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 نشأتها و تاريخها - الخواص رياضة

جست ايعاد٠ ع٢ً إبعاد االطفاٍ ذٟٚ االعاق١ َٔ االْػط١ ايسٜاض١ٝ باعتبازِٖ             

عاجصٜٔ عٔ ايتٛاصٌ َع أقساِْٗ َٔ االصرا٤ يف ٖرا اجملاٍ , ٜٚرنس إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ 

احملاٚالت الضتدداّ ايتُسٜٓات  ايسٜاض١ٝ ٚايعالد ايطبٝعٞ ناملطاذات ٚايًعب 

 ٟ االعاق١ . ٚاالْػط١ ايسٜاض١ٝ يرٚ

م.ّ نريو )  064اذ ٚصف ) ٖٝبٛقساط ( ايتُسٜٓات ايسٜاض١ٝ إلعاد٠ ايتأٌٖٝ عاّ          

ٚذنس ) أزٜتٛزاع ( فا٥د٠ املػٞ يعالد َسض االضتػفا٤ ايدَاغٞ  م . ّ 04نايني ( يف 

مما ٜدٍ ع٢ً االٖتُاّ ايعًُٞ املطتُس بايرباَخ ٚايتُسٜٓات ايسٜاض١ٝ يتأٌٖٝ ذٟٚ 

ٚقد ٚجد يف اثاز بابٌ َٚصس ايعدٜد َٔ ايصٛز اييت تؤند اضتدداّ ايتُسٜٓات  االعاق١

ايسٜاض١ٝ يف تأٌٖٝ املعاقني نريو َػازن١ ذٟٚ االعاق١ يف أْػط١ تسٚذن١ٝ ٚايعاب 

 َٚٗازات زٜاض١ٝ.

فايسٜاض١ يرٟٚ االعاق١ ١َُٗ َٓر بد٤ ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ فٗٞ جص٤ ز٥ٝطٞ َٔ خالٍ            

سٜٓات ايسٜاض١ٝ يف اعاد٠ تأٌٖٝ اجلٗاش احلسنٞ يرٟٚ االعاق١ فٛم اضتدداّ ايتُ

َطت٣ٛ االصاب١ يتأٌٖٝ َا تبك٢ يدٜ٘ َٔ قدزات بد١ْٝ َٚٗازات ذسن١ٝ ايػسض 

 .ملطاعدت٘ يف ايترسى بأقٌ جٗد ممهٔ عٓد انتطاب٘ يإلعاق١

 تؤثٌرات من ذلك ٌحدث وما ، واالنطواء العزلة إلى ٌلجئون الماضً فً المعوقون كانحٌث  -

 نظرتهم كانت وبالتالً ، وٌتضاعف وٌتفاقم ٌتزاٌد بالعجز فاإلحساس ، سلوكٌاتهم على سلبٌة

 على ٌقضً أن استطاع البعض أن إال. والكآبة والقنوط الٌؤس ٌلفها ضٌقة نظرة الحٌاة إلى

 الصدارة مكان وٌتبوأ ، والرهبة الخوف وقٌود والعزلة الٌؤس أسوار وٌحطم ، النظرة هذه

 تعد ولم ، الجمٌع من والتقدٌر اإلعجاب نظرات وٌنتزع ، اإلنسانٌة تارٌخ صفحات على

 . األنظار عن المعوق معها وٌتواري ، منها ٌخجل كانت كما العاهة

 

 والعمى، والبكم الصمم من تعانً كانت والتً ، المشهورة الكاتبة(  م 0857-0771)  كٌلر هٌلٌن -

 :قالت عندما العالم أرجاء فً ٌدوي صوتها مازال

 الجالئل عن وصم عمً األمر حقٌقة فً فكلنا بشًء، لٌس الصمم وأن بشًء لٌس العمى إن" 

 عاجزة ضئٌلة حواس خمس اإلنسان امتالك من الرغم على وأنه ، العظٌم الكون هذا فً الخالدة

 تسمعه ال ما وتسمع ، العٌون تراه ال ما ترى أن تستطٌع وحدها التً هً سادسة حاسة هناك ،

 دلٌلنا هً األخرى الحواس عن تغنٌنا التً الحاسة وهذه ، العقول تدركه ال ما وتدرك ، اآلذان

 . العالم فً وعزاإنا الحٌاة هذه فً

 لودٌج الدكتور جاء عندما الثانٌة العالمٌة الحرب أٌام إلى المعوقٌن رٌاضة فكرة وترجع-

