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  .احلمد هللا محدا كثريا الذي أعاننا يف اجناز هذا البحثإن الشكر هللا شكرا عظيما،و 

، الذي أنار طريقنا ووجه مسارنا يف  بن ذهيبة جغدمالدكتور كما نتقدم بالشكر ألستاذنا املشرف 

  .و أسأل اهللا أن جيازيه بكل خري. إعداد هذا البحث

دكاترة و أساتذة معهد كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل الصرح العلمي الشامخ متمثًال يف 

  ... مستغامن، والقائمني عليها -الرتبية البدنية و الرياضية جبامعة عبد احلميد بن باديس 

  ... كما أتوجه بالشكر إىل كل من ساندين بدعواته الصادقة ، أو متنياته املخلصة

  .شكرهم مجيعاً وأمتىن من اهللا عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسنا�من
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بالنصح ،  فكري   يضيء  نرباساً   يف الصغر ، وكانا يل   بالرتبية أهدي هذا العمل إىل من تعهداين 

، و إىل من مشلوين بالعطف ، وأمدوين .وأيب   أمي اليت أسأل اهللا أن يشفيها ،    يف الكرب  و التوجيه 

حفظهم و رعاهم اهللا                                                         ....، إخويت ، وأخوايت ، وحفزوين للتقدم  بالعون 

 ، إليهم العلم، واملعرفة يف سبيل حتصيل  بيدي    إىل كل من علمين حرفاً، وأخذ 

  .املتواضع  حبثي  جهدي، ونتاج  مثرة   أهدي  مجيعاً 
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  :تمهيد

كما نعلم أن الرياضة متارس يف كل من دول العامل من أجل املنافسة والصحة والرتويح واللياقة البدنية 

واختالف نظرياته للوصول بالالعبني إىل األنشطة الرياضية و البدنية للشباب والكبار، ومع التطور الكبري يف جمال 

املهارية يف اللعبة، ومن جهة أخرى جند أيضا تطورا هاما يف جمال الطب الرياضي للقدرة  أعلى املستويات البدنية و

العمل على إعادة عن لهم للقيام باألعباء البدنية املطلوبة منهم، فضال ييم مستوى الالعبني صحيا وتأهيعلى تق

  .العبني املصابني إىل املالعبتأهيل لياقة ال

مبا أن  النشاط البدين الرياضي املكيف يلعب دورا هاما يف حتقيق األغراض الصحية و النفسية 

فالفرد يستطيع أن يدرك بسهولة الدور الذي يلعبه هذا النشاط يف تكيف واندماج الفرد املصاب يف  ،واالجتماعية

بالتفاؤل و القدرة على العودة إىل فالنشاط البدين الرياضي املكيف جيعل الفرد املصاب يشعر ، جتماعيحميطه اال

نشاطه الرياضي العادي الذي كان يتمتع به قبل اإلصابة ، مما يزيده ثقة بالنفس و حيفزه على بذل جمهود أكرب من 

ادات لضمان التنافس العادل وتكافؤ الفرص، وهذا واالستعدأجل العودة إىل احلركة و النشاط الطبيعي الذي ألفه، 

لتناسق بني شخصية الفرد املصاب ايضمن  ، األمر الذيما جيعل مقارنة الفرد مع أقرانه تكون إجيابية وممكنة 

وممارستها بشكل بناء  اهلواياتالنشاط الرياضي يتيح الفرصة إلشباع إذن وبيئته والوسط الذي يعيش فيه، 

  . من املطالب الضرورية للفردومناسب وهي تعترب

الذين يعملون يف التأهيل  خصوصاالطبيب وأخصائي العالج الطبيعي يعدون من العناصر املهمة للفريق "

ن اإلصابة تشكل عقبة ملنع الرياضي للوصول  إىل و الذين تكمن مهمتهم يف احملافظة على اللياقة البدنية ألالطيب  

حتدث اإلصابة يف األلعاب الرياضية املختلفة عادة ما  .)16، صفحة 1983زينب العالم ، ( "ااملستويات العلي

حسب نوع الرياضة و قوة املنافسة  و حسب املستوى الرياضي، فاإلصابات اليت حتدث تكون خمتلفة أيضا وفق 

تقف حائال بينهم  اليتنوع املنافسات واالصطدام أو السقوط أو حاالت الضرب الشديد مما يؤدي إىل اإلصابة "

حمو نجم جاف و صفاء الدين طه ، ( ة نية إىل ساحات امللعب ألداء نشاطهم بصورة طبيعيوبني  عود�م مرة ثا

ن احلد من حدة تلك اإلصابات جتعل العملية التدريبية مستمرة دون االنقطاع وتعمل إ ، )125، صفحة 2002

  . على الوصول  بالرياضي إىل املستويات الرياضية العالية و حتقيق أفضل النتائج

الرياضي التأهيل الطيب  حبثنا هذا و الذي متحور حول دور النشاط البدين الرياضي أو  يربز مسارمن هنا 

الطيب واملادي واإلعداد التأهيلي  طاقمعمل جماالت البعد العمليات اجلراحية، كما أنه سيتم التطرق للألطراف 

ميكن أن تسهم يف االرتقاء ملستوى العاملني واملدربني  اليت من خالل معرفة العواملو ذلك ،  الرياضينيلدى 
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هم يف تطوير ا�ال الطيب و الرياضي الذي لتجنيب الكثري من الرياضيني من خسارة مسارهم الرياضي، كما أنه يس

يف حياة املصابني ويف تقوية عضال�م   املختلفة واليت تلعب دورا كبريابالتمارين العالجية والوسائل التأهيلية  يهتم

كي تكون مؤهلة لتحمل الشغل البدين الواقع عليها واحملافظة على توازن اجلسم عن طريق إزالة حالة اخللل 

  .عضالت واملفاصل يف أثناء التدريب واملنافسةالوظيفي لل

    :مشكلة البحث -1

يشعرون بالقدرات اليت من الرياضيني الذين قد تعرضوا إلصابات، كيف جيعل النشاط البدين الرياضي امل

يتمتعون �ا ، خاصة أن هذا النوع من النشاط يعتمد على التصنيف يف وضع ا�موعات املتقاربة من حيث 

فالنشاط البدين الرياضي إعادة تأهيل العضو املصاب إىل نشاطه احلركي الطبيعي، القدرات واالستعدادات لضمان 

، حيث يعترب أسلوبا عالجيا للتغلب على املشكالت ي حلالتهم الصحيةالعالج املناسب و الطبيع هلذه الفئة يتيح 

القلق و اإلكتئاب و العجز جراء التعرض لديهم الناجتة عن الشعور بالنقص و  و الفسيولوجية و احلركية  النفسية

زيز كما ميكنهم من تع  ،، وحترير النفس من الصراعات واملضاعفات النفسية واالجتماعيةللعمليات اجلراحية

 .مكانتهم داخل ا�تمع

اهلامة اليت   من خالل النشاط البدين الرياضي املكيف العتباره أحد املكونات هذه الدراسة  و تأيت أمهية

تلعب دور كبري يف املسامهة يف إعادة التوازن النفسي ، ودعم التأهيل الالزم لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل 

عهم لعنصر الدافعية الذاتية والصرب والرغبة يف اكتساب اخلربة والتمتع الصحيح تطوير أدائهم احلركي ، واسرتجا

 . باحلياة ، وذلك من خالل األهداف النبيلة للنشاط البدين الرياضي

تطلبات اليت توصلنا إىل ذلك املجناز الرياضي العايل يتطلب الدراسة والتقصي جلميع اإل وصول إىلالإن 

 حيث أن،  إىل موضوع اإلصابات الرياضية خصوصا اليت تستدعي تدخال جراحياالتطرق ومنها  ،املستوى

، و ذلك حسب و الوصول إىل املستوى العايلأممارسة الرياضة العودة إىل بني  عائقااإلصابات الرياضية تقف 

توافر سبب معوقات التأهيل الطيب و ما تتضمنه من إفتقار الفريق الطيب و عدم درجة خطورة اإلصابة، أو ب

   .األجهزة اخلاصة بالعالج و عدم وجود دورات خاصة لإلصابات الرياضية

بعد العمليات اجلراحية و عالجها  األطراف تأهيليف إعادة  أساساو الذي يتمثل نظرا ألمهية املوضوع و 

البدين احلركي العالج (دفة ن العالج باحلركة املقننة اهلاإ"  :حممد قدري بكري، حيث يقول طبيعيا عالجا طبيا 

أحد الوسائل الطبيعية األساسية يف جمال العالج املتكامل لإلصابات كما أن العالج الرياضي ميثل أمهية  )الرياضي

الالعب املصاب  إلعداد تنفيذ العالج بالعمل متهيدا النهائية عند هوخاصة يف مراحل ،خاصة يف جمال التأهيل
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محمد قدري ( ".عد استعادة الوظائف األساسية للجزء املصابملمارسة نشاطه التخصصي وعودته للمالعب ب

  )2000بكري، 

كعالج تكميلي هل للنشاط البدني الرياضي دور  : تكمن مشكلة هذه الدراسة يف الطرح التايل و هو

  ؟ إصابات المرفق، الكتف و الرسغفي إعادة تأهيل 

  :فرضيات البحث -2

إن النشاط البدني الرياضي وسيلة : و اليت كانت  الفرضية العامةكفرضية هلذه الدراسة، مت إقرتاح هذه   

و عالجها عالجا  إصابات المرفق، الكتف و الرسغعادة تأهيل بإعتباره عالج تكميلي إلناجعة و فعالة 

  .طبيعيا

فيما سيتم تأكيدها أو نفيها من قبل ، كإجابة مؤقتة و مقرتحة لإلشكالية جزئيةفرضيات كما انه مت وضع 

  :ة نتائج اجلانب التطبيقي، و تتمثل فيما يليسالطلبة بعد حتليل و درا

 اليت مت إجراء تدخل جراحي هلا إصابات املرفق، الكتف و الرسغللنشاط البدين الرياضي دور يف إعادة تأهيل  .1

 .بإعتباره عالج تكميلي

و ذلك ما بني  طبيعتها األوىلتسجيل فروق ذات مدلول إحصائي يف مدى إعادة وظائف األطراف إىل  .2

 .األشخاص املمارسني للنشاط الرياضي الطيب من قبل األخصائيني و الغري املمارسني له

 :أهداف البحث -3

 .تسليط الضوء على مستوى التأهيل الطيب يف اجلزائر .1

ياضي و التأهيل الطيب يف عالج بعض املشكالت الطبية و الصحية إبراز أمهية النشاط البدين الر  .2

 .لدى الفرد

املصابني و إعادة دجمهم رياضيا، و حتسيسهم باألمل و التفاؤل بالعالج، و  اإلهتمام بالرياضيني .3

 .التغلب على حالتهم املرضية
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  :أهمية البحث -4

 :ما تبناه الطلبة مايليهناك عدة نقاط تربز أمهية هذا املوضوع ، و لعل من أهم 

اخلاضعة للعمليات اجلراحية  الطبيعية لألطرافاستعادة املدى احلركي و القوة العضلية والوظيفية  .1

 .أقل وقت ممكن يف

كعالج طيب طبيعي و حل فعال للكثري من اإلصابات لدى النشاط الرياضي   أمهيةإبراز  .2

 . الرياضيني بشكل خاص و اإلنسانية بشكل عام

 .الرياضي الطبيعي يف الرياضة احمللية جبعض املشاكل اليت تعيق تطور جمال العالالتطرق ل .3

 .تسليط الضوء على واقع الطب الرياضي يف اجلزائر .4

 :تعريف مصطلحات البحث -5

 فريي"يعرف  :النشاط البدني الرياضي Firy "  جزء من الرتبية " هنأبالنشاط البدين الرياضي

 النشاطات الطبيعية املوجودة يف كل ختصص للتنمية من الناحيةحيث يشمل الدوافع و  العامة

 ".العضوية و التوافقية االنفعالية

 هو ما يشار إليه يف اللغة تشريح اإلنسان يف علمالطرف العلوي  :األطراف العلوية و السفلية ،

 ويشمل أعضاء الطرف ،وهي املنطقة ما بني الكتف وحىت أطراف األصابع، العربية بالذراع

 .آخر للذراع العلوي مسمى، ولذلك هو ليس من جسم اإلنسان كله  العلوي 

  ودرج تسميتها يف اللغة . حىت أصابع القدم الفخذ املنطقة اليت متتد من وهفأما الطرف السفلي

، القدم، الكاحل، الساق، الركبة، الفخذ: حتوي الرجل على األعضاء التالية. العربية بالرجل

 )2015موقع ويكيبيديا اإللكتروني، (. أصابع القدم

 التأهيل الطبي" :Réhabilitation" : " اليت حتدث يف ا�ال  اإلصاباتيدرس هو جانب

سميعة خليل محمد، ( ".وعالجها وطرق الوقاية منها بعلم التأهيل الطيب وأسبا�االرياضي 

 )11، صفحة 2008

 لتعرضها ملؤثرات وعوامل  املختلفة نتيجةاجلسم  أنسجةتلف  بأ�ا اإلصابةوتعرف : اإلصابة

وغالبا ما يكون ) كيميائيا   أوعضويا  أوميكانيكيا ( داخلية سواء كان هذا التأثري  أوخارجية 

سميعة ( .اجلسم وأعضاء أنسجةالتأثري اخلارجي مفاجئا وشديدا و يسبب تعطيل يف وظائف 

 )11، صفحة 2008خليل محمد، 

  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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 :و المرتبطة الدراسات السابقة -6

العهم على الدراسات السابقة و املشا�ة �ال حبثهم إىل ثالث دراسات ، الطلبة من خالل إطأحصى 

  :إثنان منها دولية و ثالثة حملية، و هي

 ):2003 -دالي إبراهيم  –جامعة الجزائر  –ميهوبي رضوان (الدراسة األولى  -1

البروفسور بن عكي محمد  حتت إشراف الدكتور مذكرة خترج يف إطار التحضري لنيل شهادة املاجيسرت

هدف جانب من اإلنعكاسات النفسية لإلصابة البدنية الرياضية عند الرياضي الجزائري،  كان عنوا�اآكلي، 

إعتمد الطالب يف دراسته الدراسة إىل إبراز أمهية الطب الرياضي الفسيولوجي يف إعادة تقوية شخصية الرياضي، 

فردا، على مستوى املركز الطيب للطب الرياضي بنب  21على املنهج املسحي التحليلي يف دراسة عينة مكونة من 

  .اجلزائر –ص بالفرق األوملبية، اللجنة األوملبية عكنون ، اجلزائر العاصمة، و املركز الطيب اخلا

جاءت كخالصة هلذا البحث أنه هناك عالقة وطيدة بني جناح إعادة تأهيل األعضاء املصابة و مدى 

 .إستعاد�ا ملداها احلركي الطبيعي، و املدة الزمنية املستغرقة كعالج على الصحة النفسية للرياضي املصاب

 :)2010 - العراق  -بغداد كاظـــــم و آخرون، جامعة   بشرى: (ثانيةالدراسة ال -2

اســــتخدام وســــائل تأهيليــــة مختلفــــة وفــــق بعــــض دراســـة قــــام �ـــا جمموعــــة مــــن الـــدكاترة يف جامعــــة العــــراق بعنـــوان 

اعتمـــد املـــنهج ، المتغيـــرات البيوكينماتيكيـــة و تأثيرهـــا فـــي زيـــادة المـــدى الحركـــي للمصـــابين بمفصـــل الكتـــف

إعــداد مــنهج تــأهيلي باســتخدام وســائل تأهيليــة خمتلفــة علــى وفــق  الدراســة و الــيت  متحــورت علــىالتجــرييب يف هــذه 

بعــــض املتغــــريات البيوكينماتيكيــــة والبدنيــــة والتعــــرف علــــى تــــأثري املــــنهج يف حتســــني املــــدى احلركــــي ملفصــــل الكتــــف ، 

 ) .اجلمناسـتك الفـين و –يـدان السـاحة وامل –بكرة اليـد (من العيب املنتخبات الوطنية ) 6(وتضمنت عينة البحث 

العــالج الطــيب الرياضــي أو إعــادة التأهيــل بالتمــارين الرياضــية و (أن املــنهج التــأهيلي خلصــت الدراســة يف األخــري إىل 

  .يساعد على حتسن يف نتائج املتغريات البعدية واليت متثل املدى احلركي ملفصل الكتف) التدليك

 :)2012 - جامعة عين شمس،  مصرديمن فرج كريم، : (ةلثالدراسة الثا -3

ديمن فرج   قام �ا، دراسة تحليلية لمعوقات التأهيل الطبي من وجهة نظر العبي األلعاب الجماعية

العب، حيث تطرق إىل معوقات التأهيل الطيب لألطراف  202ي على عينة مقدرة بــمستعمال املنهج املسحكريم 

