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 األنشطة الرياضية المعدلة
 

عاما كانت التربية الرياضية أساساً يعتمد علية في  في بداية القرن الحالي ومنذ أكثر من خمسين    
 االهتمام إلى إدخال البرامج والنظريات التعليمية الحديثة إلى المالعب أتجهوالعقل, وتنمية الجسم 

 . وصاالت األلعاب بالنسبة للمعاق كجزء مكمل للعالج الطبي
األلعاب لتحسين النمو البدني,  وتعد اليوم التربية الرياضية جزءا هاماً من التربية العامة. وقد عدلت

 والسرور.  كما أنها تساعد على الترويحواللياقة العامة والصحة, 
إال في بعض القواعد واألسس والتنظيم والموازنة  واألهداف ال تختلف بالنسبة للمعاق عن األسوياء   

  لوقت الفراغ والمكان يجب أن تكون األنشطة مناسبهكما  , بينها وبين اإلعاقة
 . ضافة إلى التنوع في األنشطةباإل نادي أو مركز رياضي ( ,منزل, مستشفى, دار للرعاية)

ا المعوق هبي يتم التغير فيها لدرجة يستطيع الت الرياضات واأللعاب)تعني  ةالرياضية المعدل التربيةو   
  األنشطة الرياضية غير القادر الممارسة والمشاركة في

 

المتعددة والتي تشمل على االرتقائية والوقائية  ومعنى ذلك أن التربية الرياضية المعدلة هي البرامج     
يتم تعديلها بحيث تالئم حاالت اإلعاقة وفقا لنوعها وشدتها, ويمكننا  األنشطة الرياضية واأللعاب, والتي

 يتم تبعا الهتمامات األشخاص غير القادرين وفي حدود قدرتهم ليمكنهم المشاركة في تلك القول بأن ذلك
 . الرياضية البرامج بنجاح وأمان لتحقيق أغراض التربية

  النوع من الرياضة بالتربية الرياضية المطورة أو التنموية وهناك من يطلق على هذا    
والحركية للفرد بحيث تكون متدرجة  وذلك حينما تهدف تلك البرامج إلى تنمية وتطوير اللياقة البدنية

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

 . تحدث الستمرار اإلعاقة مضاعفات قد
 

مساعدة المعاقين على تحقيق النمو العقلي  لذلك يمكننا القول إن هدف األنشطة الرياضية المعدلة هو
إعاقته ويتعايش معها واالعتماد على أنفسهم في قضاء حاجاتهم  ني واالجتماعي والنفسي حتى يتقبلوالبد

 . المجتمع بل قوة منتجة في جميع المجاالت فيشاركوا في تقدم المجتمع حتى ال يكونوا عبئا على
نفسها األنشطة الرياضية المختلفة قد أدخل عليها بعض التعديالت سواء في األداة  ونجد أن
كذلك  المالعب أو في القواعد الخاصة باللعب والقوانين لكي تتناسب مع اإلعاقات, أو في

 تعديل القوانين المنظمة لتلك األلعاب حتى تتيح لهم المشاركة باإلضافة إلكسابهم بعض تم



أ التي تطر  ألمهارات التي تساعدهم في الحياة واللياقة البدنية والحد من االنحرافات القوامية
 .  نتيجة اإلعاقة معليه

 

خاصة بكل فئة من المعاقين حتى يسهل ممارسته  وبالطبع البد من تخصيص برامج رياضية معدلة   
 .الخدمات التي تالئم حالتهم لضمان عملية التعلم وتحقيق أغراض الممارسة,كما يمكن تقديم

 

واشتراكهم في كافة مجاالت المعاقين لتسهيل ممارستهم  كذلك أنشئت اتحادات خاصة برياضات   
ر بعين االعتبار إلى أهمية الرياضة لتلك الفئة من المجتمع ظالنمن  التربية الرياضية,لذلك كان البد