 حٌث ، بإنجلترا ستوماندفٌل مستشفى فً الفقري العمود بجرحى الخاص المركز إلى جوثمان
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 وآالم الماضً ذكرٌات ٌتجرعون تامة عزلة وفً ، وخاملة ساكنة حٌاة ٌقضون المقعدون كان

 . بهم ٌحٌط شًء وبكل ، بؤنفسهم ثقتهم ٌفقدون وبالتالً ، الحاضر

 أصحاب تساعد أن الرٌاضة باستطاعة إن القائلة الفكرة مإٌدي من جوثمان الدكتور كان وقد-

 كما ، بالمجتمع أفضل اتصاال لهم وتحقق ، والمعنوي الجسدي توازنهم إستعادة على العاهات

 تحفز أن ، النساء أو الرجال سواء المعوقٌن العاب هدف وأن ، والعقلٌة البدنٌة قدراتهم تنمً

 . له اآلخرٌن رإٌة خالل من لذاته رإٌته ٌستمد فالمعوق واإللهام األمل لدٌهم وتدفع

 ستوك أللعاب دورة أول أقٌمت عندما 0837 عام منذ الفكرة هذه بتطبٌق جوثمان الدكتورقام  -

 فً القدماء المحاربون فٌها واشترك ، بالقوس الرماٌة على البداٌة فً اقتصرت حٌث ماندفٌل

 الدورة افتتاح ٌوم نفس فً وذلك ، سٌدتان بٌنهم مشلوال 07 عددهم وكان البرٌطانً الجٌش

 . السادس جورج الملك افتتحها والتً ، لندن فً أقٌمت التً األولمبٌة

 الرابعة السنة وفً ، متتالٌة سنوات لثالث سنة كل تقام ماندفٌل ستوك العاب دورة ومازالت-

 بطولة انتقلت حٌث 0851 عام منذ وذلك األولمبٌة األلعاب دورة فٌه تقام الذي البلد فً تعقد

 ، معوق العب 311 فٌها واشترك ، األولمبٌة الدورة بها أقٌمت التً ، روما إلى المعوقٌن العاب

 أقٌمت 0857 عام وفً ، العبا 264 فٌها واشترك بالٌابان طوكٌو فً أقٌمت 0853 عام وفً

 بؤلمانٌا لبرج أٌد فً كانت 0861 عام فً أما ، العبا 641 فٌها واشترك بالمكسٌك مكسٌكو فً

 0865 عام بكندا تورنتو دورة وفً ، دولة 31 ٌمثلون المعوقٌن من ألف اشترك حٌث الغربٌة

 ولظروف أنه إال ، موسكو مقرها وكان 0871 عام السادسة الدورة أما.دولة خمسون اشتركت

 لوس مقرها كان حٌث 0873 عام فً حدث الشًء ونفس هولندا إلى مكانها تغٌٌر تم سٌاسٌة

 0411 ٌمثلها دولة 33 خاللها واشترك ندفٌل ما ستوك إلى مكانها تغٌٌر تم أنه إال ، أنجلوس

 ناحٌة ومن دولة 51 ٌمثلون معوق 2111 اشترك 0877 عام سٌول دورة وفً ، معوق العب

 : وهً 0858 عام منذ ماندفٌل ستوك فً كبرى رٌاضٌة لقاءات أربع تعقد أخرى

 األطفال ،مسابقات القومٌة ماندفٌل ستوك مسابقات ، الدولٌة ماندفٌل ستوك العاب مسابقات

 . متنوعة بعاهات المصابٌن الكبار مسابقات ، متنوعة بعاهات المصابٌن

 : المعوقين ألعاب  

 لٌلة إعداده ٌتم المسابقات وبرنامج ، الخاص ونظامها قانونها لها بؤن المعوقٌن مسابقات تتمٌز -

 فً السبب عن النظر بصرف الالعبٌن فئات لتحدٌد الطبً التقسٌم من االنتهاء بعد البطولة

 لهم فالجمٌع ، حرب فً إصابة أو حادث نتٌجة أو األطفال كشلل مرضٌا كان سواء اإلعاقة

 . اللعبات وقواعد لشروط تبعا المنافسات فً االشتراك فً الحق

 وبناء ، البطولة قبل المشاركٌن جمٌع على الطبً الكشف بإجراء للبطولة المنظمة اللجنة وتقوم -

 أخرى أقسام ثالثة إلى فئة كل تقسم ثم مختلفة فئات ست إلى الالعبٌن تقسٌم ٌتم الكشف هذا على