دارة و الطاقم املشرف على الفرق و مناهج املعتمدة من طرف اإلاليب املصابة على مستوى الفرق ، و دراسة أس
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يف التعامل مع مثل هذه اإلصابات و كيفية عالجها و احلد من خطور�ا طبيعيا و رياضيا،  بعد حتليل نتائج هذا 

  :البحث إنتهى الباحث إىل أن من أهم املعوقات اليت تصادف مثل هذه احلاالت مايلي

  .للفرق الرياضيةيف جمال التأهيل  خصصمت عدم وجود فريق طيب -

  . الرياضية  واألحذيةالرياضي يف شراء املالبس  األخصائيعدم السماح بتدخل  -

   .املباريات أوالوحدات التدريبية  أثناءاملعاجل الطيب  املختص أوعدم االستشارة بالطبيب  -

  .العالج أثناءالضعف املادي لالعب  -

  المرتبطةالتعليق على الدراسات السابقة و: 

عرضه من دراسات سابقة نالحظ انه هناك تأكيد يف كل الدراسات على أمهية التأهيل من خالل ما مت 

الطيب و العالج الطبيعي يف تنمية و تطوير قدرات الرياضيني ، و هذا يدل على دور النشاط البدين و الرياضي يف 

الصحية اليت يتعرض هلا الرياضيون أثناء ممارستهم ملختلف املنظومة الرياضية و مدى فعاليته يف تذليل املشكالت 

األنشطة الرياضية، كما أنه مت التطرق إىل املشكالت و املعوقات اليت يتعرض هلا هذا ا�ال ، و هذا ما جاء يف 

دراسة دمين فرج كرمي من مصر و اليت انتهت دراستها انه هناك نقائص مسجلة على مستوى التسيري و اإلدارة 

لت يف نقص اإلمكانيات و التجهيزات الالزمة، كما انه نوهت إىل قلة الوعي من قبل  اإلداريني و  الرياضيني جت

  .بدور األخصائيني يف هذا ا�ال

يف  كعالج تكميلي  حمور دراستنا هذه سيكون يف نفس السياق، إال أننا سنستعمل الربنامج التدرييب

بدين املربمج على أساس إعادة تأهيل األعضاء اخلاضعة للعمليات اجلراحية،  إثبات أمهية و دور النشاط الرياضي ال

  .كما أننا سنسلط الضوء على أهم النقائص اليت يعاين منها هذا ا�ال يف الرياضية اجلزائرية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجانب النظريالجانب النظري: : الباب األولالباب األول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأهيل ، مفهومه، أنواعه، و مبادئهالتأهيل ، مفهومه، أنواعه، و مبادئه: : الفصل األولالفصل األول
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  :تمهيد

ألنه يهدف إىل إزالة حاالت اخللل  اإلصاباتعالج العديد من  يفيعترب التأهيل من احملاور األساسية 

حيث أن  .واملفاصلعن طريق العناية مبظاهر الضعف يف بعض العضالت واألربطة  املصاب،للجزء  الوظيفي

الناتج ملرض لدي شخص ما، مع التأهيل عملية تثقيفية و حل ملشكلة �دف لتقليل العجز واالعتالل البدين 

   . وجود هذا العجز يف صورة حمدودة تكافئ املوارد املتاحة خللفية املرض أو اإلصابة

يهدف أساسًا إىل تعويض الفرد عما فقده من عناصر اللياقة البدنية والوصول ) البدىن( الرياضيالتأهيل 

تستخدم فيه عوامل  والذياملناسب  الطبيعيلعالج به إىل املستوى األقصى حلالته الطبيعية ، وذلك باستخدام ا

 العالجيالربنامج  يفطبيعية مثل وسائل التدفئة ووسائل كهربائية والتدليك والتمرينات التأهيلية والشد وقبل البدء 

يلزم تقييم حالة اجلزء املصاب وظيفيًا وتشرحييًا مع اكتشاف درجة إصابته وذلك حىت ميكن احلصول على نتيجة 

اجلزء املصاب باجلسم حبيث يؤدى الشخص  يفكذلك أن التـأهيل هو إعـادة الكفاءة البدنية والوظيفية .يةمرض

  . احتياجاته البدنية واحلركية اليومية بسهولة ويسر

 الرياضيأما التأهيل  اإلصابة،للعضو بعد  الطبيعيالتأهيل يعىن إعادة كل من الوظيفة الطبيعية والشكل  

  .أقصر وقت ممكن يف وظيفياملصاب ألعلى مستوى  الرياضيريب إعادة تد فينبغي

 :التأهيل: المبحث األول - 1-1

 ::Réhabilitation التأهيلمفهوم  -1- 1-1

  إعادة الوظيفة الكاملة للمصاب ، ويعتمد بصورة أساسية على التعرف على أسباب اإلصابة "هو التأهيل

حبيث يستطيع القيام بالوظائف  العاديوالتقومي الصحيح هلا وطرق عالجها ، ويتم تأهيل املصاب 

 "وصعود السالمل وتأدية مطالب احلياة اليومية بصورة طبيعية املشيواألعباء الضرورية دون إضطراب مثل 

  )2014حسانين خلف اهللا، ( .

  دافيد لب"يشريDavid Ip "   وايد"عن " "Wadeحل ملشكلة �دف  أن التأهيل هو عملية تثقيفية و

لتقليل العجز واالعتالل البدين الناتج ملرض لدي شخص ما ، مع وجود هذا العجز يف صورة حمدودة 

  ".تكافئ املوارد املتاحة خللفية املرض أو اإلصابة

  يهدف أساسًا إىل تعويض الفرد ) البدىن( الرياضيإىل أن التأهيل ) 1991" (عبد الباسط صديق"يشري

اصر اللياقة البدنية والوصول به إىل املستوى األقصى حلالته الطبيعية ، وذلك باستخدام عما فقده من عن

تستخدم فيه عوامل طبيعية مثل وسائل التدفئة ووسائل كهربائية  والذياملناسب  الطبيعيالعالج 
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ء املصاب يلزم تقييم حالة اجلز  العالجيالربنامج  يفوالتدليك والتمرينات التأهيلية والشد وقبل البدء 

   . وظيفياً وتشرحيياً مع اكتشاف درجة إصابته وذلك حىت ميكن احلصول على نتيجة مرضية

  جاميس"يذكـر James A. Porter " (1990)  يفالتـأهيل هو إعـادة الكفاءة البدنية والوظيفية "أن 

  ". اجلزء املصاب باجلسم حبيث يؤدى الشخص احتياجاته البدنية واحلركية اليومية بسهولة ويسر

  التأهيل يعىن إعادة كل من الوظيفة "أن ) 1985" (بوهر وثيبودا "عن ) 1996"(وكوك  جمدي"يذكر

 الرياضيإعادة تدريب  فينبغي الرياضيللعضو بعد اإلصابة، أما التأهيل  الطبيعيالطبيعية والشكل 

  .أقصر وقت ممكن يف وظيفياملصاب ألعلى مستوى 

 Sports Réhabilitation : : التأهيل الرياضي -2- 1-1

إن برامج التأهيل الرياضي هي النقطة املثالية اليت يبدأ عندها املصاب للتعايف من إصابته، حيث يبدأ التأهيل 

الرياضي مع بداية برنامج معاجلة األمل ، مع استخدام بعض الوسائل املساعدة للتخفيف من األمل كالتربيد أو 

ية ، ويتضمن احملتوي األعظم للتأهيل الرياضي برامج ي واملوجات فوق الصوتائالكهرب كالتنبيهتطبيقات التسخني  

التمرينات واإلطالة ، فاإلطالة تساعد علي رجوع العضلة املصابة أو األمل إيل الوضع الطبيعي قبل اإلصابة وحترير 

ب احلركي من األمل، ويشمل نظام التمرينات القوة ، والتحمل، واملرونة، والتوازن ، لتحسني األداء، ويعق املدى

ذلك استخدام التدريبات الوظيفية للمساعدة يف عودة الرياضي إيل فورمته السابقة يف األداء الرياضي قبل حدوث 

تستخدم  األخريةاإلصابة ، وتلك التدريبات غالبا ما تكون ختصصية يف النشاط الرياضي املمارس، ويف الفرتة 

... ، والشياتسو  chiropractic العظام واألنسجة برامج التأهيل الرياضي وسائل خمتلفة للطب البديل كتقومي

   .اخل

برامج التأهيل جيب أن ُتصمم حبيث تقابل احتياجات كل مريض من حيث نوع اإلصابة ودرجتها، وكلما  

كانت مشاركة املريض وعائلته إجيابية كلما جنح الربنامج التأهيلي، مع متابعة التأهيل الشامل بالتغذية الرجعية من 

فهدف التأهيل بعد اإلصابة هو مساعدة املريض للرجوع ألعلي مستوي ممكن علي الناحية . مؤشرا�اخالل 

  .الوظيفية واالستقاللية، والتحسن العام يف جودة احلياة لديه علي املستوي البدين والنفسي واالجتماعي
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  :يليتتلخص فيما  :الرياضيأهمية التأهيل  -3- 1-1

 .للمفصل احلركياستعادة املدى   .1

 . استعادة القوة العضلية والوظيفية الطبيعية للمفصل  .2

 . أقل وقت ممكن يفزيادة استعادة العضالت واملفاصل املصابة لوظائفها   .3

 .التخلص من األمل  .4

 . زيادة معدل التئام العظام  .5

 . زيادة سرعة تصريف التجمعات الدموية  .6

 :التأهيلأهداف وفلسفة  -4- 1-1

تكمن يف التفكري يف املريض  التأهيلإن التأهيل طريقة للتفكري وليس طريقة للعمل، فالتميز الفريد خلاصية 

هلذا املريض، وجيب أن تركز اخلدمة التأهيلية علي الوصول بكل مريض علي  يءومشكلته ، وليس فعل أي ش

 . هدفه اخلاص، والتفكري بكيفية قهر كل مشكلة

 :يفرئيسية لعملية التأهيل تكمن األهداف ال و عليه فإن

  . تعظيم دور املريض يف املشاركة االجتماعية  .1

  .املريضتقليل اآلالم والضغوط لدي   .2

 . تقليل التعسر والضغوط علي عائلة املريض أو علي قدرته يف العناية الذاتية .3

   : ن مميزات التأهيل الفعال تكمن يفإ

  .يف فريق العملالتنسيق اجليد بني التخصصات املتعددة   .1

 . مشاركة املريض وأسرته مع اخلربات املهتمة مبجال املعاجلة  .2

 .حتديد العوامل اهلامة ، كالعوامل الشخصية ، والبدنية ، واالجتماعية .3

ن القوة والسرعة والرشاقة تندمج يف الوجه األخري للتأهيل ، وبكل تأكيد يف األنشطة الرياضية التخصصية إ

  . رياضي فيها ملستوي كاف من القوة والقدرة والتحمل ليؤدي متارينه بسرعة ورشاقةاليت جيب أن يصل ال
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 :: Réhabilitative Interventions أشكال التدخل التأهيلي -5- 1-1

 Réhabilitative والتدخل التأهيلي Médical Intervention هناك فرق بني التدخل الطيب

Interventions  أو إيقاف عمليات التأخر املرضي، بينما التدخل التأهيلي ، فالتدخل الطيب يهدف إيل عكس

يشمل أي تدخل لعكس أو احلماية من زيادة احلالة سوءاً أو ختفيف االعتالل وحماولة ختفيض العجز أو اإلعاقة ، 

 : وكل هذا يؤخذ بعني االعتبار يف التدخل التأهيلي ، وينقسم التدخل التأهيلي إيل

 ..Internal interventions التدخل الداخلي  - 

 . .External interventions التدخل اخلارجي  - 

حتسن : حالة االعتالل واليت بتحسنها تؤدي لتخفيف االعتالل األساسي مثل  ىتدخل ذو اثر إجيايب عل - 

 . لياقة اجلهاز الدوري التنفسي

   :: Internal Interventions التدخل الداخلي  -  أ

بعض العناصر الدوائية اليت تؤثر يف حتسن احلالة الوظيفية للمريض  العامل الذي يزيد الوظيفة  كاستخدام - 

  . ، كما يف بعض حاالت الشلل الدماغي

هذه (كاجلراحة العالجية للمشية املنحنية ملرضي الشلل الدماغي : اإلجراء اجلراحي لتحسني احلالة  - 

 . "اجلراحة لن تقوم بعكس العمل املرضي للحالة ولكنها تتدخل بشكل تأهيلي

تفكري املريض بإجتياز العديد  وأسلوبيقوم التغيري يف سلوك : التدخل بتغيري سلوكيات وتفكري املريض  - 

من املشكالت كما تشري بذلك الكثري من الدراسات ، ومثال ذلك ما حيدث يف آالم الظهر من تلقني 

 . للسلوك والعادات الصحية السليمة للتعامل مع هذه احلالة

 : External Interventions التدخل الخارجي  - ب

مثل أجهزة العالج الطبيعي كالتنبيه الكهريب، ( األدوات واألجهزة اليت تساعد يف حتسني الوظيفة  - 

 ).إخل... واملوجات فوق الصوتية، والكرسي املتحرك 

  . التدريب املهين  - 

  .األمراضاألجهزة التعويضية املستخدمة أو اليت تعمل علي تدعيم اجلسم يف بعض   - 

  .املريضترتيب اهتمامات   - 

  ).أو يف ا�تمع ككل العمل،أو  املنزل،كما يف ( التكيف البيئي للمريض   - 
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العمل االجتماعي، اخلدمات االجتماعية، اخلدمة العامة، ا�موعات املتناظرة، ( التكامل اإلجتماعي   - 

 ).يف ا�تمع اآلخرينباإلضافة إيل تقبل 

 Interventions That Have Positive Effects ي غير المباشرالتدخل ذو األثر اإليجاب - ج

Indirectly: 

مريض جاء للتأهيل بعد جراحة للورك أثناء قيامة بالربنامج التأهيلي من املمكن آن حيدث حتسن  :مثال  - 

   .لألطراف العليا له بعد برنامج من املشي مثال

  : التأهيليالعوامل التي تؤثر على فاعلية جلسات العالج  -2

 . االختيار الصحيح للتمرينات التأهيلية  .1

 . عدد التمرينات املستخدمة  .2

 . يبدأ منه كل مترين الذيالوضع االبتدائي   .3

 . يؤدى �ا كل مترين اليتدرجة الشدة   .4

 . إيقاع األداء لكل مترين .5

 . للتمرين احلركياملدى   .6

 . للتمرينات التأهيلية الفسيولوجيمنحىن احلمل  .7
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 :التمرينات التأهيلية العالجية: المبحث الثاني - 1-2

 :  التمرينات التأهيلية  العالجية -1- 1-2

اآلونة األخرية حىت أن بعض املدارس العالجية تعتمد عليها كلية يف  يفازداد االهتمام بالتمرينات التأهيلية 

عالج االحنرافات القوامية وإصابات املالعب دون تدخل أية عوامل أخرى كالعالج بالعقاقري واحلقن واحلراريات ، 

لقسط حاالت متزق الغضاريف ، و للتمزقات ا يفحاالت إذا ما تطلب األمر التدخل اجلراحي ، كما  يفإال 

إعادة الالعبني إىل املالعب مرة أخرى وإعادة غري الرياضيني إىل  يفاألكرب من األمهية إن مل تكن األمهية كلها 

 .اإلعداد هلا يفاألنشطة اليومية وذلك بعد إجراء العمليات اجلراحية وكذلك 

 : تعريف لتمرينات التأهيلية -2- 1-2

تشكيل اجلسم وتنمى قدراته احلركية لتحقيق أهداف وواجبات عالجية  يف�ا أنشطة حركية بدنية تساهم إ

  .خاصة ووفق قواعد حمددة يراعى فيها األسس الرتبوية واملبادئ العلمية

أن التمرينات ) 2001(زغلول  محدي، ) 1997( احلسيين جمدي، ) 1990(يتفق كًال من أمحد خالد 

جمال  يفعالج اإلصابات وهى أحدى الوسائل الطبيعية اهلامة  يف والعامل املشرتك األساسياحملور  هي التأهيلية

العالج املتكامل لإلصابة ، ويعتمد التأهيل على التمرينات مبختلف أنواعها وهى تتوقف على نوع اإلصابة 

التأهيل وذلك الستعادة اجلزء املصاب حلالته  يفوالتشخيص وذلك من خالل برنامج يتفق والطريقة املستخدمة 

   . أسرع وقت ممكن يفاإلصابة ورفع كفاءته الوظيفية  قبل

  تُعرف التمارين بأ�ا أداء للجهد البدىن لتحسني الصحة أو تعديل االحنراف ، ويف  :التمارين العالجية

