعاب خاصة يف  1968يف شيكاغو(الوالايت املتحدة األمريكية) ما بني 19
و 20جويلية وعرفت مشاركة ألف رايضي مثلوا كل من الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا مث تلتهـا عدة
دورات أخـرى لسنـة ...75-72- 1970اخل ،وقـد عرفـت هذه الدورات تزايد مستمر يف عدد الرايضيني
املشاركني وابلتايل توسيع هذه النشاطات الرايضية يف أوساط املعوقني ملختلف أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية
األخرية يف هذا القرن تطورا كبريا يف مجيع اجملاالت وهناك اكتشاف عام للجسم وأمهيته يف التكيف وإعادة التكيف
مع العامل وقيمته االتصالية ودوره الوسيطي يف ختصيص وامتالك املعلومات املختلفة مهما كانت معرفية او انفعالية
و كان لغزو الرايضة من خالل املالعب واإلعالم واالشهارات اليت تظهر األجسام األنيقة العضلية وكل األفكار
املتعلقة الرايضة جعلت األفراد ومنهم املعاقني يعتقدون ابألمهية البالغة للنشاط الرايضي على املستوى العالجي
ويلعب دورا كبريا يف النمو البدين النفسي واالجتماعي لألفراد املمارسني له ( .حلمي إبراهيم ليلى السيد فرحات
 :مرجع سابق  ،ص ) 225 :
-3النشاط البدين والرايضي املكيف يف اجلزائر :

مت أتسيس الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني وذوي العاهات يف  19فيفري  1979ومت اعتمادها رمسيا
بعد ثالثة سنوات من أتسيسها يف فيفري  1981وعرفت هذه الفيدرالية عدة صعوابت بعد أتسيسها خاصة يف
اجلانب املايل وكذا من انعدام اإلطارات املتخصصة يف هذا النوع من الرايضة وكانت التجارب األوىل لنشاط

الفيدرالية يف (  ) CHUيف تقصرين وكذلك يف مدرسة املكفوفني يف العاشور وكذلك يف ( )CMPPيف
بومساعيل ومت يف نفس السنة تنظيم األلعاب الوطنية وهذا إبمكانيات حمدودة جدا  ,ويف سنة  1981انضمت
االحتادية اجلزائرية لرايضة املعوقني لالحتادية الدولية ( )ISMGFوكذلك للفيدرالية الدولية للمكفوفني كليا وجزئيا
(  ) IBSAويف سنة  1983مت تنظيم األلعاب الوطنية يف وهران ( من  24اىل ) 30سبتمرب حيث تبعتها عدة
ألعاب وطنية أخرى يف السنوات اليت تلتها يف خمتلف أحناء الوطن .وشاركت اجلزائر يف أول ألعاب افريقية سنة
 1991يف مصر .
وكانت أول مشاركة للجزائر يف األلعاب االوملبية اخلاصة ابملعوقني سنة  1992يف برشلونة بفوجني
أو فريقني ميثالن ألعاب القوى وكرة املرمى وكان لظهور عدائني ذوي املستوى العاملي دفعا قواي لرايضة املعوقني يف
بالدان وهناك  36رابطة والئية مثل خمتلف اجلمعيات تظم أكثر من  2000رايضي هلم إجازات وترتاوح أعمارهم
بني (  ) 35- 16سنة .
ومارس حوايل  10اختصاصات رايضية مكيفة من طرف املعوقني كل حسب نوع إعاقته ودرجتها وهذه
االختصاصات هي نوع اإلعاقة :
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املعوقني الذهنيني
املعوقني احلركيني
* املعوقني املكفوفني
 ألعاب القوى ألعاب القوى ألعاب القوى كرة السلة فوق الكراسي املتحركة  -كرة القدم بالعبني كرة املرمى السباحة رفع األثقال السباحة تنس الطاولة السباحة اجليدو كرة الطائرة تنس الطاولة التندام ( االستعراضي )وقد سطرت الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني وذوي العاهات عدة أهداف متكاملة يف بينها وعلى رأسها
تطوير النشاطات البدنية و الرايضية املكيفة املوجهة لكل أنواع اإلعاقات ابختالفها ويتم حتقيق هذا اهلدف عن
طريق :
 العمل التحسيسي واإلعالم املوجه للسلطات العمومية ملختلف الشرائح الشعبية ويف كل أحناء الوطن وخاصة منهم األشخاص املعوقني العمل على تكوين إطارات متخصصة يف هذا امليدان ( ميدان النشاط البدين والرايضي املكيف ) وهذاابلتعاون مع خمتلف املعاهد الوطنية والوزارات .
والفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني منخرطة يف عدة فيدراليات دولية وعاملية منها :
 اللجنة الدولية للتنسيق والتنظيم العاملي للرايضات املكيفة ( ) I.C.C اللجنة الدولية للتنظيم العاملي لرايضة املعوقني ذهنيا ( ) IPC اجلمعية الدولية لرايضة املتخلفني واملعوقني ذهنيا ( ) INAS-FMH الفيدرالية الدولية لرايضات الكراسي املتحركة ( ) ISMW الفيدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي املتحركة ( ) IWPF اجلمعية الدولية للرايضات اخلاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية خمية ( ) CP - ISRAوفيها من الفيدراليات واجلمعيات واللجان الدولية العاملية .
وقد كان للمشاركة اجلزائرية يف خمتلف األلعاب على املستوى العاملي وعلى رأسها األلعاب االوملبية سنة
 1992يف برشلونة وسنة  1996يف اطلنطا جناحا كبريا وظهور قوي للرايضيني املعوقني اجلزائريني وخاصة يف
اختصاص ألعاب القوى ومنهم عالق حممد يف اختصاص (  ) 400-200-100مرت وكذلك بوجليطية يوسف
يف صنف  ( B3معوق بصري ) ويف نفس االختصاصات وبالل فوزي يف اختصاص(  5000مرت و800
و )1500مرت
-4أسس النشاط البدين الرايضي املكيف
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إن أهداف النشاط البدين الرايضي للمعاقني ينبع أساسا من األهداف العامة للنشاط الرايضي من حيث
حتقيق النمو العضوي والعصيب والبدين والنفسي واالجتماعي  ،حيث أوضحت الدراسات إن احتياجات الفرد
املعاق ال ختتلف عن احتياجات الفرد العادي  ،فهو كذلك يريد أن يسبح  ،يرمي بقفز
يشري اانرينو وآخرون "إن كل ما حيتويه الربانمج العادي مالئم للفرد املعاق  ،ولكن جيب وضع حدود معينة
ملستوايت املمارسة واملشاركة يف الربانمج تالءم إصابة أو نقاط ضعف الفرد املعاق )حممد احلمامحي  ،امني انور
اخلويل  ، 1990ص ( 194 :
يرتكز النشاط البدين الرايضي للمعاقني على وضع برانمج خاص يتكون من ألعاب وأنشطة رايضية وحركات
إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود املعاقني الذين ال يستطيعون املشاركة يف برانمج النشاط البدين
الرايضي العام  ،وقد تربمج مثل هذه الربامج يف املستشفيات أو ي املراكز اخلاصة ابملعاقني  ،ويكون اهلدف
األمسى هلا هو تنمية أقصى قدرة ممكنة للمعاق وتقبله لذاته واعتماده على نفسه  ،ابإلضافة إىل االندماج يف
األنشطة الرايضية املختلفة .
ويرعى عند وضع أسس النشاط البدين الرايضي املكيف ما يلي :
 العمل على حتقيق األهداف العامة للنشاط البدين الرايضي إاتحة الفرصة جلميع األفراد للتمتع ابلنشاط البدين وتنمية املهارات احلركية األساسية والقدرات البدنية إن يهدف الربانمج إىل التقدم احلركي للمعاق والتأهيل والعالج أن ينفذ الربانمج يف املدارس اخلاصة أو يف املستشفيات واملؤسسات العالجية أن ميكن الربانمج املعاق من التعرف على قدراته و إمكانياته  ،وحدود إعاقته حىت يستطيع تنميةالقدرات الباقية لديه واكتشاف ما لديه من قدرات
-

-

أن ميكن الربانمج املعاق من تنمية الثقة ابلنفس واحرتام الذات وإحساسه ابلقبول من اجملتمع الذي يعيش
فيه  ،وذلك من خالل املمارسة الرايضية لألنشطة الرايضية املكيفة .
وبشكل عام ميكن تكييف األنشطة البدنية والرايضية للمعاقني من خالل الطرق التالية :
تغيري قواعد األلعاب ( التقليل من مدة النشاط  ،تعديل مساحة امللعب  ،تعديل ارتفاع الشبكة
أو هدف السلة  ،تصغري أو تكبري أداة اللعب  ،زايدة مساحة التهديف
تقليل األنشطة ذات االحتكاك البدين اىل حد ما
احلد من منط األلعاب اليت تتضمن عزل أو إخراج الالعب
االستعانة ابلشريك من األسوايء أو جمموعة من الوسائل البيداغوجية  ،كاألطواق واحلبال ...
إاتحة الفرصة ملشاركة كل األفراد يف اللعبة عن طريق السماع ابلتغيري املستمر واخلروج يف حالة التعب
)حلمي ابراهيم  ،ليلى السيد فرحات  :الرتبية الرايضية والرتويح للمعاقني  ،مرجع سابق  ،ص ، 47:
( 50، 49
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 -تقسيم النشاط على الالعبني تبعا للفروق الفردية وإمكانيات كل فرد .

 .5تصنيفات النشاط البدين الرايضي املكيف :
لقد تعددت األنشطة الرايضية وتنوعت أشكاهلا فمنها الرتبوية و التنافسية  ،ومنها العالجية والرتوحيية أو
الفردية واجلماعية .
على أية حال فإننا سنتعرض إىل أهم التقسيمات  ،فقد قسمه أحد الباحثني إىل :
.1-5النشاط الرايضي الرتوحيي  :هو نشاط يقوم به الفرد من تلقائي نفسه بغرض حتقيق السعادة الشخصية
اليت يشعر هبا قبل أثناء أو بعد املمارسة وتلبية حاجاته النفسية واالجتماعية  ،وهي مسات يف حاجة كبرية إىل
تنميتها وتعزيزها للمعاقني .
يعترب الرتويح الرايضي من األركان األساسية يف برامج الرتويح ملا يتميز به من أمهية كربى يف املتعة الشاملة
للفرد  ،ابإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية
إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو كان بغرض التدريب للوصول
إىل املستوايت العالية  ،يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامة  ،حيث أنه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق
للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية ابإلضافة إىل حتسني عمل كفاءة أجهزة اجلسم
املختلفة كاجلهاز الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب ) إبراهيم رمحة  ، 1998ص ( 09 :
يرى رملي عباس أن النشاط البدين الرايضي خيدم عدة وظائف انفعة  ,إذ أن النشاط العضلي
احلر مينح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التعبري عن النفس  ,واخللق واالبتكار واإلحساس ابلثقة
والقدرة على اإلجناز ومد األغلبية ابلرتويح اهلادف بدنيا وعقليا ....والغرض األساسي هو تعزيز وظائف اجلسم
من اجل لياقة مقبولة وشعور ابلسعادة والرفاهية ) مروان ع اجمليد إبراهيم  , 1997ص ( 112 - 111 :
كما أكد "مروان ع اجمليد " أن النشاط البدين الرايضي الرتوحيي يشكل جانبا هاما يف نفس املعاق اذ ميكنه
من اسرتجاع العناصر الواقعية للذات والصرب  ,الرغبة يف اكتساب اخلربة  ,التمتع ابحلياة ويساهم بدور اجيايب كبري
يف إعادة التوازن النفسي للمعاق والتغلب على احلياة الرتيبة واململة ما بعد اإلصابة  ,وهتدف الرايضة الرتوحيية إىل
غرس االعتماد على النفس واالنضباط وروح املنافسة والصداقة لدى الطفل املعوق وابلتايل تدعيم اجلانب النفسي
والعصيب إلخراج املعوق من عزلته اليت فرضها على نفسه يف اجملتمع
وميكن تقسيم الرتويح الرايضي كما يلي :
أ -األلعاب الصغرية الرتوحيية  :هي عبارة عن جمموعة متعددة من األلعاب اجلري  ،وألعاب الكرات
الصغرية وألعاب الرشاقة  ،وما إىل غري ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع السرور واملرح والتنافس مع
مرونة قواعدها وقلة أدواهتا وسهولة ممارستها .
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ب -األلعاب الرايضية الكبرية  :وهي األنشطة احلركية اليت مارس ابستخدام الكرة وميكن تقسيمها طبقا
لوجهات نظر خمتلفة ألعاب فردية أو زوجية أو مجاعية  ،أو ابلنسبة ملوسم اللعبة ألعاب شتوية أو صيفية
أو مارس طوال العام .

ج -الرايضات املائية  :وهي أنشطة تروحيية مارس يف املاء مثل السباحة  ،كرة املاء  ،أو التجديف ،اليخوت
والزوارق  ،وتعترب هذه األنشطة وخاصة السباحة من أحب ألوان الرتويح خاصة يف بالدان .

 .2-5النشاط الرايضي العالجي :
عرفت اجلمعية األهلية للرتويح العالجي  ،أبنه خدمة خاصة داخل اجملال الواسع للخدمات الرتوحيية اليت
تستخدم للتدخل اإلجيايب يف بعض نواحي السلوك البدين أو االنفعايل أو االجتماعي إلحداث أتثري مطلوب يف
السلوك ولتنشيط ومنو وتطور الشخصية وله قيمة وقائية وعالجية ال ينكرها األطباء
فالنشاط الرايضي من الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية واملعاقني على التخلص من
االنقباضات النفسية  ،وابلتايل استعادة الثقة ابلنفس وتقبل اآلخرين له  ،وجيعلهم أكثر سعادة وتعاوان  ،ويسهم
مبساعدة الوسائل العالجية األخرى على حتقيق سرعة الشفاء  ،كالسباحة العالجية اليت تستعمل يف عالج بعض
األمراض كالربو وشلل األطفال وحركات إعادة التأهيل .
كما أصبح النشاط الرايضي ميارس يف معظم املستشفيات واملصحات العمومية واخلاصة ويف مراكز إعادة
التأهيل واملراكز الطبية البيداغوجية وخاصة يف الدول املتقدمة ،ويراعى يف ذلك نوع النشاط الرايضي  ،وطبيعة
ونوع اإلصابة  ،فقد تستخدم حركات موجهة ودقيقة هدفها اكتساب الشخص املعوق حتكم يف احلركة واستخدام
عضالت أو أطراف مقصودة .
 .3-5النشاط الرايضي التنافسي  :ويسمى أيضا ابلرايضة النخبة أو رايضة املستوايت العالية  ،هي النشاطات
الرايضية املرتبطة ابللياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبرية نسبيا  ،هدفه األساسي االرتقاء مبستوى اللياقة والكفاءة
البدنية واسرتجاع أقصى حد ممكن للوظائف والعضالت املختلفة للجسم
 .6أمهية النشاط البدين الرايضي املكيف :
قررت اجلمعية األمريكية للصحة والرتبية البدنية والرتويح يف اجتماعها السنوي عام  ، 1978أبن حقوق
اإلنسان تشمل حقه يف الرتويح الذي يتضمن الرايضة إىل جانب األنشطة الرتوحيية األخرى ،ومع مرور الوقت
بدأت اجملتمعات املختلفة يف عدة قارات خمتلفة تعمل على أن يشمل هذا احلق اخلواص ،وقد اجتمع العلماء على
خمتلف ختصصاهتم يف علم البيولوجيا والنفس واالجتماع أبن األنشطة الرايضية والرتوحيية هامة عموما وللخواص
ابلذات وذلك ألمهية هذه األنشطة بيولوجيا ،اجتماعيا ،نفسيا ،تربواي ،اقتصاداي وسياسيا .
 .1-6األمهية البيولوجية :إن البناء البيولوجي للجسم البشري حيتم ضرورة احلركة حيث امجع علماء البيولوجيا
املتخصصني يف دراسة اجلسم البشري على أمهيتها يف االحتفاظ بسالمة األداء اليومي املطلوب من الشخص
العادي ،أو الشخص اخلاص ،برغم اختالف املشكالت اليت قد يعاين منها اخلواص ألسباب عضوية واجتماعية
9
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وعقلية فان أمهيته البيولوجية للخواص هو ضرورة التأكيد على احلركة( .لطفي بركات أمحد  ،الرايض، 1984 ،
ص). 61:
يؤثر التدريب وخاصة املنظم على الرتكيب اجلسمي ،حيث تزداد حنافة اجلسم وثقل مسنته دون تغريات
 34مراهقة
تذكر على وزنه وقد فحص ويلز وزمالئه أتثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على
وأظهرت النتائج تغريات واضحة يف الرتكيب اجلسمي ،حيث تزداد منو األنسجة النشطة وحنافة كتلة اجلسم يف
مقابل تناقص يف منو األنسجة الذهنية.
 .2-6األمهية االجتماعية :إن جمال اإلعاقة ميكن للنشاط الرايضي أن يشجع على تنمية العالقة االجتماعية
بني األفراد وخيفف من العزلة واالنغالق (أو االنطواء) على الذات ،ويستطيع أن حيقق انسجاما وتوافقا بني
األفراد ،فاجللوس مجاعة يف مركز أو ملعب أو يف اندي أو مع أفراد األسرة وتبادل اآلراء واألحاديث من شأنه أن
يقوي العالقات اجليدة بني األفراد .
وجيعلها أكثر إخوة وماسكا ،ويبدوا هذا جليا يف البلدان األوربية االشرتاكية حيث دعت احلاجة املاسة
إىل الدعم االجتماعي خالل أنشطة أوقات الفراغ إلحداث املساواة املرجوة واملرتبطة بظروف العمل الصناعي.
فقد بني قبلن  Veblenيف كتاابته عن الرتويح يف جمتمع القرن التاسع عشر أبوراب أن ممارسة الرايضة كانت
تعرب عن انتماءات الفرد الطبقية ،أو مبثابة رمز لطبقة اجتماعية خصوصا للطبقة البورجوازية ،إذ يتمتع أفرادها بقدر
أوفر من الوقت احلر يستغرقونه يف اللهو واللعب منفقون أمواال طائلة وبذخا مسرفا متنافسون على أهنم أكثر هلوا
وإسرافا () R . sue : Le loisir . O P . cit , P : 63
وقد استعرض كوكيلي اجلوانب والقيم االجتماعية للرايضة و الرتويج فيما يلي  :الروح الرايضية التعاون تقبل
اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين ،التنمية االجتماعية ،املتعة والبهجة ،اكتساب املواطنة الصاحلة ،التعود على
القيادة والتبعية ،االرتقاء والتكيف االجتماعي (لطفي بركات أمحد  ،مرجع سابق  ،ص  ). 65 :كما أكد "
حممد عوض بسيوين " أن أمهية النشاط الرايضي تكمن يف مساعدة الشخص املعوق على التكيف مع األفراد

واجلماعات اليت يعيش فيها  ،حيث أن هذه املمارسة تسمح له ابلتكيف واالتصال ابجملتمع .وهو ما أكده كذلك
"عبد اجمليد مروان "من أن املمارسة الرايضية تنمي يف الشخص املعوق الثقة ابلنفس والتعاون والشجاعة  ،فضال
عن شعوره ابللذة والسرور  ،....كما أن للبيئة واجملتمع واألصدقاء األثر الكبري على نفسية الفرد املعاق .
 .3-6األمهية النفسية :بدأ االهتمام ابلدراسات النفسية منذ وقت قصري ،ومع ذلك حقق علم النفس جناحا
كبريا يف فهم السلوك اإلنساين ،وكان التأكيد يف بداية الدراسات النفسية على التأثري البيولوجي يف السلوك وكان
االتفاق حينذاك أن هناك دافع فطري يؤثر على سلوك الفرد ،واختار هؤالء لفظ الغريزة على أهنا الدافع األساسي
للسلوك البشري ،وقد أثبتت التجارب اليت أجريت بعد استخدام كلمة الغريزة يف تفسري السلوك أن هذا األخري
قابل للتغري ،حتت ظروف معينة إذ أن هناك أطفاال ال يلعبون يف حاالت معينة عند مرضهم عضواي أو عقليا ،وقد
اجته اجليل الثاين إىل استخدام الدوافع يف تفسري السلوك اإلنساين وفرقوا بني الدافع والغريزة ابن هناك دوافع
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مكتسبة على خالف الغرائز املوروثة ،هلذا ميكن أن نقول أن هناك مدرستني أساسيتني يف الدراسات النفسية
ومدرسة التحليل النفسي (سيجموند فرويد ) ،وتقع أمهية هذه النظرية ابلنسبة للرايضة والرتويح أهنا تؤكد مبدئني
هامني :
 .1السماح لصغار السن للتعبري عن أنفسهم خصوصا خالل اللعب .
 . 2أمهية االتصاالت يف تطوير السلوك ،حيث من الواضح أن األنشطة الرتوحيية تعطي فرصا هائلة لالتصاالت
بني املشرتك والرائد ،واملشرتك األخر .
أما مدرسة اجلشطالت حيث تؤكد على أمهية احلواس اخلمس  :اللمس – الشم – التذوق – النظر
السمع يف التنمية البشرية .وتربز أمهية الرتويح يف هذه النظرية يف أن األنشطة الرتوحيية تساهم مسامهة فعالة يف
اللمس والنظر والسمع إذ وافقنا على أنه هناك أنشطة تروحيية مثل هواية الطبخ ،فهناك احتمال لتقوية ما مسي
التذوق والشم ،لذلك فان اخلربة الرايضية والرتوحيية هامة عند تطبيق مبادئ املدرسة احلبشطالتية .
أما نظرية ماسلو تقوم على أساس إشباع احلاجات النفسية  ،كاحلاجة إىل األمن والسالمة  ،وإشباع احلاجة إىل
االنتماء وحتقيق الذات وإثباهتا ،واملقصود إبثبات الذات أن يصل الشخص إىل مستوى عال من الرضا النفسي
والشعور ابألمن واالنتماء  ،ومما الشك فيه أن األنشطة الرتوحيية مثل جماال هاما ميكن للشخص حتقيق ذاته من
خالله( .حزام حممد رضا القزوين  :الرتبية الرتوحيية  ،دار العربية للطباعة  ،بغداد  ، 1978 ،ص) 20 :

 .4-6األمهية االقتصادية :ال شك أن اإلنتاج يرتبط مبدى كفاءة العامل ومثابرته على العمل واستعداده النفسي
والبدين ،وهذا ال أييت إال بقضاء أوقات فراغ جيدة يف راحة مسلية  ،وان االهتمام ابلطبقة العاملة يف تروحيها
وتكوينها تكوينا سليما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة للمجتمع فيزيد كميتها وحيسن نوعيتها ،لقد بني "فرانرد"
يف هذا اجملال أن ختفيض ساعات العمل من  96ساعة إىل  55ساعة يف األسبوع قد يرفع اإلنتاج مبقدار 15
 %يف األسبوع

فالرتويح إذا نتاج االقتصادي املعاصر ،يرتبط به أشد االرتباط ومن هنا تبدو أمهيته االقتصادية يف حياة اجملتمع،
لكن مفكرين آخرين يرون أمهية الرتويح نتجت من ظروف العمل نفسه ،أي من آاثره السيئة على اإلنسان،
كاالغرتاب والتعب واإلرهاق العصيب ،مؤكدين على أن الرتويح يزيل تلك اآلاثر ويعوضها ابلراحة النفسية والتسلية
 .5-6األمهية الرتبوية :ابلرغم من ان الرايضة والرتويح يشمالن األنشطة التلقائية فقد امجع العلماء على ان
هناك فوائد تربوية تعود على املشرتك ،فمن بينها ما يلي :
تعلم مهارات وسلوك جديدين  :هناك مهارات جديدة يكتسبها األفراد من خالل األنشطة الرايضية
على سبيل املثال مداعبة الكرة كنشاط تروحيي تكسب الشخص مهارة جديدة لغوية وحنوية ،ميكن
استخدامها يف احملادثة واملكاتبة مستقبال .
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تقوية الذاكرة  :هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص أثناء نشاطه الرايضي والرتوحيي يكون هلا اثر فعال
على الذاكرة ،على سبيل املثال إذا اشرتك الشخص يف ألعاب مثيلية فان حفظ الدور يساعد كثريا على تقوية
الذاكرة حيث أن الكثري من املعلومات اليت تردد أثناء اإللقاء جتد مكان يف » خمازن « املخ ويتم اسرتجاع
املعلومة من » خمازهنا « يف املخ عند احلاجة إليها عند االنتهاء من الدور التمثيلي وأثناء مسار احلياة العادية
.
تعلم حقائق املعلومات  :هناك معلومات حقيقية حيتاج الشخص اىل التمكن منها ،مثال املسافة بني
نقطتني أثناء رحلة ما ،وإذا اشتمل الربانمج الرتوحيي رحلة ابلطريق الصحراوي من القاهرة اىل اإلسكندرية فان
املعلومة تتعلم هنا هي الوقت الذي تستغرقه هذه الرحلة .