 نقله ٌتم بل العب أي شطب المعوقٌن قانون ٌمنع الالعبٌن بعض من أخطاء وقوع حالة وفً

 ٌستوجب عمره كان مهما البطولة فً مرة ألول الالعب اشتراك أن كما ، أقل أخرى فئة إلى
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 األلعاب أما للبطولة التالٌة المرة فً للعمومً ذلك بعد ٌرقى ثم ، الناشئٌن ضمن مشاركته

 : فهً المعوقون ٌمارسها التً الرٌاضٌة

 كرة ، السلة كرة ، المبارزة ، والسهم القوس ، األثقال ،رفع البولٌنج ، السباحة ، الطاولة تنس

 القوى العاب ، الطائرة

 ٌستخدم المعوق أن مع ، القوى العاب على التعدٌالت بعض بإجراء قاموا المتخصصٌن أن إال-

 ما ٌختار أن المعوق وعلى ، القوى العاب مالعب نفس على تمارس كما ، العادٌة األدوات

  من تتؤلف وهً ، ٌناسبه

 ورمً ، الرمح رمً من ٌتؤلف الذي الخماسً ، الصولجان ، الجلة ، القرص ، الرمح: 

 . مترا 51 لمسافة والسباحة ، والسهم القوس ومسابقة ، الصولجان

 مسافة ٌقطع لمن فٌها والفوز ، والتتابع الجري مسابقات فتشمل المضمار سباقات تقام كذلك -

 بالعجالت الدفع إطار من باألٌدي الكرسً دفع طرٌق عن وذلك ، زمن أقصر فً السباق

 بعض ثم ، الكرسً بظهر تجري التً ، الموانع سباق أٌضا ،فهناك السباقات هذه إلى ،باإلضافة

 . الشًء بعض لتعطٌله األخرى الموانع

 ولكن ، القدم كرة كبٌر حد إلى تشبه والتً الجرس كرة فهناك األلعاب هذه إلى وباإلضافة-

 وٌصل ، بداخلها جرس بوجود تمتاز فالكرة ، مزاولتها فً السمع حاسة على فٌها ٌعتمد الالعب

 وتحتاج ، مغلقة مالعب فً وتلعب ، العبٌن 6 من الفرٌق وٌتكون ، السلة كرة نصف حجمها

 . الجمهور أو الالعبٌن من سواء المبارٌات أثناء الصمت التزام إلى

 األلعاب من جزءا تصبح وأن ، المعوقٌن برٌاضة الدولٌة اللجنة تعترف أن المعوقون وٌحلم-

 . الدورات هذه فً باالشتراك لهم ٌسمح وأن ، المستقبل فً األولمبٌة

 :ملتردٟ اإلعاق١ املعد٠ رباَخ ايسٜاض١ٝٚتكطِ اي

  ايسٜاض١ ايعالج١ٝ : –أ 

ٖٚٞ عباز٠ عٔ متسٜٓات زٜاض١ٝ تؤدٟ اىل اعاد٠ احلسن١ يألجصا٤ اييت مل ٜتِ اعاقتٗا أٚ تعًِٝ ذٟٚ           

االعاق١ نٝف١ٝ اضتدداّ اَهاْات٘ ٚقدزات٘ املتبك١ٝ إلعاد٠ يٝاقت٘ ايبد١ْٝ ايعا١َ يتطٌٗٝ طسٜك١ ذٝات٘ 

 اي١َٝٛٝ ٚتطٜٛس َٗازات ايعٓا١ٜ ايرات١ٝ . 

ايعالد ايطبٝعٞ ٖٞ االِٖ يف ايتأٌٖٝ ايطيب يرٟٚ االعاق١ بعد انتطاب٘ ايػفا٤ ايتاّ ٚثبات فتُسٜٓات          

االعاق١ , ٖٚٓاى متسٜٓات عالج١ٝ إلصابات ايعُٛد ايفكسٟ ٚايدَاغ ٚايبرت ٚيًتػٖٛات اجلط١ُٝ 

ٚاالحنسافات ايكٛا١َٝ ٚتط٢ُ متازٜٔ عالج١ٝ يهْٛٗا تعاجل االخطا٤ احلسن١ٝ ٚع٢ً االخص ذٚٚ 

االعاق١ ايبد١ْٝ قدز االَهإ , َٚٔ ايتُازٜٔ ايعالج١ٝ املطتدد١َ يرٟٚ االعاق١ ايبصس١ٜ ٚايرٜٔ غايبا َا 