حيث تأثري مترينات التقوية . مرضي االعتالل العضلي جيب أن تبقي التمارين يف املستوي أقل من األقصى

ع جتنب ميكن احملافظة علي مزاولة الرياضة ولكن م التمارينوعند ممارسة . يف مريض االعتالل العضلي

  .االنثناء الثابت كما يف إمساك مقود الدراجة

تعد التمرينات التأهيلية إحدى وسائل العالج احلركي وتقوم بدورها يف احملافظة على الصحة ولياقة الفرد 

   .املصاب وذلك عن طريق احلد من مضاعفات األجهزة احليوية باجلسم

وهى من أهم خطوات العالج  احلركيإحدى وسائل التأهيل تعد التمرينات العالجية السلبية منها واإلجيابية 

احملافظة على صحة ولياقة الفرد املصاب ذلك للحد من  يفللمصاب ، وللتمرينات البدنية دورًا هاما  احلركي

احلالة  يفوما حيدثه ذلك )  يوالعظم والعضلي والعصيب والتنفسي الدوري( مضاعفات األجهزة احليوية باجلسم 

   . النفسية للمصاب
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ال يلزم أن تكون التمرينات املختارة مؤملة أو غري سارة ولكن جيب أن تكون مترينات منظمة حىت يتسىن له أن 

بتدريب العضالت  العضليجيىن مثارها وحتقيق اهلدف منها وهو إعادة تأهيل أجهزة اجلسم املختلفة ، كاجلهاز 

لتنمية مسارات حسية وعصبية جديدة ، وكذلك  العصيبلك تأهيل اجلهاز السليمة ما فوق مستوى اإلصابة كذ

، ومن شأن ذلك كله إعادة تأهيل األجزاء ذات العيوب  التنفسيواجلهاز  الدوريتأهيل القلب واجلهاز  إعادة

وبدنيا اجلسم من خالل تأهيل الوظائف احلركية وتطويرها كعوامل مساعدة حركيا  يفالقوامية واألجزاء املتحركة 

  . لتحسني املهارات احلركية

 : مبادئ التمارين العالجية -3- 1-2

تلك  بأ�ارين العالجية التما McMahon, Patrick J " (2007) مك ماهون وباتريك ج" يصف 

، فالتمارين العالجية نوع من التمارين تُعطي أقصي قدر وظيفي ممكن يف أقصر مدةالستعادة  ةداؤ احلركات امل

لتحسني األداء العضلي العام للجسم وتقوية العضالت والعظام واملفاصل واألربطة ، وللوصول إيل مستوي بدين 

قبل البدء يف ) مساعدين متريض(عالج طبيعي ، تربية رياضية ، ( وجيب بدايًة علي أخصائي التأهيل . عايل

لعالجية أن يأخذ احلذر وأن يضع يف اعتباره نواهي استعمال التمرينات باعتباره لطبيعة اإلصابة برنامج التمرينات ا

وشد�ا ، كذلك يتم ختصيص كثافة التمرين ودوامه وشدته حبسب شدة االلتهاب ، مرحلة الشفاء ، والوضع 

 . التقدمي للمصاب ، كما جيب مراعاة التقدم والتطور يف الربنامج

 : وبرامج التأهيل) العالجية ( ات التأهيلية أهداف التمرين -4- 1-2

على أن التمرينات هلا أهداف  Ronald and Other " 1990 رونالد وآخرون"مع " خمتار سامل"يتفق 

   :امنه

 . احملافظة على حجم ووظيفة األجزاء املصابة وعلى النغمة العضلية  .1

  . متنع التشنجات والتقلصات العضلية  .2

  . العاملة على الطرف املصابتقوية العضالت   .3

  . للمفصل احلركيحتسني املدى   .4

  . احلصول على االتزان بني ا�موعات العضلية  .5

 .الطبيعيالعمل على عدم تيبس املفاصل املصابة وزيادة مرونتها للمدى  .6

القضاء على فرتة الراحة السلبية لعدم حماولة انقطاع الالعب عن التدريب لفرتات طويلة أثناء مراحل  .7

جنب  إىلأقرب مرحلة مبكرة من العالج وتسري معه جنبا  يفالعالج املختلفة حبيث تبدأ برامج التأهيل 
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كفاءة األجهزة تلف أو ضعف أو ضمور للعضالت أو تصلب للمفاصل واحملافظة على   أيملنع حدوث 

 . احليوية للجسم ودرجة النغمة العضلية وحتسني احلالة العامة للدورة الدموية

دون  اإلصابةاحملافظة على درجة اللياقة البدنية لألجزاء السليمة من اجلسم طوال املرحلة احلادة من  .8

 العصيب لعضليااجلزء املصاب والعمل على االرتفاع مبستوى درجة التوافق  يف وظيفيخلل  أيحدوث 

  . بصفة عامة

 لإلصابة الوظيفيتعويض الالعب عما فقده من عناصر اللياقة طوال فرتة العالج وخاصة وأن الشفاء   .9

  إذاحىت نتجنب حدوث التأثريات السلبية نتيجة االنقطاع عن التدريب وخاصة  التشرحيييتم قبل الشفاء 

  .طويلةكانت فرتة العالج 

األجزاء املصابة وزيادة القدرة على التحكم  يفتنمية وتطوير املرونة العضلية واملفصلية  يفمساعدة الالعب  .10

  .هلا احلركي واألداءالقوة العضلية  يف

أقل فرتة زمنية ممكنة ملمارسة مجيع  يفالبدنية والنفسية  هإمكانيات أقصى إىلمساعدة الالعب للوصول  .11

  . التدريب مع الفريق يفشرتاك حسب نوع رياضته لال احلركي األداءمتطلبات 

عن طريق أداء مجيع االختبارات  اإلصابةحالته الطبيعية قبل حدوث  إىلالتأكد التام من وصول الالعب  .12

 . الوظيفية احملددة

  :العالجيةتقسيمات التمرينات  -5- 1-2

   : أن التمرينات العالجية تنقسم إىل أربع جمموعات Arnheim " 1987 أر�امي"يذكر 

 :: Passive exercise التمرينات السلبية  .1

من املصاب ،  عضليوبدون أدىن جهد  ميكانيكيفيها يتم حتريك اجلزء املصاب بواسطة شخص أو جهاز 

وعقب كل إصابة يبدأ  Mechanic therapy احلركيوأحيانًا تسمى التمرينات السلبية واإلجيابية بالعالج 

برنامج التمرينات بالعالج بتطبيق التمرينات السلبية مث يتدرج إىل استخدام مترينات مساعدة ومترينات بدون 

، وتشتمل ) مقاومة املعاجل –أثقال –اجلاذبية األرضية (ذلك مترينات باستخدام املقاومة مثل  يليمساعدة مث 

  :تأثريات التمرينات السلبية 

 . املفاصل وتكون االلتصاقاتمنع تيبس  - 

 . العصيبللجهاز  الداخليتزيد اإلحساس بالتنبيه  - 

 . حتفظ طول االسرتخاء للعضلة - 
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  . التهيئة واإلعداد للتمرينات النشطة - 

 : :Assistive التمرينات المساعدة  .2

وتشتمل  انقباضها،فيها يقوم املصاب بتحريك اجلزء املصاب مبساعدة شخص آخر ملساعدة العضلة أثناء 

   :ىعلتأثريات التمرينات املساعدة 

 . تقوية العضالت وزيادة حجمها - 

  . تكرار مثل هذه التمرينات ختلق للمريض القدرة على التحكم والتوازن - 

 : :Active exercise التمرينات اإليجابية  .3

هذا النوع يقوم املصاب بتنفيذ احلركة املطلوبة بدون مساعدة معتمدًا اعتمادًا كليا على انقباض العضلة  يف

   :ىعلوتشتمل تأثريات التمرينات اإلجيابية 

 . احملافظة على النغمة العضلية وزيادة قو�ا - 

 . ميكن مترينه الذيحتسني توازن العضو  - 

 . العضالت حيث تكون احلركة منتظمة يفإحداث انبساط  - 

  . قدرته على عمل العضالت والتحكم فيها يفاكتساب ثقة املريض  - 

 :: Resistance التمرينات بمقاومة  .4

   : ىفيها يؤدى املصاب احلركة ضد مقاومة ثقل أو يد املعاجل وتشتمل تأثريات مترينات املقاومة عل

 . زيادة قوة العضلة وقوة حتملها - 

  . العضالت يفتسرى  اليتزيادة كمية الدم  - 

 . متدد األوعية الدموية للتخلص من احلرارة الزائدة - 

   : ميكن تقسيم التمرينات العالجية إىل فئتني حيث تشتمل على اآليت

 ..Isometric  Static التمرينات الساكنة  .1

 .. Dynamic Isotonic Therapy التمرينات املتحركة  .2
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اجللسة الواحدة فيبدأ بالتمرينات الساكنة ويعقبها استخدام التمرينات  يفعادة ما يطبق النوعان معا 

  .املتحركة

حاالت إصابة  يفسرعة الشفاء خاصة  يفتعترب عامًال حامسًا ::Static exercise لتمرينات الساكنةا -

   . الطرف املقابل لطرف اإلصابة كذلك تزيد من قوة العضالت يفاملفصل باإلضافة إىل أ�ا تزيد الدورة الدموية 

  الساكنةمميزات التمرينات:  

 . ال حيدث أثناء تطبيقها حركة باملفاصل  .1

 . تزداد أثناء استخدامها النغمة العضلية بشدة  .2

 األليافأثناء القيام �ا تضغط  أ�ااملتحركة ، حيث  األنواعتسبب إجهادا للمصاب أكثر من  .3

متر من خالهلا فيقل األكسجني الواصل للعضالت ، وكذلك  اليتالعضلية على الشعريات الدموية 

 . يضية �اى التخلص من نفايات التفاعالت األتقل قدرة العضلة عل

هذا ا�ال  يفحجم العضلة ، وينصح الباحثـون  يفيؤدي القيام بالتمرينات الساكنة إيل زيادة ملحوظة 

كل مرة عندما يشعر   يف، وأن يسمح بزيادة عدد االنقباضات  ثوان 10و 6باستمرار االنقباض ملدة ترتاوح بني 

ويستخدم هذا النوع من التمرينات . مرات يوميا  5:  3املصاب بقدرته على ذلك على أن يكرر نفس العدد من 

 يفوهذه التمرينات الساكنة تسهم  .عالجيسبب  يألعضالت وضعفها عند تثبيت املفصل للحد من ضمور ال

الطرف األيسر للمصاب عندما استخدمت التمرينات  يفاإلسراع بالشفاء، كما لوحظ زيادة الدورة الدموية 

الساكنة للطرف األمين غري املصاب ، ومتتاز التمرينات الساكنة بالقدرة على تقوية العضالت بسرعة تفوق سرعة 

 : يتشوب هذا النوع من التمرينات وه اليتاملتحركة، وتوجد بعض نقاط الضعف التمرينات العضلية 

  .املتحركةتفقد العضلة قو�ا سريعا إذا ما أوقفت التمرينات الساكنة بعكس استخدام التمرينات . 1

  . كما حيدث عند التمرينات املتحركة  العصيب العضليال تقوم هذه التمرينات بتنشيط التوافق . 2

  .الدوريال يستخدم هذا النوع من التمرينات مع مرضى القلب حيث يسبب ضغطا شديداً على اجلهاز . 3

  .العضليةرفع مستوى سرعة انقباض األلياف  يفال يوجد دور للتمرينات الساكنة  .4

  

  

  

  



 .التأهيل ، مفهومه، أنواعه، و مبادئه: الفصل األول                                                                                                   

 
20 

 ): الديناميكية( التمرينات المتحركة  -

حيث تعمل التمرينات الثابتة  الثابتة،تطبيق التمرينات  تلي اليتاملرحلة  يفتستخدم التمرينات املتحركة 

 يفوالتمرينات املتحركة تساعد التمرينات الثابتة  .العضليعلى إعداد اجلزء املصاب لالستجابة ملزيد من العمل 

   .وضعت من أجله وهو استعادة الوظائف األساسية الطبيعية للعضو املصاب الذيالوصول للهدف 

   :إىلتنقسم التمرينات الديناميكية املتحركة 

 ..Concentri طول األلياف العضلية يفأثناء حدوث قصر  العضليالعمل  .1

 ..Eccentric طول األلياف العضلية يفأثناء حدوث زيادة  العضليالعمل  .2

 ..Isokinetic االنقباض املقنن باستخدام أجهزة خاصة ذي العضليالعمل   .3

االعتبار أنه للوصول إىل الغاية املنشودة أال وهى تقوية مجيع أنواع ألياف كل عضلة  يفال بد من األخذ 

 املنظم لكل جمموعة عضلية، التأهيليبشكل جيد جيب علينا تطبيق مجيع أنواع التمرينات من خالل الربنامج 

جيب أن نعلم أن ، كما  العضليحيث إن كل نوع من هذه األلياف بكل عضلة يستجيب لنوع معني من ا�هود 

يتناسب مع حالة وشدة اإلصابة لكل  الذياستخدام األنواع املختلفة من التمرينات ال بد أن يكون بالقدر 

، ومن األمهية مبكان أن يبدأ برنامج )قدراته البدنية  يأ( جلسده  األساسيمصاب ، وأيضا حسب التكوين 

استخدام مترينات مبساعدة ، مث مترينات بدون مساعدة  إىلدرج التمرينات التأهيلية بتطبيق التمرينات الساكنة مث نت

، استخدام األثقال ، سوست ، ) ثقل اجلسم ( اجلاذبية األرضية  يفوال مقاومة مث ضد مقاومة وقد تتمثل املقاومة 

  .مقاومات مطاطية، استخدام وسط مائي

أصا�ا القصور  اليتللعضلة  عضليالحتسني وتنمية العمل  يففالتمرينات ضد مقاومة هلا أمهية كبرية 

   .مضاعفاتواالرتفاع �ذه املقاومة تدرجيياً للوصول �ا إىل أحسن مستوى ممكن بدون حدوث أي 

تتحرك املفاصل أثناء قيام Isotonic : )  مع وجود حركة بالمفاصل( التمرينات المتحركة  -

  :العضلي�ذه التمرينات ، وتشمل نوعني من العمل ) املصاب(

يقرتب منشأ العضلة من  أيتقصر العضلة عند قيام املصاب بتحريك املفصل ضد مقاومة خارجية  -

  .اندغامها

يبتعد منشأ العضلة عند اندغامها  أيEccentric تطول العضلة أثناء قيام املصاب بتحريك املفصل -

 . العضليأثناء القيام بالعمل 

   : كالتايلوالنوع األول من التمرينات املتحركة له صفات خاصة متيزه عن بقية التمرينات وهى  
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  ).الثابتة(التمرينات الساكنة  يفعنه  العضليقل فيه زمن االنقباض ي - 

 والثانية،  االنقباضاألوىل عندما يقصر طول األلياف العضلية وهى مرحلة : هناك مرحلتان متتاليتان  - 

فيها طول األلياف العضلية وهى مرحلة االرختاء عندما تقل فيها النغمة العضلية وتسرتيح  عندما يزداد

  . خالهلا العضلة

مفصل من مفاصل اجلسم تقصر أو تطول العضالت املواجهة فعندما تقصر  أيكل حركة وىف   يف - 

العضالت املنفذة للتمرين تطول العضالت املواجهة هلا وبذلك يسهل هذا النوع من التمرينات االتصال 

  .العضالتبني  العصيب

ك يدفع الدم فإن ذل العضلة،ما ميكن أن تبذله )  5/1( مساوياً خلمس  العضليحىت إذا كان االنقباض  - 

  .اجتاه القلب مما يساعد على زيادة الدورة الدموية يفبقوة  الوريدي

ضعفا عما كانت عليه قبل البدء  20-15 إىلالشعريات الدموية  يفأثناء فرتة ارختاء العضلة يزداد الدم  - 

  . التمرين يف

  .مريناتتتسع ومتلئ بالدم أثناء القيام �ذه الت اليتيزداد عدد الشعريات الدموية  - 

  .األنسجة وكذلك زيادة التخلص من نفايا�ا إىليساعد على زيادة وصول األكسجني  - 

 .القلبتساعد هذه التمرينات على حتسن الدورة الدموية وزيادة تغذية العضالت وتسهل عمل  - 

  .ال يسبب هذا النوع من التمرينات سرعة إجهاد العضلة كما التمرينات الساكنة - 

  . الزيادة قوة العظمى إىلت �دف هذه التمرينا - 

  . ، وكذلك تزيد من سرعة انقباض األلياف العضلية العصيب العضليحتسن التوافق  يفتساعد أيضا  - 