اكتساب القيم  :ان اكتساب معلومات وخربات عن طريق الرايضة والرتويح يساعد الشخص على
اكتساب قيم جديدة اجيابية ،مثال تساعد رحلة على اكتساب معلومات عن هذا النهر ،وهنا اكتساب لقيمة
هذا النهر يف احلياة اليومية ،القيمة االقتصادية ،القيمة االجتماعية كذا القيمة السياسية

 .6-6األمهية العالجية  :يرى بعض املختصني يف الصحة العقلية ،أن الرايضة الرتويح يكاد يكون اجملال الوحيد
الذي تتم فيه عملية "التوازن النفسي" حينما تستخدم أوقات فراغنا استخداما جيدا يف الرتاويح  ( :تلفزيون،
موسيقى ،سينمان رايضة ،سياحة ) شريطة أال يكون اهلدف منها مضية وقت الفراغ ،كل هذا من شأنه أن جيعل
اإلنسان أكثر توافقا مع البيئة وقادرا على اخللق واإلبداع .
وقد تعيد األلعاب الرايضية واحلركات احلرة توازن اجلسم ،فهي ختلصه من التوترات العصبية ومن العمل اآليل،
وجتعله كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد احلياة قد يؤداين إىل احنرافات كثرية ،كاإلفراط يف شرب
الكحول والعنف ،ويف هذه احلالة يكون اللجوء إىل ممارسة الرايضة و البيئة اخلضراء واهلواء الطلق واحلمامات
املعدنية وسيلة هامة للتخلص من هذه األمراض العصبية ،ورمبا تكون خري وسيلة لعالج بعض االضطراابت
العصبية( .حزام حممد رضا القزوين .مرجع سابق  .ص ). 32 – 31 :
 . -7النظرايت املرتبطة ابلنشاط البدين الرايضي املكيف :

من الصعب حصر كل اآلراء حول مفهوم الرتويح بسبب تعدد العوامل املؤثرة عليه واملتأثرة به يف احلياة
االجتماعية املعقدة ،إال انه ميكن حتديد أهم مفاهيمه حسب ما جاء يف التعاريف السابقة ،خاصة تلك اليت
قدمها سيجموند فرويد  Seg Mund Freudوجان بياجيه  Gean Piagetوكارول جروس Karl
 Grosهذه التعاريف انبعة من نظرايت خمتلفة نذكر منها :
 .1-7نظرية الطاقة الفائضة (نظرية سينسر وشيلر ):تقول هذه النظرية أن األجسام النشيطة الصحيحة،
وخاصة لألطفال ،ختتزن أثناء أدائها لوظائفها املختلفة بعض الطاقة العضلية والعصبية اليت تتطلب التنفيس الذي
ينجم عنه اللعب .
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وتشري هذه النظرية إىل أن الكائنات البشرية قد وصلت إىل قدرات عديدة ،ولكنها ال تستخدم كلها يف
وقت واحد ،وكنتيجة هلذه الظاهرة توجد قوة فائضة ووقت فائض ،ال يستخدمان يف تزويد احتياجات معينة ،ومع
هذا فان لدى اإلنسان قوى معطلة لفرتات طويلة ،وأثناء فرتات التعطيل هذه ترتاكم الطاقة يف مراكز األعصاب
السليمة النشطة ويزداد تراكمها وابلتايل ضغطها حىت يصل اىل درجة يتحتم فيها وجود منفذ للطاقة واللعب وسيلة
ممتازة الستنفاذ هذه الطاقة الزائدة املرتاكمة ( .د  /كمال درويش  ،أمني اخلويل  ، :القاهرة  ، 1990 ،ص :
) 227
ومن جهة اثنية ان اللعب خيلص الفرد من تعبه املرتاكم على جسده ،ومن أتثراته العصبية املشحونة من ممارسة
واجباته املهنية واالجتماعية ،ويعترب وسيلة ضرورية للتوازن اإلنساين النفسي وموافقة مع البيئة اليت يعيش فيها

 .2-7نظرية اإلعداد للحياة :يرى كارل جروس " " Karl Grosالذي اندى هبذه النظرية ابن اللعب هو
الدافع العام لتمرين الغرائز الضرورية للبقاء يف حياة البالغني ،وهبذا يكون قد نظر إىل اللعب على انه شيء له غاية
كربى ،حيث يقول أن الطفل يف لعبه يعد نفسه للحياة املستقبلية ،فالبنت عندما تلعب بدميتها تتدرب على
األمومة ،والولد عندما يلعب مبسدسه يتدرب على الصيد كمظهر للرجولة .
وهنا جيب أن ننوه مبا قدمه كارل جروس خاصة يف العالقة بني األطفال يف جمتمعات ما قبل الصناعة
أما يف اجملتمعات الصناعية يقول رايت ميلز " " R . Millsيعوض الرتويح للفرد ما مل يستطع حتقيقه يف جمال
عمله ،فهو جمال لتنمية مواهبه واإلبداعات الكامنة لديه منذ طفولته األوىل واليت يتوقف منوها لسبب الظروف
املهنية ،كما انه يشجع على ممارسة اهلواايت املختلفة الرايضية ،الفنية أو العلمية وجيد اهلاوي من ممارسة هواايته،
فرصة للتعبري عن طاقاته الفكرية وتنميتها يصاحبه يف ذلك نوع من االرتياح الداخلي ،بعكس احلياة املهنية اليت
تضمر منو املواهب واإلبداعات عامة وخاصة يف جمال العمل الصناعي

 .3-7نظرية اإلعادة والتخليص :يرى ستانلي هول " " Stanley Hoolالذي وضع هذه النظرية أن اللعب
ما هو إال مثيل خلربات وتكرار للمراحل املعروفة اليت اجتازها اجلنس البشري من الوحشية إىل احلضارة ،فاللعب
كما تشري هذه النظرية هو ختليص وإعادة ملا مر به اإلنسان يف تطوره على األرض ،فلقد مت انتقال اللعب من
جيل إىل آخر منذ اقدم العصور .
من خالل هذه النظرية يكون ستانلي هول قد اعرتض لرأي كارول جروس ويربر ذلك ابن الطفل خالل
تطوره يستعيد مراحل تطور اجلنس البشري ،اذ يرى أن األطفال الذين يتسلقون األشجار هم يف الواقع يستعيدون
املرحلة القردية من مراحل تطور اإلنسان
 .4-7نظرية الرتويح :يؤكد "جتسي مونس" القيمة الرتوحيية للعب يف هذه النظرية ويفرتض يف نظريته أن اجلسم
البشري حيتاج إىل اللعب كوسيلة الستعادته حيويته فهو وسيلة لتنشيط اجلسم بعد ساعات العمل الطويلة .
والراحة معناها إزالة اإلرهاق أو التعب البدين والعصيب وتتمثل يف عملية االسرتاحة ،االسرتخاء يف البيت أو يف
احلديقة أو يف املساحات اخلضراء أو على الشاطئ …… اخل .
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كل هذه تقوم إبزالة التعب عن الفرد ،وخاصة العامل النفسي ،هلذا جند السفر والرحالت واأللعاب
الرايضية خري عالج للتخلص من العمل النفسي والضجر الناجتني عن األماكن الضيقة واملناطق الضيقة ومزعجاهتا

 .5-7نظرية االستجمام  :تشبه هذه النظرية إىل حد كبري نظرية الرتويح ،فهي تذهب إىل أن أسلوب العمل يف
أايمنا هذه أسلوب شاق وممل ،لكثرة استخدام الفضالت الدقيقة للعني واليد ،وهذا األسلوب من العمل يؤدي
إىل اضطراابت عصبية إذا مل تتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب لتحقيق ذلك .
هذه النظرية حتث األشخاص على اخلروج إىل اخلالء وممارسة أوجه نشاطات قدمية مثل  :الصيد
والسباحة واملعسكرات ،ومثل هذا النشاط يكسب اإلنسان راحة واستجماما يساعدانه على االستمرار يف عمله
بروح طيبة .
 .6-7نظرية الغريزة  :تفيد هذه النظرية ابن البشر اجتاها غريزاي حنو النشاط يف فرتات عديدة من حياهتم،
فالطفل يتنفس ويضحك ويصرخ ويزحف وتنصب قامته ويقف وميشي وجيري ويرمي يف فرتات متعددة من منوه
وهذه أمور غريزية وتظهر طبيعية خالل مراحل منوه .
فالطفل ال يستطيع أن مينع نفسه من اجلري وراء الكرة وهي تتحرك أمامه شانه شان القطة اليت تندفع
وراء الكرة وهي جتري ،ومن مث فاللعب غريزي ،وجزء من وسائل التكوين العام لإلنسان ،وظاهرة طبيعية تبدو
خالل مراحل منوه .
 .8معوقات النشاط البدين الرايضي املكيف :
مثة عوامل اجتماعية واقتصادية مؤثرة يف النشاط الرايضي للمعوقني ،فهو نتاج جمتمع يتأثر ويؤثر يف
الظروف االجتماعية وتكفي املالحظة العلمية للحياة اليومية من ان تكشف عن متغرياته السوسيولوجية والنفسية
والبيولوجية واالقتصادية
وتشري كل الدراسات اليت جرت يف بعض الدول األوروبية لتقدير الوقت الذي يقضيه األفراد يف العديد من
نشاطات الرايضة الرتويح إال أن كل من حجم الوقت والرتويح ونشاطاته يتأثر ابلعديد من املتغريات أمهها :
 .1-8الوسط االجتماعي :إن العادات والتقاليد تعترب عامال يف انتشار كثري من نشاطات اللهو والتسلية
واللعب ،وقد تكون حاجزا أمام بعض العوامل األخرى .

يرى "دومازودين " ان كثري من سكان املناطق الريفية ال يشاهدون السينما اال قليال ،الن عادات هؤالء
الريفيني مقت السينما وقد جاء يف استقصاء جزائري  ،أن شباب املدينة أكثر ممارسة لألنشطة الرايضية من شباب
األرايف ،وتزيد الفروق اكثر من انحية اجلنس ،ومن أسباب ذلك أن تقاليد الريف ال تشجع على هذا النشاط
وخاصة عند الفتيات وختتلف أشكال اللهو واللعب يف ممارسة األفراد هلذا النوع من التسلية أو كرههم هلا ،حبسب
ثقافة اجملتمع ونظمه املؤثرة ،فقد بني لوسشن " " Luschenيف دراسته للنشاط الرايضي وعالقته ابلنظام الديين،
يف دراسته على عينة بلغت  1880شخص يف أملانيا الغربية مارس دايانت خمتلفة ،إىل أن النشاط الرتوحيي يتأثر
بعوامل ثقافية ودينية والوسط االجتماعي عموما
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 .2-8املستوى االقتصادي :تعاجل هذه النقطة من حيث استطاعة دخل العمال إلشباع حاجاهتم الرتوحيية يف
حياة اجتماعية يسيطر عليها اإلنتاج املتنامي لوسائل الراحة والتسلية والرتفيه .
يبدوا من خالل كثري من الدراسات ان دخل العامل حيدد بدرجة كبرية استهالكه للسلع واختياراته لكيفية
قضاء وقت الفراغ عند املوظفني أو التجار او اإلطارات السامية.
كما الحظ " سوتش " أن هناك بعض األنواع من الرتويح ترتبط بكمية الدخل فكلما ارتفعت زادت
املصاريف اخلاصة ابلرتويح  ،كاخلروج إىل املطاعم ومصروفات العطل والسياحية ،أو تزايد الطلب على احلاجات
الرتوحيية .
وجاء يف دراسة مصرية أن نسبة كبرية من العمال يفضلون قضاء وقت فراغهم يف بيوهتم على الذهاب إىل
السينما وذلك لتفادي مصاريف ال طائل منها يف نظر العمال( .حسن الساعايت  ،الطبعة الثالثة  ،بريوت ،
 ، 1980ص ) . 319 :
والذي ميكن استنتاجه من خالل ما سبق أن اختيار الفرد لكيفية قضاء أوقاته احلرة أو أسلوب نشاطه الرتوحيي
ومنطه يتأثر مبستوى مداخل األفراد وقدرهتم املادية لذلك .

 .3-8السن :تشري الدراسات العلمية إىل أن العاب األطفال ختتلف عن العاب الكبار وأن الطفل كلما منى وكرب
يف السن قل نشاطه يف اللعب .
يشري سولينجر " " Sullengerإىل أن األطفال يف هناية مرحلة الطفولة املتأخرة وبداية مرحلة املراهقة
أتخذ نشاطاهتم أشكاال أخرى غري اليت كانوا ميارسوهنا من قبل  ،وذلك كالقيام مبشاهدة التلفزيون واالستماع
للموسيقى والقراءة وممارسة النشاط الرايضي .
أن كل مرحلة عمر مير هبا اإلنسان هبا سلوكا ته الرتوحيية اخلاصة  ،فالطفل ميرح والشيخ يراتح  ،يف حني
ان الشباب يتعاطون أنشطة حسب أذواقهم ،ففي دراسة بفرنسا "  " 1967وجد ان مزاولة الرايضة تقل تدرجييا
مع التقدم يف العمر حىت تكاد تنعدم يف عمر  60عاماRoymond . Tomas , Paris ) 1983 , .
) P : 71 – 72

 .4-8اجلنس :تشري الدراسات العلمية إىل أن أوجه النشاط اليت ميارسها الذكور ختتلف عن تلك اليت مارسها
البنات فالبنات يف مرحلة الطفولة تفضل اللعب ابلدمى واأللعاب املرتبطة ابلتدبري املنزيل  ،بينما يفضل البنني
اللعب ابللعب املتحركة وابللعب اآللية والعاب املطاردة .
ولقد أوضحت دراسات هونزيك " " Honzikأن البنني مييلون إىل اللعب العنيف اكثر من البنات
وان الفروق بني اجلنسني تبدو واضحة فيما يرتبط ابلقراءة واالستماع إىل برامج اإلذاعة ومشاهدة برامج التلفزيون
كما أوضحت دراسة اليزابيث تشايلد " " E . Childإن البنات والبنني يف مرحلة الطفولة من سن - 3
12سنة مييلون إىل النشاطات البدنية واإلبداعية والتخيلية .
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إال أن ترتيب تلك النشاطات لدى البنني ختتلف حيث أتيت ممارسة النشاطات البدنية لدى البنات يف الرتتيب
األخري.
 .5-8درجة التعلم  :لقد أكدت كثري من الدراسات االجتماعية إن مستوى التعليم يؤثر على أذواق األفراد
حنو تسلياهتم وهواايهتم  ،منها ما جاء هبا "دوما زوديب" إذ بني أن الرتبية والتعليم توجه نشاط الفرد عموما يف
اختياره لرتوحيه …  ،خاصة وأن إنسان اليوم يتلقى كثريا من التدريبات يف جمال الرتويح أثناء حياته الدراسية  ،مما
قد يريب أذواقا معينة هلواايت رمبا قد تبقى مدى احلياة .
كما أوضحت دراسة بلجيكية إن اختيار األفراد ألنواع الربامج اإلذاعية املقدمة تتنوع حسب املستوى التعليمي
( ابتدائي  ،اثنوي  ،جامعي … ) .
وان اجلامعيون يفضلون املوسيقى واحلصص العلمية واألدبية بينما ذوي املستوى االبتدائي أكثر ولعا ابملنوعات
الغنائية واأللعاب املختلفة
والذي ميكن استنتاجه من خالل نتائج الدراسات أن هناك اختالف واضح يف كيفيات قضاء الوقت احلر
وممارسة الرتاويح حبسب مستوى تعليم األفراد .
 . 6-8اجلانب التشريعي :مبعىن أن معظم اجملتمعات ليس لديها تشريعات كافية يف رعاية ذوي االحتياجات
اخلاصة والتكفل هبم خاصة منها احلق يف ممارسة األنشطة الرايضية مبختلف ألواهنا خصوصا يف الدول العربية وتوفري
اخلدمات الرايضية والرتوحيية للخواص ،مما يشكل عائقا يف تقدمي اخلدمات الضرورية هلذه الفئة.
– نبذة اترخيية حول رايضة املعاقني يف العامل :
 تعود نشأة رايضة املعاقني إىل الطبيب اإلجنليزي لودفينج جومان مبستشفى ستوك مانديفل إبجنلرتا ،حيثكانت يف خمتلف العصور السابقة لذلك تتضمن العالج الطيب للمعاقني ابإلعتماد على العالج البدين و التمرينات
الرايضية التأهيلية ،و تطور مفهومها و جمال إستعماهلا خالل العصور ليقصد هبا التمرينات البدنية العادية أو

العالج التأهيلي و هذا كما ذكرها أرسطو (  250 ،305ق م )  ،و أستخدمها العامل الكبري إبن سينا ( 970
م ) حيث أشار أن العالج الطيب يلزم أن يتضمن يف حاالت عديدة التمرينات البدنية لتحسني صحة الفرد ،أما
يف القرون الوسطى فقد نشر مريكورايل (  1607 ،1530م ) كتاب يف التمرينات الرايضية يؤيد به فكرة األمهية
العالجية ابلتمارين الرايضية لفئة املعاقني ،إال أن املراحل السابقة مل تكن سوى أفكار و أراء حول مدى إسهام
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اجملال الرايضي يف تنمية شخصية املعاق ،إىل أن جاء الطبيب اإلجنليزي السري لودفينج جومان الذي ترجم تلك
األفكار بشيئ ملموس يف الواقع و كان ذلك إابن احلرب العاملية الثانية و بعدها ،و بدأ بتجسيد الفكرة عندما
الحظ فقدان الثقة و اليأس من احلياة عند املصابني ابلشلل و املقيمني مبستشفى ستوك مانديفل إبجنلرتا ،ففكر
حينها إبنشاء ألعاب رايضية للمشلولني سنة  1948م و هذا ليساعد املعاقني على رفع معنوايهتم و توازهنم
النفسي و اجلسمي ،و إعادة إدماجهم اإلجتماعي بواسطة نشاطات رايضية تتناسب و قدراهتم البدنية و احلركية
 (.أمحد تركي  ،2003 :ص) 102
 و من بني األسباب األخرى اليت ساعدت على ظهور رايضة املعاقني هو تغري نظرة اجملتمع و إجتاهاهتم حنوهمو هذا بعد احلرب العاملية الثانية و ما خلفته من ماليني املعاقني ،حيث جتاوز عدد املعاقني يف فرنسا وحدها ( 05
ماليني معاق ) من جراء احلرب ،فتغريت النظرة للشخص املعاق على أنه شخص عادي ميكن له أن يدمج يف
اجملتمع و يتمتع بكافة احلقوق اليت تضمن له سبل العيش الكرمي ،كما أدت الطفرة يف جمال الطب و تطور
أساليب العالج الطبيعي ابلنهوض حبركة التأهيل البدين و تطوير أجهزة التعويض ،مما مسح ابإلرتقاء مبستوى رايضة
املعاقني ،فضال عن ظهور تشريعات دستورية و إجتماعية خاصة ابملعوقني
 مل تتأخر الرتبية البدنية و الرايضية كنظام تربوي و ال سيما املكيفة منها على تقدمي خدمات للمعاقني يفجمال إعادة التكييف و التأهيل البدين و النفسي و التحسني احلركي فهي تعمل على التقليل من األاثر السلبية

النامجة عن اإلعاقة و ابلتايل تعترب الرايضة كعامل تعويض أساسي ابلنسبة هلذه الفئة من اجملتمع .
( رواب عمار  ،2001 :ص )14
 و بتطور اإلهتمام العاملي مبنظمات الرعاية الرايضية للمعاقني ،و هذا بتنظيم املسابقات بني أكرب عدد منهم ،زاد اإلهتمام إبنشاء نوادي خاصة هبذه الفئة ،فأنشأ أول اندي رايضي أبملانيا يدعى بنادي الصم ،حيث مارس
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فيه املعاقون أنواعا خمتلفة من الرايضات و بزايدة اإلهتمام أكثر أنشأ يف إجنلرتا اندي للمعاقني ،و الذي بدوره

نظم العديد من املسابقات و املنافسات الرايضية السنوية مبستشفى ستوك مانديفل ،و خاصة مسابقات البرت
أبنواعه املختلفة ،و توسع جمال املنافسات ليشمل أنواعا خمتلفة من اإلعاقات مع ظهور التصنيف الطيب لتقسم
املعاقني حىت و لو كانت نفس اإلعاقة ،و هذا إلعطاء هذا النمط من املنافسات صبغة األمهية من خالل املنافسة
العادلة و املتكافئة بني املعاقني من نفس نوع اإلعاقة .
 إن إنتشار رايضة املعاقني يف عدد كبري من الدول ساهم يف دخول هذا النوع من الرايضات جمال املنافساتالعاملية ،و ذلك بنفس األمهية اليت حتضى هبا رايضة األصحاء و فيما يلي ميكن أن نوجز أهم املراحل اليت مرت هبا
رايضة املعاقني من خالل أتسيس النظمات و اإلحتادايت و النوادي و البطوالت و هي كما يلي :
  1944م  :أدخل السري لودفينج جومان رايضة املعاقني مبستشفى ستوك مانديفل اإلجنليزي .  1947م  :أول بطولة تنافسية للمعاقني ابلشلل و البرت(مستخدموا الكراسي املتحركة) مبناسبة إقامة الدورةاألوملبية الصيفية بلندن يف مستشفى ستوك مانديفل حتت إشراف الدكتور جومان .
  1960م  :إنشاء اإلحتاد الدويل لرايضة املعاقني مرتبطا إبحتادات احملاربني القدماء يف فرنسا .  1964م  :أتسيس املنظمة الدولية لرايضة املعاقني برعاية اإلحتاد الدويل ملصايب احلروب .  1970م  :أول بطولة عاملية ملختلف أنواع اإلعاقة ( املكفوفون ،الصم  ..إخل ) حتت رعاية اإلحتادالفرنسي لرايضة املعاقني .

  1972م  :إجراء الدورة األوملبية للمعاقني ابلشلل أبملانيا مواكبة للدورة األوملبية الصيفية لألصحاء .  1974م  :إجراء بطولة العامل ملختلف أنواع اإلعاقة يف إجنلرتا ( شارك فيها  26دولة )  1980م  :الدورة األوملبية للمعاقني هبولندا ( خمتلف أنواع اإلعاقة ) ،كما تويف يف نفس السنة السريلودفيج جومان و بدأت اإلحتادايت الرايضية للمعاقني يف اإلنفصال .
18
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 1981 -م  :ومت يف هذه السنة :

 أتسيس إحتاد منفصل لرايضة املكفوفني . أتسيس إحتاد منفصل لرايضة الشلل التشنجي .  1984م  :إجراء الدورة األوملبية السابعة للمعاقني ( خمتلف أنواع اإلعاقة ) يف الوالايت املتحدة األمريكيةو أفتتحها الرئيس روانلد رجيان .
 مث تواىل إنشاء إحتادات أوربية و عربية لرايضة املعاقني ،و قد مشلت نشاطات تلك اإلحتادايت رايضاتلذوي اإلعاقة الشديدة و املركبة  ،كما ظهرت أيضا القواعد الدولية املعدلة للمنافسات الرايضية للمعاقني و أعيد
إنضمام اهليئات يف جلنة عمل مشرتك تدعى " اللجنة الدولية للتعاون " و كان هدفها تنظيم مواجهات عاملية
( أسامة رايض  ،2000 :ص) 30،31

موحدة لرايضة املعاق
 – 2اتريخ رايضة املعوقني يف اجلزائر :

 لقد عاىن املعوق قبل اإلستقالل الكثري من املشاكل و التهميش كباقي أفراد الشعب اجلزائري يف مجيعاجملاالت بسبب السياسة املتعفنة للمستعمر الذي حاول طمس هوية الشعب اجلزائري .
 وبعد اإلستقالل بدأ اإلهتمام بوضعية املعوقني يتحسن تدرجييا من خالل الربامج املختلفة اليت هتدف إىلإعادة إدماج هذه الفئة إبنشاء مراكز التكوين املهين و إعادة التكفل هبم بطريقة منظمة ،و بعد ظهور فكرة إنشاء

الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني و ذوي العاهات يف  19فيفري  1979مت إعتمادها كهيئة مكلفة ابلتنظيم عام
 ، 1981فبدأ العمل لتحسني و تطوير الرايضة عند فئة املعوقني حيث توجد  36رابطة والئية مسجلة و 116
مجعية تظم ما يفوق ال  2000رايضي معاق و مارس عدة أنواع من الرايضات منها ألعاب القوى  ،كرة السلة ،
الثقافة البدنية  ،السباحة  ،تنس الطاولة ،كرة الطائرة ابجللوس .
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 -وابلرغم من املشاكل اليت تعاين منها فئة املعوقني اليوم إال أن النتائج تدعوا إىل املزيد من اإلهتمام وبذل

اجلهد يف سبيل الوصول إىل ضمان حقوق املعاق و أحقيته أبن ينعم ابلراحة و األمان يف وطنه و بني أفراد أسرته
على أساس أنه مواطن عادي له حقوقه و عليه واجبات ،و هذا يضمن له التكيف النفسي و اإلجتماعي إنطالقا
من تقبله ملا له و تقديره اإلجيايب ملا لديه من قدرات و إمكانيات ،و من أجل حتقيق ذلك ظهرت الفيدرالية
اجلزائرية لرايضة املعوقني (  ) fashiو اليت كان هدفها :
 -1تنمية النشاطات الرتبوية و الرايضية اخلاصة ابملعوقني .
 -2العمل التحسيسي و اإلعالمي :
أ -حنو السلطات العمومية .
ب -حنو الرأي العام و ابخلصوص املعاقني و عائالهتم .
 و يتجسد هذا من خالل : التظاهرات الرايضية و الثقافية ابلتعاون مع وسائل اإلعالم و خمتلف مسؤويل القطاعات . تنظيم مراكز العطل لألشخاص املعوقني من خالل مؤطرين متكونني يف الفيدرالية كما هتدف الفيدراليةمن جهة أخرى إىل جتسيد الشعار " املشاركة اجلماعية و املتكافئة ".
( ) Mr. noureddine boutaiba- : 1996

 كما تعترب الفيدرالية أن الرايضة و األنشطة الرتبوية املوجهة حنو املعوقني هي وسيلة هامة إلدماج هده الفئةإجتماعيا .
 - 3نبذة اترخيية حول النشاط الرايضي املكيف يف اجلزائر :
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 -مت أتسيس الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني و ذوي العاهات يف  19فيفري  1979و مت إعتمادها رمسيا

يف فيفري  ،1981و عرفت هذه الفدرالية عدة صعوابت بعد أتسيسها خاصة من اجلانب املايل و إنعدام
اإلطارات املتخصصة يف هذا النوع من الرايضة و كانت التجارب األوىل لنشاط الفدرالية ( )chuيف تقصراين و
كذلك يف مدرسة املكفوفني ابلعاشور وكذلك يف ( )cmppيف بومساعيل ،و مت يف نفس السنة تنظيم األلعاب
الوطنية و هذا إبمكانيات حمدودة جدا ،و يف سنة  1981إنظمت اإلحتادية اجلزائرية لرايضة املعوقني لإلحتادية
الدولية ( )ismgfو كذلك لفدرالية املكفوفني كليا و جزئيا ( )ibsaو يف سنة  1983مت تنظيم األلعاب الوطنية
يف وهران (من  24إىل  )30سبتمرب حيث تبعها عدة ألعاب وطنية أخرى يف السنوات اليت تلتها يف خمتلف أحناء
الوطن و شاركت اجلزائر أول مرة يف األلعاب اإلفريقية سنة  1991يف مصر ،و كانت أول مشاركة للجزائر يف
األلعاب األوملبية اخلاصة ابملعوقني سنة  1992يف برشلونة بفوجني أو فريقني ميثالن ألعاب القوى و كرة املرمى ،و
كان لظهور عدائني ذوي املستوى العاملي يف اجلزائر دافعا قواي لرايضة املعوقني يف بالدان .
 و قد سطرت الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني و ذوي العاهات عدة أهداف متكاملة فيما بينها و علىرأسها :
أ -تطوير النشاطات البدنية و الرايضية املكيفة املوجهة لكل أنواع اإلعاقات إبختالفها و يتم حتقيق اهلدف
ابلعمل التحسيسي و اإلعالم املوجه للسلطات العمومية و ملختلف الشرائح الشعبية و يف كل أحناء الوطن و
خاصة األشخاص املعوقني .

ب -العمل على تكوين إطارات متخصصة يف امليدان (ميدان النشاط البدين و الرايضي املكيف ) و هذا
ابلتعاون مع خمتلف املعاهد الوطنية و الوزارة و الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني حيث تكون منخرطة يف عدة
فدراليات دولية و عاملية و منها :
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 -1اللجنة الدولية للتنسيق و التنظيم العاملي للرايضة املكيفة (.)i.C.c
 -2اللجنة الدولية للتنظيم العاملي لرايضة املعوقني ذهنيا (.)i.P.c

 -3اجلمعية الدولية لرايضة املتخلفني و املعوقني ذهنيا (.)in as-fmh
 -4الفدرالية الدولية لرايضة الكراسي املتحركة (.)ismw
 -5الفدرالية الدولية لكرة السلة فوق الكراسي املتحركة (.)iwbf
 -6اجلمعية الدولية للرايضات اخلاصة لألشخاص ذوي إعاقات حركية خميمة ( ،)CP-israو فيها من
الفدراليات و اجلمعيات و اللجان الدولية العاملية .
 و قد كان للمشاركة اجلزائرية يف خمتلف األلعاب على املستوى العاملي و على رأسها األلعاب االوملبية يف سنة 1992يف برشلونة و سنة  1996يف أطلنطا جناحا كبريا و ظهور قوي للرايضيني املعوقني اجلزائريني و خاصة يف
إختصاص ألعاب القوى ،و منهم (عالق حممد) يف ( )400-200-100مرت ،و( بالل فوزي) يف إختصاص
( )5000-1500-800مرت  ( .منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني  ،2000 :ص) 06،07
 - 4تعريف النشاط البدين الرايضي املكيف :
 هو عملية تطوير و تعديل يف طرق ممارسة األنشطة الرايضية مبا يتالءم و قدرات األفراد ذوي اإلحتياجاتاخلاصة ،و يتناسب مع نوع و درجة اإلعاقة لديهم .