 .في المجتمع الندماجهم لشتى أنواع اإلعاقات
 

  بعض أساليب تعديل األنشطة الرياضية للمعاقين

 . األشواط والنقاط الالزمة في المباراةالكلي للعبة ووقت كل شوط وعدد  تقليل الزمن ـ1
 . مساحة الملعب لتقليل مقدار الجهد المبذول في النشاط ـ تعديل2
 . وزيادة فترات الراحة النسبية ـ التعديل في قواعد اللعبة3
 . بتوزيع األداء على عدد أكبر من الالعبين وذلك لتقليل المسئولية , ـ زيادة عدد أفراد الفريق4
 .داخل اللعبة حتى ال يتحمل أي العب عبئا أكبر عليه من الجهد الالعبين في المراكز المختلفةـ تغيير 5

 

 . المستمر بحيث يشارك كل فرد من اللعب ويأخذ فترة راحة أثناء المباراة ـ السماح بالتغيير6
عبئا على   يشكلفي وزن األداة والتخفيف منها مثل الجلة والرمح أو في ارتفاع الشبكة حتى ال ـ التغيير7

 .المعاق أثناء الممارسة
 

مكانيات كل فرد ـ تقسيم النشاط على الالعبين تبعا للفروق8  . الفردية وا 
بالخروج من المباراة عند التعب أو ظهور أي  كما يجب على المدرس أو المدرب السماح ألي العب   

وعلى المدرس أو المدرب  ب عليهم ,أو لزيادة حمل التدري أعراض لإلرهاق نتيجة الشتراكهم في اللعب
جراء  التقييم المستمر للبرنامج ولالعبين ليتعرف على نواحي الضعف والقوة وتشخيص الحالة التدريبية وا 

 . المالئمة على البرنامج التعديالت

 أسس التربية الرياضية المعدلة
 

األهداف العامة للتربية الرياضية الرياضية للمعاقين تنبع من  هناك حقيقة هامة هي أن أهداف التربية  
والعصبي والبدني والنفسي واالجتماعي حيث ترتكز رياضة المعاقين على وضع  من حيث النمو العضوي

وقدرات  يتكون من ألعاب وأنشطة رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول برنامج خاص



دون أن يصيبهم  ةالرياضية العام برنامج التربية وحدود المعاقين الذين الذين ال يستطيعون االشتراك في
أو المراكز الخاصة بالمعاقين أو المدارس,  أي ضرر, وقد تؤدي تلك البرامج المعدلة في المستشفيات

تنمية أقصى قدرة للمعاق وتقبله للذات واعتماده على  ويكون ألهدف األسمى لها هو الوصول إلى
 .عجتمالم نفسه,باإلضافة إلى االندماج في

 

  التربية الرياضية المعدلة يراعى عند وضع أسسو 
  العمل على تحقيق أهداف التربية الرياضية العامة ـ1

. 
  للتمتع بنشاط بدني وتنمية مهاراته الحركية وقدراته البدنية ـ تهدف إلى إتاحة الفرصة لألفراد والجماعات2
 . والمؤسسات العالجية المستشفياتـ يمكن تنفيذ تلك البرامج في المدارس أو في 3
مكاناته, وحدود إعاقته حتى يستطيع تنمية القدرات الباقية له ـ تمكن المعاق من4  ,التعرف على قدراته وا 

 .  واكتشاف ما لديهم من قدرات
 

حساسه بالقبول من المجتمع الذي يعيش فيه  ـ تمكن المعاق من تنمية الثقة بالنفس واحترام 5 الذات وا 
 .لألنشطة الرياضية المعدلة ,وذلك من خالل الممارسة الرياضية

 

  :ويمكن تلخيص أهداف التربية الرياضية المعدلة فيما يلي
وحفظ  المهارات الحركية أألساسية لمواجهة متطلبات الحياة كالمشي والجري وتغيير االتجاه تنمية ـ1

 . التوازن والتوافقات التي تساعده على المشاركة في أنشطة الحياة المعتادة
النمط الحركي المناسب  ـ تنمية التوافق العضلي العصبي وذلك باستخدام أجزاء الجسم السليمة ألداء2