 . تسبب انقباض العضالت وارختاؤها حركة باملفاصل تؤدى لزيادة الدورة الدموية - 

 : صور تطبيق هذه التمرينات : التمارين العالجية - 

عندما ال تقوى العضلة على حتريك املفصل بقو�ا الذاتية لذلك حيتاج للمساعدة : مساعدة مترينات إرادية  –أ 

   . للقيام �ا من قبل املعاجل

مترينات إرادية ضد مقاومة خارجية عندما تتحسن العضلة ، وختتلف شدة املقاومة املستخدمة حسب قوة  –ب 

 اخل..موزن اجلس –العضلة وختتلف وسائل املقاومة مثل السوست 
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تطبيق التمرينات الساكنة حيث تعمل التمرينات الساكنة على  تلي اليتاملرحلة  يفوتستخدم التمرينات املتحركة 

، وتستخدم هذا النوع من التمرينات بعد  العضلياجلزء املصاب من اجلسم لالستجابة ملزيد من العمل  إعداد

 . للعضالت الوظيفيالوصول لرفع مستوى األداء  يفعد تسا فهياملنطقة املصابة ،  يفالسماح بتحريك املفاصل 

عندما تطول األلياف العضلية حتت ضغط مقاومة  العضليمن التمرينات املتحركة فتشمل العمل  الثاينأما النوع 

وخالله تنقبض  (Eccentric) السليب العضليباالنقباض  العضليشديدة ، ويسمى هذا النوع من العمل 

النوع األول  يفميكن أن تبذهلا العضلة  اليتالعضالت اهليكلية العاملة مبقدار الضعفني أو ثالثة أضعاف من القوة 

للعضلة بتقوية  الوظيفيرفع مستوى األداء  إىلمن التمرينات املتحركة ، لذلك فهذا النوع من التمرينات يؤدى 

   . العضلة وزيادة قوة حتملها

 : حركات العالجية الخاصة في التأهيلأنواع ال -6- 1-2

  :Passive Exercise  ـ الحركات القصرية1

احلركة بنفسه نتيجة للمرض ، عندها يقوم املعاجل �ا للجزء املصاب ،  أداءيف حالة عجز املصاب عن 

و�دف تلك احلركات إيل حتسني القوة العضلية واحلفاظ عليها وزيادة مرونة تلك العضالت واحليلولة دون حدوث 

   . التيبس املفصلي ، مما ُيساعد يف احلفاظ علي العضو نشطاً وحتسني وظيفته

يف اجتاه احلركة الطبيعي ويف حدود درجة األمل ، مع الشعور اجليد �ا من خالل تُؤدي تلك احلركات 

املريض ، حيث تؤدي هذه احلركات إيل تنبيه اجلهاز العصيب املركزي إيل مسار احلركة ، حبيث تنبه االنعكاسات 

   . العصبية الطبيعية �موعة العضالت املضادة وبناء األعصاب احلسية

  :Assistant Exercise عدةـ الحركات المسا2

يقوم املعاجل مبساعدة املريض يف إكمال املدى احلركي بعد أداء املريض للحركة بصورة جزئية ، مراعيًا يف 

 .ذلك إزالة املعوقات اخلارجية أمام احلركة مثل عوامل االحتكاك، اجلاذبية، األدوات ، املالبس

   Active Exercise ـ الحركات النشطة3

املعاجل وُتطبق لألجزاء  احلركات النشطة اليت تؤدي لكل األجزاء املصابة حتت إشرافجمموعة من 

، ويؤديها املريض يف املنزل ، ويراعي فيها األداء خالل املدى احلركي الكامل ، التغلب علي املقاومات السليمة

   الذاتية و الطبيعية
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  :Streching Exercise  ـ حركات اإلطالة4 .

املرونة من العوامل اهلامة يف حدوث اإلصابة وكذلك فهي املتقدمة يف تأهيل اإلصابة ، وذلك إن فقد 

بسبب حدوث ندوب ليفية نسيجية ليفية تعمل علي التقليل من مطاطية األنسجة ، مما يؤدي لضعف املدى 

سخني وتدليك قبلها مث أداها احلركي ، ولذا يتم أداؤها حبرص بعد فرتة زوال األمل معتمداً علي وسائل اإلمحاء من ت

بصورة حركية ترددية يف جمال احلركة مث إبطاء األداء وحىت الوصول لإلطالة الثابتة اليت تؤثر علي املغازل الليفية 

  . للعضلة

  :Resistance Exercise  ـ حركات المقاومة5

بأداء مترينات املقاومة اليت عند حتسن حالة املريض حركيًا بصورة تستدعي زيادة العبء علية عندها يقوم 

تبدأ متدرجة متناسبة مع احلالة ، وقد تكون املقاومة ضد اجلاذبية أو ضد زميل أو املعاجل أو ضد أداة أو ضد 

أثقال أو مقاومة احتكاك ، وجيب مراعاة تناسب قدر املقاومة مع تكرارها حيث تؤدي كثرة التكرار إيل زيادة القوة  

   . قنني مقدار املقاومةكما هو معروف ولكن مع ت

  :Combination  and Coordination ـ الحركات المشتركة والتناسق6

بعد أداء احلركات النشطة وتنمية اجلهاز العضلي العصيب نلجأ إيل احلركات املتمازجة املتناسقة اليت تعتمد 

إخل ، وذلك للعمل ... والتحمل علي القدرة العضلية واملدى احلركي الكامل وطول العضو وسرعة األداء والرتكيز 

 . علي تنبيه اجلهاز العصيب املركزي وزيادة التناسق احلركي ، والتأكيد علي حتسن القدرات احلركية

 : اإلرشادات العامة خالل مراحل التأهيل -7- 1-2

  أثناء فرتة تثبيت الطرف املعتل :األولىالمرحلة  : Treatment During Fix 

   : اآليت ةالتأهيليتتضمن التمرينات 

  . مترينات ساكنة ومترينات متحركة للعضالت باألجزاء السليمة للجسم  .1

مترينات ساكنة تطبق حبرص على العضالت املصابة ومترينات متحركة للعضالت ا�اورة على أال تسبب  .2

  .آالما مبنطقة اإلصابة

  .اية األطرافمترينات لتنشيط الدورة الدموية ويستخدم فيها االنقباض املتكرر لعضالت � .3

 . مترينات لتنشيط اجلهاز التنفسي ، ويستخدم فيها العضالت العاملة على اجلهاز التنفسى .4
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  عند السماح للمصاب بتحريك العضو املعتل :المرحلة الثانية : 

 .مترينات ساكنة للعضالت باملناطق املصابة والسليمة  .1

  .مترينات متحركة ضد مقاومة شديدة للعضالت السليمة .2

مترينات متحركة للعضالت املصابة تبدأ بتمرينات مساعدة بواسطة املعاجل ، وتسمى مترينات قسرية مث تبدأ  .3

التمرينات احلرة أي بدون مقاومة يليها مترينات ضد مقاومة بداية باستخدام وزن الطرف ملقاومة العمل 

  . العضلي

  .مترينات يتداخل فيها العمل العضلي الثابت واملتحرك  .4

 .مترينات تنمية كفاءة عمل اجلهازين الدوري والتنفسي .5

 عند السماح للمصاب باالستخدام الشامل للجزء املعتل :المرحلة الثالثة : 

  .مترينات تقوية ساكنة ومتحركة للعضالت السليمة واملعتلة مع الرتكيز على اجلزء املصاب من اجلسم .1

  . م مع الرتكيز على اجلزء املعتلمترينات متداخلة ساكنة ومتحركة جلميع عضالت اجلس .2

 .مترينات لتنشيط اتصال العصب العضلي جبميع أجزاء اجلسم مع الرتكيز على اجلزء املعتل .3

ومترينات تقوية . مترينات املشي إذا كانت اإلصابة باألطراف السفلية يليها مترينات اجلري والقفز  .4

م فيها الكور الطبية ذات األثقال واألحجام لعضالت الذراعني يف حالة إصابة األطراف العليا تستخد

املختلفة وعقلة احلائط وساندو احلائط وغريها ويفضل استخدام مترينات املرونة ، وكذلك لزيادة مرونة 

  . األنسجة الرخوة وتنشيط االتصاالت العصبية والعقلية

طلوبة تكون متساوية يف مجيع مراحل التمرينات اإلرادية املقننة أثناء تطبيق هذه التمرينات فإن املقاومة امل .5

احلركة ، وقد تستخدم فيها أجهزة معينة حيث توفر هذه األجهزة جلميع عضالت اجلسم الكمية املطلوبة 

من املقاومة والسرعة املطلوبة يف األداء ، مما يساعد يف رفع مستوى األداء الوظيفي جلميع أنواع األلياف 

 . بالعضالت اهليكلية
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 :الفصلخالصة 

وصول الرياضي ملرحلة يعترب اهلدف الرئيسي من عملية التأهيل و التمرينات العالجية التأهيلية هو 

، كما أنه جيب احلرص على حتقيق التخلص من العالمات واألعراض احلادة املرتبطة باإلصابة مبتالزمة النفق الرسغي

املعتاد على ألداء األنشطة الرياضية  هاملدى احلركي الكامل وكفاية القوة واإلدراك احلركي لدي وصول الرياضي إىل

   . ممارستها

جيب أن يكون الرياضي قادرًا علي أداء املهارة التخصصية يف الشكل احلركي جتدر اإلشارة إىل أنه 

  . الوظيفي السابق ىاملستو  يف نفس وبدون وجود احنراف أو ضعف  عضوه املصابكي الطبيعي لامليكاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و إعادة التأهيل المكيفالنشاط البدني : الفصل الثاني 
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 :تمهيد

أو كما يسمى لدى الرياضيني املتخصصني  )أو الطبيعي العالج الرياضي(يعترب العالج باحلركة اهلادفة 

كما إن  حد الوسائل الطبيعية األساسية يف جمال العالج املتكامل لإلصابات الرياضية،أ   النشاط البدين املكيف

وخاصة يف مراحله النهائية عند تنفيذ العالج متهيدا  أمهية خاصة يف جمال التأهيل الرياضيالعالج الرياضي ميثل 

جلسم    ملمارسته األنشطة املتخصصة وعودته للمالعب بعد استعادة الوظائف األساسية إلعداد الالعب املصاب

  .  .نات البدنية مبختلف أنواعهاعلى التمري )الرياضي(الالعب املصاب حيث تعتمد عملية املعاجلة والتأهيل احلركي 

يف عالج اإلصابات املختلفة حيث يعمل على زيادة   ويعد التأهيل الرياضي من أهم وأكثر الوسائل تأثريا

كما تساعد  وتساعد على سرعة التخلص من التجمعات والرتاكمات الدموية، معدل التئام العظام

وكذلك تعمل على سرعة استعادة العضالت واملفاصل   النزف الدموي املمكن حدوثه يف املفصل، توقف  على

  .املصابة لوظائفها يف اقل وقت ممكن 

بدراسة أمهية التأهيل  قامت جمموعة من األطباء مبستشفى يف مشال كاليفورنيا بأمريكا 1992ويف عام 

يف    ضمورأوضحت الدراسة انه عند إصابة املفصل حيدث ضعف و ،الرياضي عند اإلصابات الرياضية الشائعة

أثبتت  لقد"   وآخرونيشري كانس    .اإلصابةويكون هذا عامل مساعد لتكرار  املفصل،العضالت احمليطة �ذا 

احمليطة باملفصل املصاب وكذلك   زيادة يف حجم وقوة العضالت  التأهيل الرياضي ينتج عند استخدام  النتائج إنه

  . )Kannus et al  ،1992( "زيادة يف املدى احلركي
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  :مفهوم النشاط البدني المكيف- 2-1

من  )IFAPA(عند تأسيس الفدرالية الدولية للنشاط البدين املكيف   1973  ظهر املفهوم قي سنة

يستند النشاط البدين املكيف لتمارين و نشاطات بدنية و الرياضة، حيث تعطى   .طرف البلجيكيني و الكنديني

اجتماعية أو (  خاصة لفائدة و لكفاءات األشخاص القاصرين كاألشخاص املعوقني و ذوي الصعوبات عناية

  )2008رشيد بوكراع، () .صحية و الشيخوخة و اخل

  :المفهوم الجزائري-1- 2-1

أدرج مباشرة  و  1994 النشاط البدين املكيف مفهوم حديث العهد باجلزائر، ادخل إىل اجلزائر سنة

ضمن الربامج التكوينية األساسية و املتواصلة باملركز الوطين لتكوين املستخدمني املختصني مبؤسسات اإلعاقة 

  )2008رشيد بوكراع، ( .بقسنطينة

يعرف كذلك   .املتخصصة باإلعاقة كمفهوم جديد يف طريق التطور و يعرف فقط لدى بعض املؤسسات

احلركية أو "  ،"التعبري احلركي أو اجلسدي"  ،"الرتبية البدنية" ،"الرياضة"  :  عند اآلخرين ببعض التسميات و أمهها

كل هذه التسميات   .، اخل"الرتبية احلسية"  ،"الرتبية النفسية احلركية"  ،"اللعب الرتبوي"  ،"الرتفيه"  ،"الرتبية احلركية

، أ�ا جمرد نشطات ترفيهية أو انشغالية و هذا بعيد كل البعد عن تعين بالنسبة للمتدخلني بالقطاع املتخصص

   .النشاط البدين املكيف  جيب أن نتفق على مفهوم مشرتك واحد و هو .الواقع مما يسمح خبلط للمفاهيم

النشاط البدين هو مفهوم شامل و تتفرع منه مفاهيم جزئية موجهة إىل الفئات املستفيدة يف اإلطار 

  .املناسب

النشطات البنية (  يف كتابه  )Dr. Jéa. Saravanne( يقول الدكتور جييا سرفان :مفاهيم أخرى -2- 2-1

املمارسة املنتظمة و املراقبة تضمن باإلضافة إىل ذلك احملافظة على الصحة و تساهم يف ) "1983-و اإلعاقة

 ".اسرتاتيجيات الدمج االجتماعيالتنمية و استقاللية األشخاص يف كل األبعاد، وتسهل بالطبع سريورات و 

  )2008رشيد بوكراع، (

يسمح النشاط البدين املكيف لألشخاص املعوقني و ذوي الصعوبات ، القدرة على التعبري بكافة 

طريق جممل عن   .)الفيزيولوجية، السيكولوجية، العالئقية، احلركية، احلسية، اخل (استعدادا�م احملفوظة منها

  .النشاطات البدنية منها التعبريية أو احلركية أو الرياضية
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  :أنواع األنشطة الرياضية المكيفة - 2-2

تعد ممارسة الرياضة لذوي االحتياجات إحدى وسائل العالج حيث تؤدى على هيئة  : أوال الرياضة العالجية

باإلضافة إىل ,مترينات عالجية كإحدى طرق العالج الطبيعي اليت تسهم يف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة

لشلل امتدادها ما بعد اجلراحة واجلبس وخاصة يف الكسور وتأهيل مصايب العمود الفقري والنخاع ألشوكي كا

النصفي والرباعي ويستمر هذا األثر اإلجيايب للتمرينات يف تأهيل لذوي االحتياجات اخلاصة ومساعد�م على 

استعادة اللياقة البدنية من قوة ومرونة وحتمل وتوافق عضلي عصيب واستعادة لياقة الفرد للحياة اهلامة وما يصادفه 

  .يل حيث تلعب الرياضة التأهيلية دوراً هاما يف هذا ا�ال فيها إىل ما بعد خروجه من املستشفى ومراكز التأه

من اآلثار اإلجيابية لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة تنمية اجلانب الرتوحيي حيث تعد  : ثانياًـ الرياضة الترويحية

الرياضة فمن املعلون أن , وسيله ناجحة للرتويح النفسي للمعاق فهو يكتسب خربات تساعده على التمتع باحلياة

الرتوحيية تتدرج من ألعاب هادئة كألعاب التسلية إىل ألعاب عنيفة تسلق اجلبال كما خيتلف ا�هود املبذول يف 

البلياردو والكروكية، عن ا�هود املبذول يف رياضة تنافسية كالسباحة أو كرة السلة أو  الرياضة الرتوحيية كالشطرنج و

  .ألعاب املضمار

الرتوحيية االستمتاع بوقت الفراغ إىل تنمية الثقة بالنفس واالعتماد على ذاته والروح الراضية  ويتعدى أثر املهارات

  . وعمل صداقات خترجه من عزلته وتدجمه يف ا�تمع

يهدف هذا النوع من النشاط الرياضي إىل االرتقاء مبستوى اللياقة والكفاءة البدنية كما  : ثالثاـ الرياضة التنافسية

  . ة املستويات العلياتتضمن رياض

والواقع أن الرياضة التنافسية تعتمد على التدريب العلمي السليم والتطوير يف األدوات واإلمكانات والطب 

كما جيب االلتزام , وجيب االلتزام يف تلك الرياضة التنافسية بالقواعد والقوانني اخلاصة باألداء, الرياضي

