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 : المقدمة -1

يعترب االىتماـ بالربامج التأىيلية كبنوعيتها كمدل عبلقتهما بالطب البشرم كوسيلة عبلجية  فعالة 
لبعض األمراض ا١تزمنة عامة كمرض الشلل النصفي خاصة كالتأثَتات الفسيولوجية الناٚتة عن مزاكلتها 

مظهر من مظاىر التقدـ العلمي كما يًتتب عنو من ارتفاع مستول ا٠تدمات الطبية كالرياضية قد يؤدم إٔب 
ارتفاع مستول العمر ُب اجملتمعات ا١تختلفة كقد تقل نسبة الوفيات فتزداد فرصة للمرضى ُب اٟتياة  بصورة 

 .أفضل كتتحسن نوعية اٟتياة لفئات ا١تسنُت
كُب السنوات األخَتة برزت أ٫تية برامج التمرينات التأىيلية مع ظهور كل من الطب العبلجي كالطب 

الوقائي كوسيلة فعالة تنبئ ّتسم الكائن اٟتي بعيدا عن عآب األمراض كما ٢تا من أ٫تية على صحة 
الشخص ا١تصاب،  حيث قمنا بالربط بينها كبُت اجملهود الرياضي كذلك لدراسة مدل تأثَت الربنامج اٟتركي 

 :التأىيلي كا١تمارسة، كأداء ىذا اجملهود عليهم ُب حدكد صحة ا١تريض ك٘تثل ُب
برنامج تأىيلي حركي لتحسُت بعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة الدماغية 

 .لدل ا١تسنُت
لقد اعتمد الطالباف الباحثاف ُب ىذه الدراسة على ا١تنهج التجرييب ١تبلئمتو لطبيعة البحث كأجريت الدراسة 

على عينة من كبار السن التابعة ١تركز إعادة التأىيل لبلدية مزغراف ٔتستغاٖب كاختَتت العينة بطريقة عمدية 
 .متقاربُت ُب السن كمصابُت بنفس اإلصابة أم الشلل النصفي األٯتن

كقد استخدـ الطالباف الباحثاف األدكات البلزمة كا١تتوفرة ُب ا١تركز حيث أجريت عليهم االختبارات اليت 
تقيم القدرات اٟتركية ا١تتمثلة ُب اختبار ا١تشي، التوازف كالتوافق العضلي العصيب ٍب ٚتع البيانات ا٠تاصة 

بالدراسة كًب ٖتليلها كعرضها ُب البحث قيد الدراسة كقد توصل الطالباف الباحثاف إٔب أف الربنامج التأىيلي 
 .اٟتركي ٭تسن بعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة الدماغية لدل ا١تسنُت
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 : مشكلة البحث -2

اىتمت الدكلة بفئات ا١تسنُت  كقاـ الباحثوف بعديد من األْتاث العبلجية ك التأىيلية لتكوف ىذه الفئة 
أكثر تكيفا مع ظركؼ اٟتياة كاجملتمع، ككاف للنشاط الرياضي اإلسهاـ ا١تباشر ُب اجملاالت الًتبوية كذلك 

 .كضع كتقنُت برامج من التمرينات البنائية ا١تقننة لفئات ا١تسنُت من ا١تعاقُت كا١تصابُت
كمن أكثر األمراض ا١تعوقة كالعصبية اليت يتعرض ٢تا ا١تسن، الشلل بصفة عامة كالشلل النصفي بصفة 

خاصة، فقد أصبح الشلل النصفي أحد أمراض العصر اٟتديث مرآة عاكسة لكل معاناة ىذا اٞتيل من 
صراعات كضغوط اٟتياة اليومية اليت تدفعو إٔب سياؽ ٤تمـو للوصوؿ إٔب األفضل مع كل ما يصاحب ذلك 

من قلق كعدـ استقرار كاكتئاب كىذا ما الحظو الطالباف الباحثاف أثناء الزيارات ١تراكز التأىيل ا١تتوفرة 
 .كا١توجودة داخل الوطن  خبلؿ فًتة الًتبص

كمن ا١تعركؼ أف للربنامج التأىيلي اٟتركي آثار فعالة على الشخص ا١تصاب تعمل على ٖتسُت ا١تقدرة 
الوظيفية ١تختلف أعضاء اٞتسم ّتانب ما تضيفو من تأثَتات إ٬تابية على النواحي النفسية كاالجتماعية 

كاٞتهاز العصيب ُب تيبس العضبلت كبطئ اٟتركة كفقداف التوازف كعدـ التوافق ١ترضى الشلل النصفي ١تا٢تا 
 :من أ٫تية على صحة ا١تسن، كُب ىذا الصدد أردنا أف نتمسك هبذا ا١توضوع كالذم ىو عنواف الدراسة

برنامج تأىيلي حركي ٖتسُت بعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة الدماغية " 
 "لدل ا١تسنُت

 :كتلخصت مشكلة البحث ُب طرح التساؤالت التالية
ما مدل مسا٫تة الربنامج التأىيلي اٟتركي ا١تصرح ُب ٖتسُت لبعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي 

 .الناتج عن اٞتلطة الدماغية لدل ا١تسن

ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم لدل عملية البحث ُب نتائج الربنامج 
 .التأىيلي اٟتركي ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة الدماغية لدل ا١تسنُت

 :أىداؼ البحث- 3

إعداد برنامج تأىيلي حركي لتحسُت بعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة - 
 .الدماغية لدل ا١تسنُت

كشف الفركؽ اٟتاصلة بُت االختبار القبلي ك البعدم ُب نتائج الربنامج التأىيلي اٟتركي ١تصايب الشلل - 
 .النصفي الناتج عن اٞتلطة الدماغية لدل ا١تسنُت
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 :فرضيات البحث4-
 :على ضوء األىداؼ ا١تقًتحة يفًتض الطالباف الباحتاف الفركض التالية

إف الربنامج التأىيلي اٟتركي ٭تّسن بعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة 
 الدماغية لدل ا١تسنُت 

ىنالك فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي ك البعدم للعينة التجريبية لصاّب القياس 
 .البعدم

 :أىمية البحث ك الماىية إليو5-
 :إف ا٫تية ىذه الدراسة ىي

معرفة مدل تأثَت برنامج تاىيلي حركي ُب ٖتسُت بعض القدرات اٟتركية ١تصايب الشلل النصفي الناتج عن 
 .اٞتلطة الدماغية لدل ا١تسنُت

 :مصطلحات البحت -6
 :المسن

ىو كل فرد أصبح عاجزا عن رعاية كخدمة نقسو إثر تقدمو ُب العمر كليس بسبب إعاقة إك ما 
 .يشاهبها
 :إجرائيا

  عاما65اؿ ىو من ٕتاكز عمره
 : البرنامج التأىيلي الحركي

ىو عبارة عن ٣تموع من التمارين البدنية اليت تؤدم عن طريق اٟتركات ا١تعتمدة على قياسات علمية 
 (40، ص 2008ٚتاؿ رٛتي ٤تمد )ا١تختارة الفرض منها ارجاع اٞتزء ا١تصاب أب حالتو الطبيعية 

 :التأىيل
حلمي ابراىيم، ليلى )ىو عبارة عن عملية اعادة تكييف االنساف مع البيئة اك اعادة االعداد اٟتياة 

 (81، ص 1998السيد فرحات 
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 :الشلل النصفي

ٞتانب كاحد من اٞتسم ٖتدث فيو اضطرابات ُب اٟتركة على اٞتانب ا١تقابل للجانب ىو شلل 
  .الذم بو تلف ُب ا١تخ أك جذع الدماغ أك اٞتزء العلوم من اٟتبل الشوكي

 :                                                  القدرات الحركية 
٘تثل كافة الوسائل اإلدراكية عند التعليم كاليت يتم ٔتوجبها بإستقباؿ ا١تثَتات ُب الوحدات اٟتركية 

كمن ًب نقلها للمراكز العضلية ُب الدماغ كمن أشكاؿ أجهزهتا ُب الدماغ ىي األجهزة ا٠تاصة بالتميز 
 .اٟتركي ك التميز البصرم ك التمييز السمعي اللمسي ك القدرات التوافقية

  :الدراسات المتشابهة7-
تعترب الدراسات ا١تتشاهبة من أىم احملاكر اليت ٕتب على الباحت أف يتناك٢تا ْتتو من خبل٢تا حيت أنو _ 

 .يستعملها للحكم ك ا١تقارنة ك اإلتراء ك النفي 
كنظرا لقلة ىده الدراسات ك عدـ التطرؽ إٔب متل ىده الدراسات ا١تتعلقة بكبار السن ك خاصة دراسة متل 

 . حالة الشلل النطقي –ىده اٟتاالت 
  : دراسة_

 "دراسة االستاد ٤تمد مسعد عبد الصمد ٤تمود": عنواف الدراسة 
 .برنامج عبلجي حركي لعبلج كٖتسُت بعض القدرات اٟتركية ١ترضى الشلل النصفي اإلرٗتائي 

  . 2002 (أجرم بالقاىرة  )                        

 :ىدؼ الدراسة 
التعرؼ على مدل تأثَت برنامج عبلجي لتحسُت بعض القدرات اٟتركية للمصابُت بالشلل النصفي 

 .اإلرٗتائي 

 :فرضية الدراسة 
_ التوافق العضلي العصيب _ القوة  )الربنامج العبلجي اٟتركي ٭تسن بعض القدرات اٟتركية 

 .١ترض الشلل  اإلرٗتائي .(التوازف
 : منهج البحت 

 .إستخداـ الطالباف الباحتاف ا١تنهج التجرييب تصميم اجملموعة الواحدة بالقياسات القبلية ك البعدية 
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 :عينة البحت 
 (سنة50  ػ 30) فرد تًتاكح أعمارىم بُت    15ًب إختيارىم بطريقة عمدية 

 :أدكات البحت 
 .اإلختبارات لتقيم القدرات اٟتركية               _ 
 .ك ًب تصميمو من قبل الباحت . الربنامج العبلجي اٟتركي              _ 

 :اإلستنتاج 
التوافق _ القوة  )أدئتطبيق الربنامج العبلجي اٟتركي ا١تقًتح إٔب ٖتسُت القرارت اٟتركية قيد البحت _ 

 .لدل أفراد عينة البحت  (التوازف _ العصيب العضلي 
 :أكجو التشابو 

 ا١تنهج ا١تستخدـ ىو نفس ا١تنهج 
 ا١تنهج التجرييب مدة الربنامج ك التوصل إٔب نفس النتائج 

 :أكجو اإلختالؼ 
 .مشات ىده الدراسة على عينة ضابطة ك عينة ٕتريبية أما دراستنا فشملت عينة ٕتريبية فقط 

  .( أفراد 4 ) فرد أما دراستنا فكاف عدد العينة 15مشلت ىده الدراسة على 
  :نقد الدراسة

ىده الدراسة برنا٣تها يعتمد على حصتُت تدريبيتُت أسبوعيا بينما دراستنا برنا٣تها يعتمد على تبلتة 
 .حصص ُب األسبوع 

 
 :2الدراسة رقم

 "1996األستاذ مصطفى حامد عبد العزيز دعميس، ": عنواف الدراسة
 .تأثَت برنامج ٘ترينات مقًتحة لتأىيل العضبلت ا١تصابة قي حاالت الشلل النصفي

 :مشكلة البحث
ىل الربنامج التمرينات ا١تقًتحة لتأىيل العضبلت ُب حبلت الشلل النصفي لو تأثَت على إستفادة 

 .الكفاءة الطبيعية للعضبلت ا١تصابة بالشلل النصفي 
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 :ىدؼ الدراسة
تصميم برنامج ٘ترينات مقًتحة لتأىيل العضبلت ُب حاالت الشلل النصفي ك معرفة تأثَته على 

 .إستعادة التكافؤ الطبيعية للعضبلت ا١تصابة بالشلل ُب حاالت الشلل النصفي
 :فرصنة البحث

كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت متوسطات القياسات القبلية ك البعدية ُب القوة العضلية لؤلطراؼ 
 .العية قيد البحث

 :منهج البحث
إستخداـ الباحث ا١تنهج التجرييب على ٣تموعة ٕتريبية كاحدة بتصميم القياس القليب ك البعدم 

 .كتصميم ٕترييب
 :مجتمع ك عينة البحث

ٯتثل ٣تتمع ك عينة البحث بعض ا١ترضى ا١تصابُت بالشلل اٞتانيب من الرجاؿ ك السيدات ك قد ٍب 
 مريضا مصاب بالشلل النقضي 18إختبار عينة البحث بالطريقة العمدية ، حيث بلغ عدد أفراد العينة 

 . سنة67 سنة إٔب 58اٞتانيب كرجاؿ ك نساء تًتاكح أعمارىم ملبُت 
 :أداة الدراسة

 (األرجومًتية)جهاز العجلة الثانية 
 أثقاؿ بأكزاف ٥تتلفة. 
 اٟتلقة ا١تطاطية لؤلصابع ايد. 
 جهاز متوازم للتدريب على ا١تشي. 
 جهاز ا١تانومًت لقياس قوة اليد. 
 جهاز الدينامومًت حباؿ مطاطية. 
 كحدة تقوية عضبلت الرجلُت ُب جهاز متعدد األغراض. 
 :النتائج

توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت أفراد عينة البحث ُب سرعة اإلستجابة للربنامج كفق لعدد اٞتلسات 
 .لصاّب الفئة األقل ُب ا١تتوسط اٟتسايب
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 :اإلستنتجات
كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالبعدم ُب القوة العضلية لؤلطراؼ ا١تصابة لصاّب 

 .القياس البعدم
 .إف برنامج التمارينات لو تأثَت إ٬تايب ُب زيادة القوة العضلية 

 :أكجو التشابو
  ا١تنهج ا١تستخدـ ىو نفسو أم ا١تنهج التجرييب. 
 التوصل إٔب نفس النتائج 
  نفس عينة البحث أم عينة ٕتريبية كاحدة. 

 :أكجو اإلختالؼ
  عينة البحث ٗتتلف من ناحية العدد ك التقييم ا١تشًتؾ للجنسيُت 
 اإلختبارات ليس نفسها ا١تستخدمة ُب ْتثنا ام ليست نفس األجهزة. 

 :نقد الدراسة
ىذه الدراسة تشمل ٙتارين القوة العضلية أما جديد دراستنا ىو الًتكيز على ٘تارين ا١تشي كالتوازف 

 .كالتوافق
 :3الدراسة رقم 

 "1996األستاذ ٤تمود صبلح الدين عبد الغٍت، ": عنواف الدراسة
تأتَت برنامج للتأىيل اٟتركي ١تصايب الشلل النقضي الناتج عن اٞتلطة ا١تخية على قوة ك مركنة 

 .عضبلت اٞتانب ا١تصاب 
 :ىدؼ البحت

التعرؼ على تأتَت برنامج حركي مقًتح ١تصايب الشلل النصفي الناتج على اٞتلطة ا١تخية على قوة ك 
 .مركنة عضبلت اٞتانب  ا١تصاب

 :منهج البحث
إستخداـ البحث ا١تنهج التجرييب بإستخداـ التصميم التجرييب القياس القليب ك البعدم جملموعة 

 .كاحدة
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 :عينة البحث
ٍب إختيار العينة بالطريقة العمدية من ا١تصابُت يالشلل النصفي الناتج عن اٞتلطة ا١تعنية من مركز 

 .العبلج الطبيعي قوامها ستة مصابُت
 :النتائج

حققت عينة البحت تقدـ ملحوظ ُب القياسات ١تتغَتات القوة ك ا١تركنة قيد البحث للمجموعات 
 .العضلية للقوة العضلية ك ا١تدل اٟتركي

 :التعليق على الدراسة
 :أكجو التشابو 

ا١تنهج ا١تستخدـ ُب الدراسة ىو نفس ا١تنهج ا١تستخدـ ُب دراسة الطالبُت الباحتُت ك ىو ا١تنهج 
 .التجرييب

 .طبق اإلختيار على نفس العينة أم ٣تموعة كحدة ٕتريبية 
 .التواصل إٔب نفس النتائج

 :أكجو اإلختالؼ
عدد عينة ىذه الدراسة ٮتتلف عن عدد عينة ىذه الدراسة ٮتتلف عن عدد عينة دراسة ْتث 

 .الطالبُت الباحثاف 
 كانت ا١تتغَتات ا١تدركسة ُب البحث ىي القوة ك ا١تركنة ،أما ْتثنا فكانت ا١تثغَتات ىي التوازف ،

 .ا١تشي كالتوافق
 :نقد الدراسة

ىذه الدراسة تشمل ٘تارين القوة ك ا١تركنة أما جديد دراستنا ىو الًتكيز على ٘تارين ا١تشي كالتوازف 
 .كالتوافق

 :الخالصة
تطرقنا قي ىذا الفصل إٔب التعريف بالبحث كلقد تضمن التعريف بالبحث، طرح مشكلة البحث 

كالفرضيات اليت ٗتدـ عنواف البحث، ككذالك األىداؼ كأ٫تية البحث كا١تصطلحات لتسهيل فهم 
 .ا١توضوع، ك أخَتا الدراسات ا١تشاهبة اليت ذكرهنا ُب البحث
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 الفصل األكؿ

 

 الّشلل النصفي 
 ك التأىيل الحركي
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 :تمهيد
أعطت الدكلة األصحاء من أبنائها نصيبا من العلم ك ا١تعرفة كما سخرت أيضا للمرضى قدرا كبَتا 

 .من اإلىتماـ ك الرعاية كي تولد فيهم اإلحساس باإلنتماء للمجتمع كأفراد منو 
كما مشلت رعاية الدكلة فئات ا١تسنُت ك إىتم الباحتوف ليشملوا ىذه الفئات بعديد من األْتاث العبلجية 

ك التأىيلية ليصَتكا أكثر تكيفا مع ظركؼ اٟتياة ك اجملتمع، ك كاف للًتبية الرياضية اإلسهاـ ا١تباشر ُب 
اجملاالت الًتبوية ك ذلك بوضع ك تقنُت برامج من التمارينات البنائية ا١تقننة لفئات ا١تسنُت من ا١تعاقُت 

 .كا١تصابُت 
ك من أكثر األمراض ا١تعوقة ك العصبية اليت يتعرض ٢تا كبار السن الشلل بصفة عامة ك الشلل 

النصفي بصفة خاصة ،فقد أصبح الشلل النصفي أحد أمراض العصر اٟتديث مرأة عاكسة لكل معانات 
ىدا اٞتيل من صراعات ك ضغوط اٟتياة اليومية اليت تدفعو إٔب سباؽ ٤تمـو للوصوؿ إٔب األفضل مع كل ما 

 .يصاحب دلك من قلق ك عدـ إستقرار ك اكتئاب 
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 الجهاز العصبيػ 1

 .  كجهاز عصيب ٤تيطي،جهاز عصيب مركزم، اٞتهاز العصيب لدينا يقسم عادة إٔب
 ُب حُت يتألف اٞتهاز العصيب احمليطي من .ألشوكي يتألف من الدماغ كالنخاع :ا١تركزماٞتهاز العصيب 

كالغالبية العظمى ٦تا يدعى األعصاب . ٚتيع العصبونات اليت ال تقع ضمن نطاؽ اٞتهاز العصيب ا١تركزم 
  .تعترب من ضمن اٞتهاز العصيب احمليطي (كىي االمتدادات احملورية للخبليا العصبية)

 somatic nervous system اٞتهاز العصيب احمليطي يتم تقسيمو عادة إٔب جهاز عصيب جسدم

 .autonomic nervous system كجهاز عصيب تلقائي

اٞتهاز العصيب اٞتسدم أك الطرُب ىو ا١تسؤكؿ عن توجيو حركات اٞتسم ك أيضا استقباؿ ا١تنبهات 
 . أما التلقائي فهو جزء مستقل يعمل على تنظيم الوظائف الداخلية للجسم. ا٠تارجية

 .(CNS) أك central nervous system ٞتهاز العصيب ا١تركزم

كاجتماعو مع اٞتهاز العصيب التلقائي كاٞتهاز . ٯتثل اٞتزء األضخم من اٞتهاز العصيب العاـ  
العصيب اٞتسدم يشكل ما ندعوه اٞتهاز العصيب الذم يلعب الدكر الرئيس ُب التحكم بسلوؾ كتصرفات 

  .اإلنساف

، كىي منطقة متمايزة من  neural plate ٣تمل اٞتهاز العصيب ا١تركزم يتكوف من الصفيحة العصبية
 .، الطبقة األعلى من طبقات اٞتنُت الثبلثة ectoderm األدٙب الظاىر

التجويف  . neural tube خبلؿ النمو اٞتنيٍت ، تنطوم الصفيحة العصبية ك تشكل األنبوب العصيب
أما أجزاء  . ventricular system األحشاء)الداخلي من األنبوب العصيب سيعطي الحقا اٞتهاز البطيٍت 

 .. transversal systems األنبوب العصيب فستتمايز إٔب أجهزة مستعرضة

جزء )ك دماغ  (قسم ذنيب)٩تاع شوكي :  ٣تمل األنبوب العصيب سيتمايز إٔب قسمُت رئيسُت :أكال
 . prosencephalonك الدماغ األمامي  brainstem من ٍب يتمايز الدماغ إٔب جذع الدماغ. (منقارم

ىو اٞتزء العلوم من اٞتهاز العصيب ا١تركزم ا١توجود ضمن اٞتمجمة ، ك يشكل الدماغ اٞتزء  الدماغ
 .الرئيسي من اٞتهاز العصيب ٔتا ٯتتلكو من ٖتكم ٔتعظم كظائف الفكرية ك اٟتركية ك اإلدراكية

 .ا١تخ ك ا١تخيخ ك البصلة السيسائية: يتألف الدماغ من عدة أقساـ 
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 النخاع الشوكي.2.1

الوظيفة . ىو جزء من جهاز العصيب ا١تركزم ك الذم يبدأ من قاعدة ا١تخ كٯتر خبلؿ العمود فقرل 
ىو عبارة . الرئيسية للحبل شوكي ىي نقل النبضات العصبية من كإٔب ا١تخ كتوصيلها األعصاب الفرعية 

 سم ُب القناة ا١تركزية ُب الفقرات لو دكر 45عن حبل طويل من األعصاب الشوكية يًتاكح طولو حوإب 
مهم ُب توصيل اإلشارات الكهربية من كإٔب ا١تخ حيث يقـو بتوصيل اإلشارات الكهربية من ا١تخ إٔب 

العضبلت إذا أراد اإلنساف ٖتريك يده مثبل كيقـو بعمل الفعل ا١تنعكس إذا ١تس إنساف جسم سخن حيث 
يقـو بإصدار األمر إٔب العضبلت بتحرؾ قبل أف تصل إٔب ا١تخ كىو ٤تاط بثبلث أغشية للحماية مثل ا١تخ 

 األـ اٞتافة/ 3األـ العنكبوتية /2 األـ اٟتنوف /1 كىم على الًتتيب

ُب ا٠تمسينيات ، ًب ٘تييز اٞتهاز العصيب  cybernetics منذ بداية التأثَت النظرم لعلم السيربنتيك
ا١تركزم على أنو اٞتهاز ا١تخصص ١تعاٞتة ا١تعلومات ، حيث يتم حساب الناتج اٟتركي ا١تناسب كنتيجة 

لكن العديد من األْتاث البلحقة بُت أف الفعالية اٟتركية توجد بشكل . للدخل اٟتسي الذم يرد الدماغ 
جيد قبل التدخل ك التنبيو اٟتسي ك أثنائو ، ٦تا يعٍت أف اٞتهاز اٟتسي يؤثر على السلوؾ فقط لكنو ال 

 .يسيطر عليو
الدماغ . 3.1

 بليوف عصبوف كٜتسُت بليوف خليَّة 12كىو يضم أكثر من . إف الدماغ يرتد ُب ٕتويف اٞتمجمة
 . كلغ1.6دبقية داعمة، لكن كزنو ال يتجاكز 

كىو يراقب كينظم العديد من العمليات اٞتسدية البل شعورية ٔتشاركة النخاع الشوكي، كسرعة 
 .خفقاف القلب، كما ينسِّق معظم اٟتركات اإلرادية

كيتميز الدماغ بشكل جوىرم أنو مركز الوعي كٚتيع الوظائف الذىنية ا١تختلفة اليت تتيح للكائن 
 .البشرم قدرات التفكَت كالتعلم كاإلبداع

 : تبُت ا١تبلحظة اجملهرية ١تقطع على ا١تستول ا١تخ أنو يتكوف من      

 مادة رمادية تشكل قشرة ا١تخ-      

 مادة بيضاء داخلية -      

 بنية ا١تادة الرمادية ك ا١تادة البيضاء .2   

تبُت ا١تبلحظة اجملهرية للمادة الرمادية أهنا مكونة أساسا من أجساـ خلوية ٧تمية الشكل هبا امتدادات       
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  نوعُت:من 

 .امتدادات قصَتة تدعى التفرعات -      

 امتداد طويل يدعى احملورة ك تشكل احملورات األلياؼ العصبية -      

 ك تبُت ا١تبلحظة اجملهرية للمادة البيضاء أهنا تتكوف أساسا من ألياؼ عصبية      

     بنية النخاع الشوكي.4.1 
يتبُت من ا١تبلحظة اجملهرية للنخاع الشوكي أنو يتكوف من مادة بيضاء ك مادة رمادية ، كيرتبط كل 

 .عصب سيسائي بالنخاع الشوكي بواسطة جذرين حيث يتميز ا٠تلفي عن األمامي بوجود عقدة شوكية

  تنقل األلياؼ العصبية اٟتسية

 .السيالة العصبية النابذة ك ا١تركزية• السيالة العصبية ا١تركزية • السيالة العصبية النابذة  •

 تنقل األلياؼ العصبية الحركية :

 السيالة العصبية النابذة ك ا١تركزية• السيالة العصبية ا١تركزية • السيالة العصبية النابذة  •

 تتجو السيالة العصبية الحسية :

من العضو اٟتسي إٔب • من الباحة اٟتركية إٔب العضلة • من العضو اٟتسي إٔب ا١تركز العصيب اٟتسي •
 النخاع الشوكي

  تتجو السيالة العصبية الحركية:

من النخاع الشوكي إٔب العضلة • من العضو اٟتسي إٔب العضو اٟتركي • من الباحة اٟتركية إٔب العضلة  •
  بالمخ توجد:

 الباحات اٟتسية ك الباحات اٟتركية• خبليا عصبية • مادة رمادية ك مادة بيضاء  •

  يحتوم الجذر الخلفي للعصب السيسائي على:

 ألياؼ عصبية حسية ك حركية•ألياؼ عصبية حركية • ألياؼ عصبية حسية  •

 يحتوم الجذر األمامي للعصب السيسائي على : 

 ألياؼ عصبية حسية ك حركية• ألياؼ عصبية حركية •ألياؼ عصبية حسية  •

 خالؿ الحركات اإلرادية : 

تتقلص عضبلتنا ا٢تيكلية نتيجة تدخل جهازنا • تتقلص عضبلتنا ا٢تيكلية دكف تدخل جهازنا العصيب  •
 تنشأ السيالة العصبية بالباحة اٟتركية• العصيب 
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  تتطلب حركة الثني:

 .تدخل مركز عصيب• عضلة - عصب -٩تاع شوكي -باحة حركية • تزامن تقلص العضبلت ا١تتعارضة  •

  يلتقط اإلنساف من محيطو الخارجي إشارات مختلفة بواسطة: 

 أعضائو اٟتسية ا٠تمسة• قشرتو ا١تخية • اعضائو اٟتركية  •

  يؤدم تهييج المستقبالت الحسية إلى نشوء سيالة عصبية: 

حركية • حسية تنتقل بواسطة األلياؼ العصبية اٟتسية • حسية تنتقل بواسطة األلياؼ العصبية اٟتركية  •
 تنتقل بواسطة األلياؼ العصبية اٟتركية

  تستجيب المستقبالت النوعية:

• ١تنبهات غَت نوعية حيث تتولد سيالة عصبية حسية • ١تنبهات نوعية حيث تتولد سيالة عصبية حسية  •
١تنبهات نوعية حيث تتولد سيالة عصبية حركية 

  يتطلب االنعكاس الخاص بثني القدـ توفر العناصر التالية

 النخاع الشوكي ك اٞتلد• الدماغ ك النخاع الشوكي ك العصب • النخاع الشوكي ك العصب ك اٞتلد  •

  تتكوف المادة الرمادية أساسا من:

 تتكوف المادة البيضاء أساسا من  :من ألياؼ عضلية• أجساـ خلوية • ألياؼ عصبية  •

 • تشجرات هنائية• ألياؼ عصبية • أجساـ خلوية  •

  تتكوف األعصاب من:

عدد كبَت من األجساـ ا٠تلوية حيث تكوف ا١تادة • عدد كبَت من األلياؼ العصبية ٣تمعة ُب حزمات  •
 من امتدادات ٠تبليا عصبية ٣تمعة ُب حزمات• الرمادية 

 يسمى مسار السيالة العصبية :

 . االنعكاس الشوكي• قوس االنعكاس • االنعكاس  •
 

 :النعكاساتا
عندما نلمس جسما ٤ترقا بالصدفة فإننا -االنعكاسات الغريزية العناصر ا١تتدخلة ُب االنعكاسات 

عندما ٖتط ذبابة على . -نقـو ْتركة سريعة ٕتنبا لئلحًتاؽ ، ىذه اٟتركة تصدر منا قبل أف ٨تس باألٓب 
االنعكاسات : تدعى مثل ىذه السلوكات ألبلإرادية . كجو نائم ، فإف ىذا األخَت يطردىا دكف أف يستيقظ
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ك ىي عبارة عن رد فعل ال إرادم ، متوقعة نإتة عن هتييج أعضاء اٟتس ا١تختلفة ا١توجودة . الغريزية 
تنشأ ُب مستواه : مستقبل حسي: يستلـز كل انعكاس شوكي تدخل العناصر األساسية التالية . باٞتسم 

مركز . ينقل السيالة العصبية ا١تركزية اٟتسية : موصل حسي. السيالة العصبية اٟتسية إثر كل إىاجةفعالة
حيث تؤدم السيالة  :مستجيب حركي. حيث تتحوؿ السيالة العصبية اٟتسية إٔب سيالة حركية : عصيب 

نسمي قوس اإلنعكاس ا١تسَت . يوضح الرسم التخطيطي اآلٌب تلخيص ذلك. العصبية إٔب حدكث حركة 
كلما زادت شدة اإلىاجة إال كزاد رد الفعل : 1ملحوظة  • . الذم تسلكو السيالة العصبية ُب اإلنعكاس

 .باإلضافة لئلنعكاسات النخاعية ىناؾ كذلك انعكاسات دماغية :2ملحوظة • . اإلنعكاسي 
 :أعضاء الجهاز العصبي . 5.1

النخاع . - الدماغ ، ك يشمل ا١تخ ك ا١تخيخ ك البصلة السيسائية- يتكوف اٞتهاز العصيب من 
مادة رمادية تشكل : -األعصاب تبُت ا١تبلحظة اجملهرية ١تقطع على ا١تستول ا١تخ أنو يتكوف من - الشوكي 

 .مادة بيضاء داخلية- قشرة ا١تخ 
بنية ا١تادة الرمادية كا١تادة البيضاء تبُت ا١تبلحظة اجملهرية للمادة الرمادية أهنا مكونة أساسا من أجساـ 

امتدادطويل يدعى  - .امتدادات قصَتة تدعى التفرعات: - خلوية ٧تمية الشكل هبا امتدادات من نوعُت 
احملورة ك تشكل احملورات األلياؼ العصبية ك تبُت ا١تبلحظة اجملهرية للمادة البيضاء أهنا تتكوف أساسا من 

 .ألياؼ عصبية
بنية النخاع الشوكي يتبُت من ا١تبلحظة اجملهرية للنخاع الشوكي أنو يتكوف من مادة بيضاء كمادة 
رمادية ، كيرتبط كل عصب سيسائي بالنخاع الشوكي بواسطة جذرين حيث يتميز ا٠تلفي عن األمامي 

 :شكرا كيكي ىذا درس مأخوذ من ا١توقع أسفلو. عزيز عديل. بوجود عقدة شوكية
كتنتؤ زكائد شجرية عصبية . إف الوحدة األساسية للجملة العصبية ىي العصبوف أك ا٠تليَّة العصبية

من ىذه ا٠تليَّة ا١تتخصصة تتلقى الرسائل الكهربائية من عصبونات أك عضبلت كغدد أخرل أك ترسلها 
 .إليها

بقيَّة كىي خبليا عصبية داعمة ْتماية الببليُت من العصبونات ا١تًتابطة اليت تؤلف اٞتملة  كتقـو ا٠تبليا الدِّ
 .العصبية

كتشكل ىذه ا٠تبليا أكثر من نصف ا٠تبليا العصبية ُب كامل اٞتملة العصبية حيث تتواجد ىذه 
 .ا٠تبليا البلستثارية بُت العصبونات كحواليها
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 مركز التميز للعالج الطبيعي/ جلطة الدماغية كالشلل النصفي  .2

JMD   ما ىي أسبابها كالعوامل المساعدة لحدكثها؟
 أسباب الجلطة الدماغية. 1.2

 أسبابها المباشرة ىي

 لجلطة اإلنسداديةا 

كىي عبارة عن كرة مكونة من الدـ ا١تتخثر كالنسيج اٞتسدم كالكولسًتكؿ ُب أحد الشرايُت اٞتسم، حيث 
تنتقل مع الدـ حىت تصل إٔب أحد الشرايُت ُب الدماغ فتغلقو ، كبالتإب انقطاع الدـ عن اٞتزء ا١تغذل هبذا 

 .الشرياف

  الجلطة التخثرية
كتعترب من أكثر العوامل ُب تّكوف اٞتلطة ، كىي نإتة عن ترسب الدىوف كالكاربوىيدرات ا١تركبة كترسبات 

تصلب )الكالسيـو تدر٬تيان على جدر األكعية الدموية ٦تا يؤدم إٔب ضيق الشرياف كبالتإب انسداده 
 .(الشرايُت

   النزيف الدماغي
كينتج عن ٘تزؽ أحد جدر األكعية الدموية ُب الدماغ كبالتإب ضغط النزيف على شرايُت أخرل 

 كانسدادىا، كارتفاع ضغط الدـ كضعف األكعية الدموية من أكرب مسبباهتا

 العوامل المساعدة لحدكثها: 

 التقدـ ُب السن ك عوامل كراثية  
 . أمراض القلب كاألكعية الدموية ك ارتفاع ضغط الدـ. 

 . ارتفاع نسبة الكولسًتكؿ ُب الدـ 

 .  الوزف كالسكرمالبدانة كزيادة.  

 .  منع اٟتمل لئلناثكأقراصالتدخُت ك تعاطي الكحوؿ كا١تخدرات . 

 . عدـ ٦تارسة الرياضة كقلة اٟتركة ك الضغوط النفسيو .  
 كيف يمكننا تقليل نسبة اإلصابة بها 

 . التحكم ُب أمراض القلب كاألكعية الدموية  

http://jormedic.com/index.php/articles/1477-2012-11-21-14-31-35
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 . متابعة ضغط الدـ بانتظاـ كاستخداـ األدكية ا١تطلوبة  

 . التحسُت من النظاـ الغذائي  

 . التوقف عن التدخُت كالكحوؿ ك ا١تخدرات 

 . ٗتفيف الوزف الزائد  

 . ٦تارسة الرياضة بانتظاـ  

  التخفيف من الضغوط النفسية  

  معرفة األعراض ا١تبكرة للجلطة .

 كيف يتم تشخيصها؟ 

 الصحية ما قبل اإلصابة معرفة تاريخ ا١ترض ك ا١تشكلة اٟتالية كحالة ا١تريض  

  الكشف السريرم  

  التحاليل ا١تخربية  

  ٗتطيط القلب    (أشعة أكس، ا١تقطعية، ا١تغناطيسية، فوؽ الصوتية)األشعة
  ما ىي األعراض كالمشاكل الصحية الناتجة عنها؟

األكراـ، ضربات ): قد تظهر نفس ىذه األعراض كا١تشاكل لكن نتيجة أسباب أخرل مثل
 (الرأس،االلتهابات ، كبعض أمراض األعصاب كا٢تستَتيا

 األعراض األكلية 

صداع قوم مفاجئ ، اختبلؿ البصر ، دكخة كدكار، غثياف أك تقيؤ، فقداف الوعي ، تد٘ب القدرة 
 .على السمع ، صعوبة ُب الكبلـ أك البلع ، اختبلؿ اٟتركة كالتوازف

 ألعراض المتأخرة المتوقع حدكثها 

يكوف ُب اٞتهة اليمٌت إذا كانت اٞتلطة ُب نصف الدماغ األيسر  )ضعف أك شلل ُب األطراؼ 
  اختبلؿ اإلحساس ُب اٞتهة ا١تصابة . (كالعكس صحيح

اختبلؿ شد العضلة الطبيعي ُب اٞتهة ا١تصابة ارٗتاء تاـ ُب العضبلت ُب ا١ترحلة األكٔب يتحوؿ بعد فًتة قد 
 إٔب زيادة شديدة ُب انقباضها- تصل إٔب أشهر

 . فقداف الوعي ُب بعض األحياف  
 . اختبلؿ البصر  
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 . اختبلؿ الكبلـ  

 . ختبلؿ الذاكرة  

 . صعوبة البلع  

 . صعوبات ُب اإلدراؾ كالفهم كتقييم األمور  

 بعض ا١تشاكل النفسية كالعاطفية  تغَت ُب  ا١تزاج كالسلوؾ  

 صعوبة القراءة كالكتابة  

 اختبلؿ التحكم بالبوؿ كالرباز  

 صداع كأٓب ُب الرقبة كالكتف  

 اختبلؿ التوازف كالتحكم ُب القامة  

 ىل ىناؾ مضاعفات قد تنتج عنها بعد فترة من الزمن؟ ككيف يمكن تجنبها؟ 

 :ىناؾ بعض ا١تضاعفات اليت قد تنتج عن اٞتلطة الدماغية ، كىي
 جلطة في أكردة الرجل أك اليد .أ 

نإتة عن ركود الدـ كشلل الطرؼ ا١تصاب كىي خطَتة قد تنتقل إٔب القلب فتسبب السكتة القلبية 
كالوفاة، كيتم ٕتنبها باستخداـ األدكية ا١تسيلة للدـ كا١تضادة للتخثر، كأيضان اٟتركة ا١تبكرة للمريض كتحريك 

 .األطراؼ ا١تصابة كاٞتلوس كالوقوؼ كا١تشي إذا كاف ٦تكنان، كيتم ذلك بواسطة فريق العبلج الطبيعي
 

  تقرحات الفراش-   .ب 
كىو عبارة عن موت كتقرح اٞتلد ا١تغطي للربكز العظمية نتيجة الضغط ا١تستمر أك االحتكاؾ كعدـ 

اٟتركة كىي خطَتة قد تؤدم للوفاة إذا أ٫تلت ، كيتم ٕتنبها با١تتابعة الدكرية للجلد كاحملافظة على اٞتلد 
نظيف كناشف كإبعاد أم جسم حاد أك ذا بركز يبلمس جسم ا١تريض ، مع استخداـ بعض الكرٯتات،  
كتقليب ا١تريض دكريان كل ساعتُت كأقصى مدة ، كأيضان استخداـ بعض الوسائد ا٢توائية أك ا١تائية كاحملافظة 

 العامة على التغذية الكافية كاٟتركة ا١تبكرة

  نقص مدل حركة المفاصل  .ج 
إما نتيجة قصر العضبلت أك تيبس ا١تفصل أك انتفاخ اليد ، كاٟتركة اليومية للمفاصل ُب ٚتيع  

 .ٯتنع حدكث ىذه ا١تشكلة بإذف اهلل  -عند اٟتاجة ٢تا - االٕتاىات كالتقليب الدكرم مع كضع اٞتبائر
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  (عادة يصاحبو ألم)الخلع الجزئي لمفصل الكتف  :  .د 
ناتج عن ضعف العضبلت احمليطة كا١تثبتة للمفصل ا١تصاب، كيستخدـ حاملة للكتف كعوض عن  

كيتم منعها أك ٗتفيفها باٟتركة ا١تبكرة :  ىشاشة ُب العظاـ  مع ضمور ُب العضبلت كاٞتلد العضبلت
  .كٖتميل ثقل اٞتسم على األطراؼ ا١تصابة كقد يستخدـ بعض األدكية ا١تضادة لبللتهابات

 ما ىي اإلعاقات الحركية أك الوظيفية المتوقع حدكثها ؟ 

يكوف ىناؾ مشاكل ُب القدرة اٟتركية كا١تشي ُب  ( أسابيع األكٔب3)خبلؿ ا١ترحلة األكٔب من اإلصابة 
من اٟتاالت ٢تا % 80-70يكوف  (سنة-  أشهر6)من اٟتاالت، كُب ا١ترحلة ا١تتأخرة % 70-80

 .القدرة على اٟتركة كا١تشي
أما الوظائف اليومية كاألكل ، كاللباس ، كالتنظيف فوجد أف ىناؾ اعتماد جزئي أك كلي ُب 

-24من اٟتاالت ك اإلعتمادية على النفس ٖتسنت ُب %  88-68ا١تساعدة خبلؿ ا١ترحلة األكٔب ُب
 (سنة1- أشهر6)من اٟتاالت خبلؿ % 53
  كيف يتم عالجها؟

 :عبلج اٞتلطة الدماغية يشمل

 :العالج الطبي
 :كيهدؼ إٔب

استخداـ مسيبلت الدـ كاألدكية ا١تضادة للتخثر   .
  احملافظة على مستول ضغط الدـ . .أ 

  احملافظة على مستول األكسجُت . .ب 
  (لدل مرضى السكر )احملافظة على مستول السكر ُب الدـ . .ج 
 . التحكم ُب مشاكل القلب كاألمراض األخرل . .د 
  التحكم ُب االلتهابات .ق 

 :إعادة التأىيل
استعادة الوظائف اٟتركية كجعل ا١تريض أكثر استقبللية ُب حياتو اليومية كيشمل برنامج : كيهدؼ إٔب

العبلج الطبيعي كبرنامج العبلج الوظيفي كمتابعة أخصائي النطق كالسمع كا١تتابعة النفسية كاالجتماعية 
 .عند اٟتاجة
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  ما ىي أىداؼ العالج الطبيعي في المرحلة المبكرة من اإلصابة ؟
يتدخل العبلج الطبيعي ُب مرحلة مبكرة من اإلصابة ٢تدؼ منع ا١تضاعفات كهتيئة ا١تريض للتأىيل، 

 : حيث يقـو بػػ
  زيادة قدرة ا١تريض لتحّمل النشاطات اٟتركية تدر٬تيان  

  احملافظة على األكضاع السليمة ُب النـو كاٞتلوس  

 تشجيع ا١تريض على اٞتلوس كالوقوؼ ُب كقت مبكر  

  احملافظة على حركة ا١تفاصل كمركنة العضبلت بواسطة التمارين  

   كذلك بتحريكها ك٤تادثة ا١تريض من اٞتهة  (ألهنا عادةن تكوف مهملة)زيادة الوعي باٞتهة ا١تصابة
  ا١تصابة

 ٖتسُت التوازف ُب اٞتلوس كالوقوؼ كا١تشي باستخداـ ٘تارين التوازف  

  تقوية العضبلت الضعيفة  

  ٤تاكلة ٗتفيف الشد البلإرادم ُب العضبلت   

  تنبيو اإلحساس ُب اٞتهة ا١تصابة  

 تعليم ا١تريض االستقبللية ُب الوظائف اٟتركية اليومية  

   (قد يستخدـ بعض األجهزة ا١تساعدة)استعادة القدرة على ا١تشي 

  اٗتاذ كسائل السبلمة لؤلطراؼ ا١تصابة كأثناء اٟتركة  

  زيادة كعي ا١تريض كأىلو با١تشكلة اٟتالية ككاجباهتم ٕتاىها  

 
 ما ىي أىداؼ العالج الطبيعي في المرحلة المتأخرة من اإلصابة؟ 

ا١ترحلة ا١تتأخرة كىي اليت ٮترج فيها ا١تريض من ا١تستشفى حيث تقل فيها زيارات كجلسات العبلج 
الطبيعي كيتم االستمرار على نفس األىداؼ ُب ا١ترحلة ا١تبكرة باإلضافة إٔب هتيئة البيئة ا١تناسبة ليتكيف 

 .ا١تريض معها
 ىناؾ عوامل قد تؤثر في  االستفادة من العالج الطبيعي كالتأىيل كىي: 

 التقدـ ُب العمر  

  سوء اٟتالة الصحية العامة  
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  مشاكل اإلدراؾ كالفهم  
 مشاكل النظر  

   ا١تشاكل النفسية كاالجتماعية 

 . يوجد طريق للتمارين ا١تنزلية ا١تفيده ٕتدكهنا ُب ا١تقاؿ القادـ بإذف اهلل

 :التأىيل الحركي .3
 مفهـو تأىيل المعاقين .1.3

إف التأىيل ٔتعناه الشموٕب يعٍت تطوير كتنمية قدرات الشخص ا١تصاب لكي يكوف مستقبلن كمنتجان 
  كمتكيفان 

كما كيشمل مفهـو التأىيل مساعدة الشخص على ٗتطي اآلثار السلبية اليت ٗتلفها اإلعاقة كالعجز 
 . من آثار نفسية أك اجتماعية أك اقتصادية

إٔب أف التأىيل عملية هتدؼ إٔب تقدير القدرات النافعة لدل الفرد  (1950)كقد أشار ىاميلتوف 
 . ا١تعوؽ كتنميتها كتوظيفها أك االستفادة منها

فقد أكضح أف التأىيل ىو عبارة عن ٣تموعة جهود اليت تبذؿ خبلؿ مدة  (1999)أما ا١تغلوث 
٤تدكدة ٨تو ىدؼ ٤تدد لتمكُت الشخص كعائلتو من التغلب على اآلثار الناٚتة عن العجز كاكتساب أك 

استعادة دكره ُب اٟتياة معتمدان على نفسو كالوصوؿ بو إٔب أفضل مستول كظيفي عقلي أك جسما٘ب أك 
 . اجتماعي

إٔب أف التأىيل ٯتثل ٣تموعة من اٞتهود كاألنشطة كالربامج ا١تنسقة  (1995)كيشَت القريوٌب 
كا١تنظمة كا١تتصلة اليت تقدـ لؤلفراد بقصد تدريبهم أك إعادة تدريبهم ١تساعدهتم على مواجهة مشكبلهتم 

 . اٞتسمية أك العقلية أك النفسية أك التعليمية

التأىيل بأنو تلك العملية ا١تنظمة  (1993ُب كتابو التأىيل ا١تهٍت للمعوقُت  )كعرؼ الزعمط 
 . ا١تستمرة اليت هتدؼ إٔب إيصاؿ الفرد ا١تعوؽ إٔب أعلى درجة ٦تكنة من النواحي الطبية كاالجتماعية

فقد عرؼ التأىيل بأنو العملية اليت تتظافر فيها جهود فريق من ا١تختصُت  (1998)أما الشناكم 
ُب ٣تبلت ٥تتلفة ١تساعدة الشخص ا١تعوؽ على ٖتقيق أقصى ما ٯتكن من التوافق ُب اٟتياة من خبلؿ 

كإذا نظرنا إٔب كجهة النظر التشريعية  تقدير طاقاتو كمساعدتو على تنميتها كاالستفادة هبا ألقصى ما ٯتكنو
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فقد جاء بتعريف منظمة الصحة العا١تية بأف التأىيل ىو اإلفادة من ا٠تدمات الطبية كالنفسية كاالجتماعية 
 . كالًتبوية كا١تهنية من أجل تدريب كإعادة ترتيب األفراد لتحسُت مستوياهتم الوظيفية

إٔب التأىيل الشامل فيقوؿ بأنو عملية  (1995)كيشَت الزعمط ُب كتابو التأىيل ا١تهٍت للمعوقُت 
متبعة الستخداـ اإلجراءات الطبية كاالجتماعية كالتأىيلية ٣تتمعة ُب مساعدة الشخص ا١تعوؽ على 

 . استغبلؿ كٖتقيق أقصى مستول ٦تكن من طاقاتو كقدراتو كاالندماج ُب اجملتمع
إنٍت أجد التعريف الذم حدده القانوف : (1999ُب كتابو رعاية كتأىيل ا١تعاقُت )كيشَت ا١تغلوث 
يكاد يكوف أكثر مشوالن كدقة ككضوحان حيث عرؼ تأىيل  (ـ1975 لسنة 39)ا١تصرم لتأىيل ا١تعاقُت 

ا١تعاقُت بأنو تقدٙب ا٠تدمات االجتماعية، كالنفسية، كالطبية، كالتعليمية ، كا١تهنية اليت يلـز توفَتىا للمعوؽ 
 .كأسرتو لتمكينو من التغلب على اآلثار اليت ٗتلفت عن عجزه

كمن خبلؿ استعراضنا ١تا سبق من توضيح مفهـو التأىيل ٯتكننا أف نستنتج بأف التأىيل عبارة عن 
جهد مشًتؾ بُت ٣تموعة من اإلختصاصات هبدؼ تدعيم كتوظيف قدرات الفرد ليكوف قادران متكيفان مع 

 . اإلعاقة كمتطلباهتا إٔب أعلى درجة ٦تكنة
إذف فعملية التأىيل ٬تب أف تكوف من فريق متعدد التخصصات يعملوف ٢تدؼ كاحد ىو تأىيل 

  .ا١تعاؽ
أما اإلجراءات التأىيلية اليت تستهدؼ ٖتسُت فعالية الفرد الوظيفية كنوعية حياتو ا١تعيشية فهي كما 

 ـ كما يلي2000قاؿ يوسف الزعمط ُب كتابو التأىيل ا١تهٍت للمعوقُت 

 . الرعاية الطبية كالعبلج الطيب •

اإلجراءات العبلجية كاليت يقدمها أخصائيو العبلج الطبيعي كعيوب النطق كالكبلـ كأخصائيو علم  •
 . النفس كالعبلج ا١تهٍت

 . التدريب على النشاطات ا١تتعلقة بالعناية بالذات كمهارات ا١تعيشة اليومية •
 . تقدٙب األحهزة الفنية كالتقوٯتية ا١تساعدة كاألطراؼ الصناعية كىو ما يسمى بالتأىيل اٞتسما٘ب •
التقييم كالتدريب كالتشغيل ا١تهٍت   •

 : أىداؼ التأىيل. 2.3

 : يلي هتدؼ عملية التأىيل إٔب ٖتقيق ما

 توفَت فرص العمل كالتشغيل من خبلؿ التدريب . 
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 دمج ا١تعاقُت ُب اجملتمع كإكساهبم الثقة. 
 كضع القوانُت اليت تكفل من معاقُت حق ا١تساكاة مع غَتىم من أقراهنم . 

  هتيئة كافة الوسائل كاألنشطة الرياضية كالثقافية كالًتك٭تية . 

  إتاحة فرص التعليم ك٤تو األمية 

   العمل على ٖتسُت القدرات اٞتسمية كالوظيفية ُب الفرد ا١تعوؽ كالوصوؿ بو إٔب أقصى مستول من
 . األداء الوظيفي

  العمل على تعديل بعض العادات السلوكية ا٠تاطئة اليت قد تنشأ عن اإلعاقة . 

   العمل على توفَت الظركؼ البيئية ا١تناسبة لدمج ا١تعوؽ ُب اجملتمع احمللي كذلك من خبلؿ العمل
على تعديل إتاىات األفراد كردكد فعلها ٕتاه اإلعاقة كمساعدة األسرة على فهم كتقدير كتقبل 
حالة اإلعاقة كمساعدة األسرة على مواجهة الضغوط النفسية كاالجتماعية كمساعدة األسرة ُب 

الوصوؿ إٔب قرار سليم كاختيار ٣تاؿ التأىيل ا١تناسب لطفلهم ا١تعوؽ كمساعدة األسرة على أساليب 
 . رعاية كتدريب الطفل ا١تعاؽ

 
 

العوامل المساعدة على نجاح برامج التأىيل . 3.3
 : إف ٧تاح برامج التأىيل كتطورىا يعتمد على مايلي 

 التشريعات كالقوانُت كاألنظمة  

 توفَت الكوادر ا١تهنية ا١تتخصصة كا١تؤىلة  

  توفر الربامج الًتبوية كا١تهنية البلزمة  

 استعداد األسرة كاجملتمع كمدل تقبلهم . 

   كبيئة خالية من  – ككسائل مساعدة- مدل توفر األجهزة كالوسائل ا١تساعدة من أجهزة تعويضية
 توفَت الكلفة االقتصادية - كمراكز للتأىيل اجملتمعي– ككسائل تعليمية خاصة – اٟتواجز 

 مراحل كخطوات عملية التأىيل. 4.3

 : ٘تر عملية التأىيل ُب مراحل متعاقبة كمتسلسلة كفقان ١تا يلي

  مرحلة اإلحالة كالتشخيص الشامل للمعوؽ: أكالن 
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  أف ىذا التشخيص لو عدة أىداؼ كما  (1999كتابو رعاية تأىيل ا١تعاقُت )كيشَت ا١تغلوث ُب
 : يلي

 تشخيص اٟتالة كدراسة أسباهبا – 1

  ٖتديد مدل العجز الذم يصيب اٟتالة كدرجتو 

  ٖتديد مدل تأثَت اإلعاقة على تكوين ا١تعوؽ كشخصيتو . 

   تقدير مستقبل اٟتالة بناء على مدل العجز كشدتو ، كإمكانيات ا١تعوؽ كاستعداداتو ، كمدل توفر
  ا٠تدمات لرعايتو

   تقدير اإلحتياجات ا١تباشرة للمعوؽ كأسرتو سواء كانت حاجات طبية أك تعليمية أك إجتماعية أك
 . نفسية أك مهنية

  كضع خطة الرعاية كا١تقًتحات ا١تتعلقة بذلك . 

 : كىذه العمليات التقييمية كالتشخيصية تشمل كبلن من

 التقييم الطيب كالصحي العاـ ٟتالة ا١تعوؽ 

   التقييم النفسي للمعوؽ من ٖتديد ١تستول الذكاء كاستعداداتو العقلية كدراسة ميولو كقدراتو ا١تهنية
 ككضع تقريران بالنصائح كاإلرشادات

   التقييم االجتماعي للمعوؽ ١تعرفة إتاىات األسرة ٨تو ا١تعوؽ كاستعداداهتم ُب رعايتو ك١تعرفة
 . اإلمكانات ا١تادية كاالقتصادية لؤلسر كلدراسة حالة ا١تعوؽ من ناحية االعتماد على النفس

  التقييم التعليمي للمعوؽ كمدل استعداد ا١تعوؽ للتعلم . 

   التقييم ا١تهٍت للمعوؽ حملاكلة تقدير قدرات الفرد كمهاراتو البدنية كالعقلية كسلوؾ شخصيتو ُب
 .٤تاكلة لتحديد إمكانيات عملو ُب اٟتاضر كا١تستقبل 

 : مرحلة التخطيط لربنامج التأىيل: ثانيان 
تعترب ىذه ا١ترحلة مهمة جدان ُب عملية التأىيل حيث يتم فيها كضع اٟتلوؿ كا٠تطط البلزمة ١تواجهة 

 . اآلثار ا١تًتتبة على اإلعاقة كتلبية االحتياجات التأىيلية ا٠تاصة للفرد ا١تعوؽ
كخطة التأىيل ٬تب أف تكوف خطة فردية بالنسبة للمعوؽ كأف تكوف مشًتكة يشًتؾ فيها كافة 

 . أعضاء فريق التأىيل
 : ا١تتابعة كالرعاية البلحقة للمعوؽ: ثالثان 
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 : كهتدؼ ىذه العملية إٔب ما يلي

 التأكد من متابعة ا١تعوؽ للخطة العبلجية  
 ٕتنب ا١تعوقُت أية انتكاسة ُب الربنامج التأىيلي . 
 كسيلة ىامة الستقرار بعض ا١تعوقُت ُب حياهتم اٞتديدة . 