 .الوظيفية واالتزان ألجهزة الجسم
 

اإلعاقة وطبيعتها, وذلك لعودة الجسم  تناسب مع نوعـ تنمية اللياقة البدنية الشاملة واللياقة المهنية بما ي3
 . العمل وكفاءته في مواجهة متطلبات الحياة ن طبيعيا,وذلك بزيادة قدرته علىو إلى أقرب ما يك

الحيوية واالتزان لجميع أجهزة الجسم المختلفة كالجهاز العصبي  العمل على تقوية أجهزة الجسمـ 4
  من أألجهزةالتنفسي وغيرها  والعضلي والدوري

 

إلعاقة حتى تتاح االتي توجد نتيجة  االنحرافات وعالج بعض القوامية والحد منها, االنحرافاتـ تصحيح 5
 . وظائفها على كاملة ألجهزة الجسم الحيوية فرصة أداء

 

تعود عليهم بالفائدة مما  ـ زيادة قدراته من الممارسة الترويحية واستغالل وقت الفراغ في أنشطة ترويحية6
 .وتنمية حب الجماعة ورفع الروح المعنوية االجتماعييساعد على اكتساب السلوك 

المختلفة وعدم االعتماد على الغير مع إمكانية  ـ االعتماد على النفس في قضاء حاجاتهم7
  .العيش مستقال معتمدا على ذاته



 

 اب الرياضية المعدلة المعتمدة في العاب البارالمبية االلع

 كرة القدم السباعي لذوي الشلل الدماغي :  – 0

في االلعاب البارالمبية لذوي االعاقة , ويلعب هذه الرياضة المصابين بالشلل  4891افراد منذ عام  7تم اعتماد كرة القدم       

 عض التعديالت البسيطة : الدماغي وبنفس قانون كرة القدم لالصحاء مع ب

 العب  44العبين بدال من  7هنالك  -

 قياسات الملعب اصغر فهو ملعب كرة اليد  -

 ليس هناك قاعدة التسلل  -

 يمكن رمي الكرة من جانب الملعب بذراع واحدة او دحرجتها  -

 دقيقة  03المباراة تتكون من شوطين كل شوط  -

   C9 – C7 – C6 – C5ويضيف الالعبون ضمن الفئات 

 في ارض الملعب اثناء المباراة الواحدة .  C9وان ال يزيد تواجد اكثر من العبين من فئة   C6 – C5وال بد من وجود 

 

 كرة السلة على الكراسي المتحركة : – 8

 

روما وهي لعبة خاصة لذوي االعاقة الذين يستخدمون  4863تم اعتمادها في العاب البارالمبياد لذوي االعاقة عام        

 الكرسي المتحرك . 

شوط ( كل  1ويستخدم فيها  قانون وطريقة لعب  وارتفاع السلة المطابق لكرة السلة لالصحاء وحتى وقت اللعب بنظام ) 

 ( ثانية .  41الهجمة )  ( دقائق وزمن 43شوط ) 

واالختالف الوحيد يحق الالعب وضع الكرة في حضنه والتحرك بالكرسي بتدوير العجالت مرة واحدة وهكذا وفي خالل 

 ذلك تعطى لالعب مخالفة مشي في الملعب . 

 فالبد من استخدام الكرسي المتحرك لالعبين ذوي االعاقة البدنية على االقل بتر ساق واحدة . 