, على درجة اللياقة البدنية أو النفسية والعصبية للمعاق ومستوى اإلصابة بالتقسيمات الفنية والطبية اليت تعتمد 

باإلضافة إىل االستفادة الكاملة من املشاركة ,وبذلك قبل املشاركة يف األنشطة التنافسية حىت يتحقق مبدأ العدالة

  )2008رشيد بوكراع، ( .وجتنبا حلدوث أي مضاعفات طبية تؤثر على حياة ذوي االحتياجات اخلاصة,

يشري هذا ألنوع من الرياضات إىل أألنشطة اليت تزداد فيها املخاطرة بدرجة كبرية وقد : رابعاًـ رياضات المخاطرة

كما أن الغطس يف املياه الضحلة , وسباق السيارات والدراجات ,متارس فردية أو مجاعية مثل التزحلق على اجلليد 
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الفقرات العنقية أو الشلل الرباعي لذلك البد من إتباع تعليمات أألمن والسالمة وخاصة يف يسبب الكسور يف 

  . الرياضات اليت حتتاج إىل درجة عالية يف األداء الفين

. حيث يرتبط بالتأهل املهين الذي يساعد املعاق على إعادة تكيفه مع ا�تمع :خامساًـ الرياضة االجتماعية

  .وميولهلى ممارسة مهنة سابقة أو جديدة تبعاً لنوع إعاقته ودرجتها وذلك بتدريب املعاق ع

ونذكر بعضا من , كما ميكن اشرتاك املعاقني مع أألسوياء يف املمارسة حىت يعتادوا االندماج با�تمع 

املكفوفني ,البرت(للمعاقنيالسباحة , البلياردو, )الشلل والبرت(تنس الطاولة , كرماية السهم  تلك املنافسات املشرتكة

  )2008رشيد بوكراع، ( ).فيندمج  الصم

من املعلوم أن هذا النوع يقوم على املشاركة املعتمدة على املشاهدة الرياضية سواء أمام  :سادساـ المشاركة السلبية

ويشرتك أألسوياء مع .. مثل مباريات كرة القدم والتنس والسلة واليد . أو حضور املباريات يف املالعب, التلفزيون

ومما الشك فيه ، ذلك , من العدوان  املعاقني يف هذا ألنوع حيث تساهم يف إزالة القلق والتوتر النفسي واحلد

  . يؤدي إىل التغلب على روتني احلياة ويقطع امللل باالندماج يف املشاهدة

  )63 صفحة ،2000 المفتى، حسن محمد .د( :الرياضية اإلصابات و المكيف الرياضي النشاط - 2-3

 ما الرياضي استعادة على يعمل والذي احلديث الرياضي الطب فروع أحد والتأهيل الطبيعي العالج عتربي

 ويقوم . ميارسها اليت األلعاب ألحد مزاولته أثناء هلا يتعرض قد إلصابة نتيجة مهارية و حركية قدرة من يفقده قد

، الطبية الفحوصات ضوء وعلى مقننة بصورة الفيزيائية العلوم نظريات بعض استخدام على العالج من الفرع هذا

 ونوع طبيعة مع تتناسب واليت العالجية اخلطة بوضع الطبيعي العالج أخصائي يقوم اإلصابة نوع حتدد واليت

  .الطبيعية حالته إىل وأعادته املصاب للعضو الوظيفي النشاط اسرتجاع �دف اإلصابة

  :بالمالعب الشائعة واإلصابات الكسور أنواع-1- 2-3

 لألداء طبيعية كنتيجة  الالعبني بني حتدث شائعة إصابة لعبة لكل أن جند الرياضية األلعاب لتعدد نظرا

 القدم قرة لالعيب غالبا حتدث الركبة ملفصل اهلاليل بالغضروف اإلصابة فمثال .البدنية اللياقة لضعف أو اخلشن

  .التنس لالعيب حتدث واليت التنس كوع  بإصابة يسمى ما وكذلك

 إىل يعودوا حىت وتامة سريعة بصورة عالجهم يتطلب خاص نوع من ىمرض املصابون الرياضيون ويعترب

  اإلصابة وقوع قبل عليها كانوا  اليت الكفاءة بنفس الرياضي نشاطهم ممارسة

.  
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  )97-96 الصفحات ،1984 رياض، أسامة ( :إىل باملالعب الشائعة واإلصابات الكسور تقسيم وميكن

 مصاحبة وغري اثنتني عن املكسورة العظمة أجزاء عدد يزيد ال اليت الكسور وهى :البسيطة الكسور .1

 .اجللد يف جبرح

 يف جبرح مصاحبة وغري اثنتني عن املكسورة العظام فيها يزيد اليت الكسور وهى :المركبة الكسور .2

 .اجللد

 الحتمال خطورة األنواع أكثر وتعترب اجللد يف جبرح املصحوبة الكسور وهى :المضاعفة الكسور .3

 .الكسر مكان يف والتهاب تلوث حدث

  :للكسور المؤدية اإلصابات أنواع-2- 2-3

 املصابة العظام حول وجروح وكدمات األنسجة يف �تك اصاحبهي ما وغالبا :مباشرة إصابة  .1

 حول اجلسم دوران بسبب املباشر اإلصابة مكان عن بعيدا الكسر حيدث وفيها :مباشرة غير إصابة .2

 الثابتة الركبة أو القدم

 كسر  إىل وتؤدى أعلى من القدم على للسقوط كنتيجة  اإلصابة هذه وحتدث :ضغطية لقوة نتيجة إصابة .3

 .الكعب عظمة

 مما العظام على العضلية األوتار أو األربطة جذب لقوة نتيجة وحتدث :العضلي الشد قوة نتيجة إصابة .4

 .الوتر أو الرباطب املتصل العظمى اجلزء نزع يسبب

 وملده املكثف والتدريب املستمر لإلجهاد نتيجة وحتدث : :العظام على املستمر اإلجهاد نتيجة إصابة  .5

 .واملاراتون املشي سباقات يف القدم وسالميات والشظية الساق عظمة كسر  مثل طويلة

  :المالعب إلصابات الطبيعي العالج-3- 2-3

 للعضو الوظيفي النشاط اسرتجاع إىل احلركي العضلي اجلهاز إصابات حاالت يف الطبيعي العالج يهدف

 العالج دور يقتصر وال املضاعفات وبأقل وقت أقصر يف اإلصابة قبل يكون ما أقرب أو حالته إىل املصاب

 كردى  محمود ( لإلصابات التعرض من الوقاية إىل يتعداه وإمنا فقط واإلصابات الكسور عالج على الطبيعي

  .)35-32 الصفحات ،1984 آخرون،

  :إىل الرياضي الطب يف املستخدم الطبيعي العالج دور تقسيم وميكن

  .الرياضية املنافسات قبل ما الطبيعي العالج -  أوال - 

  .الرياضيةُ  املنافسات أثناء الطبيعي العالج -ثانيا - 
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 .املختلفة الرياضية اإلصابات بعد الطبيعي العالج - ثالثا - 

 :الرياضية المنافسات قبل ما الطبيعي العالج - أوال - 

 تنبيه وكذلك الغذائي التمثيل سرع وزيادة الدموية الدورة وتنشيط �يئة إىل و�دف :اإلمحاء تدريبات - 

 .العصيب نعكاسىاإل الفعل رد وكفاءة سرعة زيادة ف�د لالعب العصيب اجلهاز

 درجة ورفع كفاء�ا  وزيادة العضلية الدموية الدورة حتسني إىل و�دف :العضلية واالستطالة الشد تدريبات - 

 لإلصابة تعرضها تقليل إىل يؤدى مما مطاطية أكثر لتصبح حرار�ا

 :الرياضية المنافسات أثناء الطبيعي العالج -ثانيا -

 وجود فان بسرعة للمالعب عودته على والعمل املصابُ  الالعب تأهيل يف الطبيعي العالج ألمهية نظرا

 هذه وترجع .جدا هام الرياضية املسابقات أثناء باملالعب املوجود الطيب الفريق ضمن الطبيعي لعالج أخصائي

 وعدم األألم من احلد �دف املطلوبة جيةوالعال األسعافية اخلدمة وتقدمي إصابات من حيدث ما مناظرة إىل األمهية

 باستخدام الطبيعي لعالج أخصائي يقوم هذا ولتحقيق .اإلصابة مبكان احمليطة لألنسجة مضاعفات حدوث

 الطبية اخلدمة لتقدمي مستشفى أقرب إىل ونقله الالعب ومرافقة اإلصابة مكان لتثبيت والسنادات اجلبائر

  ..التخصصية

 :المختلفة الرياضية اإلصابات بعد يعيالطب العالج - ثالثا -

 برسم الطبيعي لعالج أخصائي يقوم املعملية والفحوصات األشعة ونتيجة يكلينيكاإل  الفحص على بناءا

 اليت الرياضة نوع االعتبار يف واضعا الالعب حالة مع تتناسب واليت اإلصابة وطبيعة لنوعية طبقا العالجي الربنامج

  .ميارسها

 املرحلة هذه أثناء هاما دورا الطبيعي العالج يلعب :وااللتئام التثبت فترة أثناء الطبيعي العالج - 

 الكفاءة وبنفس سريعا الالعب لعود يؤدى مما اإلصابة وشدة نوع مع تتناسب عدة وسائل مستخدما

 .البدنية

 ضمر حدوث ومنع ةالعضلي القوة على احملافظة �دف الوسائل هذه مقدمة يف العالجية التمرينات وتأتى - 

 اإلصابة كانت  إذا خاصة الفاصل وتيبس الرخوة لألغشية االلتصاقات من احلد وكذلك العضالت يف

 .املفصل من بالقرب

   :ذلك أمثلة ومن

  املفاصل على تعمل اليت للعضالت )الدينامكية( واحلركية الساكنة التمرينات. 
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  الدموية الدورة تنشيط مترينات. 

 التنفس مترينات. 

  والظهر والكتفني العلوية األطراف عضالت تقوية مترينات. 

  التوازن أعادة مترينات. 

 السفلية األطراف على اجلزئي بالتحميل املشي مترينات. 

 .العضالت وتقوية الدموية الدورة وزيادة األمل من للحد احلرارية والتطبيقات الكهربائي العالج - 

 .واالسرتخاء والليمفاوية الدموية الدورة لتنشيط املائي العالج  - 

 .وااللتئام التثبت فرتة بعد الطبيعي العالج - 

 لالعب تسمح بصورة املفاصل ومرونة العضالت قوة اسرتجاع إىل املرحلة هذه يف الطبيعي العالج فديه

 جالعال لربنامج كأساس  املختلفة العالجية الوسائل من عدد املرحلة هذه يف وتستخدم .املباريات يف باالشرتاك

 بالتمرينات يالتأهيل والعالج املائي والعالج الكهربائي العالج املستخدمة العالجية الوسائل أمثلة ومن الطبيعي

 وذلك تدرجييا العضالت تقوية على تساعد اليت العضالت تقوية أجهزة استخدام وكذلك املختلفة العالجية

  .هاتقويت املراد العضالت �موعة تبعا خمتلفة أوضاع باستخدام

 تستخدم وكذلك مرونتها اسرتجاع �دف العضلية االستطالة مترينات استخدام ميكن أيضا املرحلة هذه وىف

 مبمارسة لالعب يسمح ذلك وبعد .لالعب الذهين البدين النشاط السرتجاع العصيب العضلي التوافق مترينات

 املشاركة على والقدرة بالنفس الثقة الالعب عالسرتجا  البدين التحمل مرحلة إىل للوصول الشدة املتدرجة التمرينات

  .الرياضية واملنافسات املسابقات يف الفنية

  :النشاط البدني المكيف و التكفل الحقيقي- 2-4

، كوسيلة بيداغوجية نشيطة   املعوقني و ذوي الصعوبات  النشاط البد ين املكيف ضروري و مهم لكل األشخاص

  :و الدمج االجتماعي و تتدخل يف ثالثة حماور أساسية هيتلعب دورا كبريا يف التكفل احلقيقي 

تنمية فيزيولوجية و حركية و حسية و عقلية، سيكولوجية،   ( التنمية البدنية القاعدية  :المحور التربوي - 

 .)اخل

 .)االستقاللية و تنمية عالئقية و التكيف ، اخل( الدمج االجتماعي  :المحور االجتماعي - 

.) تعزيز املناعة من األمراض املزمنة و من االحنرافات، اخل ( العامل الصحياكتساب   :المحور الصحي - 

  ).يساهم يف اجلانب العالجي فقط: النشاط البدين املكيف(تطغى الوقاية على الطابع العالجي 
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  :أهداف النشاط البدني المكيف - 2-5

كل األشخاص املعوقني   �دف النشاطات البدنية املكيفة عن طريق خصوصيا�ا إىل مساعدة و مرافقة

علي إبراز كفاء�م و قدرا�م البدنية و النفسية واحلركية و احلسية لكي تنمى و تستغل عن طريق النشاطات 

  )2008رشيد بوكراع، ( .التعبريية احلركية، عن طريق النشاطات البدنية الرتفيهية أو عن طريق النشاطات الرياضية

برجمتها و إدماجها يف برنامج التكفل باملؤسسة املتخصصة، ستأخذ مكانتها احلقيقية و الطبيعية و تصبح 

  .من أهم النشاطات الرتبوية احليوية املفيدة لألشخاص املعنيني، ليثبتوا وجودهم ضمن اجلماعة و ا�تمع

  :أهم الغايات اليت نطمح مجيعا لتحقيقها

  .الوجود و اخلروج من االنطواءالتعبري الكلي و إثبات .1

  .تنمية الوظائف الفيزيولوجية لتعزيز العامل الصحي.2

  .تنمية الوظائف احلركية للتحكم يف اجلسم و التخفيف من االضطرابات.3

  .تنمية السيكولوجية و الذهنية لتعزيز الشخصية و الثقة يف النفس و االستقرار الشامل.4

  .ذاتتنمية االستقاللية للتكفل بال.5

  .تنمية عالئقية و ا�تمعة.6

  .ديناميكية سريورة الدمج.7

استعمال النشاط البدين املكيف كوسيلة تربوية آليت من املمكن أن تسمح بتنمية وسائل أخرى للتواصل، 

  )2008رشيد بوكراع، ( .أي التواصل اجلسدي باإلضافة إىل األصناف األخرى لالتصال املعروفة

  :كيفيات التواصل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة- 2-6

ميرر اإلنسان معلومات كثرية و متنوعة بواسطة كل اجلسم و ليس فقط عن طريق احلبال الصوتية، إن 

استيعاب و فهم هذه احلقيقة األساسية ستسمح للخروج حنو . اجلسم كوسيلة للتعبري و التواصل لدا كل شخص

الوعي البد أن مير بتغيري النظرة املوجهة إىل اآلخرين و كذا مبعرفة جيدة لوظيفة اجلسم و  جمتمع تواصلي لكن هذا

  )2008رشيد بوكراع، ( .التحكم فيه

املعوقني و ذوي   األشخاص يتدخل املنشط لتنمية أو توظيف كيفيات أخرى للتواصل خاصة مع

إشكاليات التواصل معهم و بإمكانه أن يوصل املعلومات الكاملة و بإخالص و الصعوبات و هذا لتخفيف من 

  .احرتافية أثناء الفعل الرتبوي
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، إننا خناطب اإلنسان الذي يعيش إعاقة ما وسط حميطه "بشمولياته"  خياطب املريب الشخص ككل أي

  )2008رشيد بوكراع، ( .االجتماعي و ليس قاصرا

، البد أن يستعمل أو يستنجد بوسائل شخص املنشط أو املريب الذي تعرتضه مشكلة التواصل مع أي

و هذا للتخفيف من   .باإلضافة إىل التخطيط أو األلوان، اخل  )كل التمارين البدنية(  أخرى كالتواصل اجلسدي

لشخص املعين، حيث يضع نفسه جيب على املريب أن خيطى اخلطوة األوىل و يقطع النصف املسافة حنو ا  .املشكلة

التدخل الفعلي   .تلقائيا يف اجلانب البدين و الذي يشكل بالطبع الدعم املفضل يف التواصل مع الشخص املستفيد

  .للمريب سيسمح له بتعزيز عملية التكفل و النجاح السريع يف التقرب من املعين

  ":الشاملة"  دور النشاط البدني المكيف في التنمية البدنية- 2-7

  .املعوقني األشخاص  يلعب النشاط البدين املكيف دورا أساسيا يف التنمية البدنية الشاملة لدا

البدين و الذي يعرب على ممارسة أنواع كثرية من التمارين البدنية و املتعلقة  من األهم أن نفرق بني النشاط

ة اليت �دف باخلصوص إىل احلصول و الرياض  ) عمل قاعدي(  مباشرة مبستوى اللياقة البدنية للشخص املمارس