 كما تعترب األنشطة البدنية املكيفة مبثابة جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذ يف بعض األنشطة الرايضية سواء منحيث التعديل يف األداء البدين ،أو التعديل يف بعض النواحي القانونية ،أو يف بعض اخلطوات التعليمية و النواحي
املهارية حىت ميكن للمعاقني ممارسة األنشطة البدنية و الرايضية بصورة أمنة و فعالة .
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 -و تعرفها اجلمعية األمريكية للصحة و الرتبية البدنية و الرتويح أبهنا عبارة عن جمموعة من الربامج املتطورة

و املتنوعة من األنشطة و األلعاب الرايضية اليت تتناسب مع قدرات املعاقني ،إذ ميكنهم ذلك من إشباع رغباهتم يف
مم ارسة أنشطة رايضية تعود عليهم ابلنفع ،و تسهم يف إستغالل قدراهتم  ( .طه سعد علي ،أمحد أبو الليل :
 ،2005ص) 24
 و هبذا ميكن إعتبار األنشطة البدنية املكيفة مبثابة الدافع األساسي جلميع أفراد اجملتمع حيث يتفق هذامع الطبيعة الذاتية لألفراد و اليت ميل بطبيعتها للنشاط احلركي  ،و النشاط احلركي أساس النشاط البدين يف برامج
األنشطة الرايضية على مستوى املناهج الدراسية و اجلامعية ،خاصة و أن مفهوم الرايضة قد حتول من املفهوم
الضيق و النظر إليه على إعتبار أنه من أنواع الرتفيه و التسلية و الرتويح عن النفس ،ابإلضافة إىل أن ممارسة
األنشطة املختلفة حتتاج إىل جمهود بدين و حركي يعود بفوائد فيزيولوجية تتمثل يف :
* التخلص من الضعف العصيب
* تعترب من أفضل الوسائل للراحة و االسرتخاء
* تعمل على رفع كفاءة أجهزة اجلسم املختلفة
* تعمل على اإلستفادة من الطاقة الزائدة و إستثمارها يف أعمال مفيدة
( حممد كامل عفيفي عمر ،1998 :ص) 103
 – 5تنظيم رايضة املعاقني حركيا يف اجلزائر :
 -تتم عملية تنظيم و ختطيط الربامج الرايضية لفئة املعاقني حركيا من طرف كل من :

 - 01الكنفدرالية اإلفريقية لرايضة املعوقني وذوي العاهات ( .)C.A.S.H.I
 - 02الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني و ذوي العاهات ( .)F.A.S.H.I
 - 03الرابطات الوالئية لرايضة املعاقني .
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 - 04الفروع البلدية لرايضة املعوقني .

 كما أنه يوجد نوعان من الوصاية : - 01وصاية تقنية  - 02 /وصاية إدارية
 كما تتكون الرابطات الوالئية لرايضة املعوقني من : - 01الرئيس  - 02 / .انئب الرئيس .
 - 03أمني اخلزينة  - 04 / .األمانة العامة .
 - 05املدير التقين للوالية  - 06 / .املسؤول اإلداري و ثالثة أعضاء آخرين .
مت إحصاء حوايل  15ابملائة معوق حسب اإلحصاء العام للسكن و السكان يف مجيع والايت الوطن ،و كانت
أسباب اإلعاقة نتيجة حوادث املرور و العمل و أسباب أخرى متعلقة ابألمراض الوراثية ،و اجلزائر و كغريها من
الدول و من خالل ما جاء به دستورها ضمن املادة  31فمن بني أهم أهداف مؤسساهتا ضمان مساواة كل
املواطنني و املواطنات يف احلقوق و الواجبات دون تفريق بني األصحاء و املعوقني ،كما مل يصنف الدستور
اجلزائري املعاقني بشكل واضح إىل فئات كونه إعتمد على جانب الرعاية التأهيلية ،و أقتصر املرسوم رقم – 80
 59على ذكر املراكز الطبية الرتبوية و املتخصصة يف تعليم املتخلفني عقليا و بصراي و حسيا و حركيا مع إمهال
متعددي اإلعاقة .
و اهتم التشريع اجلزائري برعاية فئة املعوقني حركيا من خالل العديد من املواد اليت تتضمن جمانية التعليم و
تكافؤ الفرص ،و هذا ما جاءت به املادة  53من الدستور و قانون محاية األشخاص املعوقني و تربيتهم املؤرخ يف

 14ماي  ، 2003حيث ورد فيه أنه من بني أهم أهداف هذا البند هو إجبارية الرتبية و التكوين املهين ،و
إعادة التدريب الوظيفي و التكيف ،أما فيما خيص عملية تقييم و تنظيم إمتحاانت هذه الفئة فقد صدر قرار
وزاري مشرتك بني وزاريت التشغيل و التضامن و الرتبية الوطنية و كان ذلك يف ماي . 2003
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( اجلريدة الرمسية ،العدد  : 34ماي ) 2003

 و حسب ما وفاان به إحتاد املعوقني حركيا لوالية اجلزائر الذي أحصى ما ال يقل عن  5000معوقا حركياعلى مستوى العاصمة فقط ،و هو مؤشر يدل على ضم الوالية لعدد كبري من هذه الفئة و اليت حتتاج إىل تكاثف
اجلهود و التنسيق احملكم بني خمتلف اجلمعيات و املنظمات و االحتادايت الحتواء الوضع و مساعدة هذه الفئة
لتجاوز بعض الصعوابت اليت قد تصادفهم يف حياهتم إنطالقا من تقبلهم ملا لديهم و الوصول هبم إىل التقدير
اإلجيايب لذاهتم  ( .منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعوقني و ذوي العاهات  :نوفمرب  ،2000ص) 07
- 6اساليب تعديل األنشطة الرايضية :
 تتضمن األنشطة البدنية و الرايضية املعدلة إجراءات قد تتخذ يف بعض األنشطة الرايضية ،سواءا يفتعديل األداء الفين ،أو تعديل بعض النواحي القانونية حىت ميكن لذوي اإلحتياجات اخلاصة ممارسة هذه
األنشطة ،و يتمكن القائمون على التدريب من اإلرتقاء ابملهارات احلركية و القدرات البدنية هلوالء املعاقني ،و
ميكن أيضا حتقيق أكرب قدر من الوقاية حسب درجة اإلعاقة ،مما يسهم يف املشاركة بفاعلية يف برامج األنشطة
الرايضية و ابلتايل حتقيق األهداف املرجوة من املمارسة الرايضية ،و هبذا فإن طرق تعديل األنشطة الرايضية خيتلف
حسب اجلزء املكيف ،و تتنوع التعديالت كما يلي :

أ – التعديل يف النواحي القانونية :
 هناك قوانني حتكم كل نشاط رايضي و تنظم ممارسته ،و ميكن للمدرب أو املدرس أن يقوم أثناء التدريببتعديل بعض نواحي القانون و أنخذ على سبيل املثال :
25
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ميكن إلغاء قاعدة التسلل يف كرة القدم .

ميكن إلغاء التماس ابلنسبة لألطفال املعاقني ذهنيا يف املدرسة .
ميكن السماح بلمس الكرة ابليد للمعاقني ذهنيا يف املدرسة .
ب – التعديل يف عدد االعبني :
 كل نشاط رايضي له عدد حمدد من الالعبني ،ميارس من خالهلم النشاط ،و ميكن أن نزيد عدد الالعبني أونقلل منهم فمثال :
ميكن أن نزيد عدد الالعبني يف كرة السلة للتالميذ يف املدرسة .
ميكن أن نقلل من عدد الالعبني يف مبارة لكرة القدم .
ج – التعديل يف األداء املهاري للحركة :
 لكل مهارة حركية يف كل األنشطة الرايضية طرق فنية يف األداء ،و عند عملية التعلم البد أن نطبق هذهالطرق الفنية ،و لكن ميكن تعديل ذلك مع التالميذ أو الالعبني املعاقني و ذلك ابإلستغناء عن بعض اخلطوات و
على سبيل املثال :
ميكن ممارسة رايضة الوثب الطويل من الثبات بدال من احلركة .
ميكن ممارسة مهارة دفع اجللة من املواجهة ،أو من على الكرسي حلاالت برت الطرف السفلي .
ميكن اإلستغناء عن مهارة تنطيط الكرة يف كرة السلة للمعاقني على الكراسي املتحركة

د – التعديل يف األدوات :
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 -لكل نشاط رايضي أدوات نستخدمها أثناء املمارسة فعلى سبيل املثال أنخذ رايضة تنس الطاولة

حيث مارس بواسطة مضرب و على طاولة من األدوات ميكن التعديل فيها إبستخدام أدوات أخرى
مساعدة يف األداء الرايضي مثل :
تعديل يف وضع شبكة كرة الطائرة ابلنسبة حلاالت الشلل و برت الطرف السفلي عند ممارسة كرة الطائرة
من وضع اجللوس .
زايدة قطر حلقة كرة السلة للمعاقني ذهنيا داخل املدرسة .
إستخدام كرسي اثبت أثناء دفع اجللة حلاالت برت الطرف السفلي .
( طه سعد علي ،أمحد أبوالليل  ،2005 :ص) 27،28
 و هبذا ميكن تلخيص أساليب تعديل األنشطة البدنية يف النقاط التالية :* تقليل الزمن الكلي لألداء و ساحة اللعب .
* التعديل يف قواعد اللعبة .
* تبسيط التمارين البدنية .
* التقليل من وزن و طول و إرتفاع األدوات املستعملة .
* زايدة عدد أفراد الفريق و ذلك لتقليل املسؤولية .
* السماح ابلتغري املستمر أثناء اللعب .
* تقسيم النشاط على الالعبني تبعا للفروق الفردية .
 كما جيب على املدرب أو املدرس السماح ألي العب ابخلروج من املباراة عند التعب أو ظهور أيأعراض اإلرهاق نتيجة إلشرتاكهم يف اللعب أو لزايدة محل التدريب عليهم و على املدرب التقييم املستمر للربانمج
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و الالعبني ليتعرف على نواحي الضعف و القوة و تشخيص احلالة التدريبية و إجراء التعديالت املالئمة على
الربانمج .
 - 7أمهية و أهداف ممارسة األنشطة البدنية و الرايضية املكيفة للمعاقني :

 تعد املمارسة الرايضية ذات أمهية قصوى للمعاقني مبا يفوق أمهيتها لألصحاء فضال عن كوهنا ذات أهدافعالجية و بدنية و إجتماعية و أتهيلية ،و فيما يلي سنتناول أمهيتها و أهدافها لدى فئة املعاقني :
 -1-7أوال  :األهـمـي ــة :
 ميكن تلخيص الفوائد النامجة عن املمارسة الرايضية لدى فئة املعاقني يف النقاط التاليةتساهم الرتبية البدنية يف تطوير اللياقة و الصحة البدنية ،و خاصة فيما يتعلق بوظائف األجهزة و
األعضاء احليوية كالقلب و الرئتني .
تنمية و تطوير املهارات احلركية األساسية كاملشي و اجلري و الوثب ....إخل .
تنمية و تطوير املهارات احلركية اخلاصة ابألنشطة الرايضية كالركل و الرمي و اللقف  ....إخل .
تنمية و تطوير اللياقة الصحية و النفسية فيما يتعلق ابلتوتر و القلق و اإلكتئاب و اإلضطراابت النفسية .
تنمية و تطوير العالقات اإلجتماعية و التفاعل اإلجتماعي ،و زايدة القدرة على التواصل مع اجملتمع ،و
إمكانية التأثري و التأثر ابجملتمع احمليط به من خالل اإلشرتاك يف املبارايت و التدريبات مع الزمالء يف
الفريق ،و مع الفرق األخرى .
زايدة النواحي املعرفية و إكتساب خربات و معلومات رايضية من خالل ممارستهم
ملختلف األنشطة الرايضية و ذلك عن طريق  ( :معرفة اتريخ اللعبة – معرفة مهارات اللعبة – معرفة النواحي
القانونية – معرفة عناصر اللياقة البدنية املرتبطة ابللعبة ) .
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تنمية روح اإلنتماء للوطن و الفريق و اجملتمع و ذلك من خالل املشاركة يف البطوالت العاملية و القارية

املختلفة .
اإلستثمار الفعال لوقت الفراغ و اإلبتعاد عن األنشطة السلبية اليت تضر ابلفرد و اجملتمع .
تنمية روح الكفاح و بذل اجلهد ،و اإلعتماد على النفس يف قضاء متطلبات احلياة و عدم اإلعتماد على
الغري يف األمور احلياتية .
اخلروج من العزلة و اإلنطواء و زايدة القدرات و العالقات اإلجتماعية اليت تعود ابلنفع للفرد املعاق و
اجملتمع الذي يعيش فيه .
( طه سعد علي ،أمحد أبوالليل  ،2005 :ص) 30،31
 – 2 – 7ثـانيــا  :األه ـ ـ ــداف :
 تكمن أهداف النشاط البدين املكيف فيما يلي :* تنمية املهارات احلركية األساسية ملواجهة متطلبات احلياة ،كاملشي و اجلري و تغيري اإلجتاه وحفظ التوازن و
املتوافقات اليت تساعد على املشاركة يف أنشطة احلياة املتعددة .
* تنمية التوافق العصيب و ذلك إبستخدام أجهزة اجلسم السليمة ألداء النمط احلركي املناسب و النغمة العضلية
للعضالت السليمة ،و اإلتزان ألجهزة اجلسم الوظيفية .
* تنمية اللياقة البدنية و املهنية الشاملة مبا يتناسب مع نوع اإلعاقة و درجتها ،وذلك لعودة اجلسم إىل أقرب ما
يكون طبيعيا بزايدة قدرته على العمل و كفاءته يف مواجهة متطلبات احلياة
* العمل على تقوية أجهزة اجلسم احليوية و اإلتزان جلميع أجهزة اجلسم املختلفة ،كاجلهاز العضلي و الدوري
التنفسي و غريها من األجهزة .
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* تصحيح اإلحنرافات القوامية و احلد منها ،وعالج بعض اإلحنرافات اليت توجد نتيجة لإلعاقة ،حىت تتاح
ألجهزة اجلسم حيوية العمل على أكمل وجه .

* تنمية اإلحساس أبوضاع اجلسم املختلفة ،كاإلحساس ابملكان ومعرفة احلجم و املساحة اليت يتحرك فيها اجلسم
وإمكانية حركته يف البيئة احمليطة به .
* زايدة قدرات املعاق للممارسة الرتوحيية وإستغالل وقت الفراغ يف أنشطة تروحيية تعود عليه ابلفائدة ،مما
يساعده على إكتساب السلوك السوي التعاوين ،وتنمية حب اجلماعة وحب الوطن ورفع الروح املعنوية .
* إكتساب مهارات حركية تساعد على زايدة اإلنتباه و حسن التصرف و التفكري يف ممارسة األنشطة الرايضية
* تنمية اإلجتاهات السلمية حنو الشخصية السوية و احلساسية الزائدة ،وزايدة الثقة ابلنفس
و ابلغري ،و تنمية قدراته و تكييف نزاعاته و ميوله بطريقة تساعده على إكتساب املهارات
* اإلعتماد على النفس يف قضاء احلاجيات و عدم اإلعتماد على الغري ،مع إمكانية العيش مستقال معتمدا على
الذات فقط  ( .حلمي إبراهيم ،ليلى السيد فرحات  ،1998 :ص ) 50
 -8أسس النشاط البدين و الرايضي املكيف :
 يعمل النشاط البدين و الرايضي املكيف إىل حد معني على حتقيق أهداف الرتبية العامة و تتلخصهذه األسس حسب " عادل خطاب " وكما حددها معظم العلماء الرتبويون يف إاتحة الفرصة لألفراد و
اجلماعات للتمتع ابلنشاط البدين الذي يدفعهم إىل شحذ الفكر و بث الروح اإلجتماعية احلقة .
 و مبعىن أخر أن النشاط الرايضي جزء من الرتبية العامة يهدف إىل مساعدة الفرد على النمو الكاملحىت يقابل إحتياجاته املعيشة للمجتمع التعاوين وسط عامل يتآزر بعضه مع البعض األخر ،ومن املسلم به أن هذه
األسس ال تتحقق إال عن طريق إختبار اخلربات املالئمة يف هذا اجملال و توجيهها حنو صاحل الفرد .
 -وعلى هذا األساس يدخل يف حتقيق هذه األسس النقاط التالية :
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 - 1 – 8النشاط احلركي املكيف كوسيلة تروحيية :

 لرايضة املعاقني جوانب عميقة تفوق كوهنا عالجا بدنيا هلم فيتعدى األمر كوهنا وسيلة انجحة للرتويحعن نفس املعاق ،كما تشكل جانبا مهما من إسرتجاعه لعنصر الدافعية الذاتية و الصرب و الرغبة يف
إكتساب اخلربة و التمتع ابحلياة .
 وقد ظهر أن األنشطة البدنية الرتوحيية كما يقول " عباس رملي " ذات قيمة مرتفعة للمعاقني يفاإلحتفاظ و حتسني أقصى حالة بدنية ،و لزايدة الطاقة و احلفاظ على اإلسرتخاء ،و أيضا كوسيلة مساعدة
للتعبري عن الذات و التزويد خبربات ذات أشياء ملموسة  ،و ذلك ابلتعرض ملواقف واقعية و إاتحة الفرصة
هلؤالء املتطوعني لإلختالط ابجملتمع ،و يضيف أيضا أن النشاط الرايضي خيدم عدة وظائف انفعة إذ أن
النشاط العضلي احلر مينح األفراد إشباعا عاطفيا ،كما يزودهم بوسائل التعبري عن النفس و اإلبتكار و
اإلحساس ابلثقة و القدرة على اإلجناز و ذلك للشعور ابلسعادة و الرفاهية .
 - 2 – 8النشاط احلركي املكيف كوسيلة عالجية :
 تعد ممارسة النشاط احلركي للمعاقني وسيلة طبيعية للعالج على هيئة مرينات عالجية أتهيلية  ،وكأحداملكوانت اهلامة للعالج الطبيعي واليت تساهم بدرجة كبرية إلستعادة اللياقة البدنية للمعاق ،مثل إستعادة للقوة
العضلية و املهارة و التوافق العضلي العصيب التحمل ،املرونة  ،السرعة وابلتايل إستعادة لكفاءته ولياقته العادية يف
احلياة .
 - 3 – 8النشاط احلركي كوسيلة إلدماج املعاق حركيا داخل اجملتمع :
 -من األهداف النبيلة ملمارسة النشاط احلركي للمعاقني إعادة أتقلمهم و إلتحاقهم ابجملتمع احمليط هبم،
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مبعىن تسهيل وسرعة إستفادهتم وإفادهتم للمجتمع ،ويقول " راجع أمحد عزة " إن النشاط الرايضي يلعب دورا يف
التأثري على الفرد للتخلص من اإلنطوائية والعدوانية واألزمات النفسية ،إضافة إىل بعض األمراض األخرى كعدم

اإلنتباه وعدم الرتكيز وعدم تقدير املسافة أو عدم تقدير الزمن ...إخل .
 وإضافة إىل كل ما تقدم فالنشاط احلركي املكيف يكون فعاال أيضا يف عالج بعض األمراضاإلجتماعية ويعمل على مل مشل األفراد وجعلهم مجاعة واحدة تعتز بنفسها مما حيقق العمل اجلماعي و إحرتام
الذات كما أنه مبين على أساس اإلختالط ببعضهم البعض كالعبني أو مشاهدين  ( .حممد عوض بسيوين،
فيصل ايسني الشاطئ  ،1992 :ص ) 111،112
 و منه و مما سبق نستنتج أن األسس األساسية اليت يبىن عليها النشاط البدين و الرايضي املكيف ختتلفحسب حاجات املعاق إنطالقا من درجة و نوع إعاقته ،و اهلدف املراد حتقيقه وفق خصائص املمارسة و الوسائل
املراد الوصول إليها ،و تتفق يف كوهنا ختدم أهداف الرتبية العامة ،و هبذا ميكن إجياز هذه األسس يف النقاط التالية:
* حتسني كفاية الفرد البدنية و العضوية .
* تنمية التوافق العضلي و العصيب و املهاري يف األلعاب ،و التقدم يف النشاط التوقييت وذلك من خالل
اإلجتاهات الرايضية املعروفة .
* تنمية اإلجتاهات اإلجتماعية السليمة و السلوك املرغوب فيه عن طريق إاتحة الفرص املتعددة اليت تربزها مواقف
اللعب .
* تنمية قدرة الفرد على تقدير أمهية ممارسة النشاط الرايضي و عالقته إبستثمار وقت فراغه وراحته .
* التمتع ابحلياة عن طريق اإلنتفاع مبقوماهتا و إمكانياهتا .
9ـ جماالت النشاط البدين والرايضي املكيف:
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 النشاطات البدنية والرايضية العالجية (أتهيلية). النشاطات البدنية والرايضية الرتفيهية. النشاطات البدنية والرايضية التنافسية. 1-9اجملال العالجي:
مارس يف األوساط الطبية واملصحات ومراكز إعادة التأهيل ويف املؤسسات اخلاصة (التعليم اخلاص،
املصحات التنفسية ،)...ويراعي يف اختيار نوع النشاطات البدنية والرايضية ،السن ،واالهتمام والرغبة ،وميكن
اشتمال النشاط البدين الرايضي يف عدة أشكال.
 حركات رايضية وحركات كلية نشيطة موجهة ودقيقة ،وعند تنفيذها وممارستها تقتضي تعلم تقين وهدفهاالرئيسي اكتساب الشخص املعاق أكثر فاعلية حركية ممكنة ،وختضع عند استعماالهتا العالجية لبعض الشروط
وعلى سبيل املثال:
 يف كرة السلة تصويب الكرة حنو السلة يسمح إبعادة أتهيل كلي لألطراف العلوية. يف السباحة جند حركة الرجلني (السباحة احلرة) مثل صورة حقيقية للخطوة. تصويب الكرة عند املرضى العقليني واملتخلفني ذهنيا ميثل برانمج عقلي ،والكرة مثل وسيلة لالتصال وأداةتوصيل.
 التصويب ابلقوس عن قرب ميثل تقوية عضلية للمنطقة الكتفية واألطراف العلوية ويسمح يف نفس الوقتللضبط والتحكم يف التوازن املعاق يف األطراف السفلية فوق الكرسي واملتحرك ،وهي املرحلة األوىل من إعادة
التكييف تسمح هذه احلركات الرايضية جبلب السرور وتشجيع املعاق ،ومثل حصة ثبات إعادة الرتبية وإعادة بعث
احلياة يف الشخص وإعادة األصل.
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 -العالج ابللعب:

(األلعاب الرايضية) وهو امتداد للفعل واحلركة الرايضية يغلب عليه طابع التسلية أو التأثري العام على
اجلهاز التنفسي.
وتعد بعض النشاطات البدنية والرايضية مثل اجلري أو الرمي ،األلعاب املائية ومثل البحث االنتقائي
لصفة نفسية حركية حمددة ابلقوة والدقة أو الرشاقة والسرعة أو املداومة.
 الرايضات احملصورة املعي(املضبوطة):وهذا النوع من األنشطة مارس يف مرحلة إعادة التكيف البدين تتغري ابلنسبة للجهد املبذول ،وهدفها
جتديد الطاقة للوظائف الكربى هلذا املستوى.
 كرة الطاولة أو املسابقة:حتسن وتعيد وأتهل :رد الفعل التوازن ،قدرة املداومة على بذل اجلهد.
 ألعاب القوى مبختلف اختصاصاهتا: اجلري حيسن من قدرة وصفة املداومة. الرمي حيسن من التنسيق والدقة.كرة الطائرة:على مستوى اجلسم :تسمح بتنمية خمتلف الوظائف
 التنفس. اجلهاز الدوراين. اجلهاز الكلوي. -حتسن التحكم يف اجلسم.