كمن ىذا العرض السريع ٠تطوات التأىيل يتضح لنا أف عملية التأىيل عملية فنية متخصصة يشًتؾ 
فيها فريق التأىيل كل على حسب ٗتصصو ، كما يتضح لنا أهنا عملية مستمرة تبدأ مع الفرد منذ انتهاء 

كما يتضح لنا أهنا عملية تتطلب كقتان ليس بالقصَت . ا١ترحلة العبلجية حىت عودتو للمجتمع مرة أخرل 
إل٘تامها لذاؿ فهي عملية شاقة كتتطلب صربان كٖتمبلن كعدـ االستعجاؿ كىذا ما ٭تتم ضركرة كجود ا١تتابعة 

  .ٟتالة ا١تعوؽ
  فريق التأىيل. 5.3

ٯتثل فريق التأىيل الذم يعمل مع ا١تعوؽ الشرياف األساسي بالنسبة ألم برنامج يصمم كيقدـ لو، 
فاٞتميع يعمل ٠تدمة ىذا ا١تعوؽ كل كفق ٗتصصو كطبيعة عملو، كيتكوف فريق التأىيل من ٣توعة من 

 .األفراد الذين ٯتثلوف ٣تموعة االختصاصات اليت ٖتتاجها اٟتاجة
إٔب أف ىناؾ أعضاء أساسيُت ُب فريق التأىيل  (تأىيل ا١تعوقُت كإرشادىم)يشَت الشناكم ُب كتابو 

 :أما األعضاء األساسيوف للفريق فيتكونوف من اآلٌب. كأف ىناؾ أعضاء مؤقتُت حسب اٟتاجة 
 كىو ا١تسؤكؿ عن ٖتديد الوضع الصحي كا١ترضي للمعوؽ كتقدٙب اإلرشادات الصحية كاقًتاح  : الطبيب

 . اٟتلوؿ العبلجية

   األخصائي االجتماعي كىو شخص مؤىل ُب ا٠تدمة االجتماعية مسؤكليتو إجراء الدراسة التقوٯتية
اإلجتماعية للفرد ا١تعوؽ كأسرتو كما يقـو بتقدٙب النصح كاإلرشاد للمعوؽ كأسرتو للتغلب على 

 . الصعوبات اليت تواجههم من حدة الضغوط كغَتىا

  كيقـو بإجراء الدراسات التقييمية النفسية كتطبيق االختبارات ا١تناسبة على الفرد : األخصائي النفسي
ا١تعوؽ كما يعمل األخصائي النفسي على إعداد الشخص ا١تعوؽ كأسرتو للمشاركة الفعلية ُب عملية 

 . التأىيل كمواجة الضغوط النفسية النإتة عن اإلعاقة

   يكوف مرشد التأىيل مسؤكالن عن إجراء الدراسة التقييمية ا١تهنية كمساعدة الفرد : مرشد التأىيل
ا١تعوؽ على االختيار ا١تهٍت كمساعدتو على اكتشاؼ ميولو كاستعداداتو كما أنو مسؤكؿ عن متابعة 
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كإرشاد . تنفيذ خطة التاىيل كتقييمها كما يقـو أيضان بدراسة اٟتاجات ا١تهنية ا١تتوفرة ُب اجملتمع احمللي 
 . ا١تعوؽ إٔب إ٬تاد عمل مناسب

  كىو ا١تسؤكؿ عن إجراء الدراسة التقييمية كالتعليمية كٖتديد االحتياجات : أخصائي الًتبية ا٠تاصة
ككضع ا٠تطة الًتبوية ا١تناسبة كٖتديد برنامج الًتبوم ا١تناسب كمتابعة ا١تعوؽ خبلؿ . الًتبوية ا٠تاصة

 . تطبيق الربنامج الًتبوم

 : كمن بُت األعضاء ا١تؤقتُت لفريق التأىيل نذكر على سبيل ا١تثاؿ

  أخصائي العبلج الطبيعي كىو مسؤكؿ عن العمل على ٖتسُت كظائف العظاـ كالعضبلت كٖتسُت
حركة ا١تفاصل كالتآزر اٟتركي كالعمل على تدريب ا١تعوؽ على استخداـ األجهزة التعويضية 

 . كاألطراؼ الصناعية

  كيعمل على تدريب الفرد ا١تعوؽ على االستفادة كاالستغبلؿ األمثل : أخصائي العبلج الوظيفي
لقدراتو كإمكاناتو ا١تتبقية مثل تعويده على أنشطة اٟتياة اليومية كأنشطة العناية الذاتية كأنشطة 

 . اٟتركات الدقيقة كأنشطة اٟتركات الكبَتة كالتآزر اٟتركي البصرم

   أخصائي قياس كتشخيص السمع كتنحصر مهمتو ُب تطبيق االختبارات السمعية كٖتديد درجة
 . الفقداف السمعي كطبيعة ا١تعينات السمعية ا١تناسبة

   كاألطراؼ الصناعية كتنحصر مهمتو ُب تقييم كٖتديد األجهزة التعويضيةأخصائي األجهزة 
 .التعويضية أك األطراؼ الصناعية للفرد ا١تصاب

   أخصائي عبلج النطق كالكبلـ 

   أطباء كاستشاريوف ُب طب األعصاب كالعظاـ كاألنف كاألذف كاٟتنجرة كالعيوف كالطب النفسي
 . "حسب اٟتالة"

  ٦ترض التاىيل يهتم ٦ترض التأىيل بالرعاية الشخصية ا١تباشرة للمعوؽ . 

 : تأىيل الفرد المعوؽ. 6.3
تًتكز خطة التاىيل الفردية للمعوؽ على ٣تاالت ٥تتلفة من الربامج التأىيلية ، كإف اختيار الربنامج 

ا١تناسب يعتمد بشكل أساسي على االحتياجات التأىيلية للفرد ا١تعاؽ كعلى قدراتو كإمكاناتو كميولو 
كاستعداداتو كإف كضع خطة التأىيل ٬تب أف تًتكز على الفرد ا١تعوؽ كعلى البيئة اليت يعيش فيها كٯتكن 

  :ٖتديد برامج كانشطة التأىيل بالتإب
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  :التاىيل الطبي
إف التأىيل الطيب ىو جزء من عملية التاىيل الشاملة ا١تستمرة كىو أحد أركاهنا االساسية كتربز أ٫تيتو 
من حيث انو يشكل األساس لعملية التاىيل حيث أنو بإمكاف التشخيص ا١تبكر كالرعاية الصحية كالطبية 

ألم حالة إضطرام جسدم أك عقلي لدل الف أف ٭تد من شدهتا كتفاقمها أك إزالتها ما امكن إذا ما 
 .اكتشفت فيوقت مبكر

فالتاىيل الطيب إذف ىو إعادة الشخص ا١تعوؽ إٔب أعلى مستول كظيفي ٦تكن من الناحية اٞتسدية 
  كالعقلية عن طريق إستخداـ ا١تهارات الطبية

كيهدؼ التاىيل الطيب إٔب ٖتسُت اك تعديل اٟتالة اٞتسمية اك العقلية للمعوؽ بشكل ٯتكنو من 
إستعادة قدراتو على العمل كالقياـ ٔتا يلزمو من نشاطات الرعاية الذاتية ُب اٟتياة العامة ٔتا يهدؼ إٔب 

 .العمل على الوقاية من تكرار حصوؿ حالة العجز
 
 

 :خدمات ككسائل التأىيل الطبي
 األدكية كالعقاقَت الطبية. 

 العمليات اٞتراحية. 

 العبلج الطبيعي. 

 العبلج ا١تهٍت. 

 إلرشاد الطيب. 

 األجهزة الطبية التعويضية كالوسائل ا١تساعدة  
: التأىيل كاعادة  التأىيل7.3

 ىو منع ا١ترضى كا١تعوقُت كا١تسنُت من التأىيل رسالة ذات قيمة اجتماعية، كا٢تدؼ من التأىيل
 الفرد تأىيلكىي عملية ا٢تدؼ منها . أنفسهماالنسحاب من خصم اٟتياة، كمساعدهتم ُب االعتماد على 

ْتيث يوجهوا أفراد اجملتمع   السامية،اإلنسانيةكتعليم ا١تختصُت ا١تشاركُت ُب ىذا العمل ليعرفوا القيم 
للمشاركة مع ىؤالء ا١تعوقُت، كإ٬تاد العمل ا١تناسب ٢تم لتخفيف عبء اٟتياة عليهم، ٦تا يساعد على 

 توافق ا١تعاؽ كتغيَت نظرتو من حالة ا٢تبوط إٔب األمل ا١تصحوب بالرغبة كاٟتافز لبدء حياة جديدة
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كالتأىيل بصفة عامة ىو نشاط بناء يهدؼ إٔب إعادة القدرة البدنية كالعقلية، كٖتسُت اٟتياة بدرجة قريبة 
بقدر االمكاف للحالة قبل ا١ترض، أم العبلج حىت تلتئم اٟتالة، كذلك ٮتتص التأىيل بإرجاع الوظائف 

كاٟتفاظ على ما تبقى للمعاؽ بقدر االمكاف، كالواقع أف التأىيل ٔتعناه الطيب، كما سيتضح بعد قليل ىو 
 .العملية الكلينيكية اليت يعود هبا ا١تعاؽ إٔب أقصة درجة من الفاعلية، كيعطي الفرصة ٟتياة ذات معٌت

كالتأىيل تدريب الفرد، تزكيده با٠تدمات البلزمة لتحسُت أدائو بصورة عامة، كتتطلب عملية التأىيل 
 فمن دىة أخرل Rehabilitaionأما إعادة التأىيل .  البلزمة لنجاح الفرد ُب حياتو كُب عملوتتنمية ا١تهارا

تعٌت أف الفرد ٭تيا كيؤدم عمبل ما بصورة عادية بيد انو تعرض إلعاقة تستلـز إعادة تدريبو أك تأىيلو مرة 
 (207: 1992الشخص كالدماطي، )أخرل 

كما أف التأىيل عملية الوصوؿ بالفرد إٔب حاؿ من اللياقة كالصبلحية من خبلؿ العبلج أك 
جابر )كعادة ما ينطبق ا١تصطلح على حاالت االضطرابات الوالدية أك اليت كقعت ُب الطفولة . التدريب
 (.1468: 1991ككاُب، 

أما إعادة التأىيل فهي عملية إعادة أك إرجاع الفرد الذم لديو عجز بد٘ب أك عقلي إٔب أقصى 
كعادة ما يوصف التأىيل باعتباره ا١ترحلة . حاالتو ا١تمكنة من حيث أداء الوظائف ا١ترتبطة بكل أكجو اٟتياة

كُب الطب تعرؼ عملية . الرابعة من ا١تمارسة الطبية، أما الثبلث األكٔب فهي الوقابة كالتشخيص كالعبلج
التأىيل بأهنا إبقاء للمرضى العقليُت بعد العبلج على أساس اٟتفاظ عليهم من التدخل ُب األنشطة 

كتشمل إعادة التأىيل إجراءات مثل اإلرشاد ا١تهٍت كإعادة التدريب ... االجتماعية كا١تهنية لفًتة من الزمن 
 Half way، كا١تعيشة ُب الدكر االنتقالية (سابقا)كاألنشطة الًتك٬تية كاالجتماعية كنوادم ا١تريض العقلي 

house جابر عبد ٟتميد، عبلء الدين ) أك نظاـ أخر ُب اإلقامة االجتماعية، خبلؿ فًتة إعادة التوافق
 (.3225- 3224: 1990كفاُب، 

كالتأىيل مبٍت على خطة تتضمن تكنيكات كتسهيبلت خاصة تتقدـ للمعاقُت الستعادة القول 
 النفسي كاالجتماعي ككذلك تقدٙب خدمات إرشادية كتدريبية ؽكٖتقيق التواؼ (اٞتسمية)الفيزيقية 

كال يعٍت التأىيل خدمات فقط كإ٪تا يعٍت أيضا تنظيم اٞتهود ا١تتضمنة ُب العملية . لؤلشخاص غَت القادرين
التاىيلية فتوضع األىداؼ كالربامج ا١تخططة ١تساعدة األشخاص ا١تعاقُت كإعدادىم كتكوين إتاىات 

ا٬تابية ٕتاه عملية التأىيل من حيث توضيح ا٢تدؼ من ىذه ا٠تدمات كالقيم كالفوائد اليت تعود على غَت 
 كٖتقيق أفضل معدؿ للتوافق من الناحية Satisfactionالقادرين مثل ٖتقيق نوع من الرضاء النفسي 
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الفيزيقية كالعقلية كاالجتماعية من خبلؿ مراعاة الفلسفة القائم عليها التأىيل ككذلك ا١تمارسة اليت تشملها 
 اجتماعية تالعملية التاىيلية لتشمل كافة األنواع من الناس ا١تعاقُت ليسًتدكا قدراهتم كيكوف ٢تم اتصاال

 .عمفيدة داخل اجملتم
 :كعلى ذلك فاف مفهـو التأىيل يتضمن نقطتُت أساسيتُت ٫تا

التأىيل ىو ٣تموعة العمليات أك األساليب اليت يقصد هبا تقوٙب كإعادة بعض األشخاص ٨تو اٟتياة - 1
 .السوية

يتضمن معٌت التأىيل إثارة اٟتوافز اال٬تابية عند الشخص ْتيث يؤمن بالقيم كا١توافق اٞتديدة اليت يراد - 2
غرسها ُب نفسو فيحًـت القوانُت بعد أم كاف متمردا متمردا عليها كيندمج ُب اٟتياة اٞتماعية بعد أف كاف 

 .منعزال كما إٔب ذلك
كيقصد أيضا بكلمة التأىيل إعداد الفرد كتزكيده ٔتا ٬تعلو أىبل لشيء ما أك ما ٬تعلو قادرا على أداء 

شيء بنجاح، أما ُب ٣تاؿ كرعاية كتأىيل ا١تعوقُت فاف التأىيل االجتماعي للمعوقُت يقصد بو إعادة الفرد 
ا١تعوؽ للحياة الطبيعية العادية للتوافق مع اجملتمع الذم يعيش فيو، ذلك التوافق الذم فقده بسبب اإلعاقة 
ك٬تب أف ينتهي ْتصولو على عمل، كاستقراره فيو حيث أف ا٢تدؼ النهائي للتأىيل االجتماعي ىو ٘تكن 

 .ا١تعوؽ ُب حدكد قدراتو ليكوف منتجا قادرا على ا١تشاركة ُب اٟتياة الطبيعية للمجتمع
إٔب أف خدمات التأىيل ٗتتلف باختبلؼ نوع اإلعاقة  (50-48: 1994)" سهاـ مراد"كتشَت 

 :كاآلثار ا١تًتتبة عليها، كالوسائل البلزمة التغلب على أثارىا حيث تتضمن ىذه ا٠تدمات ما يلي
 :التأىيل الطبي/ أ

كىي عمليات الرعاية الطبية للمعاؽ اليت تتضمن العبلج الطيب كاألجهزة التعويضية ا١تتاحة الستعادة 
أقصى ما ٯتكن من قدراتو البدنية كالصحية، ٔتا ُب ذلك تعويضو على أعضاء كاٟتواس اليت فقدىا، لتمكينو 
من الوصوؿ إٔب درجة من االعتماد على نفسهن ك٦تاشيتو حياة منتجة كقد تشمل العبلج الطبيعي ا١تناسب 

 .لنوع العجز
كىكذا ٯتكن القوؿ أف التأىيل الطيب عادة ما يتضمن ٤تاكلة إعادة ا١تريض إٔب حياة اقرب ما تكوف 
إٔب اٟتياة الطبيعية عضوياف كنفسيا، كاجتماعيا، ُب حدكد قدراتو، كإمكاناهتن حىت يعتمد على نفسو بقدر 

 ّتميع الوسائل الفنية كالطبية كالعبلج الطبيعي كالتمريض كاألجهزة التعويضية، ةاالمكاف، كذلك باالستعاف
أم انو . كالطب كاٞتراحة، كالعبلج بالعمل، كالعبلج النفسي، كالعبلج الرياضي كالتدريب ا١تهٍت ا١تناس
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عملية متكامة من اٞتهود ا١تتناسقة ٠تدمة ا١تعوقن كيبدأ التأىيل الطيب منذ اللحظة األكٔب لدخوؿ ا١تريض 
حىت ٯتكن إعادة الفرد إٔب اقرب ما يكوف عليو . للمستشفى، كقد يستمر بعد خركج ا١تريض من ا١تستشفى

كيتبع ذلك العبلج الطبيعي الذم يعمل على تقوية لعضبلت كاألربطة كالعظاـ . قبل اإلصابة مباشرة
كا١تفاصل لؤلعضاء ا١تصابة حىت يتم التأىيل الطيب ُب حدكد قدرات كإمكانات ا١تصاب، كما تبقى لو من 

كتقـو الرياضة التاىيلية بدكر بارز ُب ٣تاؿ الطب الطبيعي، حيث تعد الرياضة كسيلة طبيعية للعبلج . قوة
ألهنا احد ا١تكونات ا١تهمة ُب العبلج الطبيعي، كما أهنا تساعد ا١تعاؽ على استعادة لياقتو العامة ُب اٟتياة 

حلمى ابرئيهم كليلى فرحات، ). كلياقتو البدنية ككفاءتو اٟتيويةف كخاصة منذ بداية ا١تراحل التاىيلية لو
1998 :43.) 

 :التأىيل المهني/ ب
ىو ذلك اٞتانب من العمليات التأىيل الذم يوفر ٥تتلف ا٠تدمات ا١تهنية كالتدريب ا١تهٍت ٔتا 

يتناسب كالقدرات ا١تتبقاه بعد العجز، كالتدريب ا١تهٍت كالتشغيل، كىو تلك ا٠تدمات ا١تهنية اليت تساعد 
 .ا١تعاؽ على ٦تارسة عملو األصلي أك عمل أخر مناسب ٟتالتو كاالستقرار فيو

 كىي Vocational rehabilitationكىناؾ أيضا جانب أخر للتايهل ا١تهٍت ىو إعادة التأىيل ا١تهٍت 
عملية تنمية إنتاجية ا١تعاقُت عقليا أك جسميا أك استعادة قدرهتم على اإلنتاج عن طريق التوجيو ا١تهٍت 

كيتطلب كيتضمن برنامج إعادة التأىيل تنمية ا١تهارات اليت . كاالختبار كالتدريب كالتوافق مع موقف العمل
ضاعت أك أىلت كمساعدة الفرد على العثور على عمل أما ُب اجملاؿ الصناعي أك التجارم أك كرشة 

٤تمية، كالربنامج الفعاؿ ٯتكن الشخص ا١تعاؽ من أف يصبح عضوا مسهما ُب اجملتمع، ك٭تسن التوافق 
: 1996جابر عبد اٟتميد كعبلء الدين كفاُب، )السيكولوجي بزيادة تقدير الذات كرفع الركح ا١تعنوية 

4165.) 
 :التأىيل النفسي/ ج

ىو تلك ا٠تدمات اليت هتدؼ إٔب معاكنة ا١تعاؽ ُب مقاكمة الشعور بالنقص، أك نتيجة لنظرة بعض 
 .أفراد اجملتمع إليو، كمقارنة نفسو باآلخرين، كالتغلب على اٟتالة النفسية اليت تصاحب العجز أك العاىة

 كيقصد هبا تنمية ىوية Psychological rehabiliationكىناؾ عملية أخرل ىي إعادة التأىيل النفسي 
كاإلرشاد النفسي، العبلج الفردم كاٞتماعي كتقدير :  عند العميل العاجز بالطرؽ النفسيةافعالة كاستعادتو

كا٢تدؼ مساعدة العميل على ٖتسُت صورة ذاتو كالتصدم للمشكبلت . القدرة، كالعبلجات الطبية
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: 1993جابر عبد اٟتميد كعبلء الدين كفاُب، )االنفعالية كاف يصبح شخصا مستقبل كاثر كفاءة 
3079) 

 :التأىيل االجتماعي/ د
ىو ىذا اٞتانب من عملية التأىيل اليت تستهدؼ إدماج الفرد ا١تعاؽ أك إعادة إدماجو باجملتمع عن 

طريق معاكنتو على التوافق مع مطالب أسرتو، كعملو كاجملتمع الذم يعيش فيو، كاإلقبلؿ من األعباء 
 .االجتماعية كاالقتصادية اليت قد تعود تعق عملية التأىيل ذاهتا كعملية شاملة

 فالغرض منها ٖتقيق مستول أعلى أداء Social rehabilitationأما عملية إعادة التأىيل االجتماعي 
جابر عبد )الوظائف االجتماعية كالًتك٬تية كمن خبلؿ ا١تشاركة ُب أندية كتنظيمات أخرل خاصة هبم 

 (3614: 1995اٟتميد كعبلء الدين كفاُب، 
الربامج ا٠تدمات، : ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف عملية التأىيل تتضمن ٜتسة عناصر أساسية ىي

 .كاألجهزة (األبنية)الكوادر ا١تتخصصة العنصر ا١تكا٘ب 
 (.102-92: ٤1989تمد توفيق، )كفيما يلي إشارة إٔب كل عنصر منها 

 Programs: البرامج/ 1
ىي ٣تموعة ا٠تطط كاإلجراءات اليت يقـو  على إدارهتا أفراد كٚتاعات ليسوا بالضركرة على اتصاؿ 
مباشر مع ا٠تدمات ا١تباشرة اليت تقدـ للمعوقُت من اجل تأىيلو بل ينصب اىتمامهم على ٗتطيط كتنظيم 
الدمات ا١تقدمة ١تعوقُت كٗتتلف برامج تأىيل ا١تعقُت من حيث اٟتجم كالتنظيم كاألىداؼ كقد تكوف ٖتت 

 .إشراؼ ٚتاعات تطوعية أك مؤسسات أك ٚتعيات خَتية
 Services: الخدمات/ 2

كيقصد هبا خدمات ٤تددة كمنظمة الستعادة قدرات الشخص ا١تعاؽ كتشمل خدمات كتربوية 
 .كاجتماعية كمهنية كنفسية كٜتات التدريب ا١تهٍت كتركيب األطراؼ الصناعِت

 :الكوادر المتخصصة/ 3
إف ٧تاح برامج تأىيل ا١تعوقُت يعتمد على تقدٙب ا٠تدمات من قبل أخصائيُت ذكم اختصاصات 

 – ا١تمرضات –٥تتلفة تكمل بعضها مثل األخصائي االجتماعي الطيب، كاألطباء ُب ٥تتلف التخصصات 
 – موجو مهٍت – مرشد نفسي – اصائي علم النفس الكلينيكي – معاِب الكبلـ السمع –ا١تعاِب الطيب 

 . مديرك مراكز التأىيل كغَتىم الذين يقدموف خدمات التأىيل ا١تتعددة– مرفيوف –معلموف 
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 :(العنصر المكاني)البناء / 4
كمن . ىو البناء احملدد الذم تقدـ فيو خدمات التأىيل النفسي كالطيب كاالجتماعي كا١تهٍت للمعوؽ

 .أمثلة ذلك مراكز التدريب ا١تهٍت
 كتصمم ىذه –مدارس اصة بالصم كالبكم أك ا١تكفوفُت - مدارس الًتبية ا٠تاصة با١تتخلفُت عقليا

األبنية كفقا ١تا ىو معركؼ با٢تندسة التاىيلية اليت تعٌت بتصميم األبنية كالتجهيزات ا١تتخصصة أخذا ُب 
االعتبار إزالة العراقيل اليت ٯتكن أف تعيق حركة ا١تعاؽ أك قدرتو على الستفادة من ا٠تدمات ا١تتخصصة اليت 

 .يتلقاىا ُب ىذه األماكن
 :األجهزة/ ق

كىي تعتمد على طبيعة ا٠تدمات ا١تقدمة كنوع اإلعاقة مثل األجهزة الطبية ٔتا فيها من أجهزة 
التصوير الشعاعي، كأجهزة فحص السمع، أك النظر أك األطراؼ الصناعية كاجهزة التقييم ا١تهٍت كأدكات 

التدريب كتوضع ُب ا١تؤسسات التاىيلية لوائد تشمل أنواع كاستعبلمات األجهزة ا١تختلفة ٔتا يتفق مع نوع 
 .اإلعاقة

 :أىم مبادئ بناء الربامج التاىيلية ُب الوصايا العشر التالية (: ...1988)كقد كضع فاركؽ صادؽ 
 :برامج التأىيل المصابين بالشلل المخي. 8.3

 أب اف خدمات التاىيل اليت تقدـ أب االفراد (Fraser & Hensinger, 1983)اشار فريزر كىنز٧تر 
ا١تصابُت بالشلل ا١تخي تشتمل على سلسلة من ا٠تدمات ا١تنظمة ُب اٞتوانب الًتبوية اك الطبية اك النفسية 

 .اك االجتماعية اك ا١تهنية
هتدؼ ىذه الربامج أب تنمية قدرات الفرد كمساعدتو ُب الوصوؿ إٔب أقصى درجة ٦تكنة من 

يؤثر على قدرات  (الدماغي)االستقبللية على ا١تستوين الشخصي كا١تهٍت، كمن ا١تعلـو اف الشلل ا١تخي 
 .كامكاناتو، ك٭تدد من قدرتو على االستفادة من الربامج ا١تقدمة ألفراد العاديُت

كىذا األمر يتطلب تقدٙب برامج متخصصة كمعدلة هبدؼ ٖتسُت أداء الفرد ُب اٞتوانب النمائية ا١تختلفة 
 :التالية

 .اٟتركية، كاالجتماعية، كاالنفاعلية كمهارات التواصل، كالعناية بالذات
كيسبق تععديل ىذه الربامج الفردية كتصميمها الفرد بشك شامل عن طريق االستفادة من فوؽ التقييم 

 .ا١تتعدد التخصصات، كذؿ لتحديد مستول ادائو كمولو كقراتو ا١تهنية
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 :(انواعو)تصنيفات الشلل المخي . 9.3
. توجد حاالت الشلل ا١تخي بانواع ٥تتلفة، كيصاحب كل نوع منها ٣تموعة من االعراض ا١تميزة

كفق ٪تط االصابة كطبيعتها : كعلى ىذا االساس ٯتكن تصنيف الشلل ا١تخي أب تصنيفُت رئيسيُت اك٢تما
انظر )كيندرج ٖتت كل تصنيف من التصنيفُت انواع فرعية . كثانيهما كفق الطرؼ اك االطراؼ ا١تصابة

 (.6-2شكل رقم 
 .كفيما يلي شرح النواعو ٚتيعا بشيءمن التفصيل

 .رسم ٗتطيطي يوضح التصنيفُت الرئيسيُت لشلل ا١تخي كتصنيفاهتا الفرعية
 التصنيف االكؿ        

     (كطبيعتها..كفقا لنمط االصابة )
 .      الشلل التشجٍت (أ)
 .  الشلل االلتوائي اك التخبطي اك البللنتظامي (ب)
 .الشلل التخلجي اك البلتواز٘ب اك الكنعا٘ب (ج)
 .الشلل التيبسي (د)
 .الشلل االرتعاشي (ق)
 . (ا٠تائر)الشلل االسًتخائي  (ك)

 التصنيف الثا٘ب
 (كفقا لطرؽ اك االطراؼ ا١تصابة)
 . (االحادم)الشلل ا١تنفرد  (أ)
 .(شلل جانب كاحد)الشلل النصفي اٞتانيب  (ب)
 .الشلل الثبلثي (ج)
 .الشلل النصفي السقلي (د)
 (شلل اٞتانبُت)الشلل الكلي السفلي  (ق)
 .(الشلل الرباعي)الشلل ا١تزدكج  (ك)
 .يبُت اشكاؿ كتصنيفات الشلل ا١تخي (6-2شكل )

 :كفقا لنمط االصابة كطبيعتها: التصنيف االكؿ
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 :ستة انواع فرعية كىي (6)كيندرج ٖتتو 
 :Sbastic Paralysis, Spasticityالشلل التشنجي  (أ)

. ٪تط من الشلل يتسم بتوتر عضلي متزايد مع طرؼ ثابت قد يظهر ُب شكل حركات تقلصية
 .كعادة ما يكوف السبب اصابة ُب العصب اٟتركي

كتشكل ىذه االصابة احدل حاالت الشلل ا١تخي الشديدة كاكرىا انتشارا حيث تصل نسبة االصابة هبا 
كما تظهر اال٨ترافات القوامية ا١تتعددة ُب تلك .  من ٣تموع حاالت الشلل ا١تخي%60-50ما بُت 

الفئة، كمن ا١تستحيل اف ٧تد فيهم قواما سليما، لذلك تظهر ا٫تية تدريبهم على التحكم العضلي ُب 
 .االطراؼ

اما سبب االصابة فيعود أب التلف  (%80حوإب )كتعزل معظم حاالت ىذه االصابة أب الوالدة ا١تبكرة 
الذم ٭تدث ُب مركز اٟتركة بالقشرة الدماغية ٦تا يؤدم احيانا أب اصابة االجهزة اٟتسية كالسمع كاالبصار 

 .كالنطق
كمن الناحية اٟتركية تتصف ىذه االصابة با١تبالغة ُب استجابة االطراؼ كتسنجها كزيادة التوتر العضلي 

 (.7-2انظر شكل رقم )على ٨تو متكرر كفَت ارادم، كاخَتا تيبسها كتصلبها 
فعندما ٭تاكؿ الشخص ا١تصاب ٖتريك اطرافو فاهنا تتشنج كترٕتف بقوة كبسرعة عالية كبصوة الارادية كغَت 