  .على نتيجة رياضية مع مراعاة بعض القوانني املتعلقة بالعمل التقين أو الفين

ملمارسة النشاط البدين و اليت  )امللحق(  باالستعانة بوسائل تعليمية مكيفة  يسمح النشاط البدين املكيف

الفوائد لدا الشخص العادي رغم الصعوبات اليت تستجيب للحاجيات احلقيقية للمستفيد ليجد يف األخري نفس 

  )2002حليم الجبالي، ( .يعيشها

اكتساب ( يهدف النشاط البدين املكيف إىل حتقيق غاية على املدى القريب و هي، التحضري البدين

و اليت تعترب عن طريق   )بدنية طبيعيةقاعدة ( باستعمال القدرات البدنية و هي قدرات فردية  )القاعدة البنية

  .املمارسة البدنية

اكتساب هته القدرات البدنية هو مبثابة احلصول على مؤهالت و كفاءات حركية و التحكم يف جممل 

و   )الطاقوية احليوية (   و البيوطاقوية )احلركية احليوية (  و البيوميكانيكية  )العضوية (   املميزات الفيزيولوجية

  .و اليت تسمح باستغالهلا لبناء حركية مهيكلة و تنمية قدرة التعبري الشامل  )النفسانية( وجيةالسيكول

  )2002حليم الجبالي، ( :ثالثة أصناف من القدرات البدنية

  .كالتحمل و المقاومة  القدرات الفيزيولوجية.1

  .المهارة و التوازن و الرشاقةكالتنسيق و المرونة و  قدرات البراعة.2

  .قدرات التمكين كالقوة و السرعة.3
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تنمية بكفاءة كبرية كل هذه القدرات البدنية، يعين وضع أحسن اسرتاتيجية للمسامهة يف التنمية الكافية و 

  .التوازن يف أصناف القدرات البدنية الثالثة املذكورة أعاله

ف حبدة حسب األشخاص املعنيون، إىل الشباب املبتدئ أو إجراءات التنمية للقدرات البدنية هي ختتل

  .إىل املتدرب

، تنمية قدرة واحدة تسمح بالتحسني التدرجيي )سنة  02 إىل  01  من(  أثناء مرحلة التدريب أو التدريس

�مل القدرات البدنية األخرى و بعد هذه املرحلة تصبح التنمية للقدرات البدنية فردية أو مشخصة، أي مبعىن 

آخر، بقدرة بدنية واحدة تنمي األخرى لكل صنف منها و نأخذ يف نفس الوقت بعني االعتبار التوازن البدين 

  )2008رشيد بوكراع، ( ).ال تنمى قدرة بدنية على حساب أخرى( الشامل

  :خالصة الفصل

أن نستنتج بأن التأهيل عبارة عن جهد  ومن خالل استعراضنا ملا سبق من توضيح مفهوم التأهيل ميكننا

مشرتك بني جمموعة من اإلختصاصات �دف تدعيم وتوظيف قدرات الفرد ليكون قادرًا متكيفًا مع اإلعاقة 

  . ومتطلبا�ا إىل أعلى درجة ممكنة

 .املعاقإذن فعملية التأهيل جيب أن تكون من فريق متعدد التخصصات يعملون هلدف واحد هو تأهيل 

جراءات التأهيلية اليت تستهدف حتسني فعالية الفرد الوظيفية ونوعية حياته املعيشية فهي كما قال يوسف أما اإل

 . م2000الزعمط يف كتابه التأهيل املهين للمعوقني 

كخالصة هلذا الفصل، فإن النشاط البدين الرياضي املكيف مهم و ضروري يف حياة ذوي اإلحتياجات 

هم يف ا�تمع و دعمهم للتغلب على خمتلف أنواع اإلعاقات اليت يعانون منها، و اخلاصة، من اجل أعادة دجم

  .إخراجهم من حالة اإلنطواء و العزلة

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجانب التطبيقيالجانب التطبيقي: : الباب الثانيالباب الثاني
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منهج البحث و إجراءاته الميدانيةمنهج البحث و إجراءاته الميدانية: : األولاألولالفصل الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .منهج البحث و إجراءاته الميدانية: األولالفصل                                                                                                     

 
39 

 :مجاالت البحث -1

ا�ال البشري الذي كان حمل الدراسة من قبل الطلبة متثل يف جمموعة من األشخاص  :البشريالمجال  - 1-1

مصاب يف حالة متابعة  15املصابني أو اخلاضعني لعمليات جراحية على مستوى األطراف، حيث كان جمموعهم 

  .سة العمومية اإلستشفائية مازونةللعالج على مستوى املؤس

قام الطلبة بدراستهم امليدانية و اليت كانت على شكل تربص خالل الفرتة املمتدة من : لزماني االمجال  - 1-2

فيها تدريب املصابني أي ما يعادل الثالث أشهر تقريبا، و هي املدة اليت مت  31/03/2016حىت   06/12/2015

  .و القيام بإختبارات قياس مدى تعايف ة جتاوب األطراف املصابة

، حيث كانت مازونة –املؤسسة العمومية اإلستشفائية ت على مستوى العينة أختري  :المكانيالمجال   - 1-3

مكانا إلجراء التدريبات و اإلختبارات كو�ا تتوفر على قاعة خمصصة و مالئمة للنشاط الرياضي  هذه األخرية

  .املكيف

  :البحثأدوات  -2

  :باألدوات البحثية اآلتية الطلبةاستعان     

  :وعيناتهالبحث  مجتمع -2-1

يبدأ  أنمن اخلطوات واملراحل اهلامة للبحث، والباحث يفكر يف عينة البحث منذ  يعترب اختيار الباحث للعينة

لباحث هنا يفكر يف العديد من القضايا منها نوع العينة ، هل هي عينة واسعة ، و ا يف حتديد مشكلة البحث

 . خيتار قسما منهم فقط أمعينة حمددة ، هل سيطبق دراسته على كل األفراد  أموممثلة 

دراسة العينة يتم التوصل إىل نتائج ومن مث تعميمها على جمتمع الدراسة ألنه قد يتعذر على  من خالل

 : الباحث دراسة مجيع عناصر ا�تمع وذلك لعدة أسباب منها

 قد يكون ا�تمع كبريا جدا لدرجة انه يصعب دراسة الظاهرة على مجيع أفراد هذا ا�تمع. 

  وقت وجهد إىلا�تمع وحتتاج  أفرادقد يكون من املكلف جدا دراسة مجيع. 

   كافة عناصر ا�تمع  إىلقد يكون من الصعب الوصول. 

 حتتاج أحيانا إىل اختاذ قرار سريع خبصوص ظاهرة معينة مما يتعذر معه دراسة كافة عناصر ا�تمع. 

  

  



 .منهج البحث و إجراءاته الميدانية: األولالفصل                                                                                                     

 
40 

مصابا مقسمة على  15عينة هذا البحث متمثلة يف من خالل من مت ذكره من تعاريف حول العينة، كانت 

  :الشكل التايل

 .اليت متثل املصابني على مستوى املرفقمتثل الفئة  نيمصاب 6 - 

 .مصابني متثل الفئة اليت متثل املصابني على مستوى الكتف 5 - 

 .مصابني متثل الفئة اليت متثل املصابني على مستوى الرسغ 4 - 

 :منهج البحث -2-2

أقرب مناهج البحوث حلل املشاكل الذي  يعترب  المنهج التجريبيعلى اعتمد الطلبة يف هذا البحث 

بالطريقة العلمية و التجريب سواء مت يف املعمل أو يف قاعة الدراسة أو يف أي جمال أخر هو حماولة لتحكم يف 

الباحث بتطويعه أو تغيريه �دف حتديد و حيث تقوم ، مجيع املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحد

البحث التجرييب يتضمن حماولة لضبط كل العوامل األساسية املؤثرة يف املتغري أو املتغريات ، قياس تأثريه يف العملية

التابعة يف التجربة ماعدا عامال واحدا يتحكم فيه الباحث و يغريه علي حنو معني بقصد حتديد و قياس تأثريه 

  . ري أو املتغريات التابعةعلي املتغ

و البحث التجرييب يقوم أساسا علي أسلوب التجربة العلمية اليت تنكشف عن العالقات السببية بني 

   . املتغريات املختلفة اليت تتفاعل مع الديناميت أو القوى اليت حتدث يف املوقف التجرييب

  : أداة البحث -2-3  

و اليت قام �ا الطلبة على عينة  ،عن جمموعة من التمارين التدريبيةكانت أداة البحث هلذا املوضوع عبارة   

البحث املتمثلة يف جمموعة من األشخاص املصابني أو اخلاضعني لعمليات جراحية على مستوى األطراف، حيث  

   .مصاب يف حالة متابعة للعالج على مستوى املؤسسة العمومية اإلستشفائية مازونة 15كان جمموعهم 

  :إىلاجلدير بالذكر أن عينة البحث قسمت   

 .مصابني متثل الفئة اليت متثل املصابني على مستوى املرفق 6 - 

 .مصابني متثل الفئة اليت متثل املصابني على مستوى الكتف 5 - 

 .مصابني متثل الفئة اليت متثل املصابني على مستوى الرسغ 4 - 
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  : لمتغيرات البحث اإلجرائيالضبط -2-4

فيه أن البحث العلمي يف أي جمال وجب ضبط متغريات حبثه حىت تكون النتائج العلمية املتوصل  مما الشك

  :إليها موثوق فيها، وكذا عزل املتغريات الداخلية األخرى واليت قد تعرقل مسار البحث، ومتغريات حبثنا هي كاآليت

وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاهرة املدروسة وعامة يعرف  : المتغير المستقل .1

  .كعالج تكميلي  النشاط البدني الرياضيباسم املتغري أو العامل التجرييب ويتمثل يف دراستنا يف 

 إعادة تأهيلو التابع يف دراستنا ه وهذا املتغري هو نتاج العامل املستقل يف الظاهرة واملتغري: المتغير التابع .2

   .األطراف المصابة

  :العلميةالمعامالت  -1

   :الصدق - أوال

 عرضها على جمموعة منمن خالل  ،لإلختبارات التجريبية )املضمون(صدق احملتوى  لطلبةالقد أستخلص     

الرتبية البدنية علوم الرتبية البدنية و الرياضية و هم خنبة من األساتذة و الدكاترة  على مستوى معهد يف  املختصني

مبوضوع  تهعالقاالختبار نظرا لــوالذين أشروا صالحية  ،مستغامن - و الرياضية جبامعة عبد احلميد بن باديس 

عادة تأهيل األطراف الخاضعة للعمليات كعالج تكميلي إلالنشاط البدني الرياضي  الدراسة الذي كان حول 

  .الجراحية

  :لوسائل اإلحصائية ا: ثانيا

    :الوسائلوفيما يلي عرض لتلك  النتائج،جمموعة من الوسائل اإلحصائية ملعاجلة البيانات وإظهار  الطلبةعتمد ا   

  .الوسط الحسابي .1

  .ة المئويةـالنسب .2

  :معامل الثبات: ثالثا

مث أعيد إجراء نفس ،هذا االختبار يفإذا أجرى اختبار ما على جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد 

حصل  اليتهذا االختبار على نفس هذه ا�موعة ورصدت أيضا درجات كل فرد ودلت النتائج على أن الدرجات 

املرة الثانية ،  يف األفرادحصل عليها هؤالء  اليتنفس الدرجات  هياملرة األوىل لتطبيق االختبار  يف األفرادعليها 

املرة الثانية بل ظلت كما كانت قائمة  يفبتة متاماً ألن نتائج القياس مل تتغري نستنتج من ذلك أن نتائج االختبار ثا

  .0.60ال يقل معامل الثبات بشكل عام عن على أن  .املرة األوىل يف
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ني تبني متغريين نسبيني أو فئ و الثبات من أشهر الطرق لقياس معامل االرتباط معامل ارتباط بيرسون يعترب

  ر :و يرمز له بــ،معامل ارتباط بريسون ، حيسبفيما بينهم 

 – 2ن مجـ ص [ × ]2)مجـ س( – 2ن مجـ س  [  )/مجـ ص× مجـ س  –) ص×س(ن مجـ = (ر

  .2قيمة اإلختبار: ، ص1قيمة اإلختبار : ن عدد العينة، س: ، بحيث2)مجـ ص(
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، حيث أن بسلسلة من اإلختبارات مشلت كل من مفصل الكتف، املرفق و الرسغ

حتديد قصد حماولة  األعضاء املختربةمتارين من خالهلا مت حتديد نسبة التحكم يف 

املقرتح من قبل الطلبة، و الذي مت  

  :، و سنعرض فيما يلي الشرح املفصل هلذه اإلختبارات

هذا اإلختبار يتم حتريك اليد و هي مستقيمة 

، متنح قيمة الزاوية القصوى اليت 

التمرين يقوم املخترب بثين مفصل يده على 

أي من وضع على احلوض حىت يلمس كتفه بأصابعه، 

 الرسغإختبار : 01شكل رقم 

 اختبار مفصل الكتف: 02شكل رقم 

 اختبار المرفق: 03شكل رقم 

: الثانيالفصل                                                                                           

 :الخاصة بالكتف، المرفق و الرسغقائمة اإلختبارات 

بسلسلة من اإلختبارات مشلت كل من مفصل الكتف، املرفق و الرسغيف حبثنا هذا مت القيام 

متارين من خالهلا مت حتديد نسبة التحكم يف ) 03( ثالثة

 العالجي التكميلي  للمصابني جراء تطبيق الربنامج التدرييب

، و سنعرض فيما يلي الشرح املفصل هلذه اإلختباراتشرحه يف الفصل السابق

و يتم فيه حتريك مفصل اليد ): الرسغ(اختبار مفصل اليد 

املخترب يف كل اإلجتاهات، الشاقولية و أي الرسغ من قبل 

العرضية، حبيث متنح قيمة نسبة مئوية على مدى حتكم 

 .املخترب يف رسغ يده

هذا اإلختبار يتم حتريك اليد و هي مستقيمة  يف  :اختبار مفصل الكتف

، متنح قيمة الزاوية القصوى اليت °360يف شكل دوراين مشكلة درجة 

 .متكن املخترب من قبوهلا

التمرين يقوم املخترب بثين مفصل يده على  ايف هذ: اختبار مفصل المرفق

أي من وضع على احلوض حىت يلمس كتفه بأصابعه،  180

  .غة من قبل املخترب كعالمة لهو متنح قيمة الزاوية القصوى املبل

                                                                                          

 

قائمة اإلختبارات عرض  -1

يف حبثنا هذا مت القيام 

ثالثةاإلختبارات مشلت 

للمصابني جراء تطبيق الربنامج التدرييبمدى التحسن 

شرحه يف الفصل السابق

اختبار مفصل اليد  .1

أي الرسغ من قبل 

العرضية، حبيث متنح قيمة نسبة مئوية على مدى حتكم 

املخترب يف رسغ يده

  

 

اختبار مفصل الكتف .2

يف شكل دوراين مشكلة درجة 

متكن املخترب من قبوهلا

  

  

  

اختبار مفصل المرفق .3

180°مدار زاوية 

متنح قيمة الزاوية القصوى املبل
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 :اإلختبارات للعينة المختبرةعرض نتائج  -2

 :قائمة األشخاص المصابينعرض  - 2-1

  اختبار مفصل الرسغ  اختبار مفصل الكتف  اختبار مفصل المرفق  الرقم

 بلباي حممد بن عيسى حممد  طلحاوي معمر 1

 جمرب عبد القادر بلمقدم فيصل بوزقارط أمحد 2

 جنار صاحل قينان دواجي أمحد املعازيز أمحد 3

 جادواجي سفيان زوادة مسري موسى سيد أمحد 4

  بن شبوب رضا زروقي بغدادي 5

  حممودي ياسني 6

  

  .قائمة األشخاص المصابينيمثل  01جدول رقم 
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 :المختبرةعرض و تحليل نتائج اإلختبار للعينة  - 2-2

 مفصل الكتف: ولاإلختبار األ. 