34

تعليمية األنشطة البدنية والرياضية المكيفة

د /فيرم الطيب

وعلى مستوى التحليل :عمل األطراف العلوية واجلذع والرأس واألطراف السفلية ،االتصال االجتماعية مع الفريق.
()ROI BAUDOUIN, 1993, P06
يف بعض احلاالت تستعمل بسرعة الكرة لبعض املعاقني يف األطراف العلوية واألصابع تكون حمددة أو

عموما ف التكييفات اخلاصة ابملعاقني تكون دائما ممكنة ،وسري األنشطة يتطلب قوانني مدققة ،حتكيم يكون أقرب
ابلنسبة لرايضة العاديني ،وهي معظم احلاالت هناك فقط تكييف صغرية مثل :مساحة اللعب اليت تستطيع
تقليصها.
 2-9اجملال الرتوحيي:
النشاط الرتوحيي هو نشاط بناء يقوم به الفرد من تلقاء نفسه مدفوعا ابلسعادة الشخصية اليت يشعر هبا
قبل وأثناء و بعد ممارسة لذلك النشاط الرتوحيي الذي يشع بعض حاجات الفرد كاحلاجة إىل االنتماء ،الشعور
ابلذات ،االبتكار وهي مسات نفسية املعاق حلاجة كبرية إىل اكتساهبا وتعزيزها ،وال حيقق النشاط الرتوحيي األهداف
املنتظرة منه إال إذا وجد
األفراد اجملال املناسب واإلمكانيات املادية واهلياكل املخصصة لذلك ،وكذا األفراد املؤهلون لتنظيم النشاط البدين
الرايضي الرتوحيي.
 3-9اجملال التنافسي:
هو ممارسة نوع أو اختصاص رايضي أو أكثر من طرف املعاق وخاصة املعاقني بدين ذو طابع املنافسة
واملسابقة وله عدة فوائد وأهداف منها:
 اسرتجاع بدين يكون إىل أقصى حد ممكن للوظائف والعضالت املختلفة يف اجلسم. إعادة التوازن النفسي للمعاق. -زوال ونقص العقد الدونية وحمو صورة اإلعاقة لدى الفرد:
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والنش اط الرايضي له أتثري إجايب على إعادة التأهيل املهين للمعاق ،ويوجد يف كل بلدان العامل خاصة منها املتطورة
عالقة وطيدة بني النشاط البدين الرايضي والعمل ،كما أن التظاهرات الرايضية اخلاصة ابملعاقني تسمح بـ :
 حتسيس اجلمهور أبن املعاقني يستطيعون ممارسة النشاط البدين الرايضي التنافسي واملمارسة بقدر معني مناالندفاع واملتعة وروح الفوز مثل العاديني
(.)ROI BAUDOUIN, P07
 الربهان للعاديني على أنه بواسطة التدريب املستمر وابإلرادة ،املعاقون يستطيعون الوصول وحتقيق نتائج معينةيف خمتلف االختصاصات الرايضية والتنافس بدون أي عقدة خجل.
 يظهر لكل الناس أن املعاق يتميز مبيزات الرايضي العادي من حيث الدقة والرتكيز والتحكم يف النفس. يربهن بواسطة النشاط البدين الرايضي أبن اإلعاقة ليست حاجز مستحيل جتاوزها لكون أن املعاق يعيشالتظاهرات الرايضية وهو مثقل إلعاقته واالستعراض هبا بدون أي مركب نقص.
ومهما يكن نوع النشاط الرايضي املمارس ،فاملمارسة تثري اندفاع وصدام شعوري معني ،وعند املعاقني
يساعد هذا العامل بدون أي شك يف تنمية الثقة يف نفسه وميكنه من إعادة تقييم نفسه اثنية ،ويقيم نفسه أيضا
ابلنسبة للعامل اخلارجي ،ودور الرايضة التنافسية يف هذا امليدان هو كبري فاملعاق يتخلص من الصورة العالقة يف
ذهنية ويصبح فرد له نصيب كامل وتقدير من أي شخص عادي ،والنشاط الرايضي يسمح ابستغالل كل
استعدادات الشخص املعاق الذي ميتلك شيئا فشيئا بواسطة املتعة والرتويح سهولة احلركة ودقة أكرب ويفضل
االستقاللية احلركية ،وهذا ما يعين االندماج االجتماعي.)ROI BAUDOUIN, P08( .
 –10تصنيف الرايضة للمعاقني :
 توجد العديد من األراء يف تصنيفات الرايضة للمعاقني ،و فيما يلي تصنيف جامع و شامل للعديد منوجهات النظر :
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 1 -10الرايضة الرتوحيية :

 من األاثر اإلجيابية لرايضة املعاقني تنمية اجلانب الرتوحيي ،حيث تعد وسيلة انجحة للرتويح النفسيللمعاق فهو يكتسب خربات تساعده على التمتع ابحلياة ،فمن املعلوم أن الرايضة الرتوحيية تندرج من ألعاب
هادئة كألعاب التسلية ،إىل ألعاب عنيفة كتسلق اجلبال ،كما خيتلف اجلهد املبذول يف الرايضة الرتوحيية اليت تعتمد
على اجلهد العقلي و الفكري كالشطرنج و البيلياردو ....إخل ،عن اجلهد املبذول يف الرايضة التنافسية كالسباحة و
ألعاب املضمار و كرة السلة  ....إخل  ،و يتعدى أثر املهارات الرتوحيية جانب اإلستمتاع بوقت الفراغ إىل تنمية
الثقة ابلنفس و اإلعتماد على الذات ،و الروح الرايضية و عمل صداقات و عالقات خترجه من عزلته و تدجمه يف
جمتمعه .
2 -10الرايضة التنافسية :
 يهدف هذا النوع من النشاط الرايضي إىل اإلرتقاء مبستوى اللياقة و الكفاءة البدنية كما تتضمنرايضة املستوايت العليا .
 و الواقع أن الرايضة التنافسية تعتمد على التدريب السليم و التطوير يف األدوات و اإلمكاانت واملتابعة الطبية للرايضي ،حيث جيب اإللتزام يف تلك الرايضة التنافسية ابلقواعد و القوانني اخلاصة ابألداء ،كما
جيب اإللتزام ابلتصنيفات و التقسيمات الفنية و الطبية اليت تعتمد على درجة اللياقة البدنية و النفسية و العصبية
للمعاق ،و مستوى اإلصابة لديه و ذلك قبل املشاركة يف األنشطة التنافسية حىت يتحقق مبدأ العدالة ،ابإلضافة
لإلستفادة الكاملة من املشاركة .
 3 -10الرايضة العالجية :
 تعد ممارسة الرايضة للمعاقني إحدى وسائل العالج ،حيث تؤدى على هيئة مرينات عالجية كإحدىطرق العالج الطبيعي اليت تساهم يف أتهيل الرايضي املعاق ابإلضافة إىل إمتدادها إىل ما بعد اجلراحة و اجلبس و
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خاصة يف الكسور ،و أتهيل مصايب العمود الفقري و النخاع الشوكي كالشلل النصفي و الرابعي  ...إخل ،و

يستمر هذا األثر اإلجيايب للتمرينات و أتهيل املعاقني و مساعدهتم على إستعادة اللياقة البدنية ككل ،و لياقة الفرد
للحياة العامة و ما يصادفه فيها إىل ما بعد خروجه من املستشفى و مراكز التأهيل حيث لعبت الرايضة التأهيلية
دورا هاما يف هذا اجملال  ( .أسامة رايض  ،2000 :ص) 101
 كما قد يتم تصنيف األنشطة الرايضية بناءا على األسس التالية :أ -التصنيف على أساس املشاركة :
أ - 1 -املشاركة السلبية :
* -و تعتمد على تتبع املعاق األنشطة الرايضية و البدنية اليت ميارسها األسوايء بدون مشاركة املعاقني يف
النشاط و ذلك من خالل املشاهدة و تتبع األخبار .
أ -2 -املشاركة اإلجيابية :
* -و تعتمد أساسا على املشاركة الفعلية سواء ابملساعدة أو بدوهنا .
ب -التصنيف على أساس األغراض :
 تتعدد األنشطة بتعدد أغراضها و ميكن ذكر مايلي :أنشطة بدنية مكيفة لتنمية القدرات البدنية و املهارية .
أنشطة بدنية مكيفة للعالج و التأهيل .
أنشطة بدنية مكيفة لتنمية اإلدراك احلركي .
أنشطة بدنية مكيفة للتنافس .
أنشطة بدنية مكيفة للرتويح و أوقات الفراغ .
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ج -التصنيف على أساس الفئة املوجهة إليها :

 حيث يتم التصنيف على أساس نوع اإلعاقة و سن املعاق و نذكر مايلي :أنشطة بدنية مكيفة للمعاقني حركيا .
أنشطة بدنية مكيفة ألصحاب األمراض املزمنة .
أنشطة بدنية مكيفة للمتخلفني عقليا .
أنشطة بدنية مكيفة ألطفال احلضانة .
أنشطة بدنية مكيفة للمسنني .
أنشطة بدنية مكيفة لذوي اإلضطراابت النفسية .
( مروان عبد اجمليد إبراهيم  ،1997 :ص ) 79
 -11النشاط البدين الرايضي التنافسي املكيف يف العامل:
 1-11اتريخ األلعاب األوملبية للمعاقني:
لقد قام السيد لود فيج جومان عام  1948بتنظيم ألعاب ستوك مانديفل عند اشرتاك فريق مكون
من  18معوق من قدامى احملاربني منهم سيدات يف مسابقات دولية للرماية ويف نفس السنة افتتاح الدورة األوملبية
العامة بلندن ،مث أضيفت ألعاب أخرى يف السنوات التالية :كالبولينغ ،كرة السلة ،ألعاب الساحة وامليدان،
السالح ،السباحة ،تنس الطاولة ،رفع األثقال
كما أقيمت ألعاب أوملبية للمعاقني يف-1996-1992-1988-1984-1980-1976 :
. 2012 – 2008 – 2004-2000
وجند شعار املعوق الرايضي املتمثل يف ثالث عجالت متشابكة لكرسي متحرك حيمل شعار الصداقة-
الوحدة -الروح الرايضية
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األلعاب األوملبية منذ سنة ( 1960غسان حممد صدق وآخرون ،2000،ص.)17
اجلدول رقم  02االلعاب االوملبية منذ سنة : 1960
السنة

البلد

عدد البلدان نوع اإلعاقة

عدد املشاركني

املشاركة
1960

روما-ايطاليا

 23بلد

حركية

 400رايضي

1964

طوكيو -الياابن

 22بلد

حركية

 390رايضي

1968

تل أبيب -إسرائيل

 29بلد

حركية

 800رايضي

1972

هايد لربج -أملانيا

 44بلد

حركية

 1000رايضي

1976

ايتو بيكوك -تورنتو

 42بلد

حركية-مسعية-بصرية

 1560رايضي

1980

ارهنامي -هولندا

 42بلد

حركية -مسعية-بصرية

 2550رايضي

1984

نيويورك-الو م أ

 45بلد

حركية-مسعية-بصرية-عقلية

 3900رايضي

1988

سيول -كوراي

 62بلد

حركية-مسعية-بصرية-عقلية

 3000رايضي

1992

برشلونة -اسبانيا

 92بلد

حركية-مسعية-بصرية -عقلية

 3000رايضي

1996

اطلنطا-الو م أ

 120بلد

حركية-مسعية-بصرية-عقلية

 3000رايضي

2000

سيدين -اسرتاليا

/

/

/

2004

أثينا -اليوانن

 146بلد

حركية-مسعية-بصرية-عقلية

 4000رايضي
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 2-11مسرية التنظيمات الرايضية للمعاقني:
يتكون اهليكل التنظيمي لالحتاد الدويل أللعاب ستوك مانديفل للمعاقني من اجلمعية العامة واليت تتكون
من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي التنظيمات الوطنية والذي يبلغ  43منظمة وطنية لغاية عام  ،1984إذ تعترب
اللجنة التنفيذية املسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤون
االحتاد من خالل تنفيذ السياسة العامة اليت تقررها اجلمعية العمومية اليت تنتخب اللجنة التنفيذية وكذا رئيسها
على هامش تنظيم الدورات األوملبية للمعاقني كل أربع سنوات قابلة للتجديد لفرتات أخرى ،مع العلم أن اللجنة
التنفيذية تضم ما ال يقل عن  11وال يزيد عن  16عضوا من ضمنهم الرئيس وعضوان دائمان ورئيسا اللجنتني
الطبية والفنية ،حيث تعترب كل من اجنلرتا وهولندا الدولتان املؤسستان لالحتاد ،هلذا يتمتعان بتمثيل دائم يف اللجنة
التنفيذية إذ ينتخب انئب الرئيس داخل هذه اللجنة ،مث أتيت املنظمة الدولية لرايضة املعاقني واليت ظهرت بعد
جمهودات االحتاد الدويل الذي لقدماء احملاربني ونتيجة التفكري يف إنشاء تنظيم
رايضي ينظم ألعاب شاملة للمعوقني خاصة املعاقني ذوي القدرات احملدودة من غري ذوي الكراسي املتحركة والذين
يعانون من بتور يف األطراف العليا والسفلى ،فتم أتسيس هذه املنظمة وذلك يف العاصمة الفرنسية ابريس عام
 ،1964حيث اختذت فارستا مقرا هلا يف السويد ،وقد بلغ جمموع االحتادات الوطنية املنظمة إىل املنظمة الدولية
لرايضة املعاقني  51منظمة وطنية لغاية سنة  ،1985مث أييت اهليكل التنظيمي للمنظمة والذي يتألف من اجلمعية
العمومية اليت تضم بدورها رئيس أعضاء اجلنة التنفيذية ،وممثلي املنظمات الوطنية األعضاء ،وتتكون اللجنة
التنفي ذية من الرئيس والسكرتري العام ورؤساء اللجان ،اللجنة الطبية ،املالية ،جلنة تطوير عمل التنظيمات ،اللجنة
القانونية ،جلنة حتديد نوع البرت ،اللجنة الرتبوية ،الفنية ،حيث تضم هذه األخرية  15عضوا ميثلون األلعاب
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املوجودة يف الربانمج الرايضي للمنظمة الذي يضم :رماية السهم ،ألعاب الساحة وامليدان ،الدراجات ،البولينغ،
الرماية ،السباحة ،كرة املنضدة ،الكرة الطائرة ،رفع األثقال ،سباق عرابت املعوقني ،التزحلق على اجلليد ،التزحلق
املائي ،التزحلق الشتائي ،الشتائي الثنائي ،التزحلق على الزحافات ،كما تقوم اللجنة كذلك بتنظيم سباقات
أبلعاب أخرى غري مقررة رمسيا حلد اآلن مثل :الريشة ،كرة السلة ،املبارزة ،التجديف ،الفروسية ،القوارب الشراعية،
التنفس وكرة املاء ،مث جاءت عن أثرها أتسيس اجلمعية الدولية لرايضة املكفوفني ليضيف نشاطا جديدا وقدرة
متقدمة لفاقدي البصر ،يف حتدي هذه اإلعاقة ،واالستفادة من مردودية املمارسة الرايضية من خالل التنسيق
والتعاون مع التنظيمات العاملة يف جماالت املكفوفني بصورة عامة ،حيث أتسست اجلمعية الدولية لرايضة
املكفوفني عام  1981يف مدينة فارستا السويدية
هذا من انحية ،ومن انحية أخرى تعد اللجنة الدولية لرايضة الصم البكم من أقدم التنظيمات الدولية ،حيث
أتسست سنة  1924يف ابريس واستمرت لغاية  ،1949مث بدأت يف تنظيم دورات أوملبية صيفية وشتوية ،تقام
كل أربعة سنوات واجلديد ابلذكر أن عملية التنسيق بني هذه التنظيمات الدولية الرايضية والوصول إىل التعاون
الدويل فيما بينها تكون عن طريق جلنة التنسيق الدولية ملنظمات رايضة املعوقني يف العامل ( )ICCواليت تضم أربع
منظمات دولية املذكورة آنفا االحتاد الدويل أللعاب ستوك مانديفل للمعوقني 1948

(رايضة

املشلولني)(.)ISMGF
املنظمة الدولية لرايضة املعاقني ( 1964الرايضة لذوي البتور والتشوهات األخرى)( )ISODاجلمعية الدولية
للرايضة والرتويح للمعاقني ابلشلل الدماغي ( 1978الرايضة والرتويح لذوي الشلل الدماغي)( )CPISRAمث
اجلمعية الدولية لرايضة املكفوفني ( 1981الرايضة والرتويح لفاقدي وضعاف البصر)( ،)IBSAوقد توحدت
هذه اجلمعيات رمسيا يف مدينة نيويورك عام  1984حتت مظلة جلنة التنسيق هذه.
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وبذلك أصبحت هذه اللجنة مثل أمل وفرصة للمستقبل ألهنا تعد اآلن املنظمة املمثلة الرئيسية ملنظمات

رايضة املعاقني يف العامل ،وهي اللجنة األوملبية الدولية ( )IOCللحركة الرايضية الدولية وهذا طبعا حتت تدعيم
صندوق الدعم الدويل لرايضة املعاقني ( )IFSDمن خالل تقدمي الدعم املايل الثابت من املنظمات الدولية كافة
لرايضة املعاقني(ترمجة فريق كمونة ،1990،ص.)22-20
 3-11مسرية أتسيس الفدراليات اخلاصة ابملعاقني( :مروان عبد احلميد إبراهيم ،1997 ،ص)34-33
اجلدول رقم 03 :مسرية أتسيس الفدراليات اخلاصة ابملعاقني :
السنة

طبيعة احلدث

1964

أتسيس املنظمة الدولية الرايضية للمعاقني برعاية االحتاد الدويل ملصايب احلروب

1967

أتسيس االحتاد الدويل لرايضة املعاقني كاحتاد دويل مستقل برائسة السيد لودفيج جومان ،يف ستوك
مانديفل ابجنلرتا.

1968

دورة للمعاقني أقيمت يف فلسطني احملتلة

1970

كانت أول بطولة عاملية ملختلف أنواع اإلعاقة(شلل ،مكفوفون ،الصم...اخل) وذلك حتت رعاية االحتاد
الفرنسي لرايضة املعاقني يف سانت إتيان

1972

الدورة األوملبية للمعاقني ابلشلل فقط ،يف مدينة هايد لربج املواكبة للدورة االوملبية الصيفية لألصحاء يف
ميونيخ

1974

بطوليت العامل ملختلف أنواع اإلعاقة يف اجنلرتا حيث شاركت فيها حوايل  26دولة

1976

أقيمت الدورة االوملبية للمعاقني مبختلف أنواع اإلعاقة يف تورنتو بكندا شارك فيها حوايل  1700رايضي
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1979

أتسيس االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني يوم 19فرباير)FASHT( 1979

1980

أقيمت الدورة األوملبية للمعاقني يف مدينةأرنيم هبولندا(خمتلف أنواع اإلعاقة) مواكبة لدورة األلعاب االوملبية
الصيفية يف موسكو،وفاة السيد لودفيج جومان ،وبدأ االنشقاق يف االحتادات الرايضية للمعاقني

1981

أتسيس إحتاد منفصل لرايضة املكفوفني وكذلك أتسيس إحتاد منفصل لرايضة الشلل التشنجي
اعتماد االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني يوم 20فرباير1981

1984

أقيمت الدورة األوملبية السابعة للمعاقني ملختلف أنواع اإلعاقة يف نيويورك ابلوالايت املتحدة األمريكية
وافتتحها الرئيس روانلدريغن يف لوس أجنلس كما أقيمت دورة ستوك مانديفل لرايضات إصابة العمود
الفقري ،وقد مت ظهور اللجنة الدولية االوملبية لرايضة املعاقني واليت ضمت مندوبني من االحتادات الدولية
الرئيسية األربعة.

1987

مت أتسيس االحتاد العريب لرايضة املعاقني يف العراق يوم  24مارس 1987

1988

دورة سيول بكوراي واشرتك فيها خمتلف أنواع اإلعاقة

1990

أتسيس الفدرالية الوطنية للصم اجلزائريني()FNSA

1991

أتسيس الفيدرالية اجلزائرية للنشاطات البدنية للصم()FAAPPS

1995

تدخل وزارة الشبيبة مث ضم الفيدراليني(الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني حركيا والفيدرالية اجلزائرية
للنشاطات البدنية للصم) يف الفيدرالية الرايضية اجلزائرية للصم()FSSA

 4-11االحتاد الدويل أللعاب ستوك مانديفل:
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يتكون اهليكل التنظيمي لالحتاد الدويل أللعاب ستوك مانديفل للمعاقني من اجلمعية العمومية اليت تضم

أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي التنظيمات الوطنية الذي يبلغ عددهم  43منظمة لغاية  ،1984وتعد اللجنة
التنفيذية هي املسؤولة عن احلياة اليومية لإلحتاد ،وتتقيد السياسة العامة اليت تقرها اجلمعية العامة اليت تقوم
ابنتخاب اللجنة التنفيذية ورئيسها على هامش تنظيم الدورات األوملبية للمعاقني كل أربع سنوات قابلة للتجديد
لفرتات أخرى ،وتضم اللجنة التنفيذية ما ال يقل عن  12وال تزيد عن16عضوا من ضمنهم الرئيس وعضوان
دائمان ورئيس اللجنتني الطبية والفنية ،وتسعى اللجنة التنفيذية لإلحتاد الدويل أللعاب ستوك مانديفل إىل حتقيق
األهداف التالية:
 -1نشر وتطوير الرايضة بني صفوف املعاقني يف العامل إبتباع السياسات املوضوعة من قبل اجمللس.
 -2ضمان استمرار األلعاب االوملبية والدولية والقارية واملبارايت الثنائية للمعاقني ويف مقدمتها العاب ستوك
ماندفيل.
 -3إقرار التصنيفات الطبية وقواعد وأنظمة خمتلف األلعاب الرايضية مبا يتالءم ونوع اإلعاقة لتهيئة ظروف
املنافسة العادلة.
 -4ختطيط وتنفيذ اخلطة املالية لضمان مويل فعاليات ونفقا االحتاد.
 -5مراقبة التزام املنظمات الوطنية األعضاء مبيثاق االحتاد والتوجيه للجمعية العامة بشأن سحب عضوية
إحدى املنظمات.
 -6صيانة موجودات وممتلكات االحتاد ،ورفع التقارير السنوية حول نشاطها للجمعية العامة لالحتاد (
اخلطيب منذر واملشهدان عبد هللا ،1988 ،ص.)116

 5-11املنظمة الدولية لرايضة املعاقني:
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بدأ االحتاد الدويل للمحاربني القدامى ابلتفكري يف إنشاء تنظيم رايضي ينظم ألعاب شاملة للمعاقني من

أصحاب القابليات احملدودة من غري ذوي الكراسي املتحركة ،والذين يعانون من بتور يف األطراف العليا أو
السفلى ،فتم أتسيس املنظمة الدولية لرايضة املعاقني وذلك يف العاصمة الفرنسية ابريس سنة  ،1964وتقرر جعل
مقرها الدائم يف مدينة فارستا يف السويد ،وتضم يف عضويتها االحتادات والتنظيمات الدولية لرايضة املعاقني 51
منظمة لغاية سنة  ،1985كما بدأ التوجه حنو تشكيل احتادايت قارية بدأت بتشكيل املنظمة األوربية لرايضة
املعاقني ،وهتدف املنظمة الدولية لرايضة املعاقني إىل:
-1التعاون مع خمتلف التنظيمات الرايضية للمعاقني عرب أرجاء املعمورة.
-2وضع الربامج الرايضية احملددة أللعاب املعاقني ،واقرتاح الربامج الرايضية لتنظيمات املعاقني.
-3رسم اخلطط املستقبلية من خالل نتائج اللقاءات واحللقات الدراسية الدولية الفنية والرتبوية ،وتبادل اخلربات
التقنية العاملية اخلاصة برايضة املعاقني.
-4تقدمي املساعدات املناسبة لألفراد واملنظمات العاملة لتطوير رايضة املعاقني.
-5اإلسهام ابأللعاب االوملبية الصيفية للمعاقني والسنوية اليت تقام يف البلد الذي ينظم تلك األلعاب ،واإلشراف
على البطوالت الدولية والقارية بلعبة واحدة أو متعددة األلعاب اليت تقام يف فرتات بني األلعاب االوملبية (
اخلطيب منذر واملشهدان عبد هللا ،ص.)117
 -12الرايضة التنافسية للمعاقني يف اجلزائر:
لقد عان املعاق فبل االستقالل الكثري من املشاكل والتهميش كباقي أفراد الشعب اجلزائري يف مجيع
اجملاالت ،بسبب السياسة املتعفنة للمستعمر الذي حاول طمس هوية الشعب اجلزائري.
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وبعد االستقالل بدأ االهتمام ابلتحسني التدرجيي لوضعية املعاقني من خالل الربامج املختلفة ،اليت هتدف

إىل إعادة إدماج هذه الفئة إبنشاء مراكز التكوين املهين وإعادة التكفل هبم بطريقة منظمة ،وبدأ ظهور فكرة إنشاء
الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات يف  19فيفري  ،1979مث مت اعتمادها كهيئة مكلفة ابلتنظيم
عام  ،1981فبدأ العمل بتحسني وتطوير الرايضة عند هذه الفئة ،حيث توجد  36رابطة والئية مسجلة و
 116مجعية تضم ما يفوق  2000رايضي ،ومارس عدة أنواع من الرايضات منها :ألعاب القوى وهي املهمة يف
دراستنا هذه ،كرة السلة ،الثقافة البدنية ،السباحة ،كرة الطاولة ،كرة الطائرة ابجللوس ،وابلرغم من املشاكل اليت
تعاين منها فئة املعاقني اليوم إال أن النتائج تدعو إىل املزيد من االهتمام وبذل اجلهد
(.)FATIMA SAIDANI.2000.P23.
 -13مشاركة االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني يف التظاهرات الدولية:
  :1989تبادل بعثات الصم البكم بتولوز (فرنسا):* مشاركة بستوك مانديفل.
* البطولة العربية اإلفريقية للمعاقني بصراي.
* اليوم الوطين لألشخاص املعاقني بتونس.
* األلعاب املغاربة للمعاقني الصم.
 ديسمرب:1991* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب اإلفريقية األوىل للمعاقني (مبصر).
 سبتمرب :1992* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب األوملبية للمعاقني(برشلونة).
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 ماي :1993* البطولة العربية لرفع األثقال.
 جوان :1993* املشاركة يف األلعاب املتوسطة األوىل للمعاقني (فرنسا).
 ماي :1994* بطولة العامل أللعاب القوى أبملانيا (برلني).
 -سبتمرب :1994

* البطولة املغاربية لألندية البطلة يف كرة السلة على الكراسي املتحركة ابملغرب ومشاركة راما املرادية ممثلة اجلزائر.
 أوت :1995* التجمع الدويل أللعاب القوى إبميان (هولندا).
 جويلية :1996* األلعاب االوملبية للمعاقني أبطلنطا (الو.م.أ).
 جويلية :1998* بطولة العامل أللعاب القوى برمينغاهم (بريطانيا).
 فرباير :1999* األوملبياد اخلاص ابلقاهرة.
 جويلية :1999* األلعاب العاملية لألوملبياد اخلاص بغاليق.
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 سبتمرب :1999* األلعاب العربية األوىل للفئات اخلاصة عمان (األردن).
* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب األوملبية للمعاقني(سيدين).
 2000* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب األوملبية للمعاقني(اثينا).
 2004* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب األوملبية للمعاقني(بكني).
 2008* بطولة العامل أللعاب القوى بزيلندا (كريس تشرتش).
 2011* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب األوملبية للمعاقني(لندن).
 .2012* بطولة العامل أللعاب القوى بفرنسا (ليون).
  05اكتوبر 2013(منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني  2013ص )2
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* جدول رقم (  : )4يبني اهم املراتب اليت حصلت عليها رايضة املعاقني
النتائج احملققة

طبيعة املنافسة

البلد

السنة

األلعاب املغربية للمعاقني

ليبيا

 1990املرتبة الثانية للجزائر

األلعاب األوىل اإلفريقية للمعاقني

مصر

 104 1991ميدالية /املرتبة الثانية للجزائر

األلعاب االوملبية

برشلونة

 1992املرتبة 5،4،6يف ألعاب القوى

ألعاب البحر األبيض املتوسط

فرنسا

 1993املرتبة  06لأللعاب الفردية يف ألعاب القوى

البطولة العربية

مصر

 1993املرتبة الثانية

البطولة العاملية للمعاق

فرنسا

 1994املرتبة التاسعة عامليا

البطولة العاملية

برلني

 09 1994ميداليات

البطولة العاملية حلمل األثقال

السويد

 1994املرتبة  10،07،06،05لأللعاب الفردية

البطولة العربية اإلفريقية

تونس

 92 1994ميدالية

بطولة كرة السلة

اجلزائر

 1995املرتبة الثالثة

األلعاب اإلفريقية

مصر

 1995املرتبة الثالثة

األلعاب االوملبية

اسرتاليا

 2000املرتبة الثالثة  -ثالث ذهبيات

األلعاب االوملبية

اليوانن

 2004املرتبة ( 06( – )25ذهبيات ،فضيتني  05،برونزايت
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 2008املرتبة ( 04(– )31ذهبيات  03،فضيات 08،

األلعاب االوملبية

الصني

البطولة العاملية للمعاق

زيلندا

األلعاب االوملبية

لندن

 )19( 2012ميدالية .