متناسقةف االمر الذم يؤدم أب ٕتنب استخداـ ىذه االطراؼ كعدـ قدرة ا١تصاب على توظيفها بغالية 
كبالتإب ضعفها كانقباضها، ٦تا يؤدم أب حدكث تشوىات ُب ٥تتلف ا٨تاء اٞتسم كفق ٪تط االصابة 

 من حاالت االصابة %80كموقعها كيصاحب ىذه اٟتالة االصابة بالرع ْتيث تصل نسبتهم أب اكثر من 
 .بالشلل ا١تخي

 :Athetosisالشلل االلتوائي اك التخبطي اك االانتظامي  (ب)
يًتتب على ىذا النوع من الشلل ا١تخي درجة من العجز اكرب ٦تا ٭تتوم عليو النوع التشنجي كلقد 

 أب اف موقع ىذه Cruchshank, 1961, Bleck and Nagel, 1982" كرككشانك كبليك كنيجيل"اشار 
 من حاالت الشلل الدماغن كتتصف ىذه اٟتالة %25االصابة يكوف ُب جذع الدماغ كتشكل حوإب 

ْتركات ال ارادية كغَت منتظمة حيث يرتفع مستول التوتر العضلي لدل ا١تصاب عند استجابتو للمثَتات 
 .ا١تختلفة على شكل حركات ٗتبطية غَت ىادفة كراقصة ُب كثَت من االحياف
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كيصاحب ىذه اٟتركات ُب العادة عدـ القدرة على ضبط الفم كبالتإب سيبلف اللعابن كصعوبات كاضحة 
ُب النطق كالكبلـ كتعبَتات كجهية غَت عاديةف كانبساط ُب اصابع اليد كا٨تناء الراس أب ا٠تلف، 

كٮتتلف الشلل االلتوائي عن التشنجي ُب اف اطراؼ ا١تصاب ُب  (1992ا٠تطيب )كصعوبات ٝتعية 
الشلل االلتوائي تعود أب حالة ا١تركنة كالليونة مهما بلغت شدة التوتر العضلُت بينما ُب حالة الشلل 

كٔتا اف موقع ىذه االصابة . التشنجس فاف اطراؼ ا١تصاب تزداد تيبسا كتصلبا بعد حدكث التوتر العضلي
فاننا ٧تد اف ا١تصابُت هبذا النوع ال يتأثر اداؤىم  (ا١تراكز العليا للمخ)يكوف بعيدا عن مراكز الدماغ العليا 

 .العقلُت فمنهم ا١تبدعوف ُب ٣تاالت الطب كالعلـو كالفنوف االداب
 Ataxia (االتاكسيا)الشلل التخلجي اك الالتوازني اك الكنعاني  (ج)

تقع االصابة بالشلل التخلجي اك البلتواز٘ب ُب ا١تخيخن ذلك اٞتزء من الدماغ ا١تسؤكؿ عن التوانن 
كما سبقت االشارة عن اٟتديث عن اجزاء اٞتهاز العصيب ا١تركزم، كتؤدم اصابة ا١تخيخ أب تعديل كظيفة 

حفظ توازف اٞتسم فنجد اف الفرد ا١تصاب يتنح باستمرار ٦تا ٬تعلو يسقط على االرض بشكل متكرر 
 (.8-2انظر شكل رقم )كذلك بسبب انو ٯتشي على ٨تو غَت متوازف اك متناسق كا١تخبوؿ مثبل 

كٕتدر االشارة أب اف الطفل ا١تصاب بتشقق العمود الفقرم قد ٯتلك ذكاء عاديا ُب حالة عدـ 
مصاحبة اصابتو باستسقاء الدماغ، كبشكل عاـ فاف نسبة ذكاء ا١تصابُت تكوف ُب الغالب اقل من ا١تتوسط 

كذلك بسبب عدـ ٘تكنهم من اٟتركة كالتنقل بشكل مستمر كعدـ استفادهتم من ا١تثَتات البيئية ا١تتوفرة 
 (282-1990القريوٌب، السرطاكم، الصمادم، )القراهنم العاديُت 

 Spinal Cord Injuryاصابة الحبل الشوكي / 3
 ٧تد اخر جزء من اٞتهاز Magnum Foramenٖتت جذع ا١تخ، كفيما كراء الثقب ا١تؤخرل االعظم 

ٜتس كأربعُت سنتيمًت كيشغل ثلثي  (45)العصيب ا١تركزم، كىو اٟتبل الشوكي، كيبلغ طوؿ اٟتبل الشوكي 
 .القناة الفقرية
 

كىو اسطوا٘ب الشكل بالنسبة للجزء االكرب من طو٢تن اال انو يتضخم ُب منطقتُت اكالد٫تا ُب اٞتزء 
( 1)االسفل من الرقبة حيث تتصل بو اعصاب الذراع، كثانيهما ُب ا١تنطقة القطنية

Lumbar
حيث يتضخم  

                                                           
1
 Lumbar Nerves: االعصاب القطنية-  

ازكاج  (5)زكجا من االعصاب الشوكية الصدرية، فاالعصاب القطنية، ك  (12)ٜتسة ازكاج من االعصاب الشوكية القطنية كاكؿ ىذه االعصاب ٙتانية شوكية عنيقة يليها 
 (2018-2017، 4، ج 1991جابر ككفاُب، )زكجا  (3)من االعصاب الشوكية العجزية كزكج كاحد ىو العصب الشوكي العصمي ك٣تموع االعصاب الشوكية ىو 
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كال ٯتتد اٟتبل الشوكي أب هناية العمود الفقرم ُب االنساف، اذ ينتهي عند . ايضا بسبب اعصاب الساؽ
 .الفقرتُت القطنيتُت االكٔب كالثانية

كعلى ىذا ٯتكننا . كيبدك اٟتبل الشوكي ُب القطاع ا١تستعرض مكونا من مادة سنجابية كمادة بيضاء
اف ٪تيز بوضوح ُب القطاع ا١تستعرض للحبل الشوكي قسمُت اساسيُت، احد٫تا خارجي ٭تتوم على 

مسارات صاعدة كىابطة تربط االعصاب الطرفُت با١تخن كاالخر داخلي يشبو الفراشة يتكوف من ا١تادة 
 .السنجابية كتتضمن خبليا عصبية ٤تركة

فاٞتزء الداخلي من اٟتبل الشوكي ٯتتلىء بكتلة من اجساـ ا٠تبليا العصبية، ْتيث اننا ٧تد ُب اٟتبل 
اال انو ُب حُت تقع ا١تادة السنجابية للمخ ُب اللحاء فقط، . الشوكي مادة سنجابية مثلما ىو اٟتاؿ ُب ا١تخ
 .فاف ا١تادة السنجابية ىنا داخل اٟتبل الشوكي

كُب القطاع ا١تستعرض للحبل الشوكي تبدك ا١تادة السنجابية مشكلة خطا راسيا تقريبا ُب كل من 
 .النصفُت االٯتن  كااليسر للحبل الشوكي

 ككنتيجة ٢تذا فاف ا١تادة Centra Canalكيتصل ا٠تطاف معا ٔتادة سنجابية عرب القناة ا١تركزية 
 ك٭تيط هبذا الشكل كتلة من االلياؼ العصبية Hالسنجابية تبدك ُب القطاع ا١تستعرض متخذة شكل حرؼ 

 –كىكذا فاف ا١تادة البيضاء . ٘تؤل القطاع ا١تستعرض كلو، كىي تشكل ا١تادة البيضاء بسبب غبلفها ا١تيليٍت
 . تقع على سطح اٟتبل الشوكي، ُب حُت اف ا١تادة البيضاء ُب ا١تخ تقع داخلو–كما ذكرنا 

كيبدك نصفا اٟتبل الشوكي متماثلُت ك٫تا يرتبطاف عن طريق كسيط ضيق من مادة سنجابية كبيضاء 
The Meningsكيغطي اٟتبل الشوكي مثل ا١تخ، ثبلث اغشية تسمى السحايا . تشكل القناة ا١تركزية

(2) 
كىي تفصل االنسجة العصبية ع العظاـ اليت ٖتيط باٞتهاز  (االـ اٞتافية، االـ العنكبوتية، االـ اٟتنوف)

 (.218-211: 1982عزت سيدف  )(11-2انظر شكل رقم )العصيب ا١تركزم 
ك٭تتوم اٟتبل الشوكي كما ىو معلـو على عدد كبَت جدا يصل أب مبليُت ا٠تبليا كالتشعَتات 
العصبية الدقيقة، اليت تعمل على نقل كٖتويل االحاسيس كا١تعلومات من كأب ا١تخ، كالذم يقـو بدكره 

                                                           
2
ثبلث طبقات من االغشية اليت توفر عطاء حاميا السطح ا١تخ كالنخاع الشوكي كتتكوف من طبقة خارجية قوية، كىي ما تسمى : The Meningesالسحايا -  

 ٍب انسجة عنكبوتسة تقـو ْتماية السائل للخلي الشوكي كاٟتفاظ عليو كىي ما ٘تثل االـ العنكبوتية، ٍب طبقة رقيقة تناسب ٥تتلف الشقوؽ Duro Materباالـ اٞتافية 
 كٗتتلف السحايا بعض الشيء من حيث البنية ابتداء من ا١تناطق القشرية كأب هناية Pia – Materكا٠تطوط الكنتورية  لقشرة ا١تخ، كلذلك فهي تسمى االـ اٟتانية 

( 214-1992جابر عبد اٟتميد، عبلء كفاُب، )اٟتبل الشوكي 
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بتحليل ىذه ا١تعلومات كيرسل اكامره عن طريق اٟتبل الشوكي ايضا أب العضبلت كاالجهزة اٟتركية 
 .لبلستجابة بشكل مناسب

فاذا تعرض اٟتبل الشوكي الصابة ما، فاف شدهتا تعتمد ُب االساس على مدل العطل اك ا٠تلل 
ففي حاالت االصابة الشديدة مثبل يلحق الشلل باالعضاء اٞتسمية اليت . الذم طرأ على اٟتبل الشوكي

تقع اسفل االصابة، كيصاحب ذلك ايضا انعداـ ُب االحساس كعدـ ضبط التبوؿ اك االخراج كعدـ ضبط 
اما كانت االصابة ٤تدكدة على شكل توـر اك التهاب االنسجة العصبية كا٠تبليا اليت . حركات االطراؼ

تغطي اٟتبل الشوكي، فاف اثرىا يكوف بسيطا كقد ال يؤدم أب حدكث ام نوع من انواع الشلل كيصبح 
 .معو عبلج االصابة كشفاؤىا ٦تكنا

كُب حاالت الشلل الناتج عن تلف االعصاب الشوكية، فاف االعاقة قد تكوف رباعية ْتيث تؤثر 
 .على االطراؼ العلوية كالسفلية معا اك ثبلثية ْتيث تؤثر على احد االطراؼ العلوية كالساقُت معا

كبشكل عاـ فاف حجم االصابة يعتمد على مقدار التلف الذم اصاب اٟتبل الشوكي، ككيفية نقل 
ك٦تا ٕتدر االشارة اليو ايضا اف ىذا التلف اف كاف حدث فعبل، فانو . ا١تصاب كتقدٙب االسعافات االكلية

كاخَتا فاف اصابة اٟتبل الشوكي ال تنتج عنها اثار جسمية مباشرة . يصعب تعويضو اك عبلجو بكل عاـ
بعد كقوع االصابة كذلك الف اٟتبل الشوكي يكوف ُب حالة صدمة حيث تظهر اعراض االصابة بعد فًت 

 زمنية معينة

 
 اَلتمارين المستخدمة في العالج الحركي . 10.3

 -1تمارين القوة
تؤدل عندما تصبح للعضلة قوة كافية ٯتكنها القياـ بالعمل ضد مقاكمة خارجية كٮتتلف الشد 

 ,مقاكمة ا١تعاِب  ,كزف اٞتسم  )ا١تستخدـ حسب قوة العضلة حيث تستخدـ كسائل متعددة للمقاكمة 

كتشمل العمل العضلي عندما تطوؿ األلياؼ العضلية ٖتت ضغط ا١تقاكمة الشديدة كخبل٢تا  (أجهزه خاصة 
تنقبض العضبلت ا٢تيكلية ٔتقدار ضعفُت أك ثبلثة أضعاؼ من القوة مقارنة بالتمرينات ا١تنفعلة، لذلك فأهنا 

ترفع مستول األداء الوظيفي للعضلة بتقوية العضبلت كزيادة قوة التحمل فيو فضبل عن تأثَتىا ا١توضعي 
  .كالذم ينعكس إ٬تابيا على كظائف األعضاء الداخلية خاصة القلب كاألكعية الدموية كاٞتهاز التنفسي
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عادة ماتطبق التمارين الساكنة كالتمارين اٟتركية معا ُب اٞتلسة الواحدة فيبدأ بالساكنة كينتهي 
باٟتركية كٯتكن تطبيقها ٚتيعا ضمن برنامج تدرييب كاف كل نوع من أنواع األلياؼ العضلية بكل عضلو 

يستجيب لنوع معُت من اجملهود العضلي 
 كيمكن استخداـ أنواع من المقاكمة منها

 .اٞتاذبية االرضية - 

 .األثقاؿ اٟترة - 

 .األجهزه ا٠تاصة - 

مقاكمة ا١تعاِب الطبيعي نفسو كاليت من خبل٢تا يستطيع ٖتديد مقدار ا١تقاكمة ا١تطلوبة ضد العضبلت - 
 .كاإلرتفاع هبا تدر٬تيا إٔب ا١تستول ا١تطلوب دكف مضاعفات

 كتشمل تمارين القوة 

حيث يبقى طوؿ العضلة ثابتا كتتغَت ا١تقوية، كتستخدـ ُب  (:Isométrique) التمارين السكونية -1
ا١تراحل ا١تبكرة من التأىيل ٟتفظ الوحدة الوترية ، كذلك من أجل ا١تساعدة على قوة تناغم العضلة عندما 
اليستطيع ا١تصاب ٖتريك ا١تفصل أك عندما تكوف حركتو ٤تدكدة كُب اٟتالة األخَته تكوف بعض اٟتركات 

 .٦تكنة كتتم التقلصات عند زكايا ٥تتلفة للمفصل

تعد التمارين االيزكمًتية من الوسائل العبلجية ا١تهمة ُب ا١ترحلة اٟتادة من اإلصابة كخاصة عند 
استخداـ التثبيت ُب ا١تفاصل للحد من الضمور العضلي كالضعف ُب العضبلت ا١تثبتة باٞتبس أك األربطو 

 .األخرل
شريطة  .تتم زيادة القوة العضلية عن طريق التمارين السكونية، أك التمارين السكونية ضد مقاكمة

من القوة األعظمية للعضلة على األقل،  %40-30كفاية القوة كا١تدة كالتواتر، فالقوة ٬تب أف تبلغ ٨تو 
كىذا  .من ىذه القوة %30-20أما االستعماؿ اليومي للعضبلت فهو يستخدـ  .حىت يصبح التمرين فعاال

 %15-٬10تب أف تكوف مدة التقلص من  .كاؼ للحفاظ على حالة القوة العضلية اليت ًب الوصوؿ إليها

 .مرات يوميا 5-3ك٬تب أف تكرر التمارين  .من القوة األعظمية للعضلة %50ثانية، كأف يتم استعماؿ 
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 التأثيرات

 (اإلنقباض اٞتزئي ا١تستمر للعضلة )زيادة النغمة العضلية  -

زيادة القوة العضلية بشكل أسرع من اٟتركية كتزيد من حجم العضبلت زيادة كبَته ألهنا تسبب زيادة  -
 .كبَته ُب الدكرة الدموية

تسبب إجهاد أكثر من اٟتركية بسبب ضغط األلياؼ العضلية على الشعَتات الدموية اليت ٯتر خبل٢تا  -
 .األككسجُت إٔب العضبلت لذلك تقلل من قدرة العضبلت على التخلص من الفضبلت األيضية هبا

الحاالت التي تستخدـ فيها 
 .تستخدـ ُب ا١تراحل ا١تبكرة ُب تأىيل الوحدة الوترية  •

 .حفظ التناغم العضلي •
ُب حالة عدـ إمكانية ا١تصاب ٖتريك ا١تفصل أك عندما تكوف اٟتركة ُب ا١تفصل ٤تدكدة  •

 .ُب ىذه اٟتالة تكوف بعض اٟتركات ٦تكنة كتتم عند زكايا ٥تتلفة للمفصل
 .ُب حالة استخداـ اٞتبائر كتثبيت ا١تفاصل كذلك للحد من الضعف كالضمور العضلي •

تعد عامل مهم لئلسراع ُب الشفاء ألهنا ٖتافظ على عضبلت اٞتسم كافة السليمة  •
 .كا١تصابة كتسبب زيادة ُب الدكرة الدموية

 .٢تا قدرة عالية ُب تقوية العضبلت تفوؽ سرعة التمرينات اٟتركية  •

***************************** 
مساكئها 

 .تفقد العضلة قوهتا سريعا إذا ما توقفت •

تعمل على تنشيط التوافق العضلي العصيب كما ُب اٟتركية لذا ليس ٢تا دكر ُب رفع  ال  •
 .مستول سرعو االنقباض ُب األلياؼ العضلية

 .تستخدـ عند أمراض القلب ألهنا تسبب ضغط شديد على اٞتهاز الدكرم ال  •

تستخدـ  .حيث تتغَت فيها طوؿ العضلة كتبقى ا١تقوية ثابتة (Dénamique): يةؾالتمارين الديناـ-  2 
التمارين اٟتركية لغرض إبقاء أك إصبلح ا١تدل اٟتركي ُب ا١تفاصل ا١تصابة كتؤدل ْتركة ا١تفاصل كيتم 

كباستخداـ األجهزه كتشمل نوعين من العمل العضلي ىما  :استخدامها بعدة طرؽ
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انقباض عضلي مع حدكث قصر باأللياؼ العضلية كتشمل أم ٘ترين يتم بتقصَت  : التمارين المركزية  -
العضلة ا١تتدربة أم تقريب ا١تنشأ من ا١تدغم كيتطلب مقاكمة للحركة ك٬تب أف تعيد الفعالية الطبيعية 

عند ٖتريك ا١تفصل ضد مقاكمو خارجية إم اقًتاب )للمجموعات العضلية كتستخدـ مقاكمآت متنوعة 
النوابض كاألربطو  ,البكرات  ,باستعماؿ أجهزه كأدكات متعددة تشمل ، كزف اٞتسم  (ا١تنشأ من ا١تدعم

ا١تطاطية ك كذلك العديد من األجهزه األخرل كهتدؼ ىذه التمارين إٔب استعادة النشاط الطبيعي 
للمجموعات العضلية العاملة 

كتتميز بما يأتي 
 .قلة زمن اإلنقباض العضلي مقارنة بالساكنة •

٢تا مرحلتُت متتاليتُت عندما يقصر طوؿ األلياؼ العضلية مرحلة االنقباض كالثانية عندما يزداد طوؿ   •
 .األلياؼ العضلية كىي مرحلة اإلرٗتاء عندىا تقل النغمة العضلية كالرجوع أب الراحة

 .تسهل االتصاؿ العصيب بُت العضبلت بسبب طوؿ العضبلت أ١تقابلة للعضبلت العاملة  •

ماتبذلو العضلة فأف ذلك يدفع الدـ الوريدم بقوة ٕتاه القلب  1/5االنقباض العضلي حىت إذا كاف   •
 .٦تا يساعد على زيادة الدكرة الدموية

 .ضعفا عما قبل التمرين 20-15تسبب زيادة الدـ ُب الشعَتات الدموية   •

 .زيادة عدد الشعَتات الدموية اليت ٘تتلئ بالدـ إثناء القياـ هبذه التمارين  •

 .زيادة كصوؿ الدـ إٔب األنسجة ككذلك سرعة التخلص من النفايات األيضية  •

 .ٖتسن الدكرة الدموية كزيادة تغذية العضبلت كتسهيل عمل القلب إذ تعد قوة الدفع الثانية  •

 .ال تسبب إجهادا للعضلة كتزيد من القوه العظمى للعضبلت  •

 .ٖتسن التوافق العصيب العضلي كتزيد سرعة انقباض العضبلت أك األلياؼ العضلية  •

 .انقباض العضبلت كارٗتائها تسبب حركة ا١تفاصل ٦تا يزيد من الدكرة الدموية  •

أم عند حدكث استطالة باأللياؼ العضلية كتؤدم العضبلت عملها ُب دائرة تقصَت   :التمارين الالمركزية
كهبذا األسلوب يتم خزف الطاقة  (بُت ا١تنشأ كا١تدغم)، كيتحرؾ فيها ا١تفصل بعيدا (خفض الشد  )الشد

ا١ترنة ُب األلياؼ العضلية حيث يتم ٖتريرىا عند بدء التقلص ا١تركزم البلحق كىذا ٦تا يزيد من الكفاءة 
كتستخدـ عند إصابة مناطق اتصاؿ العضلي الوترم كاالتصاؿ السمحاقي الوترم  ,ا١تيكانيكية بصورة كبَتة 
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كتؤدل التمارين اٟتركية بعد الساكنة  ,حيث أف األكتار تستجيب بشكل إ٬تايب ٢تذه الصيغو من التمارين 
 .كتتدرج التمرينات من مساعده إٔب حرة أم بدكف مساعدة

 استخداماتها 
  تستخدـ عند إصابات مناطق اتصاؿ العضبلت بأالكتار. 

   تستخدـ عند إصابات مناطق اتصاؿ األكتار بالسمحاؽ حيث إف األكتار تستجيب ٢تذه الصيغو
 .من التمارين 

أم التمارين ا١تقننة باستخداـ األجهزة اإللكًتكنية ، تكوف  (Isokénitique): تمارين األيزككنتيك -3
ا١تقاكمة متساكية ُب ىذه التمارين ُب ٚتيع مراحل اٟتركة ك٢تذه التمارين دكر كبَت ُب سرعة الشفاء كرفع 
الكفاءة البدنية كاٟتفاظ على اٞتانب ا١تهارم ك٘تارس بعد الشفاء كاسًتجاع بعض القدرات العضلية ، 
كٯتكن التحكم ُب ا١تقاكمة كالسرعة ٦تا يساعد ُب رفع ا١تستول الوظيفي ٞتميع أنواع األلياؼ العضلية 

 .كحسب نوع التدريب

 التأثيرات 

تؤدل التمارين اٟتركية أب زيادة ضخامة األلياؼ العضلية، كبالتإب زيادة القوة، كزيادة تفرع 
  .الشعَتات الدموية كالوصبلت الشريانية الوريدية

 االستطبابات

 تستطب ُب ٚتيع اٟتاالت اليت تقتضي زيادة القوة
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Cerebral palsy 

 تصنيف كموارد خارجية

 
The motor tract. 

 

 2232 األمراض.ب.ؽ

 

 :خالصة
ُب السنوات االخَتة برزت ا٫تية برامج التمرينات التاىيلية مع ظهور كل من الطب العبلجي كالطب 

الوقائي كوسيلة فعالة تنبئ ّتسم الكائن اٟتي بعيدا عن عآب االمراض فمن ا١تعركؼ اف ١تمارسة النشاط 
البد٘ب بصفة عامة ك التمرينات البدنية بصفة خاصة اثار فعالة ١تختلف االمراض ا١تزمنة،ك ىي تعمل على 

ٖتسُت ا١تقدرة الوظيفية ١تختلف اعضاء اٞتسم ّتانب ماتضيفو من تاثَتات ا٬تابية على النواحي النفسية ك 
االجتماعية ك اٞتهاز العصيب ُب تيبس العضبلت ك بطئ اٟتركة ك فقداف التوازف ك عدـ التوافق ١ترضى 

 .الشلل النصفي ١تا ٢تا من ا٫تية على صحة ا١تريض
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://www.diseasesdatabase.com/ddb2232.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray764.png
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 : تمهيد
كرعاية ... لقد أكصي اهلل سبحانو كتعإب اإلنساف برعاية اآلباء عدة مرات ُب كتابو العزيز 

كقضي ربك أال تعبدكا إال إياه كبالوالدين : " اآلباء ٝتة لرعاية من يبلغ الكرب عامة قاؿ تعإب 
 إحسانان، إما يبلغن عندؾ الكرب أحد٫تا أك كبل٫تا فبل تقل ٢تما أؼ كال تنهر٫تا كقل ٢تما قوالن كرٯتان 

كأخفض ٢تما جناح الذؿ من الرٛتة كقل رب أرٛتهما " كقاؿ تعإب ، )سورة اإلسراء / 23اآلية ( "
 ،(سورة اإلسراء / 24آلية ) كما ربيا٘ب صغَتان 

ٯتر اإلنساف ُب حياتو بعدة مراحل ك٭تتاج إٕب رعاية خاصة ُب مرحليت الطفولة كالشيخوخة  
كإذا كانت مرحلة الطفولة قد حظيت باىتماـ كاضح على ا١تستوم القومي كالدكٕب منذ مئات السنُت 
 .ُب العآب ا١تتقدـ، إال أف مرحلة الشيخوخة ٓب ٖتظ بنفس القدر من االىتماـ كخاصة ُب الببلد النامية
تقع مرحلة الشيخوخة ضمن مراحل النمو ، فكل مرحلة من مراحل حياة الفرد تتضمن بعض 
ا١تظاىر اليت تعترب عامة بالنسبة ٞتميع األفراد كما أف لكل من ىذه ا١تراحلمشكبلهتا اليت تعترب خاصة 

 .هبا
  :المسنتعريف  .1.1

 65ىل ىو الذم بلغ من العمر سنا معينان  اختلفت اآلراء كتضاربت ُب تعريف ا١تسن ؟ ك
  عامان مثبلُ فأكثر ؟ أك ىو الذم تبدك عليو آثار ٘تيزه بكرب السن ؟

 ٣تموعة تغَتات جسمية كنفسية ٖتدث بع سن الرشد كُب اٟتلقة األخَتة من اٟتياة ا١تسنُت ىم
كمن التغَتات اٞتسمية العضوية الضعف العاـ ُب الصحة كنقص القوة العضلية كضعف اٟتواس 

 .كضعف الطاقة اٞتسمية كاٞتنسية بوجو عاـ
اهلل الذم خلقكم من ضعف ٍب جعل من بعد ضعف قوة ٍب جعل من بعد قوة  )يقوؿ تعإب 

  54سورة الرـك آية  (ضعفا كشيبا ٮتلق ما يشاء كىو العليم القدير
كمن ا١تتغَتات النفسية ضعف االنتباه كالذاكرة كضيق االىتمامات كاحملافظة كشدة التأثر 

 (462 ص 1997حامد زىراف ، .)االنفعإب كاٟتساسية النفسية
كلقد اختلفت اآلراء كذلك ُب الوقت الذم تبدأ فيو الشيخوخة، كأكضحت دراسات عدة أف 

التقدـ ُب السن ، كبالتإب ظهور أعراض الشيخوخة سواء صحيان أك نفسيان أك عقليان قد يبدأ ُب أم 
فالقدرات عامة تبدأ ُب التغَت ابتداء من سن العشرين، كمن جهة أخرل ... مرحلة من مراحل العمر 
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 . فمن ا١تعركؼ أف سن الشخص قد ال يكوف بالضركرة متفقان كاحتفاظو بوظائفو البدنية

 بأهنا مرحلة العمر اليت تبدأ فيها الوظائف اٞتسدية ا١تسنُتكعلي ىذا يتفق الكثَتكف علي تعريف 
 . كالعقلية ُب التدىور بصورة أكثر كضوحان ٦تا كانت عليو ُب الفًتات السابقة من العمر

 :-كلذلك فقد ًب تقسيم ا١تسنُت إٕب ٣تموعتُت
  .75 – 60ا١تسن النشط أك الصغَت من  .1
 .  كما فوقها76ا١تسن الكبَت من  .2

 عامان فأكثر، ككرب السن ليس مرضان 60كما تعرؼ ا١تسن بأنو اإلنساف الذم بلغ من العمر 
جسمانية، كعقلية، )ُب حد ذاتو، كا٪تا ىو فًتة من اٟتياة ٖتدث فيها تغَتات فسيولوجية، كبيولوجية، 

  .تشكل مشاكل لطبيعة كحياة ا١تسن (كنفسية
  :تصنيفات ا١تسن

  :يوجد عدة تصنيفات للمسن كمنها
  . سنة74-60ا١تسن الشاب كالذم يبلغ من العمر  -1
  . سنة84-75ا١تسن الكهل كالذم يبلغ من العمر  -2 -2

  . من العمر فأكثر84ا١تسن ا٢تـر كالذم يبلغ 3 -3

  :لمسننيننشأة تاريخ االىتماـ با
يعد سيشركف ا٠تطيب الركما٘ب الذم عاش ُب القرف األكؿ قبل ا١تيبلد أكؿ من اىتم با٠تواص 