( وتزداد بنسبة نصف درجة لتصل الى فئة 4ون تصنيف ذوي االعاقة البدنية من فئات تبدأ الفئة الضعيفة وهي فئة ) ويتك

( نقطة ولخمسة العبين على ارض  41( , وعلى فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة أن ال يتجاوز  )  5,1)  

 نقطة . 41(  =   4 + 4,5+  0,3+  1+  1,5الملعب مثال يتكون الفريق من )  

 

 لعبة القوس والسهم :  – 3

 

في روما وهي لعبة خاصة بذوي االعاقة البدنية وفيها نفس  4863وتم اعتمادها في االلعاب البارالمبية عام      

االجراءات المتخذة عند مشاركة االصحاء في المنافسات ولكن  للذين يستخدمون الكرسي المتحرك حيث يقوم الالعب ذو 

 ( متر على هدف معين .  43عاقة برمي السهم من مسافة )اال

 

 

 لعبة البوشيا : – 4



وهي تشمل الرياضيون ذوي االعاقة البدنية الشديدة ومن اصابات  4891وتم اعتمادها في االلعاب البارالمبية عام          

 عمود الفقري .الشلل الدماغي أو من شديدي االعاقة من االعاقات البدنية االخرى كإصابات ال

وهي عبارة عن لعبة تتكون من كرة بيضاء تسمى الهدف ) جاك ( وست كرات حمراء وست كرات زرقاء يتنافس فيها 

فريقان احدهما له  الكرات الحمراء والزرقاء بأتجاه الهدف ) الجاك ( ويفوز  من تكون كراته االقرب للهدف ويضيف 

(  وتخص ذوي الشلل الدماغي الشديد فيما  BC4( و )  BC4ئات ونسبة هي ) شديد االعاقة في لعبة البوشيا الى اربع ف

(  استخدام وسائل   BC4(   و )BC4( لشديدي االعاقة من غير اصابات الدماغ وان اراد ذو فئة  ) BC1تكون فئة  ) 

 ( .   BC0مساعدة تسمى ) المزالج ( فهو يتحول الى فئة )

 

 لعبة الفروسية :  – 5

 

في اطلنطا وشارك فيها ضعاف البصر كفئة واحدة   4886ودخلت هذه اللعبة الول مرة في العاب البارالمبياد عام        

كما يشترك الالعبين ذوي االعاقة البدنية ويسمح باستخدام االربطة المطاطية وربط قضبان العنان وغيرها من المساعدات 

 .   وفيها المسابقات فردية وفيها نتائج فرقية

(  5( اقل ضعفا , أما فئة )  1,0(  وفئة )  4,4ويتم تصنيف الالعبين وفقا لقدرتهم البدنية ولخمس فئات اضعفها فئات ) 

 فهي لضعاف البصر . 

 

 كرة قدم الخماسي  :  – 6

 

الول مرة في بارالمبياد اثينا وهي خاصة لذوي االعاقة البصرية ويتكون  4331وهي من االلعاب التي دخلت عام         

العبين في المباراة وهي تلعب بنفس قانون خماسي الكرة مع بعض التعديالت على الكرة اذ يوضع فيها  5كل فريق من 

ب على ملعب خماسي الكرة ولضمان النزاهة في اللعب يلبس كل جرس ليستدل عليها الالعبون اثناء اللعب , وتلع

الالعبين ماسك ليمنع النظر تماما عدا حارس المرمى والذي يكون مبصر ) بدون ماسك ( ويعمل بمثابة مرشد لالعبين 

 جزاء . ( دقيقة  , وال يحق لحارس المرمى مغادرة منطقة ال 45داخل الملعب وتتكون المباراة من شوطين كل شوط )  

( يمكنه المشاركة في المباراة بإستثناء حارس       B44 , B44 ,B40اما التصنيف فأي من الفئات االعاقة البصرية )  

 المرمى . 

 

 كرة الهدف ) كرة الجرس ( : – 7

عب بطريقة كندا وتل –في بارالمبياد تورنتو   4876وهي لعبة خاصة بذوي االعاقة البصرية وثم ادراجها في عام         

معينة من  خالل وجود الهدف على عرض الملعب المخصص للتنس االرضي لالصحاء وبإرتفاع متر , اذ يقوم الالعب 

برفع الكرة من خالل دحرجتها على االرض ألدخالها بهدف الفريق الخصم ولكون الكرة تحتوي على جرس داخلها 

 فسيعترض طريقها فريق الخصم لمنع دخولها الهدف . 