البطولة العاملية للمعاق

فرنسا

 2013املرتبة التاسعة – (  10ذهبيات  08 ،فضيات 05 ،

برونزايت )
 2011املرتبة ( 08( – )11ذهبيات  06،فضيات 07 ،
برونزايت )

برونزايت )

(منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني 2013ص )2
 – 14بعض النتائج احملققة يف رايضة املعاقني لسنة  2012و: 2013
* مشاركة االحتادية اجلزائرية يف األلعاب األوملبية للمعاقني(لندن) : 2012
الذهبيات ()04
 نسيمة صايفي (رمي القرص – ف)58 – 57 عبد اللطيف بقة (800م ت )13 حممد برحال (ارائك ف )51 كمال كرجنة (رمي اجللة )الفضيات ()06
 حسني غرزويل ( رمي اجللة ف )40 صفية جالل ( رمي الرمح ) ف ) 58 – 5751
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 مونية قامسي (رمي اجللة ف ) 51 – 32 – 31 كرمي بتينة ( رمي اجللة ف ) 32-32 ليندة محري ( القفز الطويل ف ) 13 مسري نويوة ( 800م ت ) 46الربونز ( ) 09
منري بكري (رمي اجللة ف  – )32اهلواري حبالز ( رمي الصوجلان ف – )51 – 33- 32مسري نويوة (
 1500م ت  – ) 46حممدم برحال (  100مت  – ) 51كمال كرجنة ( رمي الرمح ف – ) 34 – 33
اهلواري حبالز ( رمي اجللة ف  – ) 34 – 33 – 32سيد علي العمري – زبيدة بو غروق – وموان مولود (
جيدو) .
* بطولة العامل أللعاب القوى بفرنسا (ليون 05.اكتوبر : ) 2013
* الذهبيات (: )10
 نسيمة صايفي ( رمي القرص – ف 58ورقم عاملي جديد ) –اهلواري حبالز (الصوجلان) – بقة عبد اللطيف (800م و  1500م ت  – ) 13حممد برحال ( رمي القرص ف  ) 51سيري نويوة (  5000م و  1500م
ت  – ) 46صافية جالل ( رمي الرمح ف  – ) 58كمال كرجنة ( رمي اجللة ف . ) 32
* الفضيات (: )08
 مونية قامسي ( رمي اجللة ف  – ) 32كرمي بتينة ( رمي اجللة ف  – ) 32ليندة محري ( القفز الطويل ف – ) 13مسري نويوة (  800م ت  – ) 46اندية جممج ( رمي القرص ف  – ) 57حممد برحال (  100م ت
 ) 51محدي صفيان ( 400م ت – ) 37كرفاس نصر الدين ( 10000م ت . ) 12
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* الربونز ( : ) 05
 كرفاس نصر الدين ( 5000م ت  – ) 12نسيمة صايفي ( رمي اجللة ف  – ) 58بن تريعة فرياس( الوثب الثالثي ف  – ) 11منري بكريي ( رمي القرص ف  – ) 32محدي صفيان ( 200م ت . ) 37
(منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني  ، 2013ص )2
 -15أهداف الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني(:)F.A.S.H.I
هتدف الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات إىل حتقيق األهداف التالية:
 -1تنمية النشاطات الرتبوية والرايضية اخلاصة ابملعاقني.
 -2العمل التحسيسي واإلعالمي:
 حنو السلطات العمومية. حنو الرأي العام وابخلصوص املعاقني وعائالهتم.ويتجسد ذلك من خالل:
 .التظاهرات الرايضية والثقافية ابلتعاون مع وسائل اإلعالم وخمتلف مسؤويل القطاعات.
 .تنظيم مراكز العطل لألشخاص املعاقني ،من خالل مؤطرين متكونني يف الفيدرالية ،كما هتدف من جهة
أخرى إىل جتسيد الشعار املشاركة اجلماعية واملتكافئة.
-3كما تعترب الفيدرالية أن الرايضة واألنشطة الرتبوية املوجهة حنو املعاقني هي وسيلة هامة إلدماج هذه الفئة
اجتماعياNOUR EDDINE BOUTAIBA,2000, P 58( .
 -16جهود وطموحات االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني:
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عرفت االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات النور يوم  19فرباير  ،1979وهي السنة اليت أقرهتا
منظمة األمم املتحدة السنة الدولية لألشخاص املعاقني ،فتم جتسيد االحتادية يوم  02فرباير ( 1981منشورات
الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني ،1999،ص.)08
ويعود الفضل إىل املدرب عيدود عمر ،حيث قال أبن بداية فكرة إنشاء فيدرالية رايضية هتتم بشؤون
األشخاص املعاقني وذوي العاهات كانت منذ صيف  ،1979عندما طلب رخصة االلتحاق أبحد املعاهد
األوربية لتعلم املوسيقى العالجية ،وهذا االختصاص من الوسائل احلديثة اليت تستعمل يف تدريب املعاقني على
العديد من احلركات ،فتساءل بعض مسؤويل وزارة الشبيبة والرايضة عن جدوى هذا النوع من الدراسة ،فقرر عمر
عيدود تقدمي حمضر مفصل يتناول كل الفوائد اليت تقدمها املوسيقى كعالج نفسي وحركي ،خاصة ابلنسبة
للمكفوف يف ضبط حركاته وتكييفها فيما يسمى ابلتنقل ،إثرها التحق ابلوزارة وصار مسؤوال عن رايضة املعاقني.
مث انعقد أول اجتماع أتسيسي لالحتادية يوم  19فرباير  1979من خالل إبراز املغزى واألهداف املرجوة من
إنشاء مثل هذه اجلمعية ،فكانت أول جتربة رائدة ابجلزائر وقد محلت طابع التحدي والقوة لعاهات املصابني الذين
كانوا يف تك اللحظة مقعدين.
إن االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات استطاعت خالل فرتة قصرية من اتريخ إنشائها اجناز
عدة أعمال هامة ،وهذا إبمكانيات بسيطة وجتهيزات قليلة ،وقد تلقت عدة مساعدات معتربة من بعض الوزارات
واملؤسسات الوطنية ،فبمناسبة إعالن سنة  1981سنة دولية لألشخاص املعاقني إذ مت أتسيس اللجنة الوطنية
للسنة ،وهذا بعد انعقاد امللتقى الوطين حول مشاك املعاقني ،وقد كلفت وزارة الصحة السيد عمر عيدود األمني
العام لالحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات مبهمة تنسيق برامج السنة الدولية ،واليت
تشمل طباعة كتيبات وحصة من طوابع بريدية ،مع إقامة أايم دراسية للتكوين املهين ،كذلك مسابقات يف الشعر
والرسم وهذا ابلتعاون مع منظمة اليونسكو(.منشورات الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني ،ص)14
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واجلدير ابلذكر أيضا هو البحث عن إدماج رايضة املعاقني يف احلركة الرايضية الوطنية لألصحاء مع
احلفاظ على هويتها ،زايدة على هذا مساعدة وتشجيع الربامج الرتبوية والبحث والنشاطات الرتقوية ،مع تنظيم
تربصات تكوينية للمدربني ،املصنفني ،احلكام واملراقبني ،ويتجسد شعار هذه االحتادية يف مشاركة كلية وعادلة ،
وحتاول تطوير نشاطاهتا اليت تعترب وسيلة إدماج اجتماعي للشخص املعاق ،وتتضمن االحتادية كل أصناف اإلعاقة
إعاقة بصرية ،إعاقة حركية ،إعاقة مسعية ،ختلف ذهين ،ونظرا إىل التجربة املكتسبة مع مرور الزمن ولتخفيف العبء
على االحتادية اجلزائرية أنشأ الرايضيون املعاقون مسعيا هيأهتم املتمثلة يف االحتادية اجلزائرية للصم البكم ،واليت
أتسست يف  19فرباير  .1991ومت اعتمادها يوم  02سبتمرب  ،1991كما تتم ممارسة الرايضات اآلتية يف
االحتادية :ألعاب القوى ،كرة السلة على الكراسي املتحركة ،كرة القدم خبمسة العبني ،كرة اهلدف ،رفع األثقال،
اجليدو ،السباحة ،كرة الطاولة ،وكل هذه األنواع من األنشطة الرايضية املسجلة يف الربانمج الوطين السنوي
لالحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات.
الرايضات املمارسة حسب أصناف اإلعاقة :اجلدول رقم :05
إعاقة بصرية

إعاقة حركية

إعاقة ذهنية

 -ألعاب القوى

 -ألعاب القوى

 -ألعاب القوى

 -كرة اهلدف

 -كرة السلة

 -كرة القدم ( 05العبني)

 -السباحة

 -رفع األثقال

 -السباحة

 -اجليدو

 -السباحة

 -كرة الطاولة

 -كرة الطاولة
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حيث تضم االحتادية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات على مستوى كامل الرتاب الوطين  30رابطة
والئية مهيكلة ومنخرطة فيها ،أما املؤسسات واملراكز املختصة ،فعددها يفوق املئات تتكفل بتكوين املعاقني
الشباب (معاقي البصر ،معاقني حركيا واملتخلفني ذهنيا) ،حيث كل سنة تنظم لفائدهتم األلعاب املدرسية ،ألهنم
يعتربون خزاان كبريا للمواهب القابلة للرتقية ابستمرار ،هذه الرابطات الوالئية الثالثني ابإلضافة إىل اجلمعيات اليت
تفوق املائة وتضم يف اجملموع أكثر من  2000رايضي حامل إلجازة املمارسة وفيما يتعلق بعضوية االحتادية
اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات يف اهليئات الدولية ،فهي منظمة يف كل من اللجنة الدولية لأللعاب
األوملبية ،اجلمعية الدولية لرايضات الفئات املعاقة ذهنيا ،االحتادية الدولية للرايضات على الكراسي املتحركة،
اجلمعية الدولية لرايضة املعاقني ،اجلمعية الدولية لرايضة الفئات اخلاصة ،االحتاد العريب لرايضة املعاقني،
الكونفدرالية اإلفريقية لرايضة املعاقني وذوي العاهات ،االحتاد املغاريب لرايضات املعاقني وذوي العاهات(منشورات
الفدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني ،ص.)25
 –17كيفية إختيار األلعاب الرايضية للمعوقني :
 إن العمل مع املعوقني ليس ابألمر اهلني كما يتصوره البعض  ،بل جيب أن يتخصص العاملون مع هذهالفئة نفسيا و رايضيا و إجتماعيا  ،و أن يكون لديهم القدرة على العمل  ،وأن يتصرف مع طبيعة كل منهم ،و
كذلك جيب أن يكون إختيار التمرين الرايضي لكل فرد مبنتهى الدقة و احلذر ليكون مالئما مع نوع اإلعاقة و
احلالة اليت يعيشها فلذلك جيب األخذ يف احلسبان النقاط التالية عند إختيار التمارين أو األلعاب الرايضية :

* جيب أن يتم إختيار األنشطة و الفعاليات و املهارات الرايضية بصورة متنوعة لكي تؤثر يف أجسامهم و إال
ختتصر أبجزاء معينة من اجلسم دون األخرى .
* أن يراعي أسلوب التدرج يف إعطاء التمارينات ابتداء من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد .
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* جيب أن يكون إختيار الفعاليات الرايضية متماشيا مع قدرات و قابليات املعوق اجلسمية و العقلية و
تتناسب مع نوع عوقهم .
* عند إختيار النشاط الرايضي جيب أن يكون منسجما و ملبيا حلاجة اجملتمع و مثريا لعناصر املتعة و املثابرة
يف نفوس املعوقني .
* إن اهلدف األساسي من ممارسة التمارينات البدنية أو مزاولة املهارات الرايضية هو زايدة مرونة املفاصل و
العضالت يف اجلسم و إصالح العيوب و التشوهات الناجتة عن اجللوس الطويل أو النوم .
 وهلذا وجب إختيار التمرينات املناسبة اليت تؤدي إىل تصحيح بعض األوضاع اجلسمية الناجتة عن بعضاألوضاع و العادات اخلاطئة .
 - 18رايضة ألعاب القوى وقواعدها الفنية:
 1-18نبذة اترخيية عن رايضة ألعاب القوى للمعاقني:
تعد رايضات ألعاب القوى عروس األوملبياد وذلك لتعدد مسابقاهتا مما تتيح إمكانية االشرتاك ألعداد
كبرية من الالعبني فيها.
كما أن كثرة مسابقاهتا هتيئ أكرب الفرص للفوز ابلعديد من امليداليات ،مما يرفع من رصيد النقاط للدول
املشرتكة ،ولذا فإنه من املالحظ أن الدول اليت تفوز ابملراكز املتقدمة يف الدورات اإلقليمية والدولية بوجه عام
تضرب بسهم وافر يف الفوز بسباقات القوى.
ولقد ثبت من األحباث والدراسات العاملية فائدة رايضات ألعاب القوى يف حتسن التوازن واإلحساس
العصيب بوضع اجلسم للمعاق ،فضال عن تطوير وتنمية عنصر القوة العضلية والعصبية لديه خاصة يف عضالت
اجلذع والكتفني واألطراف العليا ،وذلك ابلنسبة لالعب رايضة الرمي يف ألعاب القوى للمعاقني ابلشلل.
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تعد ألعاب القوى (الساحة وامليدان) العامل الديناميكي احملرك جململ التطور اجلسمي ،ألهنا مثل العمود الفقري
الذي ترتكز عليه األلعاب الرايضية األخرى يف تطورها وما يرتتب على ذلك من رفع مستوى األرقام اجلديدة سواء
على املستوى القاري والدويل.
 2-18القواعد الفنية لرايضات ألعاب القوى للمعاقني:
أوال:التنشني الصوجلان:Pricision Club:
وال تشتمل مسابقات اجلري واملوانع والتتابع على التقسيمات العامة من عدو وجري ومتوسط وطويل،
ولكنها مسافات خاصة هلا أساليب يف التنفيذ واألداء وميكن إجرائها يف املضمار العادي عدا سباق املوانع.
مبعىن أن هناك سباقات لقذف الثقل لعدد الفئات الطبية املستقلة (إن وجد العبون يف كل فئة) ،وكذلك
يكون احلال يف مسابقات الرمح والقرص ،وكل مسافة سباق اجلري ماعدا التتابعات ،فهناك شروط خاصة لتكوين
فرق التتابع سنوردها يف حينها (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،1997 ،ص.)32
ويتوقف جناح عملية تطور الساحة وامليدان على استخدام العلمية بصورة رئيسية ،فمن مالحظة نتائج
الدورات األوملبية املتعاقبة أظهرت بشكل ال يقبل الشك أن قابلية التطور اجلسمي الرايضي ال يزال مستمرا ،ورغم
ذلك فإن التوقعات حول ما يسمى حبدود إجناز األجهزة العضوية الداخلية للرايضي ال تزال موضع التساؤل،
وكفكرة عامة فإن ألعاب القوى تشتمل على أنواع من املسابقات.
اثنيا :ألعاب امليدان:FIELD EVENTTS
 -1مسابقات الرمي (قذف الثقل ،رمي الرمح ،رمي القرص ،رمي املطرقة).
 -2مسابقات الوثب والقفز (وثب عايل وطويل ،الوثبة الثالثية ،القفز ابلزانة).
 -3مسابقات املضمار TRACK EVENTSجري (مسافات متوسطة وطويلة) ،حواجز ،موانع،
تتابعات.
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أما ألعاب القوى املبسطة بقوانني االحتاد الدويل أللعاب ستوك مانديفل فقد ألغي منها بعض السباقات
وأضيفت بعض السباقات املبتكرة مبا يتالءم مع إمكانيات الالعبني اجلسمانية ،ومن البديهي أن مسابقات ألعاب
القوى املبسطة للمعاقني ختلو من سباقات الوثب والقفز.
وقد أقرت اللجنة الفنية أللعاب ستوك مانديفل الدولية للقواعد اآلتية اخلاصة بكل لعبة ،وما مل ينص عليه يف
هذه األحكام والقوانني فانه خيضع لقواعد القانون الدويل لللعبة ذاهتا.
وتشمل مسابقات الرمي ستوك مانديفل الدولية املسابقات التالية:
 -1الرمح.JAVELIN
 -2القرص.DISCUS
 -3الثقل.SHOT
 -4الصوجلان.CLUB
 -5التنشني ابلرمح.PRECISION JAVLELIN
وتقاس مسافة السباق من حافة البداية البعيد عن خط النهاية إىل احلافة القريبة خلط البدء.
ومييز طرف خط النهاية بالفتتني بيضاويتني تثبتان على بعد ال يقل عن 30سم من حافة املضمار ( 1قدم).
(مروان عبد اجمليد إبراهيم ،ص .)321-320
يعد وصول خط النهاية للمتسابق بوصول أقرب جزء من جسمه ،أو بوصول ظهر الكرسي املتحرك يف حالة
سباقات الكراسي املتحركة للخلف ،ويتم تسجيل الوقت لكل متابعة ،ويتم حتديد الفائز األول أو الثالثة األوائل،
وللحكم سلطة إعادة املفاصلة ما بني الثالثة األوائل لتحديد املركز األول.
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* مواصفات الكرسي املتحرك:
للكرسي املتحرك مواصفات للمشاركة يف سباقات املضمار منها أال يزيد قطر العجالت عن  65سم،
ويسمح ابستخدام أشرطة القدم عرضها  04سم متد ما بني القائمني املتداخلني ملساند القدمني ،وتستخدم
وسادة ابرتفاع ال يتجاوز  10إىل  10,2سم ،وميكن استخدام الكرسي ذو األجزاء اليت ميكن فصلها مع عدم
إزالتها خالل املنافسة ،وال يوجد نوع حمدد من الكراسي املتحركة للسباقات ،وعلى الرغم من عدم أمهية وجود نوع
واحد من كراسي السباق
إال انه جيب عدم اإلخالل بعدالة املنافسة الرايضية خبصوص وزن الكرسي وحجمه وتوزيع العجالت فيه،
ومكن وبصورة مثالية نسبية استخدام نوع واحد من الكراسي بدون إرهاق مادي للمتسابقني.
توجد عدة أنواع معينة من الكراسي املتحركة للمعاقني الرايضيني أشهرها النوع االجنليزي واملتميز مبا يلي:
 -1طول الكرسي املتحرك  36بوصة.
 -2طول مسند الكرسي  20بوصة.
 -3عرض املقعد  17بوصة.
*القواعد الفنية يف مسابقات الرمي للمعاقني:
-1أ .يسمح بكل متسابق بثالث رميات يف حالة وجود متسابقني أو أقل وحتسب أحسن الرميات الثالث ،ويف
حالة التشابه أو االلتباس حتسب اثين أحسن رمية.
ب .يف حالة وجود أكثرمن  06متسابقني يسمح لكل متسابق بثالث رميات ،مث يسمح بثالث رميات إضافية
ألحسن أربع متسابقني (إذا كانوا أكثر من  09متسابقني أو أقل) ،وألحسن  06متسابقني (إذا اشرتك أكثر من
 09متسابقني)؛ وحتسب أحسن  06رميات.
ويف حالة التشابه والتعادل يف أحسن رمية حتتسب أحسن اثنية رمية (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،ص.)322
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 -2للمتسابقني يف مسابقات الرمي إذا ما رغبوا أن يتنافسوا واحدا بعد اآلخر أو تبعا لألمر الذي يقررونه.
 -3جيب أن تقام هنائيات مسابقات امليدان كاألدوار التمهيدية مجيعها يف اليوم نفسه.
 -4ال حيق ألي فريق أو هيئة أن تشرتك أبكثر من ثالث العبني رجال وثالث سيدات من أي درجة ويف أي
مسابقة.
 -5ال حيق ألي شخص عدا اإلداريني املعنيني واملتسابقني أن يدخل منطقة الرمي بدون تصريح من مسؤول
امليدان.
 -6ال جيوز أن يرتك املتسابق الدائرة إال من نصفها اخللفي ،وإذا أخطأ يف ذلك فإن رميته خاطئة.
 -7يف مجيع مسابقات الرمي من الدائرة وإذا ما ملست القدم أو قدمي املتسابق سطح منطقة الرمي قبل أن تتم
الرمية فإهنا حتتسب رمية خاطئة.
 -8إذا ملس املتسابق دخول منطقة الرمي بيده أو ابلكرسي أو أبي جزء املنطقة اخلارجية أمام دائرة الرمي خالل
أو بعد الرمية أو أفلت الرمح أو القرص أثناء احملاولة من يده تعد رمية خاطئة.
 -9لكي تكون الرمية صحيحة وقانونية جيب أن تسقط داخل احلدود الداخلية للخطوط احملددة لقطاع قدره 56
حمدد على األرض ابمتداد خطي نصف القطر املتقابلني يف مركز الدائرة كما جيب أن نرسم اخلطوط احملددة للقطاع
ابلبيارق.
-10يسمح للعجالت أن تلمس اإلطار املعدين احملدد للدائرة لكن ليس فوقه وكذلك مسند القدم ميكن أن يكون
فوق اإلطار املعدين بشرط أن ال يلمسه.
 -11مسموح ابالستعانة بفرد مساعد للتثبيت ،وإذا مل يوجد فلإلداري احلق يف تعيني الشخص يساعد املتسابق
على تثبيت كرسه أثناء الرمي.
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 -12يكون قياس أي رمية من أقرب عالمة تركها سقوط القرص أو الصوجلان أو سن الرمح إىل احمليط من
العالمة اليت تركتها األداة إىل مركز الدائرة (مروان عبد اجمليد إبراهيم ،ص.)324
اثلثا :التنشني ابلرمح:PRICISION JAVELIN
التنشني ابلرمح من الرايضات واملسابقات الشيقة اليت تتطلب مهارة ودقة يف التنشني والثبات يف القوة
العضلية وكفاءة يف األداء لعملية الرمي.
 -1اهلدف والتسجيل:
يتكون اهلدف من  08دوائر متحدات املركز خبطوط على األرض قطر الدائرة الكربى 30سم ،وتقل كل دائرة من
 08دوائر 20سم عن اليت خارجها.
للدائرة األوىل اخلارجية  2نقطة.
للدائرة الثانية من اخلارج  4نقاط ،وهكذا إىل الدائرة الثامنة (املركزية) فيكون هلا  16نقطة.
 -2عالمات اخلطوط للرمي:
ترسم خطوط على اجلانب األمين على امتداد نصف قطر اهلدف من مركزه على املسافات التالية:
للرجال 10م (مقاسه من مركز دائرة اهلدف).
للسيدات 08م (مقاسه من مركز دائرة اهلدف).
 -3الرمي:
أ .جيب أن حيمل الرمح من القبضة.
ب .إذا كسر الرمح أثناء حركته أو بينما يكون يف اهلواء ال حتتسب حماولة( .مروان عبد اجمليد إبراهيم،
ص.)325
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 -4الرمية اخلطأ:
تعد رمية خطأ وال حتسب نتيجتها وتعد كمحاولة إذا كانت أثناء حماولة أو قبل أن يتم التسجيل السابق.
أ .إذا مل يلمس سن الرمح األرض أوال.
ب .إذا ملس املتسابق أبي جزء من جسمه أو الكرسي أو األرض أمام خط الرمي.
ج .إذا ملس املتسابق بقدمه أو مبسند القدم أي جزء من منطقة الرمي.
د .إذا مل حيمل الرمح من حبل القبضة.
هـ .إذا رمى املتسابق رحما ال يتفق واملواصفات القانونية.
 -5املسابقة:
أ .هذه املسابقة مفتوحة.
ب .يعطى لكل متنافس  06رميات وحيسل له أحسن  05رميات.
 مالحظات فنية: -1يستحسن يف هذه املسابقة الرمح العادي نفسه (600سم).
 -2فضال عن املسكنات املذكورة يف مسابقة رمي الرمح يستطيع الالعب هنا ابستخدام املسكنات التالية:
أ .يثبت هناية حبل الرمح بني إصبعيه السبابة والوسطى على التجويف بينهما وتساعد بقية األصابع يف السيطرة
على ابقي الرمح وتوجيه زاويته.
ب  .ميكن أن حيمل الرمح كالقلم ويكون املسك من منتصف حبل القبضة.
-6

يكون الرمي فوق الرأس مع التنشني والتحكم يف السرعة والقوة والزاوية لتسجيل أحسن جمموعة (مروان

عبد اجمليد إبراهيم ،ص.)115
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* القواعد العامة ملسابقات اجلري ابلكراسي املتحركة للمعاقني:
ينظم املتسابقون كل منهم يف احلارة املخصصة له ،ويبدأ السباق بطلقة مسدس يف اهلواء ،ومكان حكم
البداية " اإلذن ابلبدء" خلف املتسابقني مباشرة ومبسافة أربعة أمتار عنهم ،وعليه إطالق طلقة البداية بعد التأكد
من استعداد امليقاتني املسؤولني عن قياس زمن السباق لكل متسابق (حكم ميقايت لكل متسابق) ،ويبدأ القياس
من رؤية ضوء الطلقة ،وتعد األحكام اليت يصدرها حكم البداية هنائية واخلاصة مبخالفات البداية للمتسابقني
ويلزم تواجد خط عرضي على بعد أربعة أمتار من خط البداية ويكون قاطعا للخطوط احملدد للست حارات،
ويستعان بفرد لوضع املتسابقني مالمسة خط البداية بعجالت كراسيهم املتحركة قبل انطالق إشارة البدء يف
السباق.
ويتم وضع خط للبداية بعرضه ويكون قاطعا خلطوط الست حارات اخلاصة ابملتسابقني ،ولبداية السباق يعطي
حكم البداية للمتسابقني األوامر التالية:
أ -خذ مكانك.
ب-استعد.
ج -طلقة البداية(.)go
 تعد بداية خاطئة إذا ما انطلق أحد املتسابقني عند األمر استعد وقبل االنطالق ،ويتم حتذير املخطئ يف البدايةواستبعد من السباق يف حالة تكرار خطأ اتيل التحذير.
 ويف حالة تيقن حكم البداية من عدم وجود عدالة البداية بني املتسابقني من وجهة نظره الشخصي فعليه طلبإعادة البداية بطلقة اثنية يف اهلواء (مثل اإلخالل بعدالة البداية ابنطالق متسابق أو أكثر قبل إطالق احلكم
املسدس).
ويتم حتذير املخالفني واستبعادهم يف حالة تكرار اخلطأ.
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 ويدخل الدور النهائي أسرع ستة متسابقني ،وجيب أن يكون هناك عشر دقائق راحة على األقل ما بني الدورقبل النهائي والنهائي.
 يتم حتذير املتسابقني من عدم ملس أو اعرتاض طريق املنافس حيث يتم استبعاد من يفعل ذلك من املسابقة. جيب التزام املتسابق حبارته من البداية للنهاية حىت ال يتم استبعاده من السباق إال إذا كان قد أقره احلكام علىأنه فعل غري متعمد للمتسابق.
 كما يستبعد من السباق من يستخدم الكرسي وأدوات غري عادية للمنافسة ،ويف حالة إزالة املخالفاتللحكم السلطة يف إعادة اشرتاك املتسابق يف تصفية اتلية( .مروان عبد اجمليد إبراهيم ،ص.)333
* مواصفات املضمار التنافسي واحلارات :track and lanes
جيب أن يتصف مضمار املنافسات للمعاقني ابملواصفات اآلتية:
 -1تكون أرضية املضمار انعمة صلبة وخالية من العوائق.
 -2ال يقل عرض املضمار عن (7,32م) 24( ،قدم).
 -3أن تتوفر لكل متسابق حارة منفصلة بعرض 1,22م على األقل وحمددة خبطوط بيضاء مسكها 5سم لكل
خط وابلطول السابق.
 -4خيطط املضمار على امتداد طوله ويلزم تواجد ست حارات للتنافس على األقل واخلط الذي على اجلانب
األمين لكل حارة يكون ضمن مقياس اتساعها وترقم احلارات من الشمال إىل اجلنوب.
البداية والنهاية :the start and finish
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 -1حتدد البداية والنهاية يف السباق خبط جري مسكه (5سم) على اجلانب األمين إىل احلافة الداخلية للمضمار.
وتقاس مسافة الساحة من حافة البداية البعيدة عن خط النهاية إىل حافة خط النهاية القريبة خلط البدء ،ومييز
طريف خط النهاية بالفتتني يف السباق بيضاويتني تثبتان على بعد ال يقل عن (30سم) من حافة املضمار (1
قدم).
ويعد وصول النهاية للمتسابق بوصول أقرب جزء من جسمه له ،أو بوصول ظهر الكرسي املتحرك يف حالة
سباقات الكراسي املتحركة للخلف ،ويتم تسجيل الوقت الزمين
لكل متسابق ،ويتم حتديد الفائز األول أو الثالثة األوائل ،وللحكم سلطة إعادة املفاضلة ما بني الثالثة األوائل
لتحديد املركز األول( .مروان عبد اجمليد إبراهيم ،ص.)329
 ال يسمح ألي متسابق ابلعودة للسباق إذا خرج من املضمار ألي سبب. كما ال يسمح ابستقبال املتسابق ألي معاونة خارجية أثناء السباق ،ويقطع خط النهاية الست احلارات بعرضاملضمار وهو خط عرضه 5سم،ويلزم تواجد ما ال يقل عن20م ممهدة ما بعد خط النهاية نظرا الندفاع املتسابقني
ما بعد النهاية بقوة الدفع الذاتية.
االعرتاضات الفنية على السباق:
تقدم االعرتاضات فور هناية السباق إىل احلكم العام ويتم تقدميها من املتسابق نفسه او من املسؤول عن نفسه
أو من املسؤول عن فريقه ،أو يتم احبث والسبب يف االعرتاض بواسطة جلنة التحكيم يف أرض امللعب وتعد قرارات
هنائية.
اجلري :DASH
تقام مسابقات اجلري يف ألعاب ستوك مانديفل حتت اسم  DASHومعناها السابق الصغري ويتمثل يف
املسافات التالية:
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 -1سباق 60م جري رجال فئات 1أ1 ،ب1 ،ج.
 -2سباق 60م جري سيدات.
 -3سباق 100م جري رجال فئات .5 ،4 ،3 ،2
وميكن أن ختتلف هذه السباقات يف البطوالت اخلاصة وجند يف األلعاب االوملبية للمقعدين املسافات التالية:
60م جري100 ،م200 ،م400 ،م800 ،م1500 ،م ،وكذلك سباق للتتابع 100×4م.
قواعد السباق:
 -1جيب أن يظل املتسابقون يف حاراهتم املخصصة هلم من البداية إىل هناية السباق.
 -2إذا اقتنع احلكم بناءا على تقرير القاضي أبن املتسابق خرج بعجالت الكرسي خارج حارته يستبعد من
السباق إال إذا اعترب احلكم هذا العمل غري متعمد (عفواي) وحسب تقرير احلكم قد يستبعده إذا رأى أنه قد
اكتسب ميزة ملموسة بذلك اخلطأ.
 -3إذا استبعد متسابق ملا جاء ابلبند اخلاص يف السباق فللحكم أن أيمر إبعادة السباق بعد شطب املتسابق
املستبعد( .مروان عبد اجمليد إبراهيم ،ص.)335
 -4أي مساعدة ابلدفع أمام أو أي طريقة أخرى للبدء فيما عدا دفع العجالت ابليدين يؤدي إىل استبعاد
املتسابقني.
 -5جيب أن يكون التقدم على طول املضمار ابلنجاح يف الدفع اليدوي لعجالت كراسي املتسابقني.
 -6جيب أن يتم رسم احلارات قبل بدء السباق.
 -7يف حالة ما إذا كان املتسابقون ستة فقط فإن هذه املسابقة تكون النهائي.
 -8إذا أقيمت تصفيات فإن ممثلي كل بلد أو إحتاد أو هيئة جيب أن يضعوا ما ميكن يف مسابقات خمتلفة وتنظم
هذه املسابقات حبيث ال يقل أو يزيد عن عدد املتسابقني املشرتكني يف النهائي ستة.
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 -9عند إقامة تصفيا يؤخذ أسرع ستة أزمنة منها لالشرتاك يف النهائي.
 -10ال يسمح للمتسابقني ابالشرتاك يف التصفيات خالف اليت ظهر امسه فيها فيما عدا احلاالت اليت تستلزم
العدالة يف رأي احلكم أتخري املتسابق.
-11

يسمح ابشرتاك ثالثة العبني وثالث سيدات من كل بلد أو إحتاد أو هيئة يف كل فئة.