ٜعإْٛ بطبب فكداِْٗ ايبصس َٔ ضعف ايكدزات ايتٛافك١ٝ  بايٝد ٚتػٖٛات قٛاَٝ٘ َٚا اىل ذيو َٔ 

اعد يف َطاعد٠ ذٟٚ انتطابِٗ ايٛشٕ ايصا٥د يصعٛب١ ذسنتِٗ بطٗٛي١ نريو فايتُازٜٔ ايسٜاض١ٝ تط
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االعاق١ ألدزاى املهإ ٚاالجتاٙ ٚتعٜٛض ذاض١ ايٓعس َٔ خالٍ تطٜٛس اضتدداّ ذاضيت ايطُع ٚايًُظ 

 نريو ايتُازٜٔ ايعالج١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ 

أَا ايتُسٜٓات ايعالج١ٝ يرٟٚ االعاق١ ايبد١ْٝ فٗٞ تطاعدِٖ يف اضتدداّ اجصا٤ اجلطِ ايػري َصاب١         

١ٝ ٚاملٗازات احلسن١ٝ املتبك١ٝ يدِٜٗ يف ايترسى نتعٜٛض عٔ االجصا٤ املصاب١ َٔ ٚايكدزات ايعطً

جطُ٘ نريو يالعتُاد ع٢ً ايرات يف املٗازات االضتكالي١ٝ نايًرٜٔ ٜطتددَٕٛ ايهسضٞ املترسى 

ٚاملعٝٓات احلسن١ٝ نايعهاشات ٚاملػاب٘ َٔ خالٍ ٚضع بسْاَخ تدزٜيب تأًٖٝٞ يًُرافع١ ع٢ً صرتِٗ 

ِٗ بتطٌٗٝ ايٝ٘ اضتدداّ ايهسضٞ املترسى يًتٓكٌ ٚايعٌُ نريو الضتعاد٠ ٚتطٜٛس بعض ملطاعدت

 ايكدزات ايبد١ْٝ  ٚاملٗاز١ٜ اييت ميتًهٗا ذٚٚ االعاق١ .

  ايسٜاض١ ايرتٚذن١ٝ : –ب  

ٚد ٖٚٞ ايعاب زٜاض١ٝ ٚاْػط١ ذسن١ٝ بٓا٠٤ تٗدف اىل اضتجُاز ٚقت ايفساغ يرٟٚ االعاق١ ملا هلا َٔ َسد        

ادنابٞ يف تطٜٛس اجٗص٠ اجلطِ املدتًف١ ناجلٗاش ايدٚزٟ ٚايتٓفطٞ ٚاحلسنٞ ,نريو فإٔ ايسٜاض١ 

ايرتٚذن١ٝ تعد زٜاض١ َفٝد٠ يرٟٚ االعاق١ ميٓع تدٖٛز صر١ ٚيٝاق١ ذٚٚ االعاق١ بطبب ق١ً ذسن١ٝ 

تٛفري اذتٝاجات٘  جسا٤ االصاب١ ٚيف بعض االذٝإ جسا٤ احلسص ايصا٥د َٔ االضس٠ عًٝ٘ ٚخٛفٗا ٚذلاٚيتٗا

 َٚٓع٘ َٔ احلسن١ خٛفا عًٝ٘ َٔ ايتعسض يألذ٣ اٚ عدّ تعسض٘ يًرباَخ ايتأ١ًٖٝٝ احلسن١ٝ املٓاضب١ . 

إ ذٟٚ االعاق١ ايبصس١ٜ مل ٜصاب جطُ٘ بأٟ عحص ٚيهْٛ٘ نفٝفا ْالذغ ضعف َػازنت٘ يف           

خ عٓ٘ ضعف ٚاخنفاض يف قدزات٘ ايبد١ْٝ االيعاب ايسٜاض١ٝ ٚاالْػط١ احلسن١ٝ ٚايًعب َع أقساْ٘ مما ٜٓت

ٚاحلسن١ٝ ٚايصر١ٝ ٚال بد َٔ ٚجٛد بساَخ تسٚذن١ٝ خاص١ باملهفٛفني يتطٌٗٝ ددلِٗ يف اجملتُع 

 يًُسح ٚقطا٤ ٚقت ايفساغ ٚاالضتحُاّ ٚايػعٛز باٖتُاّ َٔ ذٛي٘ ب٘ ملطاعدت٘ يف ايتػًب ع٢ً االعاق١ .