( العبين من فئات االعاقة المختلفة ولضمان النزاهة في الملعب يتم ليس الماسك     ) االقنعة   0كون كل فريق من ) ويت

 البصرية ( من قبل الالعبين , والبد من صمت الجمهور اثناء االداء ليتسنى سماع الجرس من قبل الفريق الخصم . 

 ( .   B44 , B44 , B40 أما التصنيف فهي فئات االعاقة البصرية ) 

 : الجودو للمعوقين – 2

في بارالمبياد سيؤل و كما سمح للبنت  4899وهي لعبة خاصة بذوي االعاقة البصرية وتم ادراجها الول مرة عام       

 في بارالمبياد اثينا .  4331المشاركة الول مرة عام 



ويتمكن كافة  فئات االعاقة البصرين المشاركة في المنافسات وفقا لفئة االعاقة  والوزن , وتتكون المباراة من خمس دائق 

ليسهل على الحكام لتطبيق    B44  يفوز فيها من يسجل نقاطا اكثر , وتحاط دائرة حمراء الى اكمام الالعب من فئة 

 . قواعد  المنافسة وعالمة زرقاء على الظهر 

 

 الدراجات الهوائية :  – 2

 

في  4899وهي لعبة خاصة بذوي االعاقة البصرية والشلل الدماغي وذوي البتور والتشوهات وتم ادراجها في عام     

م وسباقات كالمارثون وأخيرا  4333سيئول الول مرة , وتتكون المسابقات من المنافسات الفردية والسباق ضد الساعة 

 الساعة وهي سباقات فردية وفيها تحسب النتائج الفرقية .  سباقات المارثون ضد

أو االعاقة البدنية الذين يستخدمون دراجات ثالثية   Bويتم التصنيف وفق االعاقة بدرجتها فالمكفوفين ضمن فئة 

 (Hand cyce)والذين يستخدمون دراجات تستخدم فيها االيدي وليس الرجلينH1 ,H4أما فئةT4,T4العجالت

  

 لعبة التجذيف  :  – 01

 

في بكين  4339وهي لعبة لذوي االعاقة البدنية وذوي االعاقة البصرية من ضعاف البصر تم ادراجها الول مرة عام       

للقارب   ASم وحسب االعاقة وتصنيف الرياضيون لفئات االعاقة البدنية  4333, وهو سباق للقارب الرباعي لمسافة 

 الرباعي . 

 للقارب الثنائي  رجل + امرأة .   ATاضيون لفئات االعاقة البدنية وتصنيف الري

 .    LTAكما يصنف الرياضيون لفئات االعاقة البصرية 

 

 لعبة االبحار :  – 00

 

في سيدني , وتلعب منافسة فردية وزوجية  4333وهي لعبة خاصة باالعاقة البدنية ويتم ادراجها الول مرة في عام      

 العبين والمنافسة مختلطة رجال ونساء .  0وفرقية 

اط ( نقاط وفي الفريق الواحد يجب ان اليزيد نق 7( الى )  4ويصنف الرياضيون في االبحار حسب درجة اعاقتهم من ) 

 ( نقطة .  41الالعبين الثالثة ) 

 

 كرة الطاولة : – 08

في روما , وفيها  4863وهي لعبة خاصة بجميع انواع االعاقة ماعدا االعاقة البصرية وتم ادراجها الول مرة عام     

منافسات الفردي والزوجي وفيها ايضا تجمع نتائج فرقية لكل العبي الفردي والزوجي , وتتكون المباراة من خمس اشواط 

 ( اشواط هو الفائز .  5صل ) (  من ا 0(  نقطة والذي يفوز ب ) 44كل شوط ) 

( اما  5 – 4أما التصنيف للرياضيين فاالعاقة البدنية يصنف الرياضيين من الجلوس على الكراسي المتحركة للفئات من ) 

 (  43 – 6من وضع الوقوف لالعاقة البدنية للفئات من ) 

 