التتابع : RELAY
تعد سباقات التتابع من املنافسات املشوقة واملثرية ألهنا تذكي روح الفريق وتؤكدها ،وسباق التتابع للمعاقني
خيتلف عن األصحاء يف أسلوبه فليس هناك عصا التتابع اليت يسلمها الالعب لزميله يف سباق التتابع يف ألعاب
القوى العادية ولكن يتم التتابع بلمس الزميل واجلري ذهااب لالعب وإاياب آلخر.
وهناك يف تتابع اجلري يف ألعاب القوى املبسطة كل العب يف حارة جتاوز حارة زميله يف الفريق ،لذلك فإن
املضمار الذي به ست حارات جتري به مسابقة تتابع لثالثة فرق فقط حيث أنه سيشغل كل فريق حارتني وذلك
لتالقي اإلعاقات واإلصاابت وألن احلارة الواحدة ال تتسع ألكثر من كرسي واحد ،وينظر الالعب رقم( )3يف
الفريق خلف العب البدء رقم( )1وينظر الالعب رقم( )4العب النهاية رقم( )2وأيخذ كل من الالعبني ()4 ،3
مكاهنما عند اخلط احملدد للبداية بعدما يبدأ زميله السباق ،وتكون هناية السباق عند خط البدء( .مروان عبد اجمليد
إبراهيم ،ص.)337
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كما ابلشكل رقم :04
10م

10م

مسافة السباق

الفريق A

{

A2 A4

الفريق B

{

B2 B4

الفريق C

{

C2 C4

B3 B1

C3 C1

كيفية تكوين فريق التتابع:
حتدد كل فئة أو درجة من املقعدين تبعا للتقسيم الطيب عدد من النقط أيخذ هبا عند التقدير يف هذه
املسابقات املشرتكة.
ويكون حتديد هذه النقط تبعا ملا أييت:
الفئات  3 ،2 ،1حيتسب لكل فرد نقطة واحدة.
الفئة  4حيتسب لكل فرد منها  2نقطة.
الفئة  5حيتسب لكل فرد  3نقاط.
وعند تكوين فريق تتابع من السيدات أو الرجال جيب أن ال يزيد جمموع نقط الفريق عن  9نقاط ،كما
جيب أن يشمل فريق التتابع على أحد الالعبني من الفئات األوىل والثانية أو الفئة الثالثة.
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وجيب أن تراجع هذه النقاط مبعرفة مشرف الفريق ويتأكد منها من بطاقة ألعاب الالعبني قبل بدأ أي
سباق(.مروان عبد اجمليد إبراهيم،ص .)337
أنواع مسابقات التتابع:
تشمل سباقات التتابع على مسابقات للجنسني على اآليت:
أ -سباقات للسيدات والرجال لفريق الشلل الرابعي وللسيدات فقط شلل النصف السفلي مسافاهتا 40 ×4م.
ب-سباقات لفرق رجال شلل النصف السفلي سباق مسافة 60 ×4م
ج -يف البطوالت االوملبية تقام مسابقات تتابع 100 ×4م.
املسابقة وطريقة األداء:
يتكون فريق التتابع من أربعة العبني يقف اثنني يف بداية السباق عند أول مسافة السباق (خط البدء)
ويقف اآلخران عند خط هناية املسافة.
وختصص لكل فريق حاراتن متجاوراتن جيري يف أحدمها الالعبان  3 ،1ذهااب ويبدأ السباق عندما يطلق
اإلذن ابلبدء إشارة البدء فيقوم الالعب رقم (أ) يبدأ السباق حيث يكون
يف انتظاره الالعب رقم ( )2مستعدا لالنطالق مبجرد أن يلمسه األول الذي جيري دافعا كرسيه أبقصى سرعة
ويلمس الالعب رقم ( )2ذراعه (من الكتف إىل الرسغ ) والذي يكون مستعدا أما يف حالة الثبات أو من احلركة
من اخللف ليكتسب سرعة الدفاع وانطالق مناسبة حبيث ال يبدأ سباقه (تعرب عجالت كرسيه األمامية) قبل أن
تعرب عجالت كرسي الالعب رقم ( )1األمامية اخلط ويلمسه ،وجيري يف احلارة األخرى الالعبان  4 ،2إاياب.
ويستمر الالعب رقم ( )2يف التقدم بدفع الكرسي ليصل الالعب رقم ( )3الذي يكون مستعدا يف احلارة
اليت أمت فيها الالعب سباقه ومبجرد أن يلمسه الالعب رقم ( )2يندفع يف حارته حىت يصل إىل الالعب رقم ()4
وتعرب عجالت كرسيه األمامية اخلط ويلمسه فيسرع الالعب رقم ( )4يف سباقه نفس حارة الالعب الثاين
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ويكون الالعب رقم ( )4قد أهنى السباق بروح مناضلة مثابرة وجدية مهما كان ترتيب فريقه( .مروان عبد اجمليد
إبراهيم ،ص.)339
ومن الناحية الفنية أن يبدأ سباقات التتابع العب كفء حىت يستطيع أن حيتل مركزا مناسبا بني الفريق
اآلخر ،ألن احتالل مركز متقدم يف بدء أي سباق يكون له أثر نفسي ال ينكر على املتنافسني اآلخرين بل أفراد
الفريق ذاته وتشجيعهم على بذل اجلهد واملثابرة على االحتفاظ ابملقدمة.
قواعد مسابقات اجلري التتابع ابلكرسي املتحرك للمعاقني:
هناك بعض القواعد اإلضافية ملسافات اجلري ابلتتابع ملستخدمي الكراسي املتحركة من املعاقني ابلشلل
منها ما أييت:
-1يكون البدء الطائر يف سباقات التتابع ابللمس على الذراع (املنطقة املسموح ابملس فيها من الكتف إىل الرسغ)
وينظر املتسابق املقعد لالنطالق خلف اخلط حىت يلمسه الزميل وقد عرب ابلعجالت األمامية خط االنطالق.
 -2ال جيوز للمتسابق البدء إال بعد أن يتم زميله السباق بدخوله منطقة البدء (التسليم والتسلم).
 -3ميكن للمتسابق الذي سيجري أن يقوم بذلك من بدء اثبت أو متحرك داخل منطقة االنطالق متجنبا أن
تعرب عجالته األمامية اخلط قبل أن يتم اللمس.
 -4على املتسابقني أن يبقوا يف حاراهتم بعد اللمس وإمام مسافاهتم حىت يكمل آخر الالعبني املنطلقني من الفرق
األخرى ،أو بعد أن يصبح املضمار خاليا وذلك حتاشيا إلعاقة أي متسابق آخر وإذا أراد أي متسابق أن يعرقل
عضو فريق آخر يدفع العجالت خارج احلارة أثناء السباق أو بوضع غري صحيح يف احلارة أو هناية مرحلة يكون
من نتيجة ذلك استبعاد الفريق من املسابقة.
 -5إذا كان من رأى قاضي البدء الطائر (اللمس) أن هناك خطأ يف اللمس أو البدء فإن ذلك يكون سببا
يف استبعاد الفريق.
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 -6إذا اشرتك فريق يف األدوار التمهيدية ملسابقة فإن تكوين الفريق جيب أن يظل كما هو يف األدوار الالحقة أو
النهائي إال يف حالة جرح أو مرض يعتمد من اللجنة الفنية املشرفة على التنظيم( .مروان عبد اجمليد إبراهيم،
ص.)340
" -7يسمح لكل بلد أو احتاد أو هيئة ابالشرتاك يف سباقات التتابع بفريق رجال و فريق سيدات يف :
أ -فريق الشلل الرابعي .
ب -فريق شلل األطفال السفلي.
ال يسمح ألي متسابق أبن جيري أكثر من مسافة واحدة من املتسابق.
 -8أي مساعدة ابلدفع أو أي وسيلة أخرى عند البداية خالف الدفع الذايت ابليدين تكون سببا يف استبعاد
املتسابق.
 -9أي مساعدة ابإلشارات الكالمية عند البداية و اللمس يف سباقات التتابع تؤدي إىل االستبعاد.
 -10جيب أن يكون التقدم يف املضمار ابلنجاح يف الدفع اليدوي لعجالت كاسي املتسابقني.
 -11ال يسمح ابشرتاك متسابق يف فريقني.
 -12ميكن إبدال الكرسي املتحرك من دور إىل آخر.
* سباقات املوانع للمعوقني :slalom
تعد مسابقات املوانع من أمتع مسابقات املضمار ففيها ترتكز و تتجلى مهارة الالعب يف استخدام يف استخدام
الكرسي املتحرك و روعة األداء احلركي و التوافق و االتزان كل ذلك يف إطار السرعة و الدقة و التحكم .و املوانع
مسابقة فردية جتري يف ميدان ذو تصميم خاص يتضمن بواابت تعرب ابملواجهة و أخرى يتم عبورها بظهر الكرسي
و بعض املوانع اخلاصة التعطيلية و ميكن إجراء هذه املسابقة داخل صالة مرينات كما ميكن تصنيع أدواهتا حمليا
بسهولة .
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و تعد مسابقات املوانع من السباقات املفيدة لتنمية السرعة فان مسابقات اجلري املتعرج و اجتياز الدرج و
العتبات تعترب سباقات حتمل ,و توافق عضلي عصيب ملا فيها من عقبات و استخدام املتسابق املعوق ملناورات فنية
الزمة يف األداء و للزايدة النسبية يف مسافة األداء و اليت تتطلب قدرا عاليا من التدريب و التحمل و املهارة.
و ابلتدريب اجليد يصبح الكرسي املتحرك جزءا من حواس املعوق و مرتبطا ارتباطا وثيقا به كجزء مكمل
لألطراف السفلى املعاقة من الناحية احلسية ,و للتدريب على أداء املسابقة بكفاءة
و اجتياز موانعها يعترب تدريبا أساسيا إلتقان مهارة استخدام الكرسي" ﴿مروان عبد اجمليد إبراهيم,ص . ﴾342
" تعد السباقات من املسابقات اهلامة يف إعداد املعوق نفسيا للتغلب على ما قد يصادفه من صعوابت يف حياته
العادية .
و يفوز يف هذه املسابقة الالعب الذي جيتاز املوانع ابلطريقة الصحيحة يف أقل زمن حيث أن اخلطأ يف اجتياز
مانع أو ارتكاب أخطاء معينة يرتتب عليه إضافة ثوان حمددة عن كل خطأ يرتكبه الالعب إىل زمنه النهائي
املسجل.
و يشرتك يف سباق املوانع الالعبون من كل الفئات يف املضمار نفسه إال إن الالعبني من الفئات
أ,1ب,2ج 2,1غري مطلوب منهم عبور مانعني أحدمها على شكل قنطرة و اآلخر مصطبة خشبية .املسابقة:
 -1توجد مسابقة لكل فئة يف هذا السباق و يسمح ابشرتاك ثالثة رجال و ثالثة سيدات من املتسابقني
من كل فئة.
 -2على كل متسابق أن يكمل السباق ابلتقدم و عبور البواابت و العوائق و املوانع يف أقصر وقت ممكن.
 -3يكون التقدم خالل السباق ابلدفع اليدوي لعجالت الكرسي .
 -4حيتسب الوقت و جزاءات األخطاء تبعا ملا أييت :

73

تعليمية األنشطة البدنية والرياضية المكيفة

د /فيرم الطيب

أ -اخلطأ يف إتباع ترتيب اجتياز املوانع يضيف إىل زمن الالعب عشر ثوان و مينع من إعادة العبور بطريقة
صحيحة إذا حدث ذلك قبل أن خيطئ يف تعديه املانع األخري .
ب-

اخلطأ يف إتباع ترتيب اجتياز املوانع يؤدي إىل استبعاد الالعب إذا مل تتم إعادة العبور ابلرتتيب

الصحيح قبل تعديه املانع األخري بطريقة خطأ.
ج -االصطدام ابلسدة أو القائم يضيف إىل زمن املتسابق مخسة ثوان.
د -حتريك و ضع السدة أو القائم يضيف إىل زمن املتسابق  3ثوان.
هـ -السقوط على األرض أو حتويل الكرسي إىل نقطة ال ميكن منها العودة فان ذلك يؤدي إىل استبعاد
املتسابق"

(مروان عبد اجمليد إبراهيم ,ص.)345,

جتهيزات امليدان :
جيهز امليدان بعدة موانع مقننة و هي كاآليت :
 -1السدة أو القائم  :عبارة عن لوح خشيب مربع ارتفاعه  20سم مثبت بواسطة قاعدة مربعة من اخلشب  ,و
يوجد منها يف امليدان  30قائم يطلى  8منهم ابللون األمحر ,و الباقي ابللون األبيض  ,وعند إعداد امليدان
يوضع كل اثنني متجاورين من اللون نفسه بينهما مسافة  0,21م لعبور الالعب بكرسيه بينهما.
 -2القنطرة  :تصنع من اخلشب السميك لتكون متينة و اثبتة و هي عبارة عن مصطبة خشبية مربعة مقاسها
 1.72 ×1,82م مرتفعة عن سطح األرض يؤدي إليها مزلقان على اجلانبني صعودا و نزوال و يكوانن يف
االجتاه نفسه لتقدم املتسابق .
 -3املصطبة  :تصنع من اخلشب و هي مبثابة رصيف يعرتض طريق املتسابق على شكل لوحة مربع أبعادها
 1,72×1,72م و ارتفاعها  08سم عن سطح األرض  ,و السطح العلوي منها مقسم إىل ثالثة أقسام
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 -4و يغطي القسمان اجلانبيان ﴿مشال و ميني أبلواح خشبية و القسم األوسط غري مغطى ,و تظهر به القوائم
املستعرضة للمصطبة و فراغاهتا) .
 -5قوائم التعدية  :هي أربعة قوائم حديدية هلا قاعدة و هي شبيهة بقوائم الوثب العايل ,و يثبت بني القائمني
األمامية شريط قماش ابرتفاع  1مرت و كذلك بني القائمني اخللفيني على االرتفاع نفسه .

طريقة اجتياز املوانع :
يتكون سباق اجلري املتعرج و اخللفي و اجتياز املوانع على شكل درج و عقبات للمعوقني على شكل ست
مراحل متتابعة من اجلري األمامي و العكس اخللفي ،و تتكون كل مرحلة من عدة موانع لتشكيل قياس ملهارة
املتسابق يف املناورة سواء كان ذلك ابجلري األمامي الذي يتبعه جري معاكس خلفي أو مرور من خالل موانع
أرضية ،اجتياز موانع صناعية على شكل درج(مصطبة) أو عتبات.

(مروان عبد اجمليد

ابراهيم،1997،ص.)345
 -1السدة أو القوائم البيضاء :يعرب املتسابقون بني كل قائمني أبيضني ابالجتاه لألمام ابملواجهة و تكون املسافة
بني القائمني 61سم.
 -2القوائم احلمراء  :وهي تثبت بنفس طريقة القوائم البيضاء و على املتسابق ان يدور ابلكرسي أمامها ليعرب بني
القائمني األمحرين و بظهره و بعد التعدية يدير الكرسي ليتخذ أجتاه التقدم االول ابملواجهة.
 -3عالمات الدوران  :توجد بني بعض االقوائم البيضاء املفردة أسهم مرسومة على األرض خبطوط أو أشرطة
الصقة (يف الصاالت) و جيب على املتسابق اتباع اجتاهات األسهم ابلدوران حوهلا.
 -5القنطرة  :يصعد الالعب القنطرة على املزلقني األماميني و اليغطى وسط املزلقني ابأللواح اخلشبية
لذلك فان على املتسابق أن يسيطر على عجالت الكرسي و اجتاهها للحفاظ عليها ابستمرار فوق
ألواح جانيب املمزلقني األمامي و اخللفي.
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و للقنطرة سطح علوي مربع قد يطلب يف بعض املسالقات القيام بعمل دورة كاملة ابلكرسي فوقه و يكون عرض
ألواح جانيب املزلقني  23سم تقريبا.
 -5املصطبة  :عند االقرتاب من املصطبة يرفع الالعب عجالت الكرسي األمامية بشدة مفاجئة من دفع
العجالت و ميل اجلذع فليال للخلف و مبجرد استقرار العجالت الصغرية على املصطبة األخرى يواصل التقدم يف
اجتاهه .
 -6قوائم التعدية  :على املتسابق اذا ما اقرتب من هذه القوائم أن حيين جذعه لألمام و خيفض رأسه ليعد مندفعا
حتت األشرطة املثبتة فيها على ارتفاع  1م و له ان يعبها ابالندفاع أو أن يستمر الدفع حتتها على أنه ال يلمس
أبي جزء من جسمه هذه األشرطة .
 -7النهاية  :عندما جيتاز املانع األخري تظل أمامه مسافة جري عادية حىت يصل اىل خط النهاية ،و يف هذه
املسافة جيب أال يدخر الالعب جهدا ميكن بذله من أجل امام سباقه بكل طاقة يف أقصر وقت ممكن ﴿.مروان
عبد اجمليد ابراهيم،ص.﴾346
*مالحظات فنية :
 جيب مراعاة ميل جذع اللعب اىل األمام أثناء اجلري و االندفاع ،ألن ذلك يساعد على اكتساب السرعة لوقوعمركز ثقل احلسم يف األمام .
 عند حركة االيقاف يقوم الالعب بسند ظهره للخلف على املسند و مييل برأسه اىل اخللف لنقل مركز الثقل اىلالوراء ،األمر الذي يساعد يف عملية التباطؤ و التوقف .
 عند قيام الالعب حبركة الدوران مييل جبذعه اىل اخللف و رأسه مع االمساك ابطار الدفع ف ايلعجلة اليتابجلانب املراد الدوران انحيته ،و ميكن املساعدة بدفع اطار العجلة األخرى لألمام لزايدة سرعة الدوران .
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 مهارة الالعب الشخصية و برعاته يف استخدام الكرسي املتحرك بدأت تلعب دورا ابرزا يف النجاح يف هذهاملسابقة .
 كل العب يتقدم اىل املسابقة يقوم أبداء املسابقة منفردا دون تنافس مباشر،و يقاس لكل العب الزمن الذيسجله على حدى ،مث تستخلص بعد ذلك نتائج الفائزين و هم الذين سجلوا أقل األزمنة (.مروان عبد اجمليد
إبراهيم،ص).347
 3 -18تصنيف املعاقني حركيا يف ألعاب القوى :
يف املسابقات الرايضية للمعاقني على سبيل املثال تشرتك خمتلف مستوايت املشلولني من انحية القدرة و
القوة بصرف النظر عن الشلل سواء كان مرضيا كشلل األطفال أو نتيجة حادث أو إصابة حرب،فاجلميع هنا يف
هذه الزاوية هلم حق االشرتاك يف املنافسات تبعا لشروط و قواعد الرايضات  ,و لكن األمر خيتلف عند التقسيم
الطيب لالعبني فان سبب الشلل يتدخل يف تقدير الدرجات احملددة لقوة الالعبني  ,و تتأثر قوة العضالت و
الوظائف احليوية لألعضاء تبعا ملدى اإلصابة و مكاهنا يف العمود الفقري  ,الذي كان لزاما أن يقسم الالعبون
املشلولون إىل فئات تبعا لقدراهتم و قوهتم العضلية  ,و يتم هذا التقسيم على أساس تشرحيي و فيزيولوجي كما
يتدخل فيه أيضا السبب يف اإلصابة ابلشلل،و يتم هذا الفحص على مجيع الرايضيني دون استثناء و بذلك
نضمن أن يتقابل مع الرايضي مثيله يف القوة و املقدرة و مدى أثر اإلصابة حىت نضمن توفري عدالة املنافسة
الرايضية و جتنب اإلخالل هبا .
و هذه التقسيمات توضح طبقا لقواعد وظيفية أو طبقا لإلعاقة العصبية احلادثة مع اإلصابة وهبذه التقسيمات
تتعرض لتعديالت فنية و دولية مستمرة ) مروان عبد اجمليد إبراهيم ,ص)134-133
 األلعاب الباراملبية  :تنظم مرة كل أربعة أعوام مباشرة بعد كل دورة أوملبية صيفية أو شتوية وهي تظاهرةرايضية دولية كبرية خمصصة للرايضيني من ذوي االحتياجات اخلاصة
ترجع قصة نشأة األلعاب الباراملبية إىل د.لودويج جومان األملاين الذي رغب يف أتسيس مسابقات رايضية77
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-

 متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات لتكون مساوية لأللعاب األوملبية ،لذلك اختار د.لودويج جومان يومافتتاح دورة األلعاب األوملبية الصيفية عام  1948يف لندن ،ونظم مسابقات رايضية للمحاربني
القدامى الذين شاركوا يف احلرب العاملية الثانية ،وأصيبوا مبشاكل يف احلبل الشوكي ،ومسيت هذه املسابقة دورة
األلعاب العاملية ألصحاب الكراسي املتحركة.
ويف عام  1952أقيمت دورة األلعاب العاملية ألصحاب الكراسي املتحركة مرة أخرى يف لندن ،وشارك فيهااحملاربون الربيطانيون واهلولنديون ،وبذلك أخذت طابعا عامليا ،وأطلق عليها “دورة ألعاب ستوك مانديفيل” ،واليت
تعترب أصل دورة األلعاب الباراملبية.
قبل ظهور دورة األلعاب الباراملبية بشكل رمسي تنافس الرايضيون ذوي اإلعاقات يف دورة األلعاب األوملبية ،ويفمقدمتهم العب اجلمباز األملاين األمريكي “جورج إيسر “الذي شارك يف أوملبياد  1904واستطاع أن حيرز يف
يوم واحد ست ميداليات ،ثالثة ذهبية واثنني فضية وواحدة برونزية ،رغم استخدامه عضو صناعي خشيب بدالً من
قدمه اليسرى اليت فقدها يف حادث قطار.
أقيمت أول دورة ألعاب ابراملبية رمسية يف روما عام  1960وأصبحت متاحة للجميع وليست قاصرةعلى مصايب احلرب فقط ،وشارك فيها  400رايضي من  23دولة.
كانت مواعيد الباراملبية ختتلف من عام ألخر لكن حبلول عام  1960أصبحت دورة األلعاب الباراملبية تعقد يفنفس السنة اليت تقام فيها دورة األلعاب األوملبية سواء الصيفية أو الشتوية.
مثل دورة األلعاب الباراملبية الصيفية عام  1988واليت أقيمت يف سول حداث مهما ،حيث تساوت البارملبياد معاألوليمبياد وأقيمت يف نفس املدينة وابستخدام نفس الوسائل والتسهيالت اخلاصة بدورة األلعاب األوملبية.
 كلمة  Paralympicsأو األلعاب الباراملبية مشتقة يف البداية من كلمة “ ”paraplegicوتعين مشلول،لكن التعريف احلايل هو أن  Paralympicsمشتق من حرف اجلر اليوانين pará ،والذي يعين “جبانب”،
وكلمة” ”Olympicsوابلتايل فإن االسم معناه احلايل هو بطولة “جبانب األوملبياد”.
-8اختارت اللجنة الباراملبية شعار يتوافق مع طبيعة املسابقة وهو الروح يف احلركة ،ويتضمن رمز الباراملبياد ثالثة
ألوان األمحر ،األزرق واألخضر ،وهي أكثر األلوان تكر ًارا يف أعالم دول العامل.
-9نشيد الباراملبياد هو “ ”Hymn de l’Avenirأو “نشيد املستقبل” ألّفه “تيريي دارنيس “ ،واعتمد
كنشيد رمسي يف عام .1996
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-10عانت دائما الباراملبياد من مشكلة عدم تساوي التمويل املقدم للرايضيني الباراملبيني مقارنة ابألوملبيني،
الرعاة مثلها مثل األوملبياد ،وأيضا يسمح فيها بعرض شعارات الرعاة يف
ومؤخرا أصبحت الباراملبياد تدعم من كبار ُ
ً
املالعب وعلى مالبس الالعبني.
-11األلعاب الباراملبية الصيفية  2016هي الدورة اخلامسة عشر من األلعاب الباراملبية ،تشمل  528مسابقة يف
 23لعبة رايضية ،ومن املتوقع أن يشاهد فعاليات املسابقات الباراملبية حوايل  4بليون شخص حول العامل.
-12كما حدث يف األوليمبياد عندما تضامنت اللجنة األوليمبية مع قضية الالجئني ،أيضا يف البارملبياد
هناك الفريق البارامليب املستقل والذي ميثل الالجئني يف األلعاب الباراملبية ،مكون من اثنني من الرايضيني هم السباح
إبراهيم احلسني الجئ سوري مقيم يف اليوانن ،وهشام الذي فقد قدمه يف انفجار قنبلة يف سوراي.
-13تقام الفعاليات يف نفس ملعب أوليمبياد ريو “ 2016استاد ماراكاان” أو Estádio Jornalista
 ” ”Mário Filhoأكرب ملعب يف الربازي ،واثين أكرب ملعب يف أمريكا اجلنوبية ،مت جتديده قبل كأس العامل
 ،2014ويستوعب أكثر من  78ألف مشاهد.
الشعار
تتبىن األلعاب شعار "الروح يف احلركة" ،وقد استُعمل مصطلح "ابراملبياد" رمسيا ألول مرة يف دورة سول عام
 ،1988ويتضمن رمز األلعاب ثالثة ألوان هي األمحر واألزرق واألخضر ،وهي موضوعة على شكل ثالثة أهلة
بشكل غري مرتب ،وتعتمد نشيدا ألفه تيريي دارنيس حتت اسم "نشيد املستقبل" اعتمد رمسيا يف مارس/آذار
.1996