  . كاألعماؿ ا١تناسبة ٢تما١تسنُت السلوكية 
رسالة عن ا١تعمرين " أبو حاًب السيجستاٗب " فكتب ا١تسنُتكقد فطن العرب إٔب أ٫تية دراسة 

 .ـ 864سنة 
 إٔب دراسة العوامل ا١تؤدية إلطالة العمر كنذكر على ا١تسنُتتطور االىتماـ من األعماؿ ا١تناسبة 

 . 1842" ليجورنكور " كالبحث الذم اجراه 1813" تينوف"سبيل ا١تثاؿ الدراسة اليت قاـ هبا 

 إٔب ا١تسنُت كذلك عندما قسم فلورنس مرحلة 1860 منذ  ا١تسنُتبدا االىتماـ ٔترحلة
 . 80 كالثانية من سن 70مرحلتُت متمايزين األكٔب من سن 

 اليت أدت إٔب سلسلة من 1894" بوس"ظهرت نتائج الدراسات ُب الكتاب الذم نشره 
ٍب تطور البحث إٔب كجهتو النفسية الصحيحة ُب ،  االصطبلحات االجتماعية ا٠تاصة بالشيوخ
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السنُت األخَتة كذلك عندما عكفت جامعة كمربدج على دراسة مظاىر التغَت ُب األداء االنساٗب من 
 قد استمرت ىذه األْتاث قائمة معمل علم النفس سنة0 سنة 80الرشد إٔب أف يصل الفردأب

 "1975فؤاد البهي السيد " . 1958ُب كتابو سنة " كلفورد" كقد نشرىا 1956 إٔب سنة 1946
 : المسنينأىمية دراسة  .2.1

 سنة بعد أخرل ك٢تذه الزيادة أثارىا ُب اىتماـ العلم اٟتديث بدراسة ا١تسنُتتزايد نسبة 
 : ُب العآب إٔبا١تسنُت كٯتكن تلخيص أسباب زيادة تعداد ا١تسنُتالرئيسية  :الصفات

 .ارتفاع مستول الصحة الوقائية اليت هتدؼ إٔب منع انتشار األمراض كاألكبئة.1
ارتفاع مستول الصحة العبلجية اليت هتدؼ إٔب تزكيد الفرد كاجملتمع بالدكاء ا١تناسب لكل  .2 

 .األمراض ا١تعركفة
ارتفاع مستول الصحة البنائية اليت هتدؼ إٔب ٖتقيق النواحي الغذائية كالبيولوجية لبناء ٣تتمع سليم  .3

 .كأفراد أقوياء

ارتفاع مستوم الصحة النفسية اليت هتدؼ إٕب ٖتقيق التكامل الصحيح للشخصية االنسانيو كإب  .4
 .أسباب الراحة النفسية اليت ٖتوؿ بُت الفرد كبُت األمراض العصبية . تيسَت

انتشار السبلـ العا١تي ١تدرم ما يقرب ربع قرف أدم إٕب احتفاظ كل دكلة بزىرة شباهبا كإب زيادة   .5
 . ُب تلك اجملتمعاتا١تسنُتنسبة 

 فهم الذين يوجهوف سياسة الدكلة كمشركعاهتا ا١تسنُتاجملتمع الذم نعيش فيو قادتو من  .6
  (1975فؤاد البهي السيد  ) االقتصادية كتطورىا االجتماعي

الخصائص المميزة للشيخوخة  .3.1
كمع تقدـ كسائل ا١تعيشة اٟتديثة كارتفاع مستوم ا٠تدمات الصحية : تزايد اعدد ا١تسنُت 

كاالىتماـ بالصحة العمة ُب ٚتيع نواحيها الوقائية كالعبلجية فانو قد حدث زيادة ُب عدد الشيوخ ُب 
العآب كلو كأصبح كل عاـ ٯتر علينا يزيد من احتماالت زيادة عمر اإلنساف كزيادة توقعات السن 

  زيادة مضطردة
 أف عملية تقدـ سكاف العآب ُب السن ىي ا١تسنُتُب ا١تؤ٘تر العا١تي  'shahan" أكدت السيدة

عملية متاصلو كمن ا١تتوقع اف تؤدم إب ٣تتمعات ٥تتلفة جوىريا فليس يكفي أف نقوؿ أف عدد من 
كلكن ٬تب أف نعرؼ مدم توقعات السنوات  كصل إٕب سن الستُت تعدادىم قد كصل إٕب كذا مليوف
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 سنو ُب أمريكا بالنسبة 25اليت سوؼ يعيشها ، كمن ا١تتوقع أف ٯتتد عمر اإلنساف ُب ا١تتوسط إٕب 
للرجاؿ كالنساء كُب مصر من ا١تتوقع أف يعيش الرجل ا١تسن الذم يضع قدمو علي ما بعد الستُت من 

 (18 ص 1972أمُت رك٭تو )   سنو فوؽ سن الستُت19 سنو كالسيدة 17.2ا١تتوسط 
يزيد معدؿ الفقداف بشكل كاضح علي معدؿ الزيادة ُب ٚتيع الفرد السلوكية كطاقتو ا١تختلفة، 

 .الشعور الشديد بالنهاية كلذا ٯتيل اغلب األفراد ُب ىذه ا١ترحلة إٕب التصوؼ
يصبح الفرد ذاٌب ا١تركز يهتم بنفسو اكًت من البلـز كٯتيل سلوؾ اغلب األفراد ُب ىذه ا١ترحلة 

 آلرائهم إٕب اٟتد ا١تسنُتإٕب نوع من النرجسية كعشق الذات كقد يبدك اثر ىذه الظاىرة ُب تعصب 
 . الذم ينئ هبم بعيد عن تقبل كجهات النظر االخرم اليت قد تتعارض كفكرهتم

 ( 1975فؤاد البهي السيد .) ٬تد الفرد صعوبة كبَتة ُب حل مشكبلتو عن طريق التعويض

 

 :لمسن مطالب نمو ا. 4.1
 التكيف بالنسبة للضعف اٞتسمي كا١تتاعب الصحية ا١تصاحبة ٢تذه ا١ترحلة من اٟتياة. 
 التكيف بالنسبة لبلحالو علي ا١تعاش أك نقص الدخل الشهرم  
 التكيف ١توت الزكج أك الزكجة  
 تنمية كتعميق العبلقات االجتماعية القائمة بُت األقراف .  
 (91 ص 1975فؤاد البهي السيد  ) هتيئة اٞتو ا١تناسب للحياة الصاٟتة ٢تذه السن 

 :أثار مرحلة المسنين على األعضاء.  5.1
 سنة كىذا 74أىم أثار الشيخوخة يبدأ الشعور هبا ابتدءا من العمر الثالث كيتسارع فجئت بعد 

 تغَت من مرفولوجيا ا١تسنُت (Evelyne & Jacqueline, 2011, p, 9)حسب معيشة ا١تسن كحالتو الصحية 
 .B)كمهارات ٥تتلف األعضاء، التغَتات ا١ترفولوجيا تًتجم من خبلؿ ا٩تفاض الوزف كا٩تفاض عدد ا٠تبليا 

tavernier-vidalm & F. mourey, 1999, p)( 16)  إف العامل الرئيسي الذم يؤدم إٔب ىذه التغَتات
حدكت عمليات بيوكيمائية معقدة من أ٫تها التغيَت الكيميائي الذم يطرأ على مادة الكوالجُت، كىي مادة 

النسيج الضاـ كالعضبلت كالعظاـ كأللياؼ العضلية كجداف : بركتينية اليت توجد ُب ٚتيع أجزاء اٞتسم، مثل
األكعية الدموية، فهذه ا١تادة تفقد مركنتها مع التقدـ ُب السنن كتفقد األعضاء نتيجة لذلك قدرهتا على 

 (.535، ص 2010أماؿ كفؤاد، )استعادة حجمها كشكلها 
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 Métabolismeأثار مرحلة المسنين على عملية االيض 
= ا٢تدـ كالبنائي = التمثيل الغذائي )االيض ىو ٣تموعة من التفاعبلت : Métabolismeتعريف االيض 

 سعرا ُب الساعة ُب سن السبعينات 35 سعرا إٔب 38٭تدث ُب اٞتسم، تقل نسبة االيض من  (التخزين
كيظل ُب ىبوطو حىت هناية العمر كحيث أف االيض عبلقة مباشرة بقدرة اٞتسم على ٕتديد نفسو ُب 

نعيم مطر، )عملييت البناء كا٢تدـ با٩تفاض نسيب يؤدم على تغلب عوامل ا٢تدـ على عوامل البناء ُب اٞتسم 

 ، فيحدث ا٩تفاض ُب  ا١تسنُتالًتكيبة اٞتسمية لؤلعضاء يطرأ عليها تغَتات خبلؿ ا. (38، ص2008
 (كخاصة األحشاء)كىناؾ زيادة نسبية ُب الكتلة الذىنية  (عند الشخص قليل النشاط)الكتلة العضلية 

 يتغَت التمثيل الغذائي للكربوىيدرات، ىناؾ ا٩تفاض ُب ٖتمل اٞتلوكوز عند كبار السن الغَت
ميكانيـز ىذا االرتداد العضلي غَت معركؼ ٘تاما، أجهزة ا١تراقبة الكًتكميوغرافيك تبُت قابلية ا٩تفاض ُب 

الوحدات اٟتركية مع التقدـ ُب السن كفرضية ضمور ُب اٞتذكر األمامية أحرزت تقدما، الوتر عنصر ناقل 
 ا١تقاكمة كا١تركنة كاالنزالؽ ٯتكن أف تتغَت تدر٬تيا مع التقدـ ُب السن على مبُت العضبلت كالعظاـ كأخصائ

 Christian, 1988, p)مستول ا١تفاصل الغضركؼ يشيخ كيفقد خصائص ا١تقاكمة للضغط كموزع الضغط 

155.) 
 : على الهيكل العظميالمسنينأثار مرحلة . 1.5.1

الغضركؼ ا١تفصلي يفقد خصائصو ا١تقاكمة للضغط، كلكن ىذه الشيخوخة الغضركفية عملية 
فيسيولوجية بسيطة ٬تب التمييز بينها كبُت التهاب ا١تفاصل إذف ُب حدكد سن ا٠تمسُت يبدأ تغيَت تدر٬تي 

األربطة تتكلس، : ٗتضع ا١تفاصل للتغَتات (Christian et al, 1988, p 155)ُب العظمي مفصلي 
كتتحجر ا١تفاصل تقليص بسبب تأكل أسطح الغضاريف إذ كانت بعض ا١تفاصل تتدىور فتصبح اقل 

عملية . العظاـ ٗتضع أيضا للتغَتات. مركنة، أما البعض األخر يصبح خبلؼ ذلك أكثر كأكثر مطاطية
امتصاص الكالسيـو ٗتضع لفقداف التوازف كأنسجة العظاـ تصبح أكثر مسامية كىشة بسبب إزالة التمعداف 

خاصة عند النساء بسبب نقص )شيخوخة العظاـ تتميز با٩تفاض ُب الكثافة ا١تعدنية العظمية أك ا٢تشاشة 
كا٩تفاض ُب ا١تقاكمة ا١تيكانيكية للعظاـ، شيخوخة الغضركؼ تتميز  (ىرموف االسًتكجُت ُب سن اليأس

 ىذه التغَتات تولد ترقق الغضركؼ glycosaminoglycannesبا٩تفاض السائل الزالٕب كتغيَت ُب مكوناتو 
 F M)كتغيَت ا٠تواص ا١تيكانيكية ٦تا تسبب ُب ضعفو كاآلالـ تتفاقم بسبب بركز نتوءات عظمية ىامشية 

S, 2006).  
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الناجم عن  ( سم5 إٔب 1.2)قصر القامة ىي ظاىرة ناٚتة عن مرحلة ا١تسنُت بسبب قصر الفقرم 
(IL)كيبلحظ ا٩تفاض معُت ُب إنتاج .  مع التقدـ ُب السنIL-2 كزيادة ُب إنتاج السيتوكينات ا١تؤيدة 

 التحصُت اليت ٯتنحها التطعيم ُب كبار السن األصحاء ال يؤثر، على TNF ك IL-6 ك IL-1لبللتهاب 
. الرغم من أف مستول األجساـ ا١تضادة ا١تنتجة ىي اقل من تلك اليت لوحظت ُب األشخاص األصغر سنا

 Corpus).  كاألجساـ ا١تضاد مع التقدـ ُب السنPHAGOCYTAIRESتتغَت كظيفة األجساـ األكلة 

de Gériatrie, 2007, p. 10) 

 
 : على الجهاز الحركيالمسنينأثار مرحلة . 2.5.1

الشخص ا١تسن ٬تد صعوبة ُب التنقل، كاٟتفاظ على الوضعية اٞتيدة، كاحملافظة على توازنو 
(Evelyne & Jacqueline , 2011, p, 8) 

كالشيخوخة ا١تبكرة كالتدر٬تية للجهاز اٟتركي ىي من بُت األكائل اليت يسلط عليها الضوء، مهما 
 سنة، كبعدىا تبدأ 30 ك 20تكن اجملوعة العضلية فاف بلوغ القوة العضلية القصول يكوف بُت سن 

 (F. Bourliére, 1969, p 12)باال٩تفاض كيتزايد ىذا اال٩تفاض مع التقدـ ُب السن 

التغَتات ُب اٞتهاز اٟتركي ىو كاقع العضبلت عناصر فعالة قوهتا تنخفض بشكل كاضح جدا مع 
 سنويا ابتداء من سن ا٠تامسة %1ىذا اال٩تفاض يكوف بنسبة . التقدـ ُب السن ما بعد األربعُت ىاما

 (Christian et al, 1988, p 115) سنويا ُب سن ا٠تامسة كالستُت %2كاألربعُت كيصل حىت 
شيخوخة العضبلت ا٢تيكلية ٯتكن أف تفسر ف الناحية النسيجية ىو ا٩تفاض ُب كثافة األلياؼ 

ـ ف الناحية التشرحية ا٩تفاض ُب الكتلة العضلية كمن ناحية الوظيفية  (type ttالرئيسية نوع )العضلية 
 (F M S ,  2005/2006 , P 8)ا٩تفاض ُب القوة العضلية  

ترفق عظاـ الفقرات القطنية للظهرف ىذه الظاىرة أكثر كضوحا عند النساء أكثر من الرجاؿ، كراجع 
ذلك لتفاعل عوامل منها السن، اٞتنس العرؽ كالبيئة، ىذا القصر ُب العمود الفقرم ٮتلق عدـ التوازف الف 

األطراؼ السفلي كالعليا ٖتافظ على طو٢تا الطبيعي، ٦تا يؤدم إٔب ا٨تراؼ اٞتزء العلوم للقفص الصدر 
ُب العمود الفقرم للحفاظ على توازهنن ا١تسنُت ٯتيل إٔب األماـ كيثٍت  (حدب)كإبراز  اال٨تناء الطبيعي 

ينخفض . ركبتيو كذلك للحفاظ على مركز الثقل، فمع الوقت الغضاريف تتآكل كيصبح اال٨تناء دائم
حجم التجويف الصدرم كاألضبلع تتحرؾ إٔب األماـ كأب األسفل، ىذا اال٩تفاض ُب الصدر كاإلضبلع 
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كضمور عضبلت اٞتهاز التنفسي يقلل من السعة التنفسية، ىذا اإل٨تاء للجسم يغَت ُب ا١تظهر كيعيق 
 (.Dr Lucien Mn 1997, p3)حركة الشخص ا١تسن كيربز قصر القامة 

 :أثار مرحلة المسنين على الهرمونات العصبية . 3.5.1
اإلفرازات ا٢ترمونية العصبية تشيخ، " الدين ىم قائدم الفرقة"مع التقدـ ُب السن ا٢تيبوتبلمس كا٢تيبوفيس، 

ىذه النظرية ىي ٦تاثلة لتلك اليت علم البيولوجيا الزمٍت اليت تبُت مع التقدـ ُب السن الرًب البيولوجيا 
 يعززات فكرة أف اضطرابات السلوؾ touitou كالدكتور reinbergكمع ذلك الربكفيسور . يضطرب

 & Evelyne)اإليقاعي ُب سن يرجع إٔب التغَتات ُب اٞتهاز العصيب ا١تركزم على أف أصلو ىرمو٘ب 

Jacqueline, 2011, p, 9) 

 :أثار مرحلة المسنين على المشي كالتوازف. 4.5.1
ردكد الفعل الوضعي ٭تافظ على فعاليتو خبلؿ ىذه ا١ترحلة، كلكن سرعة رد الفعل كالقدرة على 

مقارنة مع األشخاص البالغُت، نبلحظ عند ا١تسن، زيادة التأرجح عند . التكيف مع اٟتاالت القصول اقل
كضع الوقوؼ، ا٩تفاض سرعة ا١تشي، خطوات صغَتة، نقص ُب طوؿ كارتفاع ا٠تطوة، نقص ُب موازنة 

كذلك الف ُب ىذه الفًتة يفقد الشخص نسبة كبَتة من قدراتو  (CNEG, 2010, p, 147)الذراعُت 
كمهاراتو اٟتركية كخصوصا التوافق اٟتركي كبذلك تكوف اٟتركات صلبة كبدكف إنسانية، كال كجود لئليقاع 

إف سرعة ا١تشي ىي كسيلة ١تعرفة القدرات الوظيفية للمسنُت  (73، ص 2002مركاف . د)ا١توزكف 
(skinkau et al, 2000) كقد تبُت أف سرعة ا١تشي مؤشر يعتد لو القدرة على ا١تشي الذم كبار السن ، 

 كانو كلما (Vaillant J, 2004, p, 55)كيرتبط جدا مع طوؿ ا٠تطوة كاالرتفاع كالوقت كاالرتكاز ا١تزدكج 
 من الضركرم التدريب على (Puggaard ,2003)ٖتسنت القدرة البدنية بالتدريب تتحسن سرعة ا١تشي 

مهارة ا١تشي مثل السرعة كطوؿ انتظاـ ا٠تطوة، ألنو قد تبث أف اضطرابات ا١تشي تؤدم إٔب ا٠توؼ من 
 كا٩تفاض نوعية اٟتياة ةالسقوط كالسقوط مع إصابة بالكسور، كفقد التقو ُب النفس كفقد االستقبلٕب

(sauvage, et al, 1992).  
 :المسن. 2

ا١تسن ىو من تتجو قوتو كحيويتو إٔب اال٩تفاض، كتزداد معدالت تعرضو لئلصابة بأمراض الشيخوخة 
كما يزداد شعوره كاإلجهاد ألقل ٣تهود، كما تقل مناعتو كقدرتو على بذؿ اٞتهد اٞتسما٘ب ٦تا يًتؾ أثارا 
نفسية ضارة نتيجة إحساسو بأنو ٓب يعد الشخص ا١تنتج أك ا١تطلوب ُب اٟتياة بل انو أصبح يشكل عبئا 
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األسرة كاجملتمع بعد أف كاف ىو مصدر العطاء كصاحب الكلمة ا١تسموغة كالرأم السديد، كا١تسن من تعد 
سن ا٠تامسة كالستُت كافتقد قدرتو على مواصلة العمل كعادة ما يكوف ىذا السن بداية ضعف أك تدىور 

اٟتالة الصحية العامة كينعكس ذلك على الناحيتُت النفسية كاالجتماعية للفرد كما تظهر ُب ا٠تبليا 
 سنة مع بداية 65كمن الصعب ٖتديد سن الشيخوخة حيث ٭تدده البعض بسن . كاألنسجة ك كظائفها

 (.2008ٝتعية، )ظهور التغَتات كاألخر يعترب سن الستُت سنا للتقاعد ىو سن الشيخوخة 

ا١تسنوف ىم من عادة يبلغوف ٜتسة كستُت عاما فما فوؽ، كمع ذلك ينبغي تعريف الشيخوخة 
ا١تنعم عبد . د)باعتبارىا عملية ال مفر منها من حيث القصور ١تتزايد ُب القدرة على التكيف كالتوافق كالبقا 

 (.10، ص 2002ا١تيبلدم، 
الشيخوخة إذا تكوف ىكذا ْتالة يصبح فيها اال٨تدار ُب القدرات الوظيفية كالبدنية كالعقلية ٯتكن 

قياسو كعلى أثاره تكوف العمليات التوافقية، كُب سن ا٠تامسة كالستُت ينتشر التلف اٟتسي كاٟتركي، إال أف 
 ىم عادة أشخاص اكرب سنا ف ذلكن يعانوف من تدىور كظيفي يؤثر بشكل ملموس – حقيقة –ا١تسنُت 

 ففي ىذه ا١ترحلة السنية يفقد (10، ص 2002عبد ا١تنعم ا١تيبلدم، . د). على ٣تمل الوظائف اٟتيوية
الشخص نسبة كبَتة من قدراتو كمهاراتو كخصوصا التوافق اٟتركي كبذلك تكوف اٟتركات صلبة كبدكف 

إنسانية، كال كجود لئليقاع ا١توزكف، كىنا تؤكد ٚتيع ا١تصادر العلمية باف ا١ترحلة ىي مرحلة تراجع ُب 
القاببلت اٟتركية، القوة، السرعة، ا١تطاكلة، الرشاقة، كالتوازف، ا١تهارة، ْتيث تستمر بالًتاجع حىت تصل كما 

ىذا كاف التصرفات اٟتركية كالتوجيو اٟتركي ُب ىذه ا١ترحلة ٮتتلف ٘تاما عما ىو عليو ُب . بدأ ُب أكؿ العمر
ا١تراحل السابقة كاف الًتاجع ُب ا١تستول اٟتركي يصل إٔب درجة تشمل ٚتيع حركات اإلنساف، كبدأ يطلق 

على ىذه ا١ترحلة ٔترحلة الًتاجع اٟتركي كتسمى كذلك بالركود اٟتركي، أف الًتاجع ُب ا١تستول اٟتركي يصل 
إٔب درجة حكات اإلنساف، كما أف اٟتاجة اٟتركية ُب ىذه ا١ترحلة تًتاجع كتقل بشكل كبَت، كاف التوجيو 

اٟتركي يتم ببطء ك٤تدكد، كىنا تقل القابلية اٟتركية ُب ربط اٟتركات ُب أف كاحد، ك حىت ربط حركتُت 
 (73، ص 2002مركاف، . د)متتاليتُت تتخللهما فًتة زمنية 

 : أىمية االستقاللية لدل المسنين .1.2
استقبللية الشخص تعتمد على قدرتو على القياـ بأعماؿ اٟتياة اليومية، كأيضا البيئة اليت يعيش فيها 

(Séverine & Yara, 2010, p, 2). 



53 

 ُب ٣تاؿ الصحة، يعرؼ عادة االستقبللية بأهنا (Petrella et al, 2004) عن Nathalieكتذكر 
القدرة على مواصلة القياـ نشاطات اٟتياة اليومية دكف حواجز، كخصوصا بدكف مساعدة من شخص أخر 

(Béland, 2007). 
 إف تدريب القدرة البدنية كاٟتركية مهمة ٟتفاظ على (Mazzeo et al, 1998) عن Nathalieكتذكر 

كاٟتركة ىي احملدد الرئيسي . القدرة الوظيفية، كالقدرة اٟتركة ىي القدرة على أداء اٟتركات كالتنقل
عناصر القدرة اٟتركية عديدة، التوافق، كالتوازف، السرعة، كزمن الفعل . لبلستقبللية كيؤثر على نوعية اٟتياة

(Béland, 2007, p, 6)ُب .  كالقدرة اٟتركية تتميز بعدة جوانب ٯتكنها العمل بشكل مستقل كغَت مستقل
أنشطة اٟتياة اليومية ليست العناصر ىي اليت تعمل بشكل فردم كلكن ُب نفس الوقت تعمل مع عناصر 
من القدرة البدنية، نأخذ على سبيل ا١تثاؿ شخص مسن يفقد التوازف ىذا الشخص قد ٯتكن أف يسًتجع 
توازنو إذا كاف لديو قوة عضلية ٘تكنو من الستناد، كزمن رد فعل الذم يسمح بالتقلص السريع للعضبلت، 

 .(Béland, 2007, p, 7). كالتنسيق اٟتركي يسمح أيضا بتجنب اإلصابة كضماف االستقرار
 إف القدرة الدنية تشمل نوعية العضبلت لبلستجابة إٔب اٟتمل (Skelton & Beyer, 2003)كعن 

على الرغم من ىذه العوامل الثبلثة، اليت اٗتذت  (التحمل)أك ١تدة معينة  (القدرة)بطريقة سريعة  (القوة)
بشكل فردم، ٢تا تأثَت ضئيل على القدرة الوظيفية، كاف اٞتمع بُت ىذه العناصر يؤثر على القدرة الوظيفية 

(Béland, 2007, p, 9) 

 : لهذه المرحلةاألمراض المصاحبة . 2.2
الذْتة الصدرية 

ضغط الدـ كتصلب الشرايُت 
 . القيض ا١تزمن كأمراض اٞتهاز ا٢تضمي

التهابات القصبة ا٢توائية 
 (1983عزت سيد اٝتا عيل ) اإلصابة

 

 :المسنيناألمراض كاالضطرابات كالنفسية لدل  
 :لدل المسنيناالضطرابات الوجدانية  
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حيث يعاٗب ا١تريض من دكرات مرضية يكوف فيها أحيانا مكتئبا كأخرل طبيعيا ٍب ينتقل إٔب 
حالة من الزىو كاالبتهاج أك ا٢توس كاالكتئاب ُب أشكالو ا١تختلفة كذلك شائع اٟتدكث بُت ا١تسنُت 

 : الفقراء
 مجموعات من االكتئاب 3يشار الى 
أف الشيوخ ٯتيلوف إٔب الشعور بالتعاسة بسبب الظركؼ اليت يبلقوف :االضطرابات ا١تزاجية ا٠تفية .ا 

 . اْب...فيها الكثَت من ا١تتاعب ا١تالية أك فقد األقارب أك اٟتزف على ا١تفقود 
يشَت لفظ العصاىب إٔب اٟتاالت اليت ٭تدث فيها االكتئاب عن : االكتئاب العصاىب كالتفاعلي . ب 

كلفظ التفاعلي إٔب حاالت ...خلفية متأصلة من رد الفعل العصاىب مثل حاالت الذىوؿ أك ا٠توؼ 
كَب .ٖتدث فيها االكتئاب بعد أك مع اٟتزف على فقيد أك الذم ٭تدثو فقد ا١تاؿ أك متاعب اجتماعية 

  .. كلتا اٟتالتُت يشكو ا١تريض من شعور بالتعاسة ك٬تد صعوبة ُب النـو
يتميز االكتئاب الداخلي أك العصيب بأحاسيس ذاتية بالتعاسة الشديدة :االكتئاب الشديد . ج 

كخاصة ُب الصباح كما يتميز بتباطؤ عقلي كجسما٘ب كاضطراب شديد يظهر عادة عند االستيقاظ 
كفقداف االىتماـ كعدـ القدرة على الًتكيز مع ..من النـو مع فقداف الشهية كنقص الوزف كاإلمساؾ 

 .أفكار سوداء كاعتقادات ك٫تية
 لمسنعصاب ا 

ف بعض الناس بطبيعتهم ٢تم شخصية صعبة ا١تراس ك٢تذا السبب فهم عرضة للنبذ إذا أصبحوا إ
ُب حالة يضطركف فيها إٔب االعتماد على الغَت كمن األعراض الشائعة اليت تنتج عند النبذ كما يصاحبو 

  :نذكر منها من نعاسة
كىو عرض شائع من أعراض االكتئاب كاف كاف كثَتكف من كبار السن يبدك : لضجر كالتملل ا  •

عليهم الضجر ألسباب أخرل كالتملل ُب أثناء النهار ٯتكن أف يتسبب ُب قدر كبَت من الضيق 
اما إذا جدث ليبل فاف ىذا الضيق يصاحبو قلق ٨تو سبلمة ىؤالء ا١تسنُت خوفا ..للمحيطُت هبم 

  . عليهم من السقوط كإصابة أنفسهم باألذل
كمثل ىذه اٟتالة تسبب القلق إذا .ىو ترؾ ا١تنزؿ مع كجود احتماالت الضبلؿ :الشركد أك الهواـ   •

  . كمن أسباهبا الضجر ا١تصحوب باالكتئاب زيادة بعض أمراض ا١تخ...حدثت ليبل 
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كعدـ التحكم لدل ا١تسنُت قد يكوف ُب البوؿ أك التربز أك كليهما كىذه الظاىرة  : عدـ التحكم  • 
  . ما تسبب االمشئزاز لدل األىل كا١تريض نفسو ٮتالطو شعور بالضيق كقد تنهار ركحو ا١تعنوية

 لمسنذىاف ا
يسمى خبل الشيخوخة أك خرؼ الشيخوخة كفيو يصبح الشيخ اقل استجابة كٯتيل إٔب التذكر 

نسبة ذىاف .حكاية ا٠تربات السابقة كيبلحظ نقص الشهية للطعاـ كاألرؽ كا٫تاؿ النظافة كا١تظهر 
سعد جبلؿ د ت ) . (ُب األلف للرجاؿ( 0.6) ُب األلف للنساء ك( 0.8 )الشيخوخة ال يتعدل 

221-223)  

 ىذه المرحلةكمن أنواع الذىاف في  
  .ا١تسنُتعنة  

  . ة تصلب شرايُت ا١تخفع 
 ا١تسنُت فصاـ

 .  الوجدا٘با١تسنُتذىاف  
 المسنأسباب كمشكالت . 3.2

  .  مثل التدىور كالضعف اٞتسمي كالصحي العاـ كخاصة تصلب الشرايُت:أسباب حيوية  .
ىذه ا١ترحلة  فقد يفهم بعض الناس أف ا١تسنُتمثل الفهم ا٠تاطئ لسيكولوجية  :أسباب نفسية .