  .لكتفيوضح نتائج إختبار مفصل ا 02 جدول رقم

  المالحظة  عدد العينة  معامل بيرسون  بالزاوية  بالنسبة المئوية  

    °130.00 %20.00  األسبوع األول

  

  

  

  

0.96 

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

  

  دال إحصائيا

  °145.00 %23.00  األسبوع الثاني

  °160.00 %25.00  األسبوع الثالث

  °180.00 %30.00  األسبوع الرابع

  °200.00 %40.00  األسبوع  الخامس

  °220.00 %48.00  األسبوع السادس

  °260.00 %60.00  األسبوع السابع

  °300.00 %73.00  األسبوع الثامن

  °340.00 %85.00  األسبوع  التاسع

  °350.00 %95.00  األسبوع العاشر

 .)بالنسبة المئوية(  رسم بياني لنتائج إختبار مفصل الرسغ :04الشكل رقم 

  

 .)بقياس الزاوية(  رسم بياني لنتائج إختبار مفصل الرسغ: 05الشكل رقم 
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و الشكلني املعربين عن النتائج املتحصل عليها فيما خيص إختبار الكتف على جاءت قيم بيانات اجلدول 

الكتف بالنسبة املئوية نالحظ عالج إصابة اس تطور ظر إىل املنحىن املتحصل عليه لقيحيث بالن، النحو التايل

كذلك بالنسبة للقياسات بالزاوية الحظنا منحىن متزائد على طول مدة اإلختبار و الذي كان عشر ،  منحىن متزائد

أسابيع، اجلدير بالذكر هنا هو أنه ميكننا تقسيم فرتات جتواب الكتف للعالج على ثالث مراحل كما هو  )10(

  :مبني يف املنحىن حيث مت تسجيل

، و  تطور %25 جلة أعلى قيمةسم 3وع إىل األسب 1على مدى األسبوع  %3-2تطور العالج بنسبة   - 

-10، و اخريا بنسبة %48 جلة أعلى قيمةسم 6إىل األسبوع  4على إمتداد األسبوع  %10- 5بنسبة 

 .%95 جلة أعلى قيمةسم 10إىل األسبوع  7على إمتداد األسبوع  %-15

، و  تطور 3إىل األسبلوع  1على مدى األسبوع  °15-10على مستوى قياس الزوايا لوحظ تطور بقيمة  - 

 7على إمتداد األسبوع   °30-20، و اخريا بنسبة 6إىل األسبوع  4على إمتداد األسبوع   °20-15بقيمة 

  . 10إىل األسبوع 

  .0.96:إىل صدق العينة و تطابق إختباريها بنسبة عالية مقدرة بــ معامل الثباتأشار 

أنه توجد فروق ذات داللة معنوية أو عليها يف اجلدول املدون أعاله،  نستنتج من النتائج املتحصل

على مستوى تطور عالج إصابة الكتف، غري أنه مل يكن شفاءا كليا مما يعين أنه حيتاج إىل مزيد من إحصائية 

  .لتحقيق النتيجة املثلىالوقت 

كان له تاثري إجيايب على رزنامة العالج   ج التكميلي املقرتح من قبل الطلبةميكننا القول أن برنامج العال

أسابيع، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على دور النشاط الرياضي يف إعادة تأهيل  10املخطط هلا على مدى 

  .أصابة الكنف كعالج تكميلي للعالج الطيب

  

  

  

  

  

  

  



 .عرض و تحليل النتائج و مناقشة الفرضيات: الثانيالفصل                                                                                           

 
48 

 مفصل المرفق: اإلختبار الثاني. 

  .المرفقيوضح نتائج إختبار مفصل  03 جدول رقم

  المالحظة  عدد العينة  معامل بيرسون  بالزاوية  بالنسبة المئوية  

    °60.00  %23.00  األسبوع األول

  

  

  

  

0.93 

  

  

  

  

  

5  

  

  

  

  

  

  دال إحصائيا

  °72.00  %32.00  األسبوع الثاني

  °85.00  %38.00  األسبوع الثالث

  °100.00  %50.00  األسبوع الرابع

  °115.00  %59.00  األسبوع  الخامس

  °130.00  %63.00  األسبوع السادس

  °145.00  %76.00  األسبوع السابع

  °153.00  %86.00  األسبوع الثامن

  °169.00  %90.00  األسبوع  التاسع

  °170.00  %92.00  األسبوع العاشر

 .)بالنسبة المئوية(  مرفقرسم بياني لنتائج إختبار مفصل ال: 06الشكل رقم 

  

 .)بقياس الزاوية(  مرفقرسم بياني لنتائج إختبار مفصل ال: 07الشكل رقم 
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أقصى  °180.00بالنسبة إلختبار املرفق و الذي كان بقياس النسبة املئوية و قياس الزاوية حيث كانت قيمة 

يف هذا الغختبار ، و هذا كما هو مدون يف اجلدول و الشكلني البيانيني املعربين عن إختبار قيمة ميكن بلوغها 

بالنسبة املئوية نالحظ منحىن  رفقحيث بالنظر إىل املنحىن املتحصل عليه لقياس تطور عالج إصابة املاملرفق، 

 )10(حىن متزائد على طول مدة اإلختبار و الذي كان عشر كذلك بالنسبة للقياسات بالزاوية الحظنا من،  متزائد

ثالث مراحل كما هو مبني يف املنحىن  إىل عالج املرفقأسابيع، اجلدير بالذكر هنا هو أنه ميكننا تقسيم فرتات 

  :حيث مت تسجيل

، و  تطور %38 جلة أعلى قيمةسم 3وع إىل األسب 1على مدى األسبوع  %7-2تطور العالج بنسبة   - 

- 10، و اخريا بنسبة %63 جلة أعلى قيمةسم 6إىل األسبوع  4على إمتداد األسبوع  %12- 10بنسبة 

 .%92 جلة أعلى قيمةسم 10إىل األسبوع  7على إمتداد األسبوع  %-15

، و  تطور 3وع إىل األسب 1على مدى األسبوع  °13-8على مستوى قياس الزوايا لوحظ تطور بقيمة  - 

إىل  7على إمتداد األسبوع   °20-16، و اخريا بنسبة 6إىل األسبوع  4على إمتداد األسبوع   °15بقيمة 

  . 10األسبوع 

  .0.93:إىل صدق العينة و تطابق إختباريها بنسبة عالية مقدرة بــ معامل الثباتأشار 

أنه توجد فروق ذات داللة معنوية أو نستنتج من النتائج املتحصل عليها يف اجلدول املدون أعاله، 

، غري أنه مل يكن شفاءا كليا مما يعين أنه حيتاج إىل مزيد من رفقعلى مستوى تطور عالج إصابة املإحصائية 

صابات تشكل ما يشبه الورم على مستوى العضو املصاب مما ييق ، كون مثل هذه اإللتحقيق النتيجة املثلىالوقت 

  .ه الطبيعيحركته و عودته إىل مستوا

على رزنامة و فعال إجيايب  تأثريكان له   ج التكميلي املقرتح من قبل الطلبةميكننا القول أن برنامج العال 

مما يدل على ان املرفق عوجل و بشكل كبري و ملحوظ غري انه مل يرقى أسابيع،  10العالج املخطط هلا على مدى 

الذي سببته اإلصابة و الذي حيتاج إىل مزيد من الوقت كي تعود  إىل العالج الكلي، و هذا راجع كما أسلفنا للورم

  .العضالت إىل شكلها الطبيعي
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 مفصل الرسغ: لثالثاإلختبار ا. 

  .إختبار مفصل الرسغيوضح نتائج  04 جدول رقم

  المالحظة  عدد العينة  معامل بيرسون  مفصل الرسغ  

   %22.00  األسبوع األول

  

  

  

  

0.95 

  

  

  
  

  

4  

  

  

  

  

  إحصائيادال 

 %25.00  األسبوع الثاني

 %27.00  األسبوع الثالث

 %32.00  األسبوع الرابع

 %42.00  األسبوع  الخامس

 %50.00  األسبوع السادس

 %65.00  األسبوع السابع

 %75.00  األسبوع الثامن

 %87.00  األسبوع  التاسع

 %93.00  األسبوع العاشر

  .إلختبار مفصل الرسغرسم بياني لنتائج العينتين الضابطة و التجريبية في اإلختبار القبلي : 08الشكل رقم 
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تطور تطور العالج بنسبة كالتايل، اخلاصة بإختبار الرسغ  و الشكلني البيانيني جاءت قيم بيانات اجلدول 

على  %10- 5، و  تطور بنسبة %27 مسجلة أعلى قيمة 3إىل األسبوع  1على مدى األسبوع  %3- 2 :مقدرة بــ

 7على إمتداد األسبوع  %- 15-10، و اخريا بنسبة %50 مسجلة أعلى قيمة 6إىل األسبوع  4إمتداد األسبوع 

 .%93 مسجلة أعلى قيمة 10إىل األسبوع 

  .و هي قيمة ذات مؤشر إجيايب تدل على صدق العينة و تطابق إختبارها 0.95سجل  معامل الثبات

الحظنا من خالل ) الرسغ(كإستنتاج عام ملا مت تسجيله من قيم يف اجلدول اخلاص بإختبار مفصل اليد 

، املنحىن الذي كان متزائدا على طول العشر االسابيع مما يدل على تطور عالج مفصل الرسغ و جتاوبه مع العالج

  .له أثر إجيايب على إعادة تأهيل الرسغكميلي العالجي الت أي أن للنشاط البدين املكيف ممثل يف الربنامج التدرييب
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 :اإلستنتاج العام -3

�تمع  اخلاصة بالكتف و املرفق و الرسغمن خالل ما مت التوصل إليه من نتائج عرب إجراء اإلختبارات 

  :توصل الطلبة إىل ،البحث 

املعتمدة ثالثة خالل إجراء التمارين ال نات الثالثالعي عضاء املصابة لكلأن مستوى تأهيل األ  - 

  .و يدل على منحىن متزايد يف كل احلاالت ، متقارب و متكافئ

املقرتح من قبل الطلبة و الذي كان عبارة عن جمموعة  العالجي التكميلي بعد إتباع الربنامج التدرييب - 

إصابات الرسغ، تأهيل متارين معدة خصيصا يف إطار إبراز أمهية النشاط البدين املكيف يف إعادة 

 ،، و الذي مت تأشريه و املصادقة عليه من قبل جمموعة من األساتذة و الدكاترة للمعهدالكتف و املرفق

  .حيث طبق هذا الربنامج على أفراد العينة على مر شهرين و نصف من قبل الطلبة

إحصائي على اجلدير بالذكر أنه بعد إجراء اإلختبارات لعينة البحث ، الحظ الطلبة انه يوجد فرق  - 

اليت حتسن مستواها  مستوى تطور إعادة تاهيل األعضاء املصابة املتمثلة يف الكتف، املرفق و الرسغ، و

  .و الفتبشكل ملحوظ 

يف فروق النسب املئوية و ي سجل الدليل العلمي الذي أكد إستنتاجنا هو الفرق اإلحصائي الذ - 

  .قياسات الزوايا لألعضاء املصابة

أخريا و كخالصة لكل هذا ميكننا القول بأن النشاط الرياضي املكيف و املتمثل يف جمموعة متارين الربنامج   

رفق، إصابات املاملقرتح من قبل الطلبة له تأثري إجيايب على مستوى إعادة تأهيل  العالجي التكميلي التدرييب

، كما أ�ا تعترب من أهم الركائز اليت يعتمد عليها يف الطب الرياضي ، أو العالج الطبيعي يف الكتف و الرسغ

  .تطوير جمال إعادة تأهيل األطراف املصابة يف جسم اإلنسان
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 :مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج -4

  إن النشاط البدني الرياضي وسيلة ناجعة و فعالة  :"تقول الفرضية العامة هلذا البحث :الفرضية العامة

 ". طبيعياو عالجها عالجا  إصابات المرفق، الكتف و الرسغعادة تأهيل بإعتباره عالج تكميلي إل

  :مايلي ال حظنا ،ة الغختبارات اخلاصة بالكتف، املرفق و الرسغما مت عرضه من نتائج و مقارنمن خالل     

لكل من إختبار الكتف، املرفق و الرسغ حتسنوا على مدى األسابيع العشر اليت كانت أفراد العينة  كل - 

 .ا�ال الزماين املخصص للربنامج العالجي التكميلي

إال . بداللة املنحىن املتزايد اخلاص بكل من إختبار الكتف ، املرفق و الرسغالتحسن الواضح ألفراد العينة  - 

لعينة الحظنا حتسنا ملحوظ و تطورا كبريا اعلى أفراد  العالجي التكميلي أنه بعد تطبيق الربنامج التدرييب

تزايد النسبة املئوية املعربة عن مدى حتكم يف مدى إعادة تأهيل األعضاء املصابة لدى املصابني بدليل 

ق مما يفسر وجود الفر  املصابني بأعضائهم املصابة و كذا درجة الزوايا اليت بلغوها يف حتريك أعضائهم،

 :كالتايل  جاءت نتيجة الكتف و كمثال على هذا ففي مترين .اإلحصائي

، و  تطور %25 جلة أعلى قيمةسم 3وع إىل األسب 1على مدى األسبوع  %3-2تطور العالج بنسبة  - 

-10، و اخريا بنسبة %48 جلة أعلى قيمةسم 6إىل األسبوع  4على إمتداد األسبوع  %10- 5بنسبة 

 .%95 جلة أعلى قيمةسم 10إىل األسبوع  7على إمتداد األسبوع  %-15

، و  تطور 3إىل األسبلوع  1على مدى األسبوع  °15-10على مستوى قياس الزوايا لوحظ تطور بقيمة  - 

 7على إمتداد األسبوع   °30-20، و اخريا بنسبة 6إىل األسبوع  4على إمتداد األسبوع   °20-15بقيمة 

 . 10إىل األسبوع 

 .نفس القول ينطبق على كل من إختبار املرفق و الرسغ - 

نستنتج من كل هذا أن الفرضية العامة اليت مت إقرتاحها من قبل الطلبة كانت صحيحة و قد أثبتت  - 

إحصائيا من خالل أرقام اجلداول ، و عليه فإن النشاط البدين املكيف وسيلة فعالة أثبتت جناعتها و 

صابة و اخلاضعة للعمليات اجلراحية عالجا طبيعيا خال من أي مضاعفات جناحها يف معاجلة األعضاء امل

 .غري مستحبة يف صحة اإلنسان
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 الفرضيات الفرعية: 

التي تم إجراء  صابات المرفق، الكتف و الرسغإللنشاط البدني الرياضي دور في إعادة تأهيل  .1

 .بإعتباره عالج تكميلي تدخل جراحي لها

الكتف، املرفق و ( أنه من دون التدخل اجلراحي ميكن إعادة تأهيل األعضاء املصابةفعال لقد مت إثبات     

مل خيضعوا ألي جراحة ، كما أ�م جتاوبوا من العالج الطبيعي و املتمثل يف ، حيث أن هناك أفراد يف العينة)الرسغ

اعته و فعاليته خالل كل املقرتح من قبل الطلبة و الذي مت إثبات جنالعالجي التكميلي الربنامج التدرييب 

  .ة اليت قام �ا الطلبةثالثاإلختبارات ال

تسجيل فروق ذات مدلول إحصائي في مدى إعادة وظائف األطراف إلى طبيعتها األولى و  .2

ذلك ما بين األشخاص الممارسين للنشاط الرياضي الطبي من قبل األخصائيين و الغير 

 .الممارسين له

 البعدية لقياس مدى حتسن العينة التجريبية بعد ممارستها للربنامج التدرييبأثناء القيام باإلختبارات     

يف شكل نشاط بدين مكيف، لوحظ أنه هناك فرق إحصائي ذو مدلول معنوي يفسر التحسن العالجي التكميلي 

 .البعديألداء األعضاء املصابة بدليل قيم كا اجلدولية اليت كانت أقل من كا احملسوبة طيلة اإلختبار 

 :التوصيات -5

يف هذا البحث قام الطلبة مبحاولة إثبات جناح و فاعلية النشاط البدين املكيف يف معاجلة األعضاء 

على املستوى النظري بدراسة املعارف و النظريات يف املصابة عالجا طبيعيا، و من خالل إتباع منهجية البحث 

حتكاك و عن قرب مبجال التطبيب الرياضي، كان و البد من هذا ا�ال، مث اجلانب التطبيقي الذي مسح لنا باإل

  :أن نقف عند بعض النقاط اهلامة اليت جيب اإلشارة إليها يف شكل توصيات، و اليت كانت كمايلي

 كل ما هو حديث يف هذا ا�ال حىت  كل العاملني يف جمال عالج اإلصابات مراجعة من الواجب على - 

 .، جمال النشاط البدين املكيفالعلمي السريع يف هذا ا�الالتقدم  يتمكنوا من مسايرة

عامال  النشاط البدين املكيف على املستوى املادي و املعنوي، و ذلك كونه جيب اإلنتباه لتطوير جمال - 

بالتايل  ،يف عامل األرقام والبطوالت نتج عنه   أساسيًا يف برنامج العالج حيث انه نظرا للتطور السريع

ومن مث يف علم اإلصابات وأساليب عالج الالعبني ملا له من دور ،  جمال الطب الرياضيتطور سريع يف

  .هام يف جمال العالج وإعادة تأهيل الالعبني

 :، و من أمههاجناح برامج عالج املصابني  عوامل تساعد علىهناك عدة  جتب اإلشارة هنا إىل أن - 
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الذي سوف يقوم  املعاجل معرفة طبيعة الدور حيث جيب على كل فرد يف الفريق :معرفة األدوار بدقة .1