١ ايطُع١ٝ ) ايصِ ( ال ٜعإْٛ يف ْكص يف اجلٗاش احلسنٞ اٚ إ ذٟٚ االعاق١ ايعك١ًٝ ٚذٟٚ االعاق      

ايبصسٟ فاملعام عكًٝا غايبا َا ٜهٕٛ ضًُٝا َعاقا ٚاالصِ مل ٜفكد ض٣ٛ ذاض١ ايطُع فكط مما ٜطٌٗ 

 ع١ًُٝ َػازنت٘ يف االْػط١ ٚااليعاب احلسن١ٝ . 

ذن١ٝ يًُعاقني عكًٝا إ ٜساعٛا فٝٗا ٚع٢ً املدتصني عٓد ٚضع ايرباَخ اخلاص١ باألْػط١ ايسٜاض١ٝ ايرتٚ     

 بطٗٛي١ اٜصاٍ ايتعًُٝات اخلاص١ بطسٜك١ ايًعب ٚضٗٛي١ االدا٤ ٚإ تهٕٛ اٖدافٗا ممه١ٓ ايتركٝل .

اذ البد َٔ ٚضع ايكدزات ايعك١ًٝ ٚايبد١ْٝ ٚاملٗاز١ٜ يرٟٚ االعاق١ ايعك١ًٝ عٓد ايتدطٝط يٛضع بساَخ        

يالذ٣ ٚاحملافع١ ع٢ً صرتِٗ َٔ جاْب ٚددلِٗ يف اجملتُع َٔ تسٚذن١ٝ ٚبػهٌ ٜطُٔ عدّ تعسضِٗ 

جاْب اخس فايتُازٜٔ ايسٜاض١ٝ ايرتٚذن١ٝ تطاعد يف ايٓحاح ملدتًف َساذٌ ايتأٌٖٝ ٚع٢ً االخص ايتأٌٖٝ 

 ايطيب ٚايٓفطٞ ٚاجملتُعٞ .

ٔ ْكص اٚ عحص نريو احلاٍ عٓد ٚضع بساَخ زٜاض١ٝ تسٚذن١ٝ يرٟٚ االعاق١ ايطُع١ٝ فِٗ ال ٜعإْٛ َ     

اال َٔ قدزتِٗ ع٢ً ايطُع ٚميهِٓٗ تعٜٛض ٖرٙ احلاض١ باضتدداّ يػ١ االغاز٠ اٚ قسا٠٤ ايػفاٙ َٔ خالٍ 

ذاض١ ايطُع ٚاضتدداّ ايٝدٜٔ اٚ اضتدداّ ايًػ١ ايصٛز١ٜ يرا فٗرا ايٓٛع َٔ االعاق١ ٜطٌٗ اغسانِٗ يف 
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ا٤ , َع بعض ايتعدٜالت ايبطٝط١ ناضتدداّ االْػط١ ايرتٚذن١ٝ ٚااليعاب ايسٜاض١ٝ َع اقساِْٗ َٔ االصر

 االغاز٠ ٚايًُظ عٓد ايتٛاصٌ َعِٗ اٚ اضتدداّ االغازات ايط١ٝ٥ٛ . 

 ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ ايتٓافط١ٝ ) ايسٜاض١ املعدي١ ( 

ٖٚٞ عباز٠ عٔ اْػط١ ٚايعاب ٚمتسٜٓات زٜاض١ٝ ٜتِ تػٝريٖا يػسض متهني ذٚ االعاق١ َٔ املػازن١        

ٓٛع االعاق١ ٚدزجتٗا ٚمبا ٜطُٔ حتكٝل اٖداف االْػط١ ايسٜاض١ٝ املعدي١ نايٛقا١ٜ َٔ فٝٗا ٚفكا ي

املطاعفات اييت قد حتدث جسا٤ االعاق١ ٚاحملافع١ ع٢ً ايكدزات ايبد١ْٝ ٚاملٗسات احلسن١ٝ ٚاملػازن١ 

ضالَت٘ َٔ ايتٓافط١ٝ يف املبازٜات ٚايبطٛالت ايسٜاض١ٝ ايسمس١ٝ اخلاص١ برٟٚ االعاق١ َع احلفاظ ع٢ً 

االذ٣ . ٚتعتُد ايرتب١ٝ ايسٜاض١ٝ املعدي١ ع٢ً االغداص ايكا٥ُني ع٢ً ايتدزٜب ناملعًِ ٚاملدزب ايرٟ دنب 

 إ ٜهٕٛ َٔ ذٟٚ اخلرب٠ ٚاالختصاص يف دلاٍ تعًِٝ ٚتدزٜب ٚتأٌٖٝ املعاقني ٚتٓٛع اضايٝب تعدًٜٗا . 

 