 ٯتشى متثاقبل ماداـ قد كىن العظم منو كاشتعل الرأس شيبا ككذلك تؤثر األحداث ١تسنمعناىا أف ا
  . مسنُتاألليمة كا٠تربات الصادمة على اٟتالة النفسية لل

منها التقاعد كما يرتبط بو من نقص الدخل كزيادة الفراغ كسبب للمشكبلت :أسباب بيئية  .
النفسية من األسباب البيئية التغَت ُب األسرة كزكاج األبناء كتفكك الركابط األسرية كضعف الشعور 

 .١تسنُتبالواجب ٨تو ا

 

 :المسنينأىم التغيرات التي تصاحب مرحلو .4.2 
التغير العضوم . 1.4.2 

الطوؿ ك لوف العينُت :ىي أحدل احملددات الرئيسية للحياة ُب أبعادىا ا١تختلفة مثل   :الوراثة .
  كقابلية اإلصابة بأمراض معينة مثل السكر كالصلع كمتوسط عمر الفرد
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لكل مهنة اثارىا على ا١تشتغلُت هبا كىذا يفسر لنا كثرة امراض القلب كالتهابات اٟتنجرة  :المهنة .
  . لدل ا١تعلمُت كارتفاع نسبة الركماتيـز بُت الفبلحُت كارتفاع السل بُت ا١تشتغلُت بصناعة النسيج

دلت األْتاث اليت أجريت على الفئراف نقص الغذاء عن اٟتد اٟتيوم التزاف اٟتياة يبكر  :الغذاء .
  .  كاف زيادة الغذاء ذلك اٟتد يؤدل إٔب الشيخوخة ا١تبكرةا١تسنُت

تواترت نتائج التجارب ا١تختلفة على اف كثرة استخداـ ال عضو :تنشيط األجهزة العضوية ا١تختلفة .
من أعضاء اٞتسم البشرل يؤخر شيخوختو فلكل جهاز عضوم مرحلة يصل فيها غلى ذركة قوتو ٍب 

  .مرحلة ا١تسنينحدر بعدىا إٔب 
  . البيئة تؤثر فدل معدؿ التغَت العضوم ُب الكائن اٟتي خاصة ُب طفولتو كشيخوختو .

التغير االجتماعي  . 2.4.2
تضعف العبلقات  .مرحلة ا١تسنُتيزداد اىتماـ الفرد بنفسو كلما تقدمت بو السن ٨تو 

 كمعارفو ٍب يزداد ىذا االنكماش حىت تصبح دائرة نشاطو قاصرة على العبلقات ا١تسناالجتماعية بُت 
  .السرية احملدكدة

 بزكاج أبنائو كموت احد ا١تسن مرحلة العزلة كالوحدة كيزيد من عزلة ا١تسنُتلذا تصبح مرحلة 
كتعاٗب السيدات من الوحدة أكثر من الرحاؿ كذلك الف العمر ٯتتد هبن .الزكجُت كتناقص أفراد جيلو 

  حىت يتجاكزف مدل حياة الرجاؿ
 بأكالده عن عبلقتو بأحفاده فيلجا إليو أبناء أبنائو ليحميهم من ثورة األب ا١تسنٗتتلف عبلقة 

فؤاد البهي ) . كغضبو ك يهرعوف إليو ُب مشكبلهتم كىكذا ينشا نوع من الصداقة بُت جيلُت ٥تتلفُت
 ( 1975السيد 

قد يكوف لدل ا١تسن الشعور بعدـ القيمة كالشعور إف اآلخرين ال يقبلونو كقد يعـز على 
حيث يقوؿ ..كالشعور بقرب النهاية فقد يعيش الشيوخ كأهنم ينتظركف ا١توت كيتحسركف  .االنتحار
  : الشاعر

  بكيت على الشباب بدمع عيٍت

  . فلم يغن البكاء كال النحيب

  ( 1984حامد زىراف )  .  الشباب يعود يوما فاخربه ٔتا فعل ا١تشيبيا ليت 

المراحل التي يمر بها المسن للوصوؿ إلى التوافق . 5.2
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إذا كاف التوافق النفسي لدل ا١تسن يعٌت التغَت ُب السلوؾ من اجل التوافق بنجاح مع تغَتات 
فاف ىذه العملية ٘تثل ردكد فعل ...ا١توفق االجتماعي الذم يواجو ا١تسن بعد كصولو سن الشيخوخة 

 .كٯتكن تقسيم ىذه العملية إٔب ٜتس مراحل..إزاء
  التوافقتغيرات. 1.5.2
مرحلة التوافق كىى ا١ترحلة األكٔب ال التوافق مع ا١تواقف السابقة كالظركؼ اٞتديدة يظهر عند  

 . ا٩تفاض الطاقة كا٩تفاض ا١تركز االجتماعي:االنتقاؿ إٔب مبلمح معينة لكرب السن مثل 

: اإلثارة أك اإلحباط 
 ىي أف يقـو الفرد بالتخطيط ٢تا ك٭تاكؿ توقع مرحلة ا١تسنُت أف االستجابة ا١تعتادة ٟتلوؿ 

غَت أف كثَتا بدال من أف ٭تدث االستثارة كالتحدم للتوافق يشعر  .التوافقات اليت سيتطلبها التغَت
 . الفرد باإلحباط

ٯتيل اإلحباط ُب البداية إٔب زيادة دافع الفرد ٨تو التوافق مع ا١توقف كاف الفرد عندما : عدـ التوافق 
 . يتقاعد قد يشعر بالقلق

توىم :كمن أمثلتو .نوع من السلوؾ ال يشبع ٘تاما اٟتاجات الفردية كاالجتماعية للفرد :سوء التوافق  .
ا١ترض كإدماف ا٠تمر 

 1987ىدل قناكل )كثَت من ا١تسنُت يصلوف إٔب مرحلة التوافق دكف ا١تركر بسوء التوافق:إعادة التوافق  

) 
 

رعاية المسنين 
  :أىمية رعاية المسنين

إف رعاية ا١تسنُت تعد ضركرة تفرضها طبيعة العصر اٟتديث الذم يتميز بارتفاع متوسط 
٦تا أدل إٔب ٘تيز ىذا . األعمار نتيجة للتقدـ الصحي كما يتضمنو ذلك من إجراءات كقائية كعبلجية

 .القرف بظاىرة تزايد فئة ا١تسنُت بُت سكاف اجملتمعات
كقد ٠تص أحد الباحثُت جوانب االىتماـ اليت ٬تب اف تسخر ٠تدمة قضية ا١تسنُت ُب األبعاد 

 : اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتإب
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ف التنمية االقتصادية كاالجتماعية لكافة البلداف النامية لن تتحقق ٢تا إال إذا كجدت الصيغة إػ 
التنموية اليت تستفيد من مشاركة ىذه الثركة ا٢تائلة من مسنيها ُب قول العمل، بعد أف أدل التقدـ 

العلمي إٔب استمرار الصحة البدنية كالعقلية لئلنساف ١تراحل عمرية متقدمة، كبعد أف تراجعت أعراض 
 .الشيخوخة سنوات طويلة إٔب الوراء

ػ إف متوسط طوؿ العمر ا١تتوقع يتزايد بشكل خاص ٦تن يبلغوف سن الستُت مع تقدـ ملحوظ 
 .ُب اٟتالة الصحية كالبدنية كالنفسية كالعقلية، ٦تا يؤكد على أ٫تية رعاية ىذه الفئة

تتمثل ُب أبسط صورىا ُب تقدٙب خرباهتم كإرشادىم . ػ ا١تسنوف يؤدكف كظيفة اجتماعية حيوية
 .١تن حو٢تم ُب كافة جوانب اٟتياة، كمن ٍب فهم ثركة بشرية ال غٌت عنها ألم ٣تتمع يسعى إٔب النمو

ػ إف الواجب الديٍت كاألخبلقي كالقيمي يلـز علينا أف نقدـ مساعدتنا ١تن أفنوا عمرىم ُب 
 .خدمة اجملتمع، كبالتإب فهم ُب حاجة إٔب أف نوليهم رعايتنا كاىتمامنا

ػ إف االىتماـ با١تسنُت كرعايتهم إ٪تا ىو بعد إنسا٘ب فبل يصح اعتبارىم كمان مهمبل كيتعُت 
قدما ُب االعتزاز هبم كأفراد شاركوا ُب مراحل التقدـ كاإل٧تازات اليت أحرزىا اجملتمع من خبلؿ 

 .جهودىم
 دكر الدين كاالسره كرعاية المسنيين . 3

اإلسبلـ ليس عقيدة فحسب؛كلكنو نظاـ اجتماعي ينظر إٔب اجملتمع ككل كال يكتفي بوضع القوانُت 
كالقواعد كلكنو يسرع أيضا لؤلخبلقيات كالزكاج ك٥تتلف العبلقات االنسانيو كمن ٍب ال تعجب إذا 

كانت رعاية األبناء لآلباء كاألجداد من ا١تسنيُت قد تلقي أ٫تيو عظمى ُب الشعائر الدينية كاالسبلميو 
كقضى ربك اال تعبد اال إياه كبالوالدين احسانا أما يبلغن عندؾ " كمن دالئل ذلك قوؿ اهلل تعأب

الكرب احد٫تا أك كبل٫تا فبل تقل ٢تما أؼ كال تنهر٫تا كقل ٢تما قوال كرٯتا كاخفض ٢تما جناح الذؿ من 
 "الرٛتة كقل رب ارٛتهما كما ربيا٘ب صغَتا

كُب حثو على التكافل االجتماعي كالًتاحم بُت الناس قوؿ اٟتق تبارؾ كتعأب ُب سوره البقرة 
يسألونك عما ينفقوف قل ما أنفقتم من خَت فللوالدين كاالقربُت كاليتمى كا١تساكُت كابن " 125االيو 

قد  "ا١تصَت ف اشكر ٕب كلوالديك إٕب أ"  تعأب:كقولو "السبيل كما تفعلوا من خَت فاف اهلل بو عليم
أكصى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب كثَت من األحاديث النبوية برعاية الوالدين كبر٫تا كمن ذلك 
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رغم انف ٍب رغم انف رجل أدرؾ أبويو أك كبل٫تا "عن أىب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسم انو قاؿ
 "عند الكرب كٓب يدخل اٞتنة

الكثَت من األحاديث اليت ٖتث ٚتيع ا١تسلمُت على رعاتو ا١تسنيُت كمن  "ص"ذكر الرسوؿ 
  :كقولو أيضا" ق من يكرمو عند سنوؿض الو  بما أكـر شاب شيخا لسنو اال ؽ"ص"ذلك قولو
كانت :كىكذا "ر با١تعركؼ كينهى عن ا١تنكرأـليس منا من ٓب يكـر صغَتنا كيوقر كبَتنا كم"

رعاية األبناء كاآلباء ا١تسنيُت من أىم التعاليم ألدينيو الىت يتمسك هبا ا١تسلم كمن ٍب كانت كاجبو 
 (1987ىدل ٤تمد قناكل. )عليو
 مسئوليو الدكلة في رعاية المسنيين .1.3
األسس التي يجب أف تستند إليها مسئوليو الدكلة في رعاية المسنين . 2.3
أف تضع أىدافا ٤تدده لتحقيق السعادة كالرخاء كاألمل لكبار السن كاف تأخذ باألسلوب  .أ 

العلمي ُب تدٙب خدمات رعاية ا١تسنيُت كدراسة اٟتقائق النفسية كالعقلية للمسنيُت كالظركؼ 
االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية اليت يعيشوف فيها كاالفاده من ا٠تربات الناجحة للدكؿ االخرم 

 .ُب ٣تاؿ رعاية ا١تسنيُت
أف تقـو ا١تؤسسات االىليو بدكر فعاؿ ُب اجملاؿ التعاك٘ب مع تقدٙب اإلعانات كاإلشراؼ ا١تإب  .ب 

 .من قبل الدكلة كا١تؤسسات ا٠تاصة

مراعاة حصوؿ كل شخص مسن على ما يتناسب حالتو كمكانتو االجتماعية كلذا ٬تب أف  .ج 
يتوافر ٔتؤسسو الشيخوخة درجات كمستويات كمع ذلك البد أف يوضع ُب االعتبار توفَت فرص 

  :الرعاية كمعاكنو الدكلة على النهوض هبا

دكر الحكومة في رعاية كبار السن . 1.2.3
  توسيع مظلو التأمينات االجتماعية

 .التوسيع ُب إنشاء دكر كأنديو لرعاية ا١تسنيُت كتوفَت ا٠تدمات البلزمة لسعادهتم كرخائهم

 .ا١تداكمة بتقدٙب معلومات مفصلو دكريو من ا١تستفيدين من برامج الضماف االجتماعي

توفَت اإلرشادات ا٠تاصة بكرب السن كالكهولة لتكوف مرشدا كمعينا ٢تم ك١تن يقـو برعايتهم كذلك 
فيما يتعلق ٓتصوص العناية هبم ُب ا١تنزؿ كلتغذيو البلزمة ٢تم الرعاية عن طريق اختيار الغذاء 

 .ا١تناسب كالدكاء البلـز مع الوقاية من األمراض كالرعاية ُب حاالت ا١ترض
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 مسئوليو المؤسسات الخاصة .2.2.3
ا١تؤسسات ا٠تاصة عبارة عن ىيئات أىليو مستقلة ال ٗتضع لئلشراؼ ا١تباشر للدكلة بل تنشا 

أساسا نتيجة حاجو اجتماعيو ملحقو ٕتد ٢تا أصداء فيما يقبل عليو بعض االىأب أك بعض ا٢تيئات 
 .االجتماعية لسد مطالب تلك اٟتاالت ا١تلحة

  دكر المؤسسات الخاصة .3.2.3
 .االنشطو الًتك٭تية اليت تقدـ للمسنيُت كالندكات الدراسية كمعارض ا٢توايات ا١تختلفة

فرص الكسب كذلك باإلشراؼ على بعض الربامج العاده التكيف إلعادهتم إٔب سوؽ العمل مره 
 .أخرم

 .تقدٙب برامج مناسبة للمسنُت حيث ٬تدكف الفرصة الكتشاؼ كإبراز مواىبهم

دراسة كٖتسُت الظركؼ البيئية اليت ٖتيط با١تسنيُت كْتث ا١تشكبلت النفسية كالصحية كعبلج 
 .األمراض ا١تختلفة

 عيوب المؤسسات الخاصة .4.2.3
بعض ىذه ا١تؤسسات تبدأ بباعث انساٗب كلكنها تنحدر إٔب مستول االستغبلؿ كاٞترم كراء     
 . الربح

 غالبيو ا١تؤسسات ا٠تاص تكوف متعلقة بشخصيو منشئها فما أف ٯتوت تنحرؼ أىدافها

كيفيو رعاية ا١تسنُت اقتصاديا 
 :دكر الدكلة ُب رعاية ا١تسنيُت اقتصاديا :اكال

مظلو التأمينات االجتماعية  -
 ة عن رعامة عن ٚتيع الفئات العمريو من ىذا الشعب فكما أف الدكلو مسئوؿةالدكلو مسئوؿ

 .ا١تسنُتالطفولة فهي بنفس القدر مسئولو عن رعايو 
٤تمد أنور "كلعل نظاـ التأمينات االجتماعية ُب مصر فريد ُب العآب كقد نوه الرئيس الراحل 

كادعوا اهلل أف .. أف اٞتهد الذم ًب اليـو ُب التأمينات رائع " بقولو1980ُب شهر مايو " السادات 
ك٬تب امن ا١تواطن ُب شيخوختو .. السنة ٔتظلو التأمينات على كل مواطن كمواطنو ٔتصر  ىذه٨تتفل

 "كُب مرضو كُب عجزه
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كالواقع أف احالو كل من بلغ سن الستُت إٔب التقاعد كاجباره على الكف عن ٦تارسو العمل ٬تعل 
 سنو على األقل بدكف عمل أك إنتاج لب عالو 20-15عددا كبَتا من أفراد اجملتمع يعيش طواؿ 

حق العمل كاف ا١تسنُت على اجملتمع الذم يعيش فيو مع انو كاف من كاجب القانوف إف يعطى ىؤالء 
يؤمن ٢تم اٟتياة حىت كلو بنفس قدر ا١تعاش ا١تهم أف يشعر ا١تسن ْتاجو اجملتمع لو كباف لو كظيفة 

 .ينفع هبا نفسو كاجملتمع فبل ٬تلس ينتظر ا١توت
توفير عمل للمسنين يتناسب مع قدراتهم  -

ليس كل ا١تسنيُت الذين يزيد عمرىم عن الستُت كليس كل ىؤالء غَت قادرين جسميا كعقليا 
على العمل أك منعزلُت ك٭تتاجوف إٔب مساعده اجملتمع بل غالبا ما ٧تد إف الغالبية العظمى من ا١تسنيُت 

  على درجو جيده من الصحة كالقوه
٬تب على الدكلو اف تنشى مكاتب لئلرشاد كالتوجيو النفسي لكبار السن ٟتياه ما بعد الستُت 

كتوجيههم أب انسب الوظائف كاألعماؿ اليت يعملوهنا بعد ا٠تركج أب سن ا١تعاش لزيادة دخلهم 
 اديسيشيا.مالكـو س) كالتغلب على الفراغ القاتل كحل مشكبلهتم النفسية كالقتصاديو

1982.) 
لقد أثبتت اإلحصاءات اف العماؿ الشباف أكثر تغيبا عن العمل من العماؿ ا١تسنيُت ففي 

من حوادث %50 عامل أتضح اف 613مؤسسو صناعية كربم ُب مؤسسو فرانكفورت يعمل هبا 
ىناىر "من العماؿ أكثرىم اقل من ا٠تامسة كاألربعُت % 20التغيب عن العمل قاـ هبا اقل من 

 1982:بانوفا

 :توسيع قاعدة المجانية فيما يتعلق بالمسن- 
مجاؿ العالج كالدكاء  . أ

فقد يتسٌت االتفاؽ عن طريق مدريو الشئوف االجتماعية بكل ٤تافظو مع الكثَت من األطباء ُب 
شىت التخصصات على توقيع الكشف باجملاف على عدد معُت من ا١تسنيُت كيتم االتفاؽ مع عدد أخر 

كبعمليو تنظيم بسيطة ٯتكن توفَت فرص كثَتة من العبلج ... منهم على توقيع الكشف بنصف االجر
 بل اف نفس الشئ ٯتكن اف يتم االتفاؽ عليو كإجراء العمليات اٞتراحية كصرؼ ا١تسنُتلعدد كبَت من 

الدكاء من الصيدليات 
مجاؿ الموصالت . ب
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 الًتحيب هبم ُب ركوب كسائل ا١توصبلت باجملاف اك ا١تسنُتكمن ابسط ما ٯتكن اف تقدمو الدكلو أب 
 احملتاج أب كل قرش ٙتن التذكرة ذىابا كعوده ُب ا١تسنكمن ا١تؤسف اف يدفع ،  بتخفيضات كبَتة

 . ا١توصبلت الىت ٘تتلكها باجملاف كحىت لو كاف بُت القاىرة كأسواف بقطارات الدكلو
 في مجاؿ كسائل الترفيو . ج

٬تب اف تنشا الدكلو اٟتدائق كا١تنتزىات قريبا من العمارات اٞتديدة كمراكز التجمع السكا٘ب 
ْتيث يقتصر ارتيادىا على األطفاؿ ككبار السن كلكي تتاح ٢تم فرصو كبَتة لقضاء كقت الفراغ 

 .القاتل
 :إعفاءات. د

تستطيع الدكلو إعفاء الشقق الىت يقطنها ا١تسنوف من الضرائب كٯتكن اف تقدـ ٢تم تسيهبلت 
  ُب شراء بعض اٟتاجات الضركرية بالتخفيض كذلك ضمانا الٝترارىم كحفاظا على مستقبلهم

 .دكر ا١تؤسسات ا٠تاصة ُب الرعاية االقتصادية للمسنيُت:ثانيا

 

خدمات  -
 ...٬تب على كل األفراد حسب ٣تاؿ عملو كٗتصصو اف يقدـ خدماتو الفردية للمسنيُت

فاألطباء كالصيادلة يقوموا بتقدٙب العبلج كالدكاء اجملا٘ب كلو اقتضى األمر ٗتصيص يـو باألسبوع 
للكشف على حاالت ا١تسنيُت الىت أعوزىا الفقر كٓب تعد تتمكن من دفع كشف العبلج اك شراء 

 .الدكاء
 .تبرعات -

ٯتكن للمسئولُت بدكر ا١تسنيُت االتفاؽ مع كثَت من ا١تؤسسات التجارية ا٠تاصة با١تبلبس 
 ٣تانا اك ١تسنُتكاالدكيو كغَتىا اف تتربع ّتزء من انتاجها كيتم التوزيع بالبونات الىت توزع على ا

 . بنصف الثمن كٯتكن اف يتم ذلك ُب سلع أخرل
كىناؾ الكثَتكف من أىل ا٠تَت الذين ىم على استعداد للمسا٫تة ٔتثل تلك ا٠تدمات 

االجتماعية كال شك اف شعبنا يسارع أب ا٠تَت كلكن تنقصو القيادات الىت ترفع اللواء ُب كثَت من 
 سيكولوجيو 1987ىدل ٤تمد قناكل). مرحلة ا١تسنُت٣تاالت الرعاية أالجتماعيو كخاصة ُب 
 (القاىرة. ا١تسنيُت مركز التنمية البشرية كا١تعلومات
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 الخدمات التركيحية للمسنيين  -
االندماج ُب االنشطو ا١تفيدة قد اثبت عبلقتو ْتسن التوافق كالشخص ا١تتوافق جيدا يكرس 

القراءة ا٢تادفة كاالشًتاؾ ُب األحداث التعليمية اك :عاده كقتا أطوؿ لبلىتمامات الفكرية كاٞتمالية مثل
الفنية غَت اف أىم عامل لنجاح التقاعد قد ال يكوف ُب االىتمامات الفكرية ُب حد ذاهتا فهو اىتماـ 

اف االىتمامات الفكرية مناسبة جدا للتقاعد ألهنا ال تتطلب موارد ..موجود من قبل كُب بعد التقاعد
مالية اك اجتماعيو كنو ٯتكن مزاكلتها رغم اال٨تدار ُب القول اٞتسمية 

أهنا بطبيعتها معهده لغرض : اف ا١تكتبة العامة كمصدر اشعاع ُب شئوف ا١تسنيُت مزايا متعددة
اف رسالتها ٦تتدة أب امكانتها ١تواجهو ايو احتياجات تربوية اك .. توفَت كعرض كاقراض ا١تواد كا١تراجع 

كلكي تؤدل ا١تكتبة دكرىا ا١تهم  اىتمامات أخرم كما أهنا مورد للمراجع كالكتب الىت ال تتوفر ٤تليا
ُب تربيو ك٘تكُت ا١تسنُت من قضاء كقت الفراغ اف توفر ١تتخصصى ا١تكتبة بعض ا١تعلومات كا١تعارؼ 
لكي يستطيعوا اف ينشطوا ُب ميداف ا٠تدمة ا١تكتبة للمسنُت كأشخاص ك٣تددين ينشئوف كيصنعوف 

 :كمن ا١تعلومات الىت ٬تب اف يعرفها متخصصوا ا١تكتبة ما يلي
 مبتكرين  -

اف أكؿ ما ٬تب اف ٭تيط بو ا١تتخصص جيد ىو اجملتمع احمللى الذم تقع فيو ا١تكتبة من حيث مشكبلتو 
اف يعرؼ ا١توضوعات كا١تسائل العامة ا١تتعلقة با١تيداف كصلتها باجملتمع كمدل تأثَت كل ذلك ُب   كاحتياجاتو

 .رسالو ا١تكتبة العامة
اف يعرؼ أيضا االحتياجات البدنيو كاالجتماعية كالطبية للمسنُت الذين يتقدموف ُب السن حىت 

  .يتسٌت لو توفَت الكتب ا١تبلئمة كغَتىا ُب ا١تكتبة العامة
 .  اف يدرؾ صعوبة اٟتركة عند ا١تسنيُت قد ٖتوؿ بينهم كبُت االفاده من ا١تكتبة

كىذه اٞتوانب مهمة ١تتخصصى ا١تكتبات العامة كذلك من اجل ٖتقيق خدمو مكتبو جيده 
 .للمسنُت

فقد يكوف برنامج ا١تكتبة لتعليم كبار السن كتثقيفهم كإشباع اىتماماهتم كميو٢تم من خبلؿ قضاء 
أفضل األكقات كلكن ّتانب ذلك البد اف يكوف العاملُت ُب ا١تكتبو العامو على درجو من العلم كاليقظة 

بالنسبة لكيفية إ٬تاد كتنشيط اٟتافز لدل كبار السن الستخداـ االمكانات ا١توجودة با١تكتبة العامو 
كمع ذلك فاف ىناؾ بعض األمور الىت تعوؽ ا١تكتبو العامو عن القياـ بدكرىا ُب ،  كا١تواظبة على ذلك
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االفتقار أب معرفو أفضل الطرؽ الىت بواسطتها تصل خدمات ا١تكتبو العامو أب  خدمو كبار السن مثل
أننا نفتقر أب الكتب ا١تطبوعة بالبنط العريض كالكتب ا١تشوقة لؤلشخاص احملدكد -  ا١تسنُت ُب الريف

 .الثقافة
 .األنشطو الرياضية

اف الًتكيب العضوم للمتقدـ ُب العمر قد فقد الكثَت من قدرتو على االستجابة للراحة ككذلك الف 
األمراض اال٨تبللية الىت تصيب اٞتهاز الدكرم الوعائي كاٞتهاز التنفسي تزداد مع التقدـ ُب السن فاف 

بعض االحتياجات تصبح ضركرية قبل مزاكلو ال تدريب جسماٗب عنيف بالنسبة لكبار السن فيجب أكال 
عرض ا١تسن لفحص طيب شامل كُب حالو التمرينات كاأللعاب اٞتماعية ٬تب اف يشرؼ عليها متخصص 

يعترب ا١تسن النشط مثَتا كافيا "79-60"كبالنسبة للمسنيُت الذين ال يتمتعوف باللياقة الكافية ، ماىر
كالواقع اف نوع التمرين الرياضي بالنسبة للمسنيُت ال تقل درجو  إلحداث بعض األثر التدرييب ا١تطلوب

 .فيجب اف يراعى التزايد من االنشظو التو فيقيو للعضبلت الكبَتة كالتقليل منها للعضبلت الصغَتة-شدتو 
اك ا١تغاطس الىت يضاؼ أب مائها اٟتار بعض األمبلح اك حامض :كذلك فاف اٟتمامات ا١تعدنية 
  كبالتإب تنحف اٞتسم كتساعد على انتظاـ الدكرة الدموية، الفحم تفيد فعبل ُب اذابو الفحم كحرقو

فاف الرياضة  :كىكذا فهو مفيد جدا بالنسو للشيوخ ا١تسنيُت ُب أزالو السمنة كالصحة العامو:٘تا التدليك
البدنيو كاأللعاب الرياضية ٢تا فوائدىا الكربل ُب الناحية الًتك٭تية ككقاية اٞتسم من االصابو ا١ترضية 

كيستطيع األشخاص الذين اليتاح ٢تم ٦تارسو الرياضة البدنيو كاأللعاب الرياضية ٯتكن االستعاضة عنها ..
كيلو مًتات الستنشاؽ ا٢تواء 6با١تشي يوميا ُب ا٢تواء الطلق ١تده ساعة مشيا جديا يقطع ا١تسن فيو مسافة 

 ينبغي اف تكوف األرض للمسنُتكذلك لو اثر كبَت ُب عدـ تراكم الدىن حوؿ اٞتسم كبالنسبة -النقي 
 .منبسطة ٦تهده

 :الخالصة
، كأنو من  من خبلؿ ٥تتلف اإلحصاءات العا١تية يتضح لنا أف نسبة ا١تسنُت تزداد يوما بعد يـو

األ٫تية أف تلقي ىذه الفيئة نفس القدر من االىتماـ كاليت توجهو اجملتمعات إٔب فئات الطفولة كالشباب، 
لذلك ٬تب توفَت ا٠تدمات كالربامج . كالشيخوخة  كاحدة من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو اإلنساف ا١تعاصر

كا١تؤسسات باإلضافة لبلعداد الكوادر ا١تؤىلة للعمل ُب ىذا اجملاؿ، كاليت هتتم برعايتهم كتقدـ ٢تم خبلؿ 
 .ىذه ا١ترحلة من حياهتم كل ما يعمل على تشجيعهم لئلنتاج ٔتا تسمح بو قدراهتم ُب ٣تاالت ٥تتلفة
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 تمهيد
يتغَت اٞتسم البشرم كتتغَت أجهزتو ا١تختلفة تبعا لزيادة عمر الفرد كتطوره ُب حياتو من الطفولة إٔب 
ا١تراىقة إٔب الرشد كأب الشيخوخة، يبلحظ على كبار السن البطء ُب ا١تشي بعد ما أنت ا٠تطوات سريعة، 

كتضيق ا٠تطي كيصغر مداىا، بعد أف كانت طويلة كنشيطة، كترتعش يد ا١تسن كأصابعو بعد أف كانت 
متزنة كقوية ككل تلك األمور اليت تؤثر على اٟتركة، ينعكس أثرىا على ا١تهارات اٟتركية، فمن خبلؿ ىذا 
الفصل سنحاكؿ أف نتطرؽ إٔب التغَتات اٞتسمية، كاٟتركية اليت يتعرض ٢تا كبار السن ُب ا١تشي كالتوازف 

 .كالتوافق 
 :المشي- 1

ا١تشي كاٟتركة صفة ال تنفك على اٟتياة كاألحياء ، كىو احد اٟتكات األساسية ليت يتعلمها الفرد 
ُب طفولتو كىي كسيلة أساسية كتنقلهن كا١تشي احد النشاطات األساسية اليت يقـو هبا الفرد يوميا كيعتمد 

بشكل رئيس على األطراؼ السفلية، كىو يعمل على نقل اٞتسم ُب الفراغ كمن خبللو يتم نقل ثقل 
اٞتسم من قدـ إٔب أخرل، كا١تشي من اٟتركات األساسية اليت يأخذىا كل فرد على أهنا حركة مسلم هبا 

 (194، ص 2008. عصاـ. د)كتتمثل ُب قدرتو على ا١تشي دكف تفكَت 
انطبلقا من أ٫تية ا١تشي كمتطلب أساسي كضركرم للحياة سواء كاف لؤلصحاء أك ا١ترضي حيث 

تشَت األْتاث كالدراسات إٔب أ٫تية ا١تشي كلياقة خاصة ٬تب أف يتمتع هبا اإلنساف على كجو العمـو 
إف حركة ا١تشي حركة طبيعية فطرية  (189، ص 2001إبراىيم . ٛتدم كد. د)كالوقاية من األمراض 

 كمن البداية ٬تب االىتماـ بطريقة تعليم الطفل ا١تشي حيث يراعي استقرار –يؤديها الطفل عقب كالدتو 
األمشاط بكاملها على األرض مع توجيو األصابع لؤلماـ، كدكف االنفصاؿ عن األرض كتكوف اٟتركة 

مع مبلحظة أف ركبة القدـ األمامية . لؤلماـ كتتصل القدـ األمامية باألرض قبل ترؾ القدـ ا٠تلفية لؤلرض
مثينة قليبل عن مفصل الرحبة، كيتحرؾ الذراعاف ك٫تا مفركدتاف من األماـ للخلف كما تتحرؾ الدقمي ُب 

عجرمة كسبلـ، ). خطُت متوازيُت مع مبلحظة أف تتحرؾ الذراع اليمٌت مع الرجل اليسرل ككذلك العكس
ا١تشي ىو نشاط معقد، ٬تب فقط مشاىدة طفل صغَت لنبلحظ الصاعب اليت ٯتكن  (63ف ص 2005

 .F. PLAS)أف يتجاكزىا ا١تاشُت كما دمج ا١تشي ُب ا١تستول البلإرادم سيكوف من اٟتكمة أف نقوؿ إٔب 

P. 1) 
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 ك Marey من قبل 19ا١تشي نشاط عادم درس من قبل ا١تيكانيكا اٟتيوية ُب أكاخر القرف 
Demeny عملهم كاف مصاحبا لظهور التصوير الفوتوغراُب ككركنوفوتوغراُب ىو حركة من أسبلؼ األنظمة 

 (Christophe G. 2004, p ; 16): للحركات اٟتالية
ا١تشي البشرم بتأكيد ىو اجملاؿ األقدـ كاألكثر  (Allard et al, 1997) عن Stéphaneكحسب 

 اجملاؿ ترتبط قوة التطوير لتقنيات القياس اٟتركي، على الرغم من أف قا١تعرفة ُب ىذ. دراسة ُب البيوميكانيك
 من خبلؿ 1836 ُب Werberكاحدة من أكٔب الدراسات البيوميكانيكية على ا١تشي تعود إٔب األخوة 

 .(Stéphane, 2005, p, 5)تطبيق القوانُت ا١تيكانيكية ٟتركة اإلنساف 
 انو ٯتكن تعريف ا١تشي كحركة تتكوف من (Bouisset & Maton, 1995) عن Stéphaneكتعرؼ 

انو يستخدـ تكرار تسلسل حركي  ((Perry, 1992ترٚتة كاملة للجسد، حركات دكرانية متتالية كتذكر عن 
  (Stéphane, 2005, p, 6)للجسم إتاه األماـ مع اٟتفاظ على التوازف 

ا١تشي البشرم ىو نشاط متقدـ، سبلمتو تعتمد على ٣تمع آليات الصيانة كالتنسيق بُت التوازف 
انو يعترب كظيفة حيوية للمسنُت، كىو يؤثر على االندماج االجتماعي كنوعة اٟتياة كما . كتنقبلت اٞتسم

أف حفظو ٯتنع االنعزاؿ كفقداف االستقبللية، كالتغَت ُب ا١تشي عملية ال تتسم بالية كاحدة ُب طب 
شيخوخة اٟتركي كاٞتهاز العصيب كأثار األمراض ا١تزمنة : الشيخوخة كىي نإتة عن عدة عوامل ٥تتلفة منها

(Cornillon, et al, 2002, p, 494). 
ا١تشي قبل كل شيء ىو الوقوؼ منتصباف ىو االسًتشاد التلقائي ا١تكتسبة أثناء النضج ا١تتزامن 

 .(viel, 2000, p, 68)للجهاز العصيب كاٞتهاز اٟتركي 
 إف ا١تشي كًتٚتة ٞتسم اإلنساف بأكملو حركة دكرانية (Outrequin ,1991) عن Faivreكما عرفو 

متتالية كموجهة، ىي نتيجة لنشاط متناكب للطرفُت السفلينن ضمانا بذلك اٟتفاظ على التوازف كالدفع 
(Faiver, 2003, p. 21) تدىور اٞتهاز اٟتركي يؤدم إٔب صف طاقة أثناء ا١تشي ٦تا ٯتكن أف ينسب تشبع 

 .(viel, 2000, p, 146). سعة االيض ا٢توائي للشخص
 :المشي الطبيعي -1-1

سرعة ا١تشي التلقائي ٘تثل ا٠تاصية الفيزيولوجية لكل شخص، إهنا تتوافق مع التوازف األمثل بُت 
 .(viel, 2000, p, 144)العمليات العضلية الديناميكية كعناصر ا١تقاكمة أك القصور الذاٌب للحركة 
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القشرة، ٖتت ) ا١تشي ىو حركة مقعدة، تعمل على استخداـ التنسيق بُت اٞتهاز العصيب ا١تركزم 
العضبلت، العظاـ )كاٞتهاز اٟتركي ( األعصاب)كاٞتهاز العيب احمليطي  (القشرة ا١تخيخ، اٟتبل الشوكي

 .(ا١تفاصل
ٯتكن  (النظاـ الدىليزم)ا١تشي يعتمد أيضا على التوازف الذم ينظمو ا١تخيخ كاألذف الداخلية 

١تختلف االضطرابات الوظيفية إعطاء إنذار مثل التنميل، فقداف اإلحساس ُب األطراؼ السفلية التوازف 
الغَت مستقر، انعداـ التنسيق، السقوط ا١تتكرر، تصلب أك ضعف  ُب احد الساقُت أك ال تستجيب 

 .لؤلكامر
كل فقداف كظيفي للمشي يعد عائقا للحياة اليومية كنوعية اٟتياة للشخص ا١تسن ك٦تا يؤدم إٔب 

زيادة خطر السقوط كا٩تفاض ُب ٦تارسة النشاط البد٘ب، ٢تذا السبب القدرة الوظيفية تقيم دائما عند 
٬تب أف يكوف كبار السن قادرين على التكيف كفق السرعة . الشخص ا١تسن حسب قدرتو على ا١تشي

 (Béland, 2007, p, 14)كأرضية ا١تشي، كا١تسافة ا١تقطوعة كفقا ٟتالتهم الصحية 
كمن فاد ا١تشي بغض النظر عن الشدة اليت ٘تارس عليها، منخفضة أك متوسطة، فاف ا١تمارسة 

ا١تنتظم للمشي لو تأثَت على القدرة الوظيفية، ا١تشي ىو ٘ترين كامل ألنو يتطلب من اٞتسم ا١تزيج من القوة 
 .العضلية كأيضا التنسيق، التوازف، كالتحمل العضلي كالقلب كالشرايُت

 :معايير المشي- 1-2
من ا١تهم جدا العمل على تعلم مهارات ا١تشي مثل السرعة، طوؿ كانتظاـ ا٠تطوات كقد تبُت أف مشاكل 

، كٯتكن أف يؤدم كذلك را١تشية ٯتكن أف تؤدم إٔب ا٠توؼ من السقوط، كالسقوط مع اإلصابة بالكسو
 كتعترب سرعة (geneviéve, 2011, p, 26)إٔب فقداف الثقة كفقداف االستقبللية، كا٩تفاض نوعية اٟتياة 
 القوة العضلية (Béland, 2007, p. 17)ا١تشي أحسن كسيلة ١تعرفة القدرات الوظيفية لدل ا١تسنُت 

لؤلطراؼ السفلية ىي ا٢تدؼ الرئيسي ُب تقييم القدرة الوظيفية، األطراؼ السفلى ىم ا١تنتجُت للحركات 
ك٢تم تأثَت مباشر على استقبللية ا١تسنُت عضبلت األطراؼ السفلى مثل عضبلت الباسطة للساؽ 

مهمة ألداء ٥تتلف أنشطة اٟتياة اليومية مثل ا١تشي، صعود  (عضبلت رباعية الرؤكس)كعضبلت الركبة 
 .(Béland, 2007, p. 22)السلم، القياـ من الكرسي 

القدرات الوظيفية مرتبطة عادة باألطراؼ السفلية، القوة كالتحمل العضلي لؤلطراؼ السفلى ٢تا 
تأثَت مباشر على استقبللية ا١تسنُت، لضماف أحسن استجابة لؤلطراؼ السفلى، عنصر التنسيق كالتوازف 
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 ,Béland, 2007, p). ا١تشي ىو أحسن كسيلة ضد الشيخوخة لضماف االستقبللية. يتحسناف ٫تا أيضا

.  ا١تشي ىو ٪توذج ٠تاصية اٟتركة اليت تتطلب سبلمة ا١تسارات اٟتركية، ا١تخيخ، الدىليزم كا١تستقبلت(23
 :كتشارؾ ثبلثة أنظمة ُب ا١تشي

 :النظاـ المضاد للجاذبية- 1-2-1
ىذا النظاـ يعمل على اٟتفاظ على ا١توقف االتصإب ا١تضاد لتأثَت اٞتاذبية األرضية، إهنا تعتمد على 
النغمة العضلية للعضبلت ا١تقاكمة للجاذبية، عند اإلنساف ىذه العضبلت ىي العضبلت الباسطة لؤلطراؼ 

سفح القدـ، التيهي ُب األذف : مستقببلت ىذا النظاـ تأٌب من. السفلية كالعضبلت احمليطة بالنخاع
 عضلية رد فعل ىذه ا١تستقببلت تبُت ضركرة التنبيو لفح القدـ لتفعيل النغمة –الداخلية، مستقببلت الوثر 
 (Collectif Gériatrie, 2000, p. 41)العضلية ا١تقاكمة للجاذبية 

 :نظاـ إنتاج الخطوات- 1-2-2
إنتاج ا٠تطوات ىو نشاط إيقاعي من خبللو كزف اٞتسم يتناكب من طرؼ سفلي لؤلخر عن طريق 

 .(CNEC. 2010, p. 146)االرتكاز البسيط 
 سنة كبنسبة 80 ك 71 بُت %20 سنة، كبنسبة 70 ك 61 بُت%10تنخفض بنسبة : سرعة ا١تشي- 

إذا تنخفض سرعة ا١تشي بشكل عاـ مع التقدـ ُب السن، فاف السرعة .  سنة90 ك 81 بُت سن 30%
 سنة 63 ُب السنة حىت %0.2تًتاجع بنسبة  (تسمى ا١تر٭تة)السرعة التلقائية . القصول ىي األشد تضررا

 .(viel, 2000, p. 93) ُب السنة %1.6ٍب بنسبة 
  %17 إف اال٩تفاض النهائي لسرعة ا١تشي يكوف بُت (Rouanne et al, 1993) عن Vaillantكحسب 

 كبار السن، كقد ثبت كجود عبلقة كثيقة ةا١تشي ىو مؤشر جيد على استقبلٕب.  حسب الشخص20%
 .(Vaillant, 2004, p. 40). بُت أداء التوازف كسرعة ا١تشي

 
 :التوازف- 2

ينشأ عندما يتعرض  (الدكار)لقد عرؼ اإلنساف من أالؼ السنُت إف اإلحساس بفقداف التوازف 
٤تمد إبراىيم . د) 1723غَت أننا ٓب نكشف ذلك إال منذ عاـ  (٘تايل/ تأرجح)اٞتسم لبعض أنواع اٟتركة 

 (.137، ص 2003
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 تعٍت حتما صورة ا١تيزاف العادم ٔتكيالُت بكتل متساكية، (aequus-libra)الكلمة البلتينية لكلمة التوازف 
 .(Arnaud. 2007, p. 19)كىو نفسو ا١تفهـو النابع من قوانُت الفيزياء 

تعريف التوازف ىو القدرة على اٟتفاظ أك استعادة اٞتسم ُب كضع الوقوؼ أثناء اضطراب استقرار -1.2
اٞتسم كىذه القدرة تشمل اٟتفاظ على ىذا الوضع أثناء التنقل، كتغيَت االٕتاه أثناء كضع الوقوؼ الثابت 

(Béland, 2007, p. 8) التوازف ىو الثبات مباشرة عند الوقوؼ، التوازف ىو ٤تاكلة البقاء تابتا سواء عند 
 .الوقوؼ أك اٞتلوس أك اٟتركة، كعدـ القدرة على اٟتفاظ على التوازف ٯتكن أف ينجم عنها خطر السقوط

التوازف ىو كظيفة حسية حركية تشمل حلقة تضم ا١تستقببلت الطرفية الواردة كالصادرة إف الشيخوخة احد 
 كتعرفو (Dr. Caroline, 2009, p8)ىذه العناصر يؤدم إٔب اضطرابات ُب كضع اٞتسم كالتوازف كاٟتركة 

jacqueline عن (massion, 1989) التوازف ىو كظيفة حسية حركية من خبل٢تا اإلنساف أك اٟتيواف ٭تافظ 
 ديناميكية، يسمح باحملافظة تابت ىاكعلى حالة االتزاف ُب كل الوضعيات اٟتركية سواء كانت حركات 

 .(callier et al, 1998)على كضع اٞتسم، كتبات االتزاف ك أكضاع اٞتسم ُب الفراغ 
التوازف ىو كظيفة تسمح باٟتفاظ أك العودة إٔب كع الوقوؼ منتصبا لدل اإلنساف، حسب الظركؼ 

ىو كظيفة متعددة األ٪تاط تلقائية التعويض . اليت تواجهو مثل ا١تشي أك اٟتركات األخرل ا١تزعزعة لبلستقرار
(Nyabenda, 2004, p. 10). 

إف اٞتسم اإلنساف أثناء الوضع االتصإب يكوف ٖتت تأثَت قوة خارجية كخاصة اٞتاذبية للبقاء ُب 
حالة اتزاف ٔتعٌت ٕتنب السقوط من الضركرم أف يكوف اإلسقاط على األرض ١تركز تقل اٞتسم ضمن 

التوازف ىو . قاعدة الدعم، األجهزة اٟتسية تعلم اٞتسم بالظواىر ا٠تارجية كعن اٟتالة اليت تواجهد فيها
النظاـ الذم يتحكم ُب العبلقات بُت مركز الثقل كقاعدة الدعم لضماف البلٝتة أثناء الوقوؼ كالتنقل 

(Claude & Hobieka, 1999, p. 558) ىو عملية من خبل٢تا اٞتسم ٭تافظ على مركز ثقلو داخل قاعدة 
 .(Rose, 2009, p. 4)االرتكاز 

النشاطات اليت تتطلب تغَت ُب . ىناؾ نوعاف من التوازف، التوازف الثابت كالتوازف الديناميكي
مثبل ا١تشي ىو أحسن طريقة تدريبية ليس لتحسُت . الوضعية كالتغَت ُب االٕتاه يعترب توازف ديناميكي

التحمل كإ٪تا كذلك لتحسُت التوازف إذا كاف التدريب على ا١تشي ُب حديقة أك على طريق فيو عوائق 
توازف، كلكنك تنتقل بالنسبة لشخص الذم يشاىدؾ من خارج القطار، كٯتكن كصف ىذا التوازف 

 .(paul allard & jean – pierre, 2000, p. 254)كاالستقرار كمتبدؿ االستقرار حسب البيئة 
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 :فيزيولوجية التوازف- 2-2
حيث الرسائل اٟتسية اليت تقدمها الرؤية، اٞتهاز ا٢تليزم ُب األذف " التحكم الوضعي للجسم"ىو 

الداخلية كاٟتس العميقة لؤلطراؼ السفلى، ٔتا ُب ذلك ا١تخ كا١تخيخ، تثَت رد فعل احملرؾ الذم يسمح للفرد 
 .(INPES ? 2005, p. 130)باٟتفاظ على كضع الوقوؼ كالتحرؾ بشكل طبيعي 

التوازف ىو قوة تؤثر على اٞتسم بشكل مستمر كبشكل ٭تافظ على االستقرار، نشاط الدماغ يتلقى 
معلومات كثَتة مرتبطة بالنظاـ السمعي البصرم كالعضلي، اإلشارات ا١ترسلة من قبل اٟتواس اليت من شاهنا 

أسفل )منع الدماغ من اختبلؿ التوازف كتكوف االستجابة عن طريق تقلصات عضلية كالعضبلت الثابتة 
 .لئلعادة التوازف إٔب اٞتسم  كاستعادة االستقرار (الظهر، االرداؼ، البطن

 :المخيخ- 2-2-1
يرتبط ارتباطا كثيقا با١تهارات اليت ٖتتاج إٔب تناسق الوصبلت كالسباحة كا١تشي كىو مسؤكؿ عن - 1

. د). التوافق كخاصة اٟتركات الثنائية، كلو دكر  مهم ُب ضبط التوازف كشكلو بيضوم كيكوف اصغر من ا١تخ

 .(705، ص 1998قاسم حسن، 
يوجد ُب اٞتزء السفلي لتجويف اٞتمجمة، كيتكوف من القشرة الرمادية ا٠تارجية كاأللياؼ البيضاء -2

بالداخل، كىو يقـو باستقباؿ اإلشارات العصبية عن كضع اٞتسم ُب الفراغ من القنوات ا٢تبللية ُب األذف 
ككذلك يستقبل اإلشارات العصبية من العضبلت كا١تفاصل كاٞتلد، كيقـو ا١تخيخ بوظائفو ا١تختلفة ُب 

التوافق بُت اٟتركات اإلرادية، كما يلعب دكرا ُب احملافظة على النغمة العضلية، كُب األفعاؿ كالصوؿ 
 –ا١ترسلة إٔب ا١تخيخ من خبلؿ اٞتذكر الظهرية النخاعية  (اٞتلدية، العضلية، ا١تفصلية)ا١تعلومات الطرفية 

 .(viel, 2000, p. 89)٥تيخيو 
 :مختلف األجهزة الحسية التي لها عالقة بالتوازف- 2-3

 اٞتسدية، ةشيخوخة نظاـ التوازف كا١تشي إتو عن النظاـ الدىليزم كالنظاـ البصرم كنظاـ اٟتساسي
اليت تتعاكف ُب تسيَت االضطرابات الديناميكية النظاـ العصيب العضلي يؤثر ُب تنظيم كضع اٞتسم كالتوازف 
نتيجة لتأثَت السن الشيخوخة تؤثر على القدرات اٟتركية العامة، تنسيق اٟتركات كقدرات إنتاج الطاقة إٔب 

 .جانب ا١تقاكمة
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كل شخص يتمتع ٔتستقببلت حسية تدلو على إتاه القوة اليت يتعرض ٢تا، األنظمة الرئيسية اليت 
 – posuro اٟتركي –تشارؾ ُب تشقَت ا١تعلومات اٟتسية البلزمة للحفاظ على األنشطة كضع اٞتسم 

ciétiques (تغَتات ُب الثقل كالتسارع) ُب اٞتهاز الدىليزم. 
 إف األذف الباطنية ٖتول عضوا حسيا نتبو بوضع الرأس أك حركتو (Flourens)لقد اكتشف فركنس 

٦تا أدل إٔب البحث عن أجزاء األذف البانية ا١تختصة كعن كيفية ٖتويل اٟتركة أك الوضع إٔب تنبهات عصبية 
حسية، كلقد بينت نتيجة دراسات عديدة أف القنوات ا٢تبللية ىي األعضاء الرئيسية لبلستقباؿ كما 

 Ampullaeاكتشف أف أعضاء االستقباؿ للحركة كالتوازف ُب األذف الباطنية توجد ُب انتفاخات القنوات 
 (.138، ص ٤2003تمد إبراىيم . د)كُب بقع الشيكية 

من أف فقداف التوازف ٭تدث بسبب عدة أمراض أك عدـ الراحة مثل الدكخة، نقص النظر آك بعض 
 .Béland, 2007, p)األدكية، احمليط أك األشياء اليت تكوف على األرض ٯتكن أف تعيق ا١تسن أثناء ا١تشي 

 كىو يصيب معظم ا١تسنُت كينتج عنو سقوط ا١تسن على األرض مع ُب ذلك خطورة السقوط ١تا يسببو (8
من كسور يصعب عبلجها، ك٭تدث السقوط نتيجة خلل ُب ا١تستقببلت اٟتسية اليت تنقل ا١تعلومات عن 
حركة اٞتسم ككل ككذلك أجزائو كىذه ا١تستقببلت ىي العُت كجهاز التوازف باألذف ككذلك فاف ضعف 

كا٠تلل ُب ا١تستقببلت كضعف التوافق . التوافق العضلي العصيب قد يكوف عامبل مضافا بسبب السقوط
العضلي العصيب يؤدياف إٔب صعوبة حركة ا١تسنن كما أف ا٠توؼ من السقوط يؤدم إٔب قلة حركة ا١تسن 

 (.202، ص 2005عجرمة كسبلـ )
ُب طب الشيخوخة أسباب اضطرابات التوازف غالبا ما تكوف متعددة كمقعدة، كالعوامل ا١تسا٫تة 
تضاؼ إٔب التغَتات الفسيولوجية ا١تتعلقة بالسنن ٦تا يؤدم إٔب ٕتاكز عتبة اٟترجة لبلضطراب التوازف 

األسباب ا٠تارجية ترتبط . كغالبا ما ٭تدث السقوط، فمن التقليدم التمييز بُت األسباب اٞتوىرية كا٠تارجية
 .(E. mormont & laloux, 2003, p. 22)باحمليط كبأنشطة الشخص 

 :اضطرابات المشي كالتوازف- 2-4
اضطرابات ا١تشي كالتوازف شائعة بُت كبار السن، كىي السبب الرئيسي للنقص ُب ىذه الفئة من 

األسباب . إهنا ترتبط مع قسط كبَت باألمراض كالوفيات، ككذلك ا٩تفاض مستول الوظيفي. السكاف
الشائعة تشمل التهاب ا١تفاصل كىبوط ضغط الدـ االتصإب، ككن معظم اضطرابات ا١تشي كالتوازف تشمل 
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ترتبط معظم التغَتات ُب ا١تشي بسبب أمراض أساسية، ال ينبغي أف ينظر إليها . العديد من العوامل
 .(Brooke, 2010, p. 61)باعتبارىا نتيجة حتمية للتقدـ ُب السن 

٬تب تقييم ا١تشي كالتوازف لدل كبار السن الذين تعرضوا للسقوط باستخداـ إحدل الطرؽ ا١تتوفرة 
 تقييم اٟتركة القائمة tinetti، كاختبار Berg Balance Scale، كاختبار Timed up and Goمثل اختبار 
 .(Brooke, 2010, p. 64). (POMA)على األداء 

 عاما الستخداـ كسيلة 80إف اضطرابات ا١تشي كالتوازف تؤدم إٔب أكثر من ربع ا١تسنُت ُب سن 
 من %29 سنة، 74-65 من ا١تسنُت %14كُب دراسة أجريت مؤخرا، لوحظ خلل ُب . مساعدة لتنقل

 %25 من كبار السن األصحاء سقوط كل عاـ %30-20 عاما، ك 85 من %4 أكثر ك 75-84
 تسبب كسور، السقوط ىو السبب الرئيسي لوفيات %5من نتائج السقوط إصابات ٢تا تأثَت كبَت، ك 

 سنة، كالتإب ا١تسألة من حيث الصحة العامة 65الناٚتة عن اإلصابات الغَت ا١تتعددة لدل ا١تسنُت فوؽ 
كبَت جدا، كتشدد على أ٫تية التعرؼ على اضطرابات ا١تشي كالتوازف الذم يشكلو ا١تسنُت كالوقاية حيثما 

 .(Wider et al 2005, p. 59) التدابَت ا١تناسبة للحد من ٥تاطر السقوط ذأمكن ذلكن كأب اٗتا
 :السقوط- 2-5

ا١تنظمة العا١تية للصحة تعرؼ السقوط، بأنو نتيجة ألم حدث يؤدم إٔب السقوط الفرد رغما عنو 
 من 2/1 سنة ك 65 من ا١تسنُت أكثر من 1/3يقاؿ السقوط ميكانيكي ك٭تدث دائما عند ا١تسنُت 

ينجم عن السقوط ا٠توؼ من تكرار .  سنة يسقطوف على األقل مرة كاحدة ُب السنة85ا١تسنُت أكثر من 
 من %25ك  (االنتكاس) من حاالت السقوط ينجم عنو ا٠توؼ كتكرار السقوط %50السقوط، 

 النساء ىم الضحايا األكثر عددا بُت (Dr Cathrine et al, 2011)اٟتاالت ينجم عنو نقص ُب النشاط 
 .اآلثار اٞتسدية للسقوط متفاكتة تبعا للشخص. كبار السن

 :التوافق العضلي العصبي  -2

سنة 50/60  خفظ اٟتركة لدل األشخاص غَت ا١تدربُت ُب أعمار تًتاكح بُت writen.1977.41يرل  
فضبل عن تقليل اإل٧تاز اٟتركي، ففي ىذه ا١ترحلة ا١تتأخرة يظهر إ٩تقاض مستول التوافق اٟتركي ُب 

قاسم )اٟتركات اليومية كا١تسار اٟتركي الرياضي لدل األقراد غَت ا١تتدربُت، حيث يتم تراجع الزمن 
 ( 98ص.1998ىصُت،

  1977.10كما أثبت   writen. أف مراحل اٟتياة ُب ىذه ا١ترحلة
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 .  ٗتضع ا٢تبوط قابلية التوافق اٟتركي ك ا٢تبوط ٭تصل تدر٬تيا كلما إزداد العمر 
 أف ٖتسيُت صفة التوافق ُب ىذه ا١ترحلة ترتكز 1977سنة  (بريكمن)حسب ما جاء بو العآب 

على ٖتسُت التوافق العاـ عن طريق التمارين ام تشمل على بعض اٟتركات اإليعاقية ك التوازية ككذالك 
حركات رد الفعل ك مثاؿ على ذلك ربط بُت حركات رذ الفعل كمثاؿ على ذلك ربط بُت حركات الذراعُت 
كالرجلُت بإستخداـ إيقاع معُت ك غَت ذالك من التمارين  الرياضية اليت تساعد على ٤تافظة كٖتسُت صفة 

 (Writan g .1992p429)التوافق العاـ  

 

 :الخالصة

عادة ما تًتاجع القدرات اٟتركية لدل كثَت من االشخاص مع التقدـ ُب العمر ك للتغلب على ىذه 
ا١تشكلة،اكصى اختصاصي التمريض كبار السن بفحص لياقتهم البدنية ك تدريب قدرهتم اٟتركية بشكل 

 .مدركس من خبلؿ ٘تارين معّينة،قبل البدئ ُب أم نشاط حركي

كما ال ٯتكن ٖتسُت ىذه القدرات االّ بسبلمة االجهزة اٟتسية اليت ٢تا عبلقة هبذه القدرات لذا ٬تب 
 .ئفها ك تلعب دكر ُب ٖتسُت ك تطوير ٥تتلف القدرات اٟتركية ٢تذه ا١ترحلةاٟتفاظ عليها حىت تقـو بوظا
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.الربنامج التأىيلي اٟتركي ا١تقًتح من طرؼ مركز التأىيل- 7.2  
 األسس العملية لئلختبارات  - 8.2
 الدراسات اإلحصائية - 9.2

صعوبة البحث - 10.2  
 ا٠تبلصة 
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 تمهيد 
إف ٚتيع ا٠تصائص ك البيانات ك ا١تعطيات دكف معٌت ما ٓب ٖتلل ك تناقش كتقابل بالفرضيات كعليو 

 ُب ىدا الفصل إٔب ا١تنهج ا١تستخدـ ُب الدراسة ىذه كيفية اختبار العينة ،األدكات افالباحثالطالباف تطرؽ 
كالوسائل ا١تستخدمة ٞتمع البيانات ك إٔب أىم مراحل  الدراسة االستطبلعية ك االستنتاجات ا٢تامة اليت 
يعتمد عليها ُب الدراسة األساسية ،كما سيتم التطرؽ لؤلىم ا١تصاعب اليت تعرض إليها الباحثاف أثناء 

 . الدراسة ،لتليها الوسائل اإلحصائية ا١تستعملة ١تعاٞتة البيانات
 الدراسة االستطالعية  -1

بغرض حصر كإ١تاـ ّتميع اٟتقائق العلمية كالعملية ا٠تاصة ٔتوضوع الدراسة ٍب االتصاؿ بالدكتور 
كا١تشرؼ قصد ٖتديد ا١توضوع البحث ككضع خطة للعمل حيث الدراسة االستطبلعية بدأت ُب شهر 

  ك لقد نضمت اإلجرءات زيارة مركز 2012 بينما الدراسة األساسية ُب شهر ديسمرب 2012أكتوبر  
التأىيل التابع لبلدية مزغراف حيث ًب اإلتصاؿ بأمانة ا١تديرية أ ف استقبلنا  من طرؼ ا١تدير كبعدىا ٘تت 
ا١توافقة على إجراء الًتبص كاالختبارات، ٍب قاـ الطالباف الباحثاف بالتعرؼ على الطاقم الطيب ا١تتكوف من 
طبيب ككذا تقٍت سامي متخصص ُب التأىيل الوظيفي العبلجي ك ٘تت معاينة األماكن كالعتاد كالوسائل 

كاألجهزة ا١تكيفة قصد إعداد االختبارات ا٠تاصة  با١تصابُت بالشلل النصفي ك٘تثلت ُب اختبار ا١تشي 
 :كالتوازف كالتوافق العضلي العصيب ،ك قد تطرؽ الطالباف الباحثاف ُب ىذا البحث أب ا٠تطوات التالية 

 .معاينة األماكن ك العتاد ك الوسائل ك االجهزة ا١تكيفة ا١تتوفرة با١تركز  .1
 .ٖتديد الربنامج التأىيل ا٠تاص با١ترضى الشلل النصفي  .2
 . تقنيت اإلختبارات من خبلؿ األسس العلمية النتمثلة ُب الصدؽ كالثبات كا١توضوعية .3
 :الدراسة األساسية -2

 :منهج البحث.  1.2
 .يعترب ىذا البحث من بُت البحوث التجريبية اليت هتتم بفهم األداء ُب فعالية برنامج تأىيلي علمي

كعليو اعتمد الطالباف الباحثاف ُب ىذا البحث على ا١تنهج التجرييب كأداة ٞتمع البيانات، كُب ىذا 
أنو استقصاء ينصب على الظواىر "الصدد يقوؿ عوض بسيو٘ب كياسُت الشاطئ على ا١تنهج التجرييب 

التعليمية قصد تشخيصها ك كشف جوانبها لتحديد العبلقة بُت عناصرىا ك ذلك ّتمع البيانات ك ٖتليلها 
 (207-206ص1992عوض بسيو٘ب ك ياسُت الشاطئ )" كاستخراج اإلستنتجات 
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 البحث من البحوث التجريبية ا١ترتكزة على االختبارات ك ىو كأداة ٞتمع اٟتقائق ك البيانات -
  مجتمع ك عينة البحث2-2 

تعترب عينة البحث ُب البحوث التجريبية أساس األمر منو ك ىو ٪توذج الذم ٕترم الباحثوف كل ْتوثهم - 
-25)"الوقت ك الكلفة ك الصعوبة ٬تعل االستقصاء حوؿ جزء من اجملتمع أمر ٤تتـو "كُب الصدد أ٧ترس 

1997) 
ككما يعرؼ اٛتد بدر أهنا ىي ذلك اٞتزء من ٣تتمع اليت ٕترم اختيارىا كفق قواعد ك طرؽ علمية 

 (28ص1993أٛتد)ْتيث ٘تثلت اجملتمع ٘تثيبل صحيحا 
 مصابُت بالشلل النصفي األٯتن ا١تتواجد با١تركز إعادة التأىيل كقد إختَتت 8٘تثلت عينات البحث ُب -

 : سنة حيث 65ك 50بطريقة مقصودة تركاح سنهم ما بُت 
  مصابُت طبق عليهم الربنامج التأىيلي اٟتركي 04العينة التجربية تتكوف من -
  مصابُت 04العينة االستطبلعية  تتكوف من -
 مجاالت البحث .2-3
 اجملاؿ البشرم-أ

 مصابُت الشلل النصفي األٯتن أجريت عليهم اختبارات ك كانت 08مشلت عنيات البحث على 
 :العينة ا١تقصودة من االختبار مركز التأىيل اٟتركي ك كاف على النحو األٌب 

 65-50 مصابُت طبق عليهم الربنامج التأىيلي تًتاكح أعمارىم ما بُت 04العينة التجربية تتكوف من - 
 .سنة 

  مصابُت كأبعدت من الدراسة التجريبية       04العينة االستطبلعية تتكوف من - 
 اجملاؿ الزمٍت -ب

أكؿ لقاء كاف مع ا١تشرؼ ك عليو ٘تت ا١توافقة على موضوع الدراسة،حيث ًب ٚتع العينة ك٥تتلف 
 .ا١تصادر كا١تراجع كا١تعلومات النظرية ا١تتعلقة بالبحث كًب ترتيبها على ا١تنهج الصحيح 

 01/12/2012أب01/10/2012قاـ الطالباف الباحثاف بالدراسة االستطبلعية من
كذلك من أجل ثبات كصدؽ االختبارات ك الربنامج أما الدراسة التجريبية فقد ًب البدء ُب إجراءىا 

  17/03/2012 إٔب غاية 18/12/2012ُب الفًتة الزمنية ا١تمتدة ما بُت 
 اجملاؿ ا١تكا٘ب- ج
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 .مستغاٖب- ًب القياـ بالدراسة ُب ا١تركز التأىيلي اٟتركي إعادة التاىيل ٔتزغراف
  متغيرات البحث 2-4

 :اشتمل البحث على ا١تتغَتات الثبلثة التالية 
 ٘تثل ُب الربنامج التأىيلي اٟتركي : ا١تتغَت ا١تستقل  .أ 
ا١تشي ،التوازف ، التوافق العضلي العصيب ) ك٘تثل ُب ٖتسُت القدرات اٟتركية :ا١تتغَت التابع  .ب 

  (للمصابُت بالشلل النصفي

 : ا١تتغَتات احملرجة .ج 
ك٘تثلت ُب ظركؼ العمل كأماكن العبلج كفًتات إعادة التأىيل كالربنامج التأىيل كقد ًب ضبط تلك 
 .  ا١تتغَتات ْتيث أف العينة التجريبية ٗتضع للربنامج التأىيلي ُب ا١تركز التأىيلي كما أف ٢تما نفس اإلصابات

  الضبط اإلجرائي لمتغير البحث 2-5
إف نتائج البحث النهائية احملصل عليها ال ٯتكن أف ننسبها إٔب أسباب معينة إال إذا ٘تكن الباحث 

من ضبط ا١تتغَتات الصحيحة ك ُب ىذا االٕتاه قاـ الطالباف  الباحثاف ببعض االجرءات البلزمة لذلك 
 :ضبط بعض ا١تتغَتات اليت بإمكاهنا اف تغَت ٣ترل البحث ك كانت كما يلي 

 إقتصر البحث على األفراد ا١تصابُت بالشلل النصفي األٯتن-
 ضبط االختبار ا٠تاص بالتجربة االستطبلعية -
 ضبط العامل النفسي ك ذلك ٔتساعدة الطاقم الطيب ا١تشرؼ على ا١تركز -
 إجراء االختبارات دكف الضغط على ا١تختربين ك ُب نفس الظركؼ اإل٧تاز-
 :  أدكات جمع البيانات. 2-6
 ا١تصادر ك ا١تراجع باللغة العربية ك األجنبية -
 اإلختبارات ك القياسات -
 الطبيب ك التقٍت السامي :فريق العمل-
 الوسائل البيداغوجية -
 ميقاتية -
 سرير طيب -
 بساط أرضي صلب -
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 الزيارة ا١تيدانية ُب إطار عمل متمثل ُب ضبط االختبارات ك ٚتع تقارير ا١ترضى -
 ا١تبلحظة-
 :اإلختبارات المستخدمة في الدراسة ىذا البحث 2-6-1
 اختبار ا١تشي  -أ

 اختبار التوازف -ب
 (اختبار التوجو لليمُت ك اليسار )اختبار التوافق العصيب العضلي -ج
 6MWTاختبار المشي -أ

دقائق على سطح صلب 3ىو اختبار سَت على األقداـ  يقيس ا١تسافة الفرد ك ىو ٯتشي ١تدة 
دقائق  ك اليسمح للفرد إٔب كتَتة النفس ك 3مستول كا٢تدؼ ىو قدرة  لفرد على ا١تشي قدر اإلمكاف ُب 

٤تمد حسن عبلكم ك٤تمد ) 1963 عاـ BOLKذلك يكوف ذىابا ك إيابا كقد كضع االختبار من قبل 
  (.32، ص 1994نصر الدين رضواف، 

 :اختبار التوازف -ب
مًت ك برسم خط مستقيم 1أمتار على عارضة متوازية عرضها 3ىو اختبار سَت على األقداـ ١تسافة 

٤تمد . أطركحة ماجستَت، أ)على طوؿ عارضة مع ضبط الوقت الذم يستغرقو ا١تفحوص لقطع ا١تسافة 
 (.2002مسعد عبد الصمد ٤تود، 

 
 :اختبار التوجو لليمين ك اليسار -ج
بندا يتطلب أف يقـو ا١تفحوص بتنفيذ ٣تموعة من األكامر 20 ك يتكوف من 1990اختبار كضعو فيشر-

٤تمد حسن )، (اْب.......األذف ،الذراع،العُت)الشفوية لئلشارة لئلارة إٔب احد أجزاء جانيب اٞتسم 
 (48، ص 1997عبلكم ك٤تمد نصر الدين رضواف، 

 ا١تصابوف بشلل النصفي االيسر كلبلختبار صورتاف األكٔب ك الثانية ا١تصابوف بشلل النصفي االٯتن -
  االمر  االستجابة الدرجة

  

 

 :أجزاء جسم ا١تفحوص
 ار٘ب يدؾ اليسرل 

1 

 2 ار٘ب عينك اليمٌت  صحيحة  1
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 3 ار٘ب أذنك اليسرل  خاطئة 

 4 ار٘ب يدؾ اليمٌت  ص 1

 5 ا١تس أذنك اليسرل بيدؾ اليمٌت  ص 1

 6 ا١تس عينك اليمٌت بيدؾ اليسرل  خ 

 7 ا١تس ركبتك اليمٌت بيدؾ اليمٌت  ص 1

 8 ا١تس عينك اليسرل بيدؾ اليسرل  خ 

 9 ا١تس آذنك اليمٌت بيدؾ اليسرل  خ 

 10 ا١تس ركبتك اليسرل بيدؾ اليمٌت  ص 1

 11 ا١تس اذنك اليمٌت بيدؾ اليمٌت  ص 1

 12 ا١تس عينك اليسرل بيدؾ اليمٌت  ص 1

 

1 

 
 ص

 أجزاء جسم الفاحص
 أشر أب عُت اليمٌت

13 

 14 أشر أب رجلي اليسرل  خ 

 15 أشر أب اذ٘ب اليمٌت  ص 1

 16 أشر إٔب يدم اليمٌت  ص 1

 17 ضع يدؾ اليسرل  على  اذ٘ب اليسرل خ 

 18 ضع يدؾ اليسرل على عيٍت اليسرل  خ 

 19 ضع يدؾ اليسرل على كتفي األٯتن خ 
 20 ضع يدؾ اليسرل على عيٍت اليمٌت ص 1

 
 :التطبيق 

٬تب أف ينطق الفاحص التعليمات بصوت كاضح ك بطيء مع الضغط على االٕتاه ا١تطلوب من 
ا١تفحوص التوجو إليو حىت ٧تلب إنتباه ا١تفحوص لبلٕتاه ا١تطلوب ك ٬تب تسجيل إستجابة ا١تفحوص 
الفعلية حىت لو كانت اإلستجابة خاطئة ك تعطى درجة كاحدة لكل إستجابة صحيحة ك ال تعطى أم 

 .درجة االستجابة ا٠تاطئة 
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 : البرنامج التأىيلي الحركي المقترح2-7
 :٤تتول الربنامج-أ

 مرات ُب االسبوع ك 3إشتمل الربنامج على ٣تموعة من التمرينات ُب ثبلث كحدات تدريبة ٔتعدؿ 
 . دقيقة 60 أب 50قد كانت مدة اٟتصة من 

 . يوضح الربنامج التأىيلي اٟتركي ا١تنعقد من طرؼ ا١تركز التأىيلي 1اٞتدكؿ رقم
 

Date Soins pratiqués 

18-12-2012 V + M + POUL 

20-12-2012 MP+ ESP+M 

23-12-2012 MP +M+ poul 

25-12-2012 V + M + ESP  

27-12-2012 MP+ ESP+M 

30-12-2012 MP +M+ poul 

03-01-2013 V + M + MP 

06-01-2013 MP+ ESP+M 

08-01-2013 MP +M+ poul 

10-01-2013 V + M + ESP 

13-01-2013 MP+ ESP+M 

15-01-2013 MP +M+ poul 

17-01-2013 V + M + POUL 

20-01-2013 MP+ ESP+M 

22-01-2013 MP +M+ poul 

24-01-2013 V + M + MP 

27-01-2013 

 

MP+ ESP+M 
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29-01-2013 MP +M+ poul 

31-01-2013 V + M + ESP 

03-02-2013 MP+ ESP+M 

05-02-2013 MP +M+ poul 

07-02-2013 V + M + ESP 

10-02-2013 MP+ ESP+M 

12-02-2013 MP +M+ poul 

14-02-2013 V + M + ESP 

17-02-2013 MP+ ESP+M 

19-02-2013 MP +M+ poul 

21-02-2013 V + M + MP 

24-02-2013 MP+ ESP+M 

26-02-2013 MP +M+ poul 

28-02-2013 V + M + POUL 

03-03-2013 MP+ ESP+M 

05-03-2013 MP +M+ poul 

07-03-2013 V + M + ESP 

10-03-2013 MP+ ESP+M 

12-03-2013 MP +M+ poul 

14-03-2013 V + M + ESP 

17-03-2013 MP+ ESP+M 

  
V–  vélo  :الدراجة التابثة  
m  -massage :تدليك خفيف 
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esp - espalier :صعود السلم ا١تتبث ُب اٟتائط 
p- poul  : (ٛتل األكزاف)البكرة 

Mp -mibilisation  passive  :ثٍت كمد ا١تفصل 
 اٟتصص التأىيلية

 01: الحصة رقم 
 :                                            يـو الثبلثاء 

 . حوإب ساعة كاحدة: ا١تدة ا٠تاصة ٔتعاٞتة ا١تريض
 الشلل النصفي االٯتنHémiplegie :نوع ا١ترض

 :ا٠تطوات ا١تتبعة ١تعاٞتة ا١تريض
 قياس ضغط الدـ -

 Vélo. الدراجة-
  دقيقة15:  اٟتجم
  %40بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار
 

  التدليك ا٠تفيف). (vaselineالتدليك باستعماؿ الدىن -
  دقيقة10:   اٟتجم
  مرات3: التكرار

 
 (poulie)ٛتل األكزاف 

  دقيقة15:  اٟتجم
  %40بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار

 

 02: الحصة رقم 
 قياس ضغط الدـ -

-mobilisation passif 
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  دقيقة15:  اٟتجم
  %40بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار

 

Espaliers –( صعود السلم) 
  دقيقة10:  اٟتجم
  %50بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار
 

  التدليك ا٠تفيف). (vaselineالتدليك باستعماؿ الدىن -
  دقيقة15:  اٟتجم
  %40بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار
 

 03: الحصة رقم 
 قياس ضغط الدـ-

      poulie ٛتل األكزاف 
  دقيقة15:  اٟتجم
  %50بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار
  كلغ3 إٔب 2: الوزف -

-mobilisation passifثٍت كمد ا١تفصل  
  دقيقة10:  اٟتجم
  %40بشدة منخفظة  :  الشدة

  مرات3: التكرار

 التدليك ا٠تفيف . (vasline)التدليك باستعماؿ الدىن -
  دقيقة15:  اٟتجم
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  مرات3: التكرار
 خطوات تنفيذ البحث - ج 

ًب إجراء االختبارات القبلية  على العنية التجربية  ك قد استغرؽ مدة االختبار أسبوعا  كاحدا ك ىذا ُب 
  13/12/2012 إٔب 09/12/2012الفًتة ما بُت 

 18/12/2012ًب تنفيذ الربنامج ا٠تاص بالتأىيل اٟتركي ا١تطبق من طرؼ ا١تركز ُب الفًتة ما بُت -
أسبوعا ٔتعدؿ ثبلث حصص تدريبية أسبوعيا ، 12 ك قد استغرقت ثبلثة أشهر أم 18/03/2013إٔب 

 دقيقة  60ا٠تميس ، صباحا ك مدة اٟتصص - الثبلثاء  -  أياـ األحد  
ًب إجراء االختبارات البعدية بعد تطبيق الربنامج التأىيلي اٟتركي ا١تطبق من طرؼ ا١تركز على العينة -

  26/03/2013إٔب  19/03/20133التجريبية ك قد استغرقت مدة االختبار أسبوعا كاحدا مابُت 
 ًب ٚتع البيانات ك جدكلتها ك معاٞتتها إحصائيا -
 : االسس العلمية لالختبارات المستخدمة2-8
 : ثبات االختبار2-8-1

يذكر نبيل عبد ا٢تادم أف ىذا أساس العلمي يعتب من ا١تقومات األساسية لئلختبار اٞتديد حيث يفًتض 
 ( 109 ص1999)"نبيل عبد ا٢تادم"أف يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامو مرة أخرل  

ك يعترب أسلوب الثبات عن طريق االختبار إعادة االختبار من أكثر طرؽ إ٬تاد معامل الثبات صبلحية 
٤تمد "بالنسبة لبلختبارات األداء ُب الًتبية  البدنية ك الرياضية ك يصطلح  عليو البعض بعامل االستقرار 

 .  137،ص1995صبحي 
كاستبعادا ألم متغَتات اخرل مؤثرة ك امتدت الفًتة الزمنية بُت االختبار القبلي كالبعدم خبلؿ التجربة 

االستطبلعية ١تدة اربعة اياـ دكف اف ٯتارسوف ام نشاط رياضي خاص كعمل الباحثاف على ضماف اقول 
، كبعد اهناء االختبارات القبلية كالبعدية للتجربة ( سنة65-50)ٕتانس من حبلؿ مراعاة السن 

االستطبلعية على حسب مواصفاهتا احملددة قاـ الطالباف الباحثاف بتحويل الدرجات ا٠تاـ ا١تتحصل عليها 
 .أب درجات معيارية باستخداـ معامل بَتسوف البسيط 

أفرزت ىذه ا١تعاٞتة االحصائية عن ٣تموعة :نتائج الدراسة االستطبلعية باستخداـ معامل االرتباط بَتسوف 
 :من النتائج نوجزىا ُب اٞتدكلُت ا١تواليُت
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الداللة 
 االحصائية

القيمة 
 احملسوبة

القيمة 
 اٞتدكلية

مستول الداللة 
 االحصائية

درجة 
 اٟترية

عدد 
 العينة

 

 اختبارا ١تشي 04 03 0.05 0.87 0.90 داؿ

 احتبارالتوازف 04 03 0.05 0.87 0.90 داؿ

اختبارالتوافق  04 03 0.05 0.87 0.90 داؿ
 العضلي العصيب

 
 .يوضح ثبات االختبارات (2)                  جدكؿ رقم 

 : صدؽ االختبار 2-8-2
مقدـ عبد )يقصد بالصدؽ االختبار مدل صبلحية االختبار لقياس فيما كضع لقياسو

 (143،ص1993اٟتفيظ،
أف الصدؽ يعٍت ا١تدل الذم يؤدل فيو االختبار الفرض الذم كضع :"كيذكر كل من باركك ماكجي

 (139،ص٤1995تمد صبحي حسانُت،"لؤلجلو
 (378،ص٤1988تمد حسن عبلكم،٤تمد نصرالدين رضواف)معامل الثبات  : معامل الصدؽ الذاٌب

حيث أف قيم معامل الثبات اإلختبارسبق حسابو بإستخداـ ا١تعادلة  اإلحصائية ١تعامل اإلرتباط البسيط 
 :بَتسوف ك نتائج الصدؽ الذاٌب ٍب بتويبها  على اٞتدكؿ االٌب 

الداللة 
 اإلحصائية 

القيمة 
 احملسوبة 

القيمة 
 اٞتدكلية 

مستول 
الداللة 

 اإلحصائية 

درجة 
 اٟترية

عدد 
 العينة

 الدراسة اإلحصائية
  

 اإلختبارات

 إختبار ا١تشي 04 03 0.05 0.87 0.90 داؿ

 إختبار التوازف 04 03 0.05 0.87 0.96 داؿ

إختبار التوافق العضلي  04 03 0.05 0.87 0.98 داؿ
 العصيب

 

 يوضح الصدؽ الذاٌب لئلختبارات:(3)جدكؿ رقم
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 : صدؽ المحكمين2-8-2-1
كيتم فيو عرض الصورة ا١تبدئية من ا١تقياس أك االستبياف على ٣تموعة من احملكمُت ا١تتخصصُت ُب 

ك ُب الدراسة اٟتالية قاـ الباحثاف بإستخداـ . اجملاؿ ك ذالك لئلبداء الرأم ُب العبارات ك مدل مناسبتها 
٤تكمُت  كقد أشارت النتائج إٔب إتفاؽ احملكمُت بنسبة 7أـ صدؽ احملكمُت فقد عرضت االختبارات على 

 .عالية جدا 

 : موضوعية االختبار2-8-3
تقٍت دقة التعليمات كالشركط ا٠تاصة بأسلوب إستخداـ األداء كٚتع البيانات ا١تستخلصة منها،٦تا -

يضمن البعد عن الذاتية ُب التطبيق ك تسجيل النتائج أف تكوف درجات اإلختبار التحصيلي معربة عن 
 .األداء الفعلي للمفحوص كإال ٗتتلف درجتو  ُب االختبار باختبلؼ طريقة التصحيح أك ا١تصحح 

مدل كضوح التعليمات ا٠تاصة بتطبيق االختبار ك حساب "كيعرفها إخبلص كمصطفى ب
 (258، ص2002إخبلص ك مصطفى ،)الدرجات كالنتائج 

 :الدراسة اإلحصائية. 2-9
 : اعتمد الطالباف الباحثاف على الوسائل اإلحصائية التالية

 ا١تتوسط اٟتسايب-
 اال٨تراؼ ا١تعيارم -
 معامل االرتباط البسيط لبَتسوف -
 (41،ص1997السيد ٤تمد خَتم،): المتوسط الحسابي 2-9-1
 ف/مج س=س

 : حيث
 ا١تتوسط اٟتساب:س

 ٣تموع القيم :مج س
 عدد األفراد:ف
 (62،ص٤1898تمد أبويوسف ،) :المتوسط الحسابي2-9-2
 √ف/²(مج س)-²ف مج س=ع

 اال٨تراؼ ا١تعيارم  :ع:    حيث
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 ٣تموع مربعات القيم :²مج س
 مربع ٣تموع القيم :²(مج س) 
 عدد االفراد:ف
 (78،ص1983مقدـ عبد اٟتفيظ،):معامل االرتاط البسيط لبيرسوف2-9-3
 √²(مج ص)²-(ف مج ص)²(مج س)-²ف مج س/(مج ص)(مج س)-(س ص)ف مج=ر

 :حيث
 معامل اإلرتباط:ر

 (س)٣تموع قيم اإلختبار:مج س 
 (ص)٣تموع قيم اإلعادة االختبار :مج ص

 (س)٣تموع مربعات قيم االختبار :²مج س
 (ص)٣تموع مربعات قيم إعادة االختبار: ²مج ص
  (ص)ك اإلختباراالبعدم  (س)٣تموع القيم بُت اإلختبار القبلي  :ص.مج س

 عدد األفراد:ف
 :(ت) إختبار ستيودنت2-9-4
 √²₁س/|₁س|=ت
 :صعوبات البحث2-10

 :كاجو الباحثاف أثناء قيامهما با١تهمة عدة صعوبات ٘تثلت ُب 
  قلة ا١تراجع ا٠تاصة با١تسنُت ك خاصة باللغة العربية ك ُب مثل ىذه الدراسة ا٠تاصة ٔترضى الشلل

 .النصفي

  قلة كجود الدراسات ا١تتشاهبة ١توضوع البحث حىت نستطيع القوؿ عدـ كجود دراسات مشاهبة ماعدا
 .كاحدة 

 صعوبة  التعامل مع ا١ترضى ك ذالك بشعور ا١ترضى بنوع من اٟترج أثناء القياـ باالختبارات. 
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  الخالصة. 10 

لقد جاء ُب ىذا الفصل الدراسة االستطبلعية ٔتراحلها ا١تختلفة كأب االستنتاجات ا٢تامة اليت يعتمد 
عليها ُب الدراسة األساسية ىذه األخَتة تناكلت التدبَت كاإلجراءات ا٢تامة ا١تتخذة قصد ضبط متغَتات 

البحت كما ًب التطرؽ إٔب ا١تنهج ا١تستخدـ ُب الدراسة ىذه ككيفية اختيار العينة األدكات كالوسائل 
ا١تستخدمة ٞتمع البيانات كٖتديد الوسائل اإلحصائية كاىم الصعوبات اليت كجهها الباحتاف أتناء القياـ 

 .هبذه الدراسة
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 :الفصل الثا٘ب
 :عرض كٖتليل كمناقشة النتائج 

  ٘تهيد
 عرض كٖتليل كمناقشة نتائج .1

 عرض كٖتليل كمناقشة نتائج االختبارات القبلية كالبعدية لعينة البحث  .1.1

 .عرض كٖتليل كمناقشة نتائج االختبارات القبلية كالبعدية ُب اختبار ا١تشي  .2.1
 عرض كٖتليل كمناقشة نتائج االختبارات القبلية كالبعديةُب اختبار التوازف .3.1

 عرض كٖتليل كمناقشة