شروط املشاركة
تقتصر املشاركة يف األلعاب على األبطال الرايضيني من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعانون من "إعاقات
عضلية" إضافة إىل أولئك الذين يواجهون مشاكل أو اختالل يف احلركة .وتصنف اإلعاقة ضمن هذه الفئات إىل
تصنيفات فرعية ،ختتلف من رايضة إىل أخرى ،وهو ما أاثر يف عدة مرات جدال وخالفات بشأن بعض الرايضيني
الذي يتهمون ابملبالغة يف عرض إعاقاهتم.
وال تضم األلعاب الباراملبية الرايضيني من ذوي اإلعاقات الذهنية ،وال أولئك الذين يعانون من الصمم ،ابعتبار أن
هيئة "األوملبياد اخلاصة" تنظم هلم "األلعاب األوملبية اخلاصة".
وتشرف "اللجنة الباراملبية الدولية" على تنظيم وإدارة تلك األلعاب ،اليت تشتمل بدورها على دورة صيفية وأخرى
شتوية ،حيث أبرمت اتفاقا مع اللجنة األوملبية الدولية الستخدام املرافق والتسهيالت نفسها
املستخدمة يف املدينة احملتضنة لأللعاب األوملبية "العادية".
وفيما يلي رصد ألهم تصنيفات اإلعاقة ،وسوف نتكلم ابختصار عن كل رايضة على حدة.
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تعد األلعاب األوملبية املوازية حالياً  23رايضة معرتفا هبا رمسياً  19لعبة صيفية و 4لعبات يف فصل الشتاء وختتلف
االلعاب حبسب فئات املعوقني .األلعاب هي:.
1العاب القوى.2كرة السلة على الكراسي املتحركة.3سباق الدراجات.4ركوب اخليل.5املبارزة ابلسيف.6رفع األثقال.7السباحة.8كرة املضرب.9كرة الطاولة.10كرة اهلدف ( اجلرس).11رمي القوس.12الرماية.13كرة القدم.14الركيب على الكراسي املتحركة.15الكرة الطائرة.16الرايضات الشراعية.17اجلودو.18التزجل على االليب.19التزجل الشمايل.20سباق على عرابت التزجل.21اهلوكي على عرابت التزجل.22الرقص على الكراسي.23البوشيا.وسوف نتكلم ابختصار عن كل رايضة على حدة.
مت نقل املقدمة فقط وبتصرف من كتاب للدكتور حليم اجلبايل من كتاب رايضة املعوقني التصنيف يف العاب
القوى.
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والدكتور حليم اجلبايل هو طبيب مسؤول عن وحدة رايضة املعوقني ابملركز الوطين للطب الرايضي وطبيب فداريل
لدى اجلامعة التونسية لرايضة املعوقني.
وهو مصنف يف العاب القوى وله خربة ألكثر من  10سنوات يف جمال رايضات ذوي االحتياجات اخلاصة.
وهو مصنف معتمد لدى اللجنة األوملبية املوازية  IPCلعاب القوى ولدى اجلمعية الدولية لرايضة ذوي الشلل
الدماغيCP-ISRA
اسم التصنيف
 فئة اإلعاقة البصرية))(( IBSA فئة اإلعاقة الذهنية وصعوابت التعلم يشرتك يف مجيع أنواع السابقات ومسمى احتادها )) I.N.A.S الشلل الدماغي ومسمى احتادها)( CP.ISR-

البرت ومسمى احتادها( (I.S.O.D

 الكراسي املتحركة ومسمى احتادها)( I. S.M.W.S.F اإلعاقات احلركية األخرى)( I.S.O.D ذوي القصور البصريمبناسبة اختتام بطولة اململكة لذوي الفئات البصرية اقدم بياانت عامة عن ذوي القصور البصري.
ممارسة الرايضة لذوي القصور البصري على الصعيد العلمي واليت تنظمها اجلمعية الدولية لرايضة
املكفوفني )  ( IBSAويشتمل تصنيف الرايضيني ذوي القصور البصري على مرحلتني.
"التثبت من أن الرايضي يعترب فعالً ذا قصور بصري يف الرايضة طبقاً للمقاييس اليت وظعتها منظمة (
) IBSAإعاقة دنيا كي يسمح له ابملشاركة يف املنافسات املخصصة هلذه الفئة من املعوقني.
"يتم التصنيف حسب سلم تصنيف ) ( IBSAمع املشاركة الضرورية لطبيب العيون.
اإلعاقة الدنيا:.
جيب أن تتوفر يف الرايضي أحد الشرطني التاليني على األقل كي يقبل يف املنافسات الرمسية وابلتايل
يعرتف له أبنه من ذوي القصور البصري.:
1.حدة بصرية اقل من أو تساوي .6/60
2.حقل بصري اقل من 20درجة.
وهكذا فان الرايضي ال يستطيع التنافس مع ذوي القصور البصري اال بشرط االستجابة ال احد الشرطني
من الشروط السابقة ذكرها.
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مواصفات األصناف
هناك حسب منظمة الـ) ( IBSAثالثة أصناف للرايضيني ذوي القصور البصري وذلك يف مجيع
الرايضات واأللعاب وهي كما يلي:.
) 1. B ( 1
) 2. B ( 2
) 3. B ( 3
الفئةB ( 1 ) :
عدم رؤية النور ابلنسبة إىل كل واحدة من العينني أو رؤية النور دون التعرف إىل شكل اليد مهما كانت
املسافة ومن مجيع االجتاهات.
الفئةB ( 2 ) :
ذو قصور بصري ابتدأ من القادرين على التعرف إىل شكل اليد وانتهاء بذوي حدة بصرية تبلغ  1/60و
أو حقل بصري اقل من  5درجات.
الفئةB ( 3 ) :
ذو قصور بصري هلم حدة بصرية أعلى من  2/60وحىت  6/60و أو حقل بصري أعلى من  5درجات
واقل من  20درجة.
يف العاب القوى تقسم البطولة إىل قسمني
األول مسي ابملضمار )  (TRACKواختصاراً هلا رمز )  ( Tلذا عندما جتد هذا احلرف الذي يسبق
التصنيف فذلك يعين مضمار.
أما القسم الثاين مسي ابمليدان )  ( FIELDواختصارا هلا رمز )  ( Fلذا عندما جتد هذا احلرف
الذي يسبق التصنيف فذلك يعين ميدان.
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 .1الرماية ابلسهم
يشارك يف اللعبة العبون من ذوي اإلعاقة البدنية ،و تنقسم حبسب فئات ثالث:
ARW1:تشري إىل الرايضي الذي يعاين إعاقة يف مجيع األطراف ،ويشارك على كرسي متحرك.
ARW2:تشري إىل قدرة الالعب كاملة على استخدام ذراعه من على كرسي متحرك.
( ARST:وضع الوقوف) :يتنافس العبون يف وضع الوقوف إىل جانب فئة أخرى حتتاج إىل استخدام
كرسي بال ظهر لدعم ثبات الالعب ملنع الختالل التوازن خالل استخدام قوس الرماية.
2.ألعاب القوى
يشارك العبون من مجيع فئات اإلعاقة يف املنافسات ،غري أن نظاما يستعني ابحلروف واألرقام حيدد درجة إعاقة
الالعب على النحو اآليت.
يستخدم احلرف ) (Fللداللة على املشاركني يف املنافسات داخل أرض امللعب ،فيما يستخدم حرف ) (Tإشارة
إىل العيب منافسات املضمار كما يشري الرقم إىل درجة إعاقة الالعب.
11-13:سباقات امللعب واملضمار ملن يعانون ضعف اإلبصار .ويتنافس املكفوفون يف الفئة 11
معصويب العينني ويركضون بصحبة عداء دليل ،يف حني يتنافس العبون يف الفئة  12ممن يعانون ضعف
اإلبصار مع اختيار الركض بصحبة دليل.
 20:سباقات ملن يعانون من إعاقة ذهنية ،حيث يشاركون يف ثالث منافسات للرجال والسيدات يف دورة
لندن وهي سباقات  1500مرت ،والوثب الطويل ،ورمي الكرة احلديدية ( اجللة).
31-38:سباقات ملن يعانون الشلل الدماغي أو غريها من اعتالالت اليت تؤثر على العضالت والتحكم
هبا .ويتنافس الالعبون يف فئة ( )34-31يف وضع اجللوس ،يف حني يتنافس الالعبون يف الفئة (-35
 )38يف وضع الوقوف.
40:سباقات لقصار القامة.
42-46:الالعبون الذين يعانون برتا يف األعضاء ،تضم الفئة ( )44-42إعاقة الساق ،وتضم الفئة
( ) 46-45إعاقة األذرع ،فيما يتنافس العبو هذه الفئات يف وضع الوقوف وال يستخدمون الكراسي
املتحركة.
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T51-54:سباقات املضمار من على كرسي متحرك .وتضم الفئة ( )53-51الالعبني ممن يعانون من
إعاقة يف األطراف السفلية والعلوية فيما تشري ) (T54ملن يعانون إعاقة جزئية يف وظائف اجلذع أو
الساق.
F51-58:سباقات أرض امللعب من على كرسي متحرك .تضم الفئة ) (F51-54العبني يعانون
قصورا يف وظائف الكتف والذراع واليد و اجلذع أو قصورا يف وظائف الساقني ،يف حني تضم الفئة F54
العبني أصحاء يف وظائف الذراعني واليدين .أما الفئة  F55-58فتضم العبني تزداد درجة إعاقتهم يف
وظائف اجلذع والساق.
3.لعبة البوشيا
ختتلف طريقة اللعب حبسب درجة اإلعاقة.
لعبة البوشيا او (بولينغ املعاقني) يشارك فيها العبون يعانون من الشلل الدماغي واإلعاقات البدنية الشديدة
األخرى (مثل ضمور العضالت) ،حيث يتنافس الالعبون على كرسي متحرك ،وتنقسم
التصنيفات إىل أربع فئات:
BC1:العبون يعانون من شلل دماغي ولديهم قدرة على استخدام أيديهم أو أقدامهم يف عملية الدفع
بكرة اللعب .وقد يستعني العبو هذه الفئة مبساعد ميرر هلم الكرة قبل بدء احملاولة.
BC2:العبون يعانون من شلل دماغي ولديهم قدرة على استخدام أيديهم يف عملية دفع كرة اللعب إىل
جانب قدرة وظيفية اكرب مقارنة بالعيب فئةBC1.
BC3:العبون يعانون من شلل دماغي أو إعاقة أخرى تضم عجزا كليا عن احلركة يف األطراف األربعة
لكنهم يعجزون عن إلقاء الكرة أو ركلها كما يسمح هلم ابستخدام أداة مساعدة مثل املزلقة لدفع كرة
اللعب.
BC4:العبون ال يعانون من شلل دماغي لكنهم يعانون عجزا يف حركة األطراف األربعة ويعانون إعاقة
وظيفة تشبه العيب فئة  BC2.وتندرج يف هذه الفئة اإلصاابت بضمور العضالت وشلل احلبل الشوكي و
والشلل الرابعي.
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4.سباق الدراجات
يشارك يف سباق الدراجات العبون والعبات يعانون برتا يف األطراف (السيما من ال يندرجون على قائمة الفئات
األخرى السابق ذكرها) ،حيث يتنافس املصابون بشلل دماغي وضعف اإلبصار يف سباقات فردية على الطرق أو
داخل املضمار.
يتنافس الدراجون ممن يعانون إعاقات بدنية يف سباقات (الطرق واملضمار) أو بدراجات تدفع ابليدين أو درجات
ثالثية العجالت (لسباقات الطرق فقط)
أما أولئك الذي يعانون ضعفا يف اإلبصار يتنافسون يف سباقات بدراجة مزدوجة املقعد بصحبة دليل.
فئة دراجات دفع اليدين  H1-4:يتنافس متسابقو دراجات دفع اليدين وهم يف وضع استلقاء ،وتضم فئة H1
دراجني مبتوري األطراف أو من يعانون عجزا كامال يف وظائف الساق أو قصورا يف وظائف الذراع ،فيما تضم فئة
H3دراجني يتمتعون بقدرة على حتريك اجلذع والذراع على حنو جيد رغم معاانهتم من برت يف الساق ،أما فئة
H4فتضم دراجني جيلسون على ركبتني مع استخدام األذرع واجلذع.
فئة الدراجات ثالثية العجالت  T1-2:تضم غري القادرين على ركوب الدراجات نتيجة إصابة أخلت بتوازهنم
وبتناسق احلركة .وتضم الفئة  T1من يعانون اعتالالت شديدة يف تناسق احلركة مقارنة بدراجي الفئةT2.
فئة الدراجات  C1-5:تضم من يعانون اعتالال كالشلل الدماغي او من يعانون برتا يف أحد الساقني أو األذرع.
وتضم الفئة  C1حاالت اإلصابة األشد فيما تشري الفئة  C5إىل أدىن حاالت اإلعاقة.
5.الفروسية
تشارك مجيع فئات اإلعاقة يف رايضة الفروسية من خالل استعراضات وجيري تقسيم الفرسان إىل أربع فئات:
فئة  Ia:تضم فرساان من ذوي اإلعاقة الشديدة ممن يعانون قصورا يف مجيع األطراف والعجز عن التحكم
حبركة اجلذع وعادة بلجأون إىل استخدام كرسي متحرك يف حياهتم اليومية.
فئة  Ib:تضم فرساان يعانون عجزا شديدا يف القدرة على التحكم حبركة اجلذع وقصورا اقل يف حركة
األطراف العليا أو قصورا معتدال لألطراف واجلذع يف املنطقتني العلوية والسفلية.
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فئة  II :تضم فرساان يعانون قصورا شديدا يف حركة األطراف السفلية وتوازن للجذع ،أو قصورا معتدال يف
األطراف العلوية والسفلية مع تراجع القدرة على التحكم حبركة اجلذع .وبعضهم يلجأ إىل استخدام الكرسي
املتحركة يف حياهتم اليومية.
فئة  III:تضم فرساان يعانون برتا يف األطراف (لديهم القدرة على املشي بشكل مستقل) إىل جانب وجود
عاهة يف كال الذراعني أو برت للذراعني أو عاهة معتدلة يف مجيع األطراف األربعة .كما تضم هذه الفئة
فرساان مكفوفني آو حاالت مثل قصر القامة.
فئة  IV:تضم فرساان يعانون برتا مصاحبا لضعف اإلبصار أو لقلة حركة أو لقوة عضالت أو ضعف يف
وظيفة الذراع أو الرجل.
6.كرة القدم
تضم مباراة كرة القدم مخسة العبني لكل فريق ابلنسبة ملن يعانون ضعفا يف اإلبصار ،أما من يعانون شلال دماغيا
فتضم املباراة سبعة العبني لكل فريق.
يتعني على مجيع العيب املباراة املكونة من مخسة العبني ارتداء واقيات األعني ابستثناء حارس املرمى الذي يتمتع
بقدرة على اإلبصار لكنه ال يستطيع أن يغادر منطقة لعبه ،مع العلم ابن قواعد اللعبة ختلو من التسلل.
وحتتوي الكرة على جرس من أجل إصدار ضوضاء عند حركة الكرة لتشد انتباه الالعب حنو االجتاه.
وتتكون مباراة كرة القدم لفرق الالعبني السبعة ممن أولئك الذي ينتمون إىل فئات ، C5,C6,C7,C8حيث
جترى عملية التصنيف بناء على قدرة التحكم يف حركة األطراف ومشاكل تناسق
احلركة أثناء اجلري.
وتضم اللعبة كافة فئات الالعبني ممن يعانون برتا لألطراف ،وأولئك من الفئة مخسة من ذوي القدرة األدىن بدنيا،
وأيضا من هم ضمن الفئة مثانية األقل إصابة.
ويتعني أن يكون احد العيب الفئتني  C5أو  C6على األقل يف امللعب طوال الوقت ،حيث ال يسمح للفريق
بوضع أكثر من اثنني من العيب الفئة  C8يف امللعب.
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7.كرة اهلدف
اإلعاقة الدنيا  :جيب أن تتوفر يف الرايضي أحد الشرطني التاليني على األقل كي يقبل يف املنافسات الرمسية وابلتايل
يعرتف له أبنه من ذوي القصور البصر:
 .1حدة بصرية اقل من أو تساوي .6/60
 .2حقل بصري اقل من  20درجة.
وهكذا فان الرايضي ال يستطيع التنافس مع ذوي القصور البصري إال بشرط االستجابة ال احد الشرطني من
الشروط السابقة ذكرها.
مواصفات األصناف :هناك حسب منظمة الـ )  ( IBSAثالثة أصناف للرايضيني ذوي القصور البصري وذلك
يف مجيع الرايضات واأللعاب وهي كما يلي:
الفئة  B ( 1 ) :عدم رؤية النور ابلنسبة إىل كل واحدة من العينني أو رؤية النور دون التعرف إىل شكل اليد
مهما كانت املسافة ومن مجيع االجتاهات.

الفئة  B ( 2 ) :ذو قصور بصري ابتدأ من القادرين على التعرف إىل شكل اليد وانتهاء بذوي حدة بصرية تبلغ
 1/60و أو حقل بصري اقل من  5درجات.
الفئة  B ( 3 ) :ذو قصور بصري هلم حدة بصرية أعلى من  2/60وحىت  6/60و أو حقل بصري أعلى من
 5درجات واقل من  20درجة.

مجيع املشاركيم يرتدون أقنعة حلجب الرؤية :تضم لعبة كرة اهلدف العبني يعانون إعاقة بصرية  ،إذ يرتدي الالعبون
أقنعة حتجب الرؤية تضمن للجميع ،سواء املكفوفني أو ضعاف البصر ،التكافوء خالل
املنافسات ،حيث جيرى التأكد من األقنعة خالل سري اللعب.
وحتتوي الكرة على أجراس داخلها تساعد يف توجيه الالعبني ،لذا تسري اللعبة يف صمت اتم.
8.اجلودو
يشارك يف لعبة اجلودو العبون من ضعاف اإلبصار فقط ،وال يوجد تصنيف للمتنافسني سوى تصنيف حسب
الوزن كما هو متعارف عليه ابلنسبة الالعبني األصحاء.
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9.رفع االثقال
رفع األثقال من األلعاب اليت يتاح فيها مشاركة مجيع الالعبني من ذوي اإلعاقة البدنية ،حيث جيري التصنيف من
خالل وزن الالعب فقط.
وتضم إعاقة الرابع املشارك يف دورة األلعاب الباراليمبية تلك اخلاصة ابألطراف السفلية أو االرادف ،مبا يف ذلك
من يعانون شلال حركيا آو شلال دماغيا أو برتا يف احد األطراف السفلية.
ويشارك الرجال والسيدات يف املنافسات يف عشر فئات لالوزان.
10.التجديف
تنقسم فئات التجديف إىل أربع فئات حبسب الزوارق:
AM1x:زورق اثبت أحادي املقعد للرجال ،حيث يتمتع الالعبون حبركة كاملة للذراعني فقط.
AW1x:زورق اثبت أحادي املقعد للسيدات ،حيث تتمتع الالعبات حبركة كاملة للذراعني فقط.
TA2x:زورق ثنائي املقعد خمتلط اجلنسني ،حيث يتمتع الالعبان حبركة اجلذع و الذراعني.
LTA4+:زورق رابعي لرجلني وسيدتني ممن يعانون عاهة لكن لديهم قدرة على حركة األرجل واجلذع
واألذرع .وميكن أن يضم الزورق اثنني على األكثر من ضعاف اإلبصار يرتداين عصابة للعينني خالل
التدريبات واملنافسة.
11.ركوب القوارب الشراعية
تضم رايضة ركوب القوارب الشراعية إعاقة متعددة لالعبني يعانون البرت أو الشلل الدماغي أو ضعف اإلبصار.
وتنقسم فئات ركوب القوارب الشراعية إىل ثالثة فئات :فئة (سوانر) اليت تضم طاقما خمتلطا من ثالثة أشخاص،
وفئة (سكود )18-اليت تضم فريقا خمتلطا من شخصني ،وفئة ( 2.4أم أر) وهي فئة من العب واحد.
وجيري تصنيف رتبة املتنافسني بناء على نظام النقاط من واحد إىل سبعة ،حيث ختصص أدىن النقاط ملن يعانون
إعاقة شديد على نقيض النقاط األعلى اليت تشري إىل الفئة األقل إعاقة.
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وتضم فئة (سكود )18-حبارا يعاين من إعاقة شديدة (تعادل الفئة واحد أو اثنني) ،فيما يتعني أن تكون درجة
إعاقة البحار اآلخر أدىن على حنو حيجب التنافس كال البحارين مقارنة ابألصحاء يف دورة األلعاب االوليمبية.
12.الرماية
ينقسم الرماة إىل جمموعات ختوض التنافس من على كرسي متحرك أو من وضع الوقوف.
وتنقسم هذه األقسام إىل ست فئات فرعية حيدد كل قسم نوع جهاز احلركة املسموح لالعب ابستخدامه.
SH1:رماية املسدس والبندقية اليت ال حتتاج إىل وضع الوقوف.
SH2:رماية البندقية لذوي إعاقة األطراف العلوية وحتتاج إىل وضع الوقوف.
13.السباحة
السباحة هي الرايضة الوحيدة اليت تضم مزجيا من حاالت فقد األطراف والشلل الدماغي (والقصور يف تناسق
احلركة) وإصاابت احلبل الشوكي (الضعف والشلل املتضمن ألي مزيج لألطراف) واإلعاقات األخرى (مثل قصر
القامة وحاالت القصور املشرتكة) يف مجيع الفئات.
1-10:فئة السباحني من ذوي اإلعاقة البدنية ،وكلما تدىن الرقم ،اشتدت درجة اإلعاقة.
11-13:فئة السباحني من ضعاف اإلبصار.
14:فئة السباحني من ذوي اإلعاقة الذهنية.
يشري حرف  Sإىل فئة السباحة احلرة وسباحة الظهر وسباحة الفراشة ،يف تشري فئة ) (SBإىل سباحة الصدر ،أما
SMفتشري إىل فئة السباحة املختلطة للفردي.
ويربز احلرف والرقم طائفة من التصنيفات للسباحني شديدي اإلعاقة ) (S1,SB1,SM1والسباحني األدىن من
حيث درجة اإلعاقة(S10,SB9,SM10).
وتتفاوت تصنيفات السباحني حبسب املنافسات ،فعلي سبيل املثال يتغري تصنيف السباح بني سباحة الصدر
وسباحة الظهر حبسب أتثري اإلعاقة على املنافسة اليت يشارك فيها الالعب.
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14.تنس الطاولة
يشارك يف لعبة تنس الطاولة العبون يعانون إعاقة بدنية أو ذهنية تنقسم إىل  11فئة.
1-5:العبون يتنافسون على كرسي متحرك ،حيث مثل الفئة واحد األشد إعاقة ،والفئة مخسة األقل
إعاقة.
6-10:العبون يعانون برتا يف األطراف ،حيث مثل الفئة ستة األشد إعاقة ،والفئة  10األقل إعاقة.
11:العبون من ذوي اإلعاقة الذهنية.
15.الكرة الطائرة وضع اجللوس
يشارك يف مبارايت الكرة الطائرة وضع اجللوس العبون يعانون من إعاقة بدنية ،حيث ينافس الفريق الربيطاين للمرة
األوىل يف الرايضة ضمن منافسات الرجال والسيدات.
ويوجد تصنيفان داخل اللعبة( :معاق بدرجة أدىن )) (MDو (معاق)) ، (Dويسمح للفريق أن يضم العبا من
فئة ) (MDيف امللعب فيما يكون ابقي الالعبني من الفئة(D).
16.كرة السلة من على كرسي متحرك تعترب كرة السلة ابلكراسي املتحركة واحدة من تلك الرايضات املتمتعة
بشعبية كبرية ،حيث لعبت هاته الرايضة دورا كبريا يف األلعاب االوملبية للكراسي املتحركة من بدايتها يف روسيا
 ،1960وقد قامت عدة منافسات و مبارايت ابلكراسي املتحركة إبستقطاب  12500مشاهد يف األلعاب
األوملبية اليت أقيمت بربشلونة عام  1962و أستحوذت على إهتمام عاملي واسع من خالل تغطية إعالمية دامت
 10أايم .
( عدانن أبو حجاب ،لينا أبوانموس  ،1996 :ص ) 3،4،5
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 – 13أمهية الكراسي املتحركة و كيفية التدريب عليها :
 – 1 – 13أمهية الكرسي املتحرك :
 أمهية الكرسي املتحرك بديهية من وظيفته و دوره  ،فهو مبثابة القدمني لالعب املعاق ،هلذا ينبغي أاليعاق الالعب أبي شكل من األشكال و أن يكون سببا يف تعطيله أو التقليل من كفاءته احلركية و العضلية وعلى
الالعب الذي يريد أن يزاول لعبة من األلعاب أن يتقن أوال إستخدام الكرسي املتحرك إتقاان اتما ،حيث أن
إتقان مهارة إستخدام الكرسي املتحرك هلا األمهية القصوى يف إحراز التقدم و النصر يف كثري من املنافسات،
ويرجع الفضل فيما ميكن أن حيققه الالعب من سرعة و مناورة وحتكم و توازن إىل الكفاءة يف إستخدام الكرسي
املتحرك  ،لذلك فإن التدريب عليه جيب أن ينال إهتماما خاصا حىت يصبح الكرسي املتحرك جزءا من الالعب ال
حيتاج إىل تفكري و تركيز ،أي أن الالعب جيب أن يصل إىل اآللية و الرباعة يف التعامل مع الكرسي .
 كما تلعب التمارين و األلعاب الرايضية دورا حامسا إلضافة مهارات أخرى ميارسها الالعب املعاقأثناء حركته ابلكرسي كالتدريب على موانع مبتكرة و املنعرجات امللتوية ...إخل  ،و هلذ جيب على الالعب املعاق
حركيا أن جيد الطريقة املثلى للتدريب على هذه الوسيلة املساعدة على احلركة و اإلنتقال خالل املنافسات
الرايضية ،و الوصول ابحلركة البسيطة إىل درجة املهارة ،و هبذا ميكن أن نذكر بعض الطرق اليت يعتمد عليها املعاق
للوصول إىل درجة التنسيق األمثل مع الكرسي ليكون مبثابة العضو البديل لألطراف السفلية .
 – 2 – 13طرق التدريب على الكرسي املتحرك :
 تتبع طريقة التدريب عدة خطوات لوصول املعاق حركيا ملستوى املهارة يف األداء و التعامل اجليد معالكرسي املتحرك  ،و تتمثل هذه التقنيات يف :
* -اإلنتقال من وإىل الكرسي من وضعيات خمتلفة .
* -التدريب على التقدم ابلكرسي املتحرك يف خط مستقيم .
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* -التدريب على التقدم ابلكرسي املتحرك يف خط متعرج .
* -التدريب على اجلري يف خط مستقيم ابلكرسي املتحرك .
* -التدريب على الوقوف املفاجئ على الكرسي .
* -التدريب على اجلري يف خط متعرج .
* -املشي مث اجلري يف خط مستقيم ابلكرسي املتحرك .
* -املشي مث اجلري للخلف يف خط متعرج بني القوائم بواسطة الكرسي .
* -التدريب على الدوران بواسطة الكرسي .
* -التدريب على التوازن ( الوقوف على العجالت اخللفية ) مبساعدة صديق أو بدون مساعدة حسب درجة
التحكم و مستوى األداء لدى املعاق .
* -الوقوف على العجالت اخللفية فقط و التقدم لألمام و التقهقر إىل اخللف .
* -الوقوف على العجالت اخللفية و الدوران ابلكرسي .
* -نزول وصعود األرصفة بواسطة الكرسي املتحرك .
* -نزول درجة مث درجتني مث ثالث درجات على األكثر من السالمل مبساعدة اآلخرين مث بدون مساعدة،
للوصول ابملعاق حركيا لدرجة اإلستقاللية يف األداء .
* -إكتساب القوة و اجللد خالل التدريبات بتنويع أراضي التدريب من الصاالت إىل املضمار ،مع إلزامية
التدريب املبكر .
( مروان عبد اجمليد إبراهيم  ،2002 :ص) 127،128
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 – 14اخلطوات التعليمية لرايضة كرة السلة على الكراسي املتحركة :
 من الضروري أن توىل عناية خاصة ابملهارات األساسية يف كرة السلة للمقعدين كحركات اإلنتقالابلكرة و بدوهنا و اإلحتكاك البدين و األخطاء الشخصية ابلكراسي ،و تعلم املبادئ األساسية للعب من الثبات
مث من احلركة إلتقان مهارات اللعب ،وهي كما يلي :
 -1 – 14إتقان املبادئ األساسية من الثبات :
* -تعليم مهارة مسك الكرة .
* -إستعمال الكرة و مسكها .
* -التنطيط ابلكرة من الثبات .
* -إتقان أنواع املناوالت من الوضع الثابت ( املناولة الصدرية  ،فوق الرأس ابليدين من فوق الكتف بيد
واحدة  ،املناولة املرتدة  ،املناولة اخلطافية من اجلهتني ) .
* -التهديف على السلة من الثبات بيد واحدة و ابليدين و من جوانب خمتلفة .
 -2 – 14إتقان املبادئ األساسية من احلركة :
* -التدبيب على الرمية احلرة للكرة من احلركة ابلكرسي .
* -إلتقاط الكرة من اجلري .
* -مسك الكرة أثناء احلركة .
* -التحرك ابلكرة بوضعها على الفخذين و دفع العجالت .
* -القيام إبتقان مجيع أنواع التمريرات أثناء احلركة ابلكرسي .
* -التدريب على التصويب أثناء احلركة من مجيع الزوااي .
* -إتقان حركات املراوغة و اخلداع و الدفاع .
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* -خطف و قطع الكرات من على الكرسي املتحرك .
* -التدريب على إلتقاط الكرات املتدحرجة على األرض أثناء احلركة ابلكرسي .
 -3 – 14إتقان تكتيك (خطط ) اللعب :
* -إكتشاف املهارات الفردية لالعبني ووضعها يف اإلعتبار .
* -وضع الالعبني تبعا لكفاءهتم يف املراكز املناسبة .
* -التدريب املستمر على اللعب مبجموعات و بروح الفريق املتكامل .
* -تلقني اخلطط و التدريب على االعبني أثناء التمرين املنتظم خالل املوسم الرايضي
* -مشاهدة األفالم و عروض الفيديو خلطط الدفاع و اهلجوم للتعلم ابملالحظة و تصحيح بعض األوضاع
اخلاطئة إن وجدت .
 و منه فإن هناك العديد من اخلطط يف رايضة كرة السلة ،منها اخلطط اهلجومية و اخلطط الدفاعية،وعلى سبيل املثال يستطيع املرء أن يالحظ و بكل وضوح أثناء حوادث املباراة أن الفريق املهاجم الذي يفقد
الكرة يصبح عرضة ملناورات خصمه املدافع الذي يستحوذ على الكرة و حتول تكتيكيا إىل الفريق املهاجم الذي
إبستطاعة أفراده العمل السريع على غزو سلة منافسيهم  ،على أن أيخذوا زمام املبادرة هبجوم خاطف مرتد سريع
ضد دفاع مل ينتظم بعد و العكس صحيح ،فالفريق الذي يهمل اجلانب الدفاعي كليا يبقى عرضة ملناورات و
تكتيكات خصمه املهاجم ،و اليت تسفر عادة عن جناح املهامجني يف إصابة سلة خصومهم و العودة السريعة
للخطوط الدفاعية  ،مما يتيح هلذا الفريق املهاجم املدافع أكرب قدر من فرص الفوز ابملباراة .
 -وبناء على ما سبق جتزئة مبادئ وتقسيمات التكتيك إىل ما يلي :
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 - 1-3-14التكتيك الفردي ) the individuel tac tics (:
* -التكتيك الفردي اهلجومي .
* -التكتيك الفردي الدفاعي.
 - 2-3-14التكتيك اجلماعي ) the group tactics (:
* -التكتيك اهلجومي الفرقي .
* -التكتيك الدفاعي الفرقي .
 -3-3-14التكتيك الفرقي ) the team tac tics ( :
 و منه فإن التكتيك الناجح يف كرة السلة هو ذلك التكتيك الذي يعتمد يف املقام األول على العملاجلماعي و الفرقي لالعبني  ،يف حني أنه ال يغفل أبدا العمل الفردي كلما سنحت الفرصة لذلك ،ألن الفروق
الفردية غالبا ما تكون هي احلل لبعض املواقف .
 إذا عن طريق وحدة الفريق الرايضي ( العمل اجلماعي ) حيرتم الالعبون بعضهم البعض كما ختتفيروح األاننية و تسود بدال منها الروح الرايضية احلقة و تربز معها روح الفريق و هذا كل ما نبتغيه يف رايضات
املعوقني .
( مروان عبد اجمليد إبراهيم  ،1997 :ص) 292،293
 -15القواعد و القوانني األساسية لرايضة كرة السلة على الكراسي :
 -1 – 15القواعد األساسية للـلعبة :
 تتضمن رايضة كرة السلة املمارسة من طرف املعاقني حركيا مجلة من القواعد األساسية تتمثل يف : القاعدة األوىل  :التعريف ابللعبة . القاعدة الثانية  :الكرسي املتحرك .95
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 القاعدة الثالثة  :األبعاد و أدوات اللعب . القاعدة الرابعة  :اإلداريون و واجباهتم . القاعدة اخلامسة  :الالعبون و البدالء و املدربون . القاعدة السادسة  :قواعد التوقيت . القاعدة السابعة  :قواعد اللعب . القاعدة الثامنة  :املخالفات . القاعدة التاسعة  :األخطاء الشخصية . القاعدة العاشرة  :األخطاء الفنية . القاعدة احلادية عشر  :قواعد عامة . القاعدة الثانية عشر  :إرشادات احلكام . إن التحكم يف القواعد السابقة سواء من طرف الرايضي املعاق أو املدرب يتطلب يف الكثري من األحياناإللتزام ابلقوانني الرمسية املوضوعة لتسري هذا النمط من الرايضات ،و ما دامت الرايضة مكيفة حسب اإلعاقة (
اإلعاقة احلركية ) فإهنا ختضع لبعض التعديالت سواء من حيث امللعب أو عدد الالعبني أو الوقت املخصص
للـلعبة .....إخل ،و فيما يلي ميكن التطرق للقوانني اخلاصة برايضة كرة السلة على الكراسي املتحركة لفئة املعاقني
حركيا ( فئة عينة الدراسة ) .

