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 األنشطت الرياضيت الوعذلت
 

عاما كانت التربية الرياضية أساسًا يعتمد عمية في  في بداية القرف الحالي ومنذ أكثر مف خمسيف    
 االىتماـ إلى إدخاؿ البرامج والنظريات التعميمية الحديثة إلى المالعب أتجووالعقؿ, و تنمية الجسـ 

 . وصاالت األلعاب بالنسبة لممعاؽ كجزء مكمؿ لمعالج الطبي
األلعاب لتحسيف النمو البدني,  وتعد اليوـ التربية الرياضية جزءا ىامًا مف التربية العامة. وقد عدلت

 والسرور.  كما أنيا تساعد عمى الترويحوالمياقة العامة والصحة, 
إال في بعض القواعد واألسس والتنظيـ والموازنة  واألىداؼ ال تختمؼ بالنسبة لممعاؽ عف األسوياء   

  لوقت الفراغ والمكاف مناسبويجب أف تكوف األنشطة كما  , بينيا وبيف اإلعاقة
 . ضافة إلى التنوع في األنشطةباإل نادي أو مركز رياضي ( ,منزؿ, مستشفى, دار لمرعاية)

ا المعوؽ يبي يتـ التغير فييا لدرجة يستطيع الت الرياضات واأللعاب)تعني  ةالرياضية المعدل التربيةو    
  األنشطة الرياضية غير القادر الممارسة والمشاركة في

 

المتعددة والتي تشمؿ عمى االرتقائية والوقائية  ومعنى ذلؾ أف التربية الرياضية المعدلة ىي البرامج     
يتـ تعديميا بحيث تالئـ حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا وشدتيا, ويمكننا  األنشطة الرياضية واأللعاب, والتي

 يتـ تبعا الىتمامات األشخاص غير القادريف وفي حدود قدرتيـ ليمكنيـ المشاركة في تمؾ القوؿ بأف ذلؾ
 . الرياضية البرامج بنجاح وأماف لتحقيؽ أغراض التربية

  النوع مف الرياضة بالتربية الرياضية المطورة أو التنموية وىناؾ مف يطمؽ عمى ىذا    
والحركية لمفرد بحيث تكوف متدرجة  وذلؾ حينما تيدؼ تمؾ البرامج إلى تنمية وتطوير المياقة البدنية

البرامج التي تختص بالتمرينات  الرياضية الوقائية فيي تعني ومتقنة وفقا الحتياجات كؿ فرد . أما التربية
الحد مف األمراض أو اإلعاقات حتى ال تزداد الحالة سوءا, والوقاية مف أي  البدنية والتي تؤدي إلى

 . تحدث الستمرار اإلعاقة مضاعفات قد
 

مساعدة المعاقيف عمى تحقيؽ النمو العقمي  لذلؾ يمكننا القوؿ إف ىدؼ األنشطة الرياضية المعدلة ىو
إعاقتو ويتعايش معيا واالعتماد عمى أنفسيـ في قضاء حاجاتيـ  ي واالجتماعي والنفسي حتى يتقبؿوالبدن

 . المجتمع بؿ قوة منتجة في جميع المجاالت فيشاركوا في تقدـ المجتمع حتى ال يكونوا عبئا عمى
يا األنشطة الرياضية المختمفة قد أدخؿ عمييا بعض التعديالت سواء في األداة نفس ونجد أف



كذلؾ  المالعب أو في القواعد الخاصة بالمعب والقوانيف لكي تتناسب مع اإلعاقات, أو في
 تعديؿ القوانيف المنظمة لتمؾ األلعاب حتى تتيح ليـ المشاركة باإلضافة إلكسابيـ بعض تـ

التي تطرأ  ألميارات التي تساعدىـ في الحياة والمياقة البدنية والحد مف االنحرافات القوامية
 .  نتيجة اإلعاقة ـعميي

 

خاصة بكؿ فئة مف المعاقيف حتى يسيؿ ممارستو  وبالطبع البد مف تخصيص برامج رياضية معدلة   
 .الخدمات التي تالئـ حالتيـ لضماف عممية التعمـ وتحقيؽ أغراض الممارسة,كما يمكف تقديـ

 

واشتراكيـ في كافة مجاالت المعاقيف لتسييؿ ممارستيـ  كذلؾ أنشئت اتحادات خاصة برياضات   
ر بعيف االعتبار إلى أىمية الرياضة لتمؾ الفئة مف المجتمع ظالنمف  التربية الرياضية,لذلؾ كاف البد

 .في المجتمع الندماجيـ لشتى أنواع اإلعاقات
 

  بعض أساليب تعديل األنشطة الرياضية لممعاقين

 . األشواط والنقاط الالزمة في المباراةالكمي لمعبة ووقت كؿ شوط وعدد  تقميؿ الزمف ػ1
 . مساحة الممعب لتقميؿ مقدار الجيد المبذوؿ في النشاط ػ تعديؿ2
 . وزيادة فترات الراحة النسبية ػ التعديؿ في قواعد المعبة3
 . بتوزيع األداء عمى عدد أكبر مف الالعبيف وذلؾ لتقميؿ المسئولية , ػ زيادة عدد أفراد الفريؽ4
 .داخؿ المعبة حتى ال يتحمؿ أي العب عبئا أكبر عميو مف الجيد الالعبيف في المراكز المختمفةػ تغيير 5

