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 باللغة العربية. مستخلص البحث

تناول هذا البحث دراسة تاريخية لكيفية أنخراط ذوي االعاقة البصرية في الرياضة والتطرق الى مشاركاتهم. 
الحظت الباحثة وجود دراسات تاريخية محددة أتجاه المعاق واليوجد ومن خالل االطالع على االطاريح والكتب والبحوث 

بحث او دراسة تخص ذوي االعاقة البصرية سواء كانت تاريخية أم غيرها من الدراسات لذا تعد هذه الدراسة أول شق في 
ئة في بطولتين أتجاههم. ومن خالل المقابالت واالطالع على ارشيف االتحاد المعني وجدت الباحثة أشتراك هذه الف

عراقية في البطوالت العالمية تخص ذوي االعاقة البصرية في  عالميتين ضمن الفترة المحددة والحظت وجود ميداليات
رياضة العاب القوى لذا شملت الدراسة التطور التاريخي لهذه الرياضة وتنتهي بالتعرف على المشاركات العراقية في 

  معرفة بعض المشاكل التي واجهتهم في مسيرتهم الرياضية. البطوالت العالمية وتحليلها ومن ثم

 تركزت مشكلة البحث في طرح التساؤالت التالية:

  ماهي مشاركات المنتخب الوطني العراقي لذوي االعاقة البصرية في البطوالت العالمية؟وماهي المشاكل والصعوبات
 التي واجهت الالعبين أثناء التدريب والمنافسة؟

حث في التعرف على نشوء اللجنة البارالمبية العراقية والتعرف على نتائج البطوالت العالمية وقد هدف الب
الخاصة بذوي االعاقة البصرية أما العيتة فقد شملت العبين المنتخب الوطني للمتقدمين من الرجال لذوي االعاقة البصرية 

 نية فقد أستنتجت الباحثة ما يلي:وبعد السرد التارخي الذي قامت به الباحثة ومعرفة النتائج المع

 ابتعدت البحوث في المجال الرياضي عن الدراسات التاريخية مما جعل المصادر التاريخية قليلة. .1
 عدم االهتمام باالدوات المستعملة وعدم االلتزام ببرنامج غذائي متكامل من قبل الالعبين  .2

 وواوصت بما يلي:

 باقي انواع الدراسات. الخوض في الدراسات التاريخية كونها اصل .1

مشاركات املنتخب الوطين العراقي لذوي االعاقة البصرية يف 
 .2018 – 1990 البطوالت العاملية اللعاب القوى
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توفير ادوات ذات مواصفات صحيحة للتدريب بصورة متكاملة اضافة الى وضع برنامج غذائي لكل العب حسب  .2
 فعاليته وضرورة االلتزام به.

 

Abstract. 

Visually Challenged International League Participations In World 

Championship 1990 – 2018 

The study aimed at identifying the participation of the international league for the 

visually challenged in World championships. In addition to that the researcher aimed at 

identifying the history of Iraqi Paralympic committee. The problem of the research lies in the 

lack of historical studies about visually challenged athletes. The researcher used the 

descriptive method. The results showed a great legacy of medals in athletics for visually 

challenged athletes. The researcher came up with the conclusions and recommendations. The 

research problem focused on asking the following question : What are the problem of the 

Iraqi national team for people with visual disabilities in world championships ? and what are 

the problems and difficulties that have been addressed to the players during the training and 

the competition? The aim of the research was to identify the emergence of the Iraqi 

Paralympic committee and to identify the results of the world championships of visually 

impaired people and after the historical narrative of the researcher concluded that research in 

the field of sports has moved away from the historical studies that resulted in fewer historical 

sources. She recommended concentrating on historical studies and providing efficient 

training means as well as developing a comprehensive diet plan for each player.  

Keywords: historical studies, visually challenged, Paralympic committee.    