 .به وحدود اختصاصه مع الالعب املصاب

كلما كانت النتيجة أفضل، كما أن ،  كلما كانت اإلصابة حديثة وبدء العالج مبكرا:عمر اإلصابة .2

وازديادها مما يؤثر حىت يف  فان جتاهلها من املمكن أن يؤدي إىل تفاقمها  اإلصابة مهما كانت صغرية

 .ة العالج وطوهلا وطبيعتهافرت 

كلما زادت قدرة  من الثابت علميا انه كلما قل عمر الالعب املصاب :عمر الالعب المصاب .3

حيث أن أجسام صغار السن لديها قدرة عالية على ، جسمه عل التعامل مع اإلصابة والتغلب عليها

 .إعادة البناء وسرعة االلتئام

ما وأساسيًا يف الشفاء أل�ا حتدد مدى استجابة اجلسم تلعب دورا ها :الحالة الصحية العامة .4

 .كان الالعب خاليا من األمراض وحالته الصحية جيدة كلما كان الشفاء سريعاً   افكلم  ، للعالج

داخل    تعترب من النقاط احليوية اليت جيب مراعا�ا منذ اللحظة األوىل لإلصابة :الحالة النفسية .5

 .حالة الشفاء إىلامللعب وحىت الوصول 

معرفة وثيقة  من املهم جدا قبل البدء يف برنامج العالج معرفة طبيعة اإلصابة :معرفة طبيعة اإلصابة .6

املصاب مع معرفة  شخصبالنسبة لل  مع اإلملام بكل خلفيات اإلصابة وطبيعة ممارسة النشاط

إعادة تأهيل  عمليةعامل كبري يف يعترب حيث أن ذلك إذا كان رياضيا، ميكانيكية حركات لعبته 

  .املالعب بسرعة إىلالالعب للعودة 
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إن من أهم فروع النشاط البدين املكيف، فرع إعادة تأهيل األعضاء اليت تعرضت لإلصابة سواء بفعل 

من املهم جدا أن تستند خطة إعادة حادثة أو تدخل جراحي أدى إىل ضمورها و رجوع أدائها الطبيعي، و 

لكل  املالئمةوالعالجات  التأهيلعلى فهم الفيزيولوجيا املرضية األساسية لكل مرحلة من مراحل إعادة  التأهيل

والنظريات والتقنيات  ةاإلصابمن  املختلفةمرحله واليت تعتمد على مقدار الضرر وسري عملية الشفاء خالل املراحل 

  . ةوسريع مناسبةوذلك من اجل احلصول على نتائج عالجيه  املتاحة

علم التشريح  أمههايف علوم شىت  العلميةالذي يتم من خالل املعرفة واخللفية  اإلصابةوجيب فهم 

التأهيل وتعزز اختيار الطرائق العالجية  إعادةوالفسيولوجيا وامليكانيكا احليوية واليت تكون حامسة يف حتديد برنامج 

  .املنافسة أوي للرياضي وفرص لعودة آمنة وسريعة للنشاط الرياض املالئمة

لذا جيب  للفرديةطرق تنفيذ العالج وإعادة التأهيل وأدوات التأهيل ليست �ج ثابت ولكنه خيضع  إن

فقط وميكن اعتمادها يف التخطيط لوضع الربامج  األسسسلفا فهي حتمل معلومات عن  املعدةالربامج  إتباعجتنب 

  ةاإلصابو تطويرها وفق خصوصية املصاب ونوع  ةالتأهيلي

يرافقها عدة استجابات انفعاليه لذا جيب فهم اجلانب النفسي إلعادة  ةاإلصاب أنومنذ اجلدير بالذكر 

اآلثار النفسية لإلصابة ،  إىلينبغي النظر  إذوالوقاية من اإلصابات ،  الرياضينييف تكييف  أساسياالتأهيل وهو 

الرياضة يف أقرب  إىللرياضي الذي يهدف للعودة صعبة للغاية بالنسبة لتنافس ا اإلصابةتكون فرتة ما بعد  حيث

و الضرر الناتج عنها ومضاعفاته ، وأمهية  ةاإلصابوقت ممكن ، لذا من املهم أن يشرح للرياضي تفاصيل وقوع 

  .احلالة الطبيعية إىلعملية إعادة التأهيل واإلطار الزمين والتكهن بشأن العودة 

والعضالت اليت أصا�ا  املفاصل الطبيعي لتقوية للعودة إىل الوضع تعترب عملية إعادة التأهيل مسألة حيوية

عالج ما ينتج  أيضاوالكسور ليشمل  اإلصاباتيعتمد عالج ، أو مت تعرضها حلادث لزم التدخل اجلراحي الضعف

 . و ضمور يف العضالت  املفاصلعن العمليات اجلراحية من عطب على مستوى 

 :أنجيب أن يكون قادراً على اإلصابات الرياضية والتأهيل جمال  يفاملتخصص 

يطبق املعارف و املعلومات و املهارات املرتبطة مبنهجيات البحث العلمي و استخدام أدواته يف جمال  -1

 .والتأهيلاإلصابات الرياضية 

يطبق األسس املستمدة من املعارف و النظريات العلمية اخلاصة بالعلوم املرتبطة مبجال اإلصابات  -2

 .والتأهيلالرياضية 

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/1256-joints.html
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ال اإلصابات الرياضية والتأهيل و إجياد احللول هلا من خالل الوعي حيدد املشكالت اليت تظهر يف جم -3

 .   الكامل و الرؤية الشاملة للمستجدات الطارئة

 ..والتأهيليطبق املهارات املهنية مبا حيقق الكفاءة يف جمال اإلصابات الرياضية  -4

 .يستطيع التعلم املستمر و القدرة على تنمية الذات مهنيا و أكادمييا -5

م الوسائل التكنولوجية احلديثة و تكنولوجيا املعلومات و توظيفها مبا خيدم يف جمال اإلصابات يستخد -6

 .والتأهيلالرياضية 

يطبق مهارات االتصال املختلفة و قيادة فريق العمل و اختاذ القرارات املناسبة يف جمال اإلصابات الرياضية  -7

 .والتأهيل 

ء املتغريات اإلقليمية و العاملية مع توظيــف املوارد املتاحة و حيافظ على البيئة و تنمية ا�تمع يف ضو  -8

 . احلفاظ عليها مبا حيقق أعلى استفادة

يلتزم بالقيم و الدستور األخالقي للمهنة و إتباع اللوائح و القوانني املرتبطة يف جمال اإلصابات الرياضية  -9

 .والتأهيل 

على استفادة يف جمال اإلصابات الرياضية يلتزم مبتطلبات و مستجدات سوق العمل مبا حيقق أ - 10

 .والتأهيل 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزراة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة عبد الحميد بن باديس

  معهد التربية البدنية و الرياضة

 

 

دور النشاط البدني الرياضي في إعادة تأهيل األطراف الخاضعة للعمليات 

  )قترحم كعالج تكميلي  برنامج تدريبي( الجراحية

بإعتباركم دكاترة و أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرياضية لنا عظيم الشرف أن نتقدم إىل سيادتكم املوقرة   

حتكيم  اإلختبارات املقرتحة من قبلنا حنن طلبة بطلبنا هذا و املتمثل يف جلامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن، 

  .قصد اإلعداد لتحضري مذكرة التخرج لنيل شهادة املاسرت يف الرتبية البدنية و الرياضية السنة الثانية ماسرت، و هذا

  :لعلمكم لقد وضعنا فرضيتني مقرتحتني لدراسة العنوان املدون أعاله، و املتمثلة يف  

 .للنشاط البدني الرياضي دور في إعادة تأهيل األطراف التي تم إجراء تدخل جراحي لها -7

مدلول إحصائي في مدة و مدى إعادة وظائف األطراف إلى طبيعتها األولى و ذلك ما تسجيل فروق ذات  -8

 .بين األشخاص الممارسين للنشاط الرياضي الطبي من قبل األخصائيين و الغير الممارسين له

 .أخريا تقبلوا منا فائق عبارات التقدير و اإلحرتام

  اإلمضاء  الرتبة  اإلسم و اللقب

      

      

      

      

      

  .عروش عبد الرحمان حسين: من إعداد الطالبين

 حطاب عمر                                                                     

  2016-2015: السنة الجامعية

 التحكيمستمارة�إ



 

 

  نعم                     ال  :األولالتمرين 

  :كل الجسم: األطراف المعنية بالتمرين -

 .، ميقايتالدراجةجهاز : األدوات -

  .دقيقة 15-10: المدة -

  :طريقة األداء -

 .دقيقة، حسب احلالة حمل العالج 15 -10اجلري عادي ملدة  - 

وفر املوضحة يف الشكل ت) الدراجة(لكن اجلهاز  ،يف هذه احلالة، جند صعوبة يف اجلري أو املشي - 

 300كيلوغرام تقريباً حرق حنو   65ميكن لشخص يزن حيث  ،مترين كارديو مكثف منخفض التأثري

رقها حنهو نفس معدل السعرات اليت  و. دقيقة باستخدام هذا اجلهاز 30سعر حراري يف غضون 

 .أثناء اجلري ولكن دون حدوث إصابات يف املفاصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نعم                     ال  :ثانيالالتمرين 

  :الفخذ و الركبة: األطراف المعنية بالتمرين -

  .ميقايتبساط، : األدوات -

  :طريقة األداء -

 .حد الساقنيأاالستلقاء على الظهر مع مد  - 

 .البداية وضعدرجة و سيكون هذا  90 إىلالفخذ والركبة   ثين بالنسبة للساق األخرى يتم  - 

 .األولوضعها  إىلاهلواء مع التوقف لفرتة وجيزة يف األعلى مث العودة بالساق  يفمتديد الساق  - 

 .ومن مث التبديل إىل الساق األخرىمرة،  20- 10من  األمر كرري - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نعم                     ال : لثالتمرين الثا

  :اليدين: األطراف المعنية بالتمرين -

 .، ميقايتالكرات احلديدية: األدوات -

  .دقيقة 15 – 10: المدة -

  :طريقة األداء -

ف و وق مع القدمنيالبني  )الكيتل بيل(الكرات احلديدية اخلاصة حبمل األثقال ان من تضع اثنتو  - 

 .مباشرة لألمامنظر ، و المستقيما

 .نفس وضعها يف األخرى إبقاءمع  الكتف إىلحد الكيتل بيل بيدك أرفع يتم  - 

 .الرفع أثناءتكون الساقني مفتوحة قليال مع تدوير املعصم  أن  الكتف جيب إىللرفع الكيتل  - 

 .األمرر يكر و هكذا مع ت األخرىرفع ، مث خفض الكيتل املرفوعة يتم  - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نعم                     ال  :رابعالالتمرين 

  :اليدين و مفصل الكتف: األطراف المعنية بالتمرين -

 .، ميقايتالكرات احلديدية: األدوات -

 .دقيقة 15 – 10: المدة -

  :طريقة األداء -

 .القدمني بني الكرة احلديديةبوضع التمرين بدأ ي - 

 .لألمام، مع النظر م باإلحنناء مع جعل الظهر مستقيم وثين الركبتنيو قن - 

 ، مععكس االجتاه مع حركة الفخذيننمث ، اخللف بقوة  إىل القدمنيح الكيتل بيل بني يرجت - 

 .ألعلىمث  لألمامك الكيتل بيل ير حت

 .كرر احلركة مع التبديل بني الذراعنيت - 

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نعم                     ال :  تمرين الكرة الطبية: خامسالتمرين ال

  :عضالت الظهر، الرجل و مفصل الركبة: األطراف المعنية بالتمرين -

  .بساط، ميقايت، كرة طبية: األدوات -

  .دقائق 10 -6: المدة -

  :طريقة األداء -

أعلى  القدموضع كما هو موضح يف الشكل، مع  ظهرالعلى و  على األرضاملتمرن ستلقي ي - 

 .الكرة

فوق اجلزء العلوي لكاحل يكن احبيث  القدمقوم بتمديد ننه عندما أضع الكرة يف مركز حبيث تو  - 

 .للكرة وهذا هو وضع البداية

 .على لوحي الكتف والقدم الوزن إبقاءمع  األرضرفع الفخذ من على ي - 

 .ممكنة ةنقط ألقرب حنو املتمرنسحب الكرة  معتثىن الركبتني  - 

 .د لوضع البدايةو عنمث   قليال  وقفنت - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نعم                     ال :  تمرين الحلقة المطاطية: سادسالتمرين ال

  :الجذع، الركبة: األطراف المعنية بالتمرين -

  .حلقة مطاطية على شكل حبلميقايت، : األدوات -

  .يقةدق 15-10: المدة -

  :طريقة األداء - 

حد أالوقوف على مرت، حيث يتم  1.05أي ما يعادل  أنش 41 اطوهل مطاطيةحلقة استخدام نقوم ب - 

 .مع حتريك القدمني بشكل بسيط لقةطريف احل

 .خلف الرقبة وهذا هو وضع البداية لقةاحل   تصبح الفخذ حىت ثيننقوم ب - 

 .عموديوضع  يفومدد الفخذ حىت يصبح   ساقيك  افرد - 

 .للعودة لوضع البداية ءاالحنناتأكد من عدم حتريك الظهر عند جيب ال - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



 

 

Résumé 

Cette étude décrit  l’importance de l’activité physique adaptée et son rôle 

dans la rééducation des organes opérés. 

Nous avons supposé que l’activité physique et moyen efficace, nécessaire 

pour la rééducation des opérés, dont ce traitement naturelle. 

40 personnes malade et en cours de traitement au sein de la wilaya de 

relizane (Mazouna et sidi m’hamed Benali). 

Ces personnes ont passé des expériences issues d’un programme 

d’entrainement préconisé par des enseignants de l’université. 

L’analyse des résultats par la méthode de  khi deux, ont la présence des 

différences entre  l’échantillon de témoin et l’échantillon de l’expérience. 

Nous avons constate me amélioration des organes, de colonne vertébrale, 

bassin,….. 

Finalement, nous conseillons de : 

1. développer le domaine des activités physique adapté et spécifiquement le 

domaine de la rééducation. 

2. utiliser les tous les moyens  et la technologie pour développer ce 

domaine. 

3. adaptation des connaissances de programme de relation scientifiques. 

 



 

 

  ملخص البحث

إعادة تأهيل األعضاء اخلاضعة تعاجل هذه الدراسة موضوع أمهية النشاط البدين املكيف و دوره يف 

عادة تأهيل األطراف الخاضعة كعالج تكميلي إل  النشاط البدني الرياضي، حيث كان عنوان البحث  للعمليات اجلراحية

هل للنشاط البدني الرياضي دور في إعادة تأهيل األطراف ، حيث كانت إشكالية البحث تتمحور للعمليات الجراحية

  بعد إجراء العمليات الجراحية؟ 

إن النشاط البدني الرياضي وسيلة ناجعة و فعالة في  :مايليهلذه الدراسة  اقرتح الطلبة كفرضية عامة

  .طبيعياو عالجها عالجا إعادة تأهيل األطراف المصابة و الخاضعة للعمليات الجراحية 

مصابا و فردا  40لدراسة موضوع البحث من الناحية التطبيقية ، اختار الطلبة جمتمع البحث متمثل يف 

، و اختربوا بطريقة حمكمة ملا يتوافق و )مازونة و سيدي أحممد بن علي( والية غليزانيف حالة عالج على مستوى 

من طرف دكاترة و أساتذة معهد الرتبية البدنية و الرياضية  احملكم وكعالج تكميلي  الربنامج التدرييب املقرتح

  .جلامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

و مناقشة النتائج، خلص البحث إىل وجود فروق ذات داللة معنوية بعد حساب بعد حتليل 

KHIDEUX  ،بني العينتني الضابطة و التجريبية، و هذا لصاحل األخرية اليت لوحظ حتسن لعينتني مستقلتني

الرسغ و ملحوظ يف مستوى أداء أعضائها و اليت متثلت يف العمود الفقري، احلوض، و الركبة، الكتف ، املرفق و 

  .أخريا الكاحل

  :يف األخري يوصي الطلبة مبايلي

ناجح و فعال يف األعضاء، و ذلك كونه  تأهيلتطوير جمال النشاط البدين املكيف املتخصص يف إعادة  -1

 .العالج الطبيعي

املعارف و املعلومات و املهارات املرتبطة مبنهجيات البحث العلمي و استخدام أدواته يف جمال  تطبيق -2

 .والتأهيلاإلصابات الرياضية 

الوسائل التكنولوجية احلديثة و تكنولوجيا املعلومات و توظيفها مبا خيدم جمال اإلصابات  إستخدام -3

 .والتأهيلالرياضية 
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