 

 . المستمر بحيث يشارؾ كؿ فرد مف المعب ويأخذ فترة راحة أثناء المباراة ػ السماح بالتغيير6
عبئا عمى   يشكؿفي وزف األداة والتخفيؼ منيا مثؿ الجمة والرمح أو في ارتفاع الشبكة حتى ال ػ التغيير7

 .المعاؽ أثناء الممارسة
 

مكانيات كؿ فرد ػ تقسيـ النشاط عمى الالعبيف تبعا لمفروؽ8  . الفردية وا 
بالخروج مف المباراة عند التعب أو ظيور أي  كما يجب عمى المدرس أو المدرب السماح ألي العب   

وعمى المدرس أو المدرب  ب عمييـ ,أو لزيادة حمؿ التدري أعراض لإلرىاؽ نتيجة الشتراكيـ في المعب
جراء  التقييـ المستمر لمبرنامج ولالعبيف ليتعرؼ عمى نواحي الضعؼ والقوة وتشخيص الحالة التدريبية وا 

 . المالئمة عمى البرنامج التعديالت

 أسس التربية الرياضية المعدلة



 

األىداؼ العامة لمتربية الرياضية الرياضية لممعاقيف تنبع مف  ىناؾ حقيقة ىامة ىي أف أىداؼ التربية  
والعصبي والبدني والنفسي واالجتماعي حيث ترتكز رياضة المعاقيف عمى وضع  مف حيث النمو العضوي

وقدرات  يتكوف مف ألعاب وأنشطة رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميوؿ برنامج خاص
دوف أف يصيبيـ  ةالرياضية العام برنامج التربية وحدود المعاقيف الذيف الذيف ال يستطيعوف االشتراؾ في

أو المراكز الخاصة بالمعاقيف أو المدارس,  أي ضرر, وقد تؤدي تمؾ البرامج المعدلة في المستشفيات
تنمية أقصى قدرة لممعاؽ وتقبمو لمذات واعتماده عمى  ويكوف أليدؼ األسمى ليا ىو الوصوؿ إلى

 .عجتمالم نفسو,باإلضافة إلى االندماج في
 

  التربية الرياضية المعدلة يراعى عند وضع أسسو 
  العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التربية الرياضية العامة ػ1

. 
  لمتمتع بنشاط بدني وتنمية مياراتو الحركية وقدراتو البدنية ػ تيدؼ إلى إتاحة الفرصة لألفراد والجماعات2
 . والمؤسسات العالجية المستشفياتػ يمكف تنفيذ تمؾ البرامج في المدارس أو في 3
مكاناتو, وحدود إعاقتو حتى يستطيع تنمية القدرات الباقية لو ػ تمكف المعاؽ مف4  ,التعرؼ عمى قدراتو وا 

 .  واكتشاؼ ما لدييـ مف قدرات
 

حساسو بالقبوؿ مف المجتمع الذي يعيش فيو  ػ تمكف المعاؽ مف تنمية الثقة بالنفس واحتراـ 5 الذات وا 
 .لألنشطة الرياضية المعدلة ؾ مف خالؿ الممارسة الرياضية,وذل

 

  :ويمكن تمخيص أهداف التربية الرياضية المعدلة فيما يمي
وحفظ  الميارات الحركية أألساسية لمواجية متطمبات الحياة كالمشي والجري وتغيير االتجاه تنمية ػ1

 . الحياة المعتادةالتوازف والتوافقات التي تساعده عمى المشاركة في أنشطة 
النمط الحركي المناسب  ػ تنمية التوافؽ العضمي العصبي وذلؾ باستخداـ أجزاء الجسـ السميمة ألداء2

 .الوظيفية واالتزاف ألجيزة الجسـ
 

اإلعاقة وطبيعتيا, وذلؾ لعودة الجسـ  ػ تنمية المياقة البدنية الشاممة والمياقة المينية بما يتناسب مع نوع3
 . العمؿ وكفاءتو في مواجية متطمبات الحياة ف طبيعيا,وذلؾ بزيادة قدرتو عمىو ا يكإلى أقرب م

الحيوية واالتزاف لجميع أجيزة الجسـ المختمفة كالجياز العصبي  العمؿ عمى تقوية أجيزة الجسـػ 4
  التنفسي وغيرىا مف أألجيزة والعضمي والدوري

 

إلعاقة حتى تتاح االتي توجد نتيجة  االنحرافات وعالج بعض القوامية والحد منيا, االنحرافاتػ تصحيح 5
 . وظائفيا عمى كاممة ألجيزة الجسـ الحيوية فرصة أداء

 

تعود عمييـ بالفائدة مما  ػ زيادة قدراتو مف الممارسة الترويحية واستغالؿ وقت الفراغ في أنشطة ترويحية6



 .ورفع الروح المعنوية وتنمية حب الجماعة االجتماعييساعد عمى اكتساب السموؾ 
المختمفة وعدـ االعتماد عمى الغير مع إمكانية  ػ االعتماد عمى النفس في قضاء حاجاتيـ7

  .العيش مستقال معتمدا عمى ذاتو