( مروان عبد اجمليد إبراهيم  ،2002 :ص) 306

 -2-15قانون كرة السلة على الكرسي املتحرك للمعوقني حركيا :
أ  -القوانني اليت جيب معرفتها :
 -تتمثل القوانني العامة اليت جيب معرفتها حول رايضة كرة السلة على الكراسي فيما يلي :
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 -1امللعب :
 إن مواصفات امللعب و إرتفاع السلة عن األرض هي نفسها املعتمدة من قبل اإلحتادية الدولية لكرةالسلة (  ) fibaيف مجيع املنافسات والوقت احملدد هو أربعون دقيقة
 -2الكرسي املتحرك :
 جيب أن يكون الكرسي املتحرك ضمن مقاييس معينة ليضمن للالعب املنافسة و األمان و جيب أنيكون للكرسي ثالثة عجالت ،إثنتان يف مؤخرة الكرسي و واحدة أو إثنتان صغرياتن يف املقدمة ،و جيب أن
يكون قطر العجالت اخللفية (  66سم ) كحد أقصى و يكون هلا ممسك واحد لليد على كل عجلة  ،و يكون
أقصى إرتفاع ملقعد الكرسي ( 53سم) عن األرض وجيب أال يزيد إرتفاع مسند القدمني عن األرض ( 11سم)
عندما تكون العجالت األمامية الصغرية يف وضعها إىل األمام ،و جيب أن يكون اجلزء السفلي من مسند القدمني
مصمما بشكل مينع إتالف أرضية امللعب ،كما ميكن إستخدام وسادة مصنوعة من مادة مرنة يضعها الالعب
على مقعد الكرسي حبيث تكون بنفس طول و إتساع الكرسي و ال يزيد مسكها عن ( 5سم) .
 وميكن إستخدام أحزمة أو أربطة واقية تساعد اجلسم على اإللتصاق ابلكرسي أو لربط الرجلني معاكما ميكن لباس األعضاء الصناعية و املساعدة ،و مينع إستخدام اإلطارات السوداء و أدوات القيادة و الفرامل أو
انقل السرعة على الكرسي ،حيث يقوم احلكام بفحص الكرسي للتأكد من مطابقته للمواصفات املعتمدة عند
بداية كل مباراة .
 -3الالعبون و اإلحتياط واملدربون :
 جيب أن يكون رقم الالعب واضحا على بذلته من األمام وكذلك على الكرسي املتحرك أو على بذلةالالعب من اخللف ،أبعاد الرقم ال تقل عن ( 20سم ) من اخللف وال تقل عن ( 10سم ) من األمام و
تستعمل األرقام من  01إىل . 15
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 إن تثبيت الرقم على الكرسي املتحرك مسموح به فقط يف أسفل الركبتني ،و قبل أن تبدأ املباراة علىاملدرب أن خيرب مسجل النقاط أبمساء و تصنيف الالعبني وكذلك إسم و رقم قائد الفريق .
 يعاقب املدرب ابخلطأ التقين يف حالة إرتكاب سلوك غري رايضي برميتني حرتني إضافة إىل اإلستيالءعلى الكرة و العودة إىل امللعب من خط التماس عند خط الوسط .
 -4احلكام و مساعدوهم :
 جيب أن يكون هناك حكم أول و حكم اثين و يساعدمها ميقايت ،مسجل ،مسجل مساعد ،حكمالطاولة ،حكم  30اثنية و منصف يف كل مبارايت اإلحتاد الدويل لكرة السلة على الكراسي املتحركة و يقوم
هؤالء احلكام بتطبيق تعليمات اإلحتاد الدويل ،وجيب على احلكام أن خيضعوا للتدريبات و اإلختبارات اخلاصة
بكرة السلة على الكراسي املتحركة ليتم املوافقة عليهم من قبل اإلحتاد الدويل للقيام بتحكيم مبارايته ،وعليهم
حضور دورات تنشيطية للتأكد من احملافظة على مهاراهتم ،و اإلطالع على كل ما هو جديد يف جمال عملهم
 -5كرة البداية :
 تتم رمية البداية بقذف احلكم للكرة بني العبني من الفريقني و خالل عملية قذف الكرة عاليا يكونالالعبان بكرسيهما يف منتصف الدائرة بعجلة واحدة قرب منتصف خط الوسط الذي بينهما حيث ال ميكن
ألحدمها الوصول إىل الكرة قبل وصوهلا ألعلى نقطة ،كما جيب أن تلمس الكرة بواسطة واحد أو أكثر من
االعبني بعد و صوهلا ألعلى نقطة و إذا ملست األرض بدون أن يلمسها أحدمها على األقل فتعاد الرمية ألعلى
ولكل من الالعبني املشرتكني يف عملية القفز أن يلمس الكرة مرتني فقط  ،و بعد اللمسة الثانية من الالعب ال
جيوز له ملس الكرة حىت تلمس أحد الالعبني الغري مشرتكني يف القفز أو تلمس األرض أو السلة أو لوحة اهلدف،
وعلى الالعبني الثمانية الغري مشاركني يف عملية القفز البقاء خارج الدائرة حىت تلمس الكرة  ،و ال يسمح لالعب
أثناء القفز مبغادرة الكرسي أو اإلرتفاع عنه .
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 -6الوقت املستقطع :
 حتدد املباراة بشوطني لكل منهما عشرون دقيقة و لكل فريق وقتني مستقطعني يف الشوط األولوثالث أوقات مستقطعة يف الشوط الثاين و يدوم الوقت املستقطع دقيقة واحدة و مدرب الفريق هو الذي يطلبه
من أجل التغيري يف خطة اللعب أو إعطاء مالحظات و توصيات لالعبيه ،و طلب الوقت املستقطع يكون من
األفضل عندما تكون الكرة خارج امللعب أو يكون امليقايت متوقف أو بعد جناح اهلدف من قبل اخلصم .
ب  -املخالفات اليت جيب معرفتها :
 توجد عدة خمالفات خاصة بكرة السلة على الكراسي املتحركة جيب على كل من االعب و املدرب وحىت املتفرج معرفتها و هي :
 -1حيازة الكرة :
 املخالفات هي خرق لقواعد اللعب حيث أن الفريق املنافس و من خالل رمية التسجيل إلدخال الكرةمن خارج خطوط امللعب أو من أقرب نقطة ملكان حدوث اخلطأ حيث حتتسب املخالفة إذا سقط الالعب من
على الكرسي إذا ملس األرض أبي جزء يف أجزاء جسمه أو ينحين إىل األمام بكرسيه ليميل به ،أو عند ملسه
مبساند القدمني األرض .
( FéDERATION FRANçAISE : 2000
) HANDHISPORT
 -2خمالفات جتاوز حدود امللعب :
 يعترب الالعب خارج حدود امللعب إذا كان جسمه أو أي جزء من كرسيه على التماس مع األرض أوخارج خطوط امللعب اخلارجية ،و تعترب مسؤولية إخراج الكرة خارج امللعب من قبل أخر العب يلمسها أو تعرض
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للمسها قبل ذهاهبا خارج امللعب  ،لكن إذا قام الالعب برمي الكرة بصورة معتمدة على الالعب املنافس من
الفريق األخر فإن حيازهتا تكون للفريق املنافس .
 -3خمالفات املشي :
 للتنقل ابلكرة يف أي إجتاه جيب على الالعب دفع عجالت كرسيه مرتني فقط قبل التنطيط أو التمريرأو التهديف بعد وضع الكرة على فخذيه  ،أما إذا قام بثالث دفعات حتتسب على الالعب خمالفة املشي ابلكرة .
 -4خمالفة الثالث ثواين :
 ال يسمح البقاء ملدة تزيد عن ثالث ثواين يف املنطقة احملرمة اخلاصة بفريق اخلصم و هذا التقيد اليسري عندما تكون الكرة يف اهلواء خالل التصويب أو عند ملس الكرة أو يكون اللعب متوقفا ،كما أن الالعبني
الذين يبقون يف املنطقة احملرمة ملا يزيد عن ثالث ثواين حتتسب لديهم خمالفة ثالث ثواين .
 -5خمالفة اخلمس و العشر ثواين :
 تعلن حالة الكرة املمسوكة عندما يقوم الالعب املراقب جيدا ابإلحتفاظ ابلكرة و عدم مريرها أوترمى و تقذف أو تدحرج أو تنطط خالل مدة أقصاها  05ثواين  ،و كذلك جيب على الفريق الذي حبوزته الكرة
يف نصف ملعبه اخللفي أن يتقدم ابلكرة إىل النصف األمامي خالل  10ثواين من حلظة احليازية على الكرة ،و أي
وقت زائد يف أي من احلالتني يسبب خمالفة و تعاد الكرة يف النصف األمامي للملعب عندما تلمس امللعب خلف
خط الوسط أو تلمس العبا من الفريق الذي ال يالمس جزء من جسمه أو كرسيه أرض امللعب خلف خط
الوسط .
( ) FéDERATION FRANçAISE HANDHISPORT : 2000
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ج  -األخطاء اليت جيب معرفتها :
 األخطاء هي إخرتاق القواعد فيما يتعلق ابإلحتكاك الشخصي مع اخلصم أو أبسلوب غري رايضي،حيث يتم إحتساب اخلطأ ضد املتسبب به و ترتاوح العقوبة بني فقدان حيازة الكرة أو أكثر من رمية حرة يؤديها
املنافس و ذلك حسب طبيعة اخلطأ الواقع ،و يسمح لكل العب ابرتكاب مخس أخطاء يف املباراة الواحدة ،و
عند إرتكابه اخلطأ اخلامس على الالعب أن يغادر املباراة مباشرة  ،و تتمثل أغلب األخطاء يف :
 -1رجوع الكرة إىل اخللف :
 عند املرور عن خط املنتصف إىل منطقة اخلصم ال جيوز لالعب إرجاع الكرة إىل منطقته اخللفية . -2جتاوز قاعدة خارج احلد :
 مينع أي العب من وضع أي جزء من جسمه أو كرسيه املتحرك على خط حدود امللعب قبل أنتكون الكرة قد رميت عرب اخلط و أن يلعب الكرة عندما يكون احلكم قد منحها إىل الفريق اخلصم ،كما جيب
على الالعب الذي يرمي الرمية احلرة أن يقف خلف خط الرمية مباشرة شرط أن تكون العجلتان الكبرياتن خلف
هذا اخلط كما يستطيع أن خيتار الطريقة اليت يرمي هبا الكرة و لكن ليس له احلق أن يلمس خط الرمية احلرة أو
جزء الساحة إال بعد أن تالمس الكرة اهلدف .
 -3األخطاء الشخصية :
 لعبة كرة السلة هي لعبة بدون إحتكاك لدى املعاقني و يكون سبب اخلطأ الشخصي ضد الالعبالذي مينع  ،ميسك ،يدفع  ،يهاجم أو يعيق تقدم املنافس سواء جبسمه أو بكرسيه كما يعترب العنف غري الضروري
و الزائد عن حده خطأ شخصي ،و يف مجيع احلاالت السابقة يعترب الكرسي املتحرك جزءا من الالعب و لذلك
يعترب أي إحتكاك غري عرضي بني الكرسيني خطئا شخصيا ،و إذا أرتكب خطأ شخصي على الالعب أثناء قيامه
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مبحاولة للتصويب و جنح يف احملاولة فإنه ينال رمية حرة واحدة أما إذا كانت حماولة التصويب لتسجيل نقطتني أو
ثالث نقاط غري انجحة فإن الالعب ينال رميتني أو ثالث رميات حرة على التوايل .
 -4األخطاء الفنية :
 اخلطأ الفين حيتسب عندما يصدر عن الالعب سلوكا غري رايضيا متعمدا أو عندما يرفع الالعبجسمه عن مقعد الكرسي للحصول على ميزة غري عادلة على اخلصم للمساعدة يف قيادة الكرسي  ،و عندما يتم
إحتساب اخلطأ الفين فإنه يتم إعطاء الفريق اخلصم رميتني حرتني و يتم إختيار منفذ الرميتني من قبل رئيس الفريق
.
( FéDERATION FRANçAISE : 2000
) HANDHISPORT
ينافس يف رايضة كرة السلة العبون على كرسي متحرك يعانون من شلل نصفي أو برت يف األطراف السفلية أو
الشلل الدماغي وشلل األطفال.
ويعتمد تصنيف الالعبني على قدرة الالعب البدنية حتددها نقاط بني واحد و  .4.5حيث ميثل الرقم واحد
اإلعاقة األشد يف حني ميثل الرقم  4.5اقل إعاقة.
17.املبارزة من على كرسي متحرك
يشارك يف منافسات املبارزة على كرسي متحرك العبون من ذوي اإلعاقات اليت قد تشمل إصابة يف احلبل الشوكي
وبرت يف األطراف السفلية والشلل الدماغي أو من يعانون اعتالال يعوقهم عن املنافسة أمام مبارز يف وضع الوقوف
أو مبارز من األصحاء.
وينقسم تصنيف اللعبة إىل فئتني:
فئة  A:العبون لديهم القدرة على التوازن والنهوض إىل جانب حركة كاملة للجذع.
فئة  B:العبون يعانون اختالال يف التوازن لكن قادرين على استخدام احد أو كال الطرفني العلويني.
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18.رجيب الكرسي املتحرك
يصنف العبو رجيب الكرسي املتحرك حبسب نظام النقاط ،حيث تدل نقاط  0.5على اإلعاقات األشد تزداد إىل
 3.5للداللة على اإلعاقات األقل ،كما يتألف كل فريق من أربع العبني.
19.تنس الكرسي املتحرك
تصنف لعبة تنس الكرسي املتحرك إىل فئتني :مفتوح ورابعي (إعاقة يف ثالثة أطراف أو أكثر(
ويسمح خالل منافسات تنس الكرسي املتحرك ارتداد للكرة مرتني على أن تكون األوىل داخل امللعب.

103

تعليمية األنشطة البدنية والرياضية المكيفة

د /فيرم الطيب

خامة :
يف اخلتام ميكننا القول أبن املمارسة الرايضية هي مبثابة أحسن وسيلة لالحتفاظ ابلصحة واللياقة والقدرة على أداء
األعمال بكفاءة ،إذ تعترب ذات أمهية قصوى وبنحو يفوق أمهيتها لألصحاء ،حيث ختدم جوانب عميقة يف حياة
املعاق تفوق كوهنا عالجا بدنيا هلم ليتعدى دورها كطريقة ووسيلة انجحة للرتويح النفسي وتدعيم اجلانب النفسي
العصيب إلخراج املعاق من عزلته وإعادة أتقلمه و التحامه ابلبيئة االجتماعية ،فرايضة املعوقني هي عملية تربوية
موجهة هلا أغراضها وأهدافها وأمهيتها يف الوقت احلاضر فهي مل تعد ألعااب وبطوالت ولكنها وسيلة لتحقيق غاية
وهدف شامل ،فاهلدف من تعديل األنشطة الرايضية وتكيفها حسب قدرات و إمكاانت املعاق هي مبثابة وسيلة
لرتبية العقل واجلسم كوحدة متماسكة يف مراحل منو الفرد املختلفة ،كما مكن املعاق من أن يتكيف مع جمتمعه،
و جتعله قادرا على أن يشكل حياته  ،حيث يلعب النشاط احلركي املكيف دورا كبريا يف حياة املعاق حركيا ،حيث
يتيح له الفرصة لالحتكاك مع اآلخرين ،و التفاعل معهم بطريقة مكنه من حتقيق الراحة البدنية و النفسية و
العقلية  ،من خالل األنشطة و األلعاب اليت تبني مسؤولياته و قدراته على العطاء و التعبري ،فضال عن التحرر من
الشعور ابلنقص و التحكم يف السلوك و ابلتايل حتسني األداء يف ميادين احلياة .
قائمة الكتب واملراجع :
– أمحد عزت رابح ,أصول علم النفس ,دار الكتاب العريب للطباعة و النشر ,القاهرة.1968 ,
– أمحد السعيد يونس-مصري عبد احلميد حنورة,رعاية الطفل املعاق حرك طبيا و نفسيا و اجتماعيا ,دار الفكر
العريب  ,القاهرة.1999 ,
– أمحد سلمان العواملة-صاحل عبد هللا الزغيب ,املعاقني حركيا و الرتبية اخلاصة ,دار الشروق و التوزيع ,عمان,
1996
– أمساعيل شرف ,أتهيل املعاقني ,املكتب اجلامعي احلديث ,اإلسكندرية 1986 ,
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– أسامة رايض ,رايضة املعاقني (األسس الطبية) ,دار الفكر العريب  ,القاهرة2000,

بدر الدين كمال عبده ،حممد السيد حالوة  ،رعاية املعاقني مسعيا و حركيا ،املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية ،بدون طبعة . 2001 ،
– حلمي إبراهيم-ليلى السيد فرحات ,الرتبية الرايضية و الرتويج للمعاقني ,دار الفكر العريب,القاهرة1998,
 مجال اخلطيب  ،مقدمة يف اإلعاقة اجلسمية والصحية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان . 1998،خري الدين علي عويس ،مقدمة يف علم اإلجتماع الرايضي ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،بدون طبعة . 1984 ، رابح تركي ،املعوقون يف اجلزائر ،الشركة الوطنية للطبع والتوزيع اجلزائر1982 ،– شاذيل بن جعفر ,جملة قراءات الرتبية اخلاصة وأتهيل املعاقني ،تونس .1982،
 عبدا لرمحان السيد سليمان،معجم اإلعاقة البدنية،مكتبة زهراء الشرق،القاهرة.2000، حممد رمضان القذايف،سيكولوجية اإلعاقة،منشورات اجلامعة املفتوحة،ليبيا.1994،حممد سيد فهمي  ،السلوك اإلجتماعي للمعاقني ،مكتبة اجلامع احلديث القاهرة ،بدون طبعة 1983 ، مروان عبد اجمليد إبراهيم  ،األلعاب الرايضية للمعاقني ،دار الفكر العريب ،عمان ،طبعة . 1997 ،1 مروان عبد اجمليد إبراهيم ،التصنيف الطيب و القانون الدويل لكرة السلة على الكراسي املتحركة  ،دار الفكرالعريب ،عمان ،طبعة .2002 ،1
منال منصور بومحيد ،املعوقون ،مؤسسة الكويت للتقدم ،بدون طبعة.1985 ، حممد كامل عفيفي عمر،الرتبية البدنية للمعاقني،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة.1989، حممد عبد السالم البواليز،اإلعاقة احلركية والشلل الدماغي،دار الفكر للنشر،عمان.2001، مروان عبد اجمليد إبراهيم،األلعاب الرايضية للمعاقني،دار الفكر،عمان.1997،قائمة اجملالت و الواثئق ابلعربية :
 -منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات،اجلزائر.1996،
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 منشورات الفيدرالية اجلزائرية لرايضة املعاقني وذوي العاهات(الدورة اإلفريقية العربية لكرة السلة من  22اكتوبراىل02نوفمرب،)1999اجلزائر.1999،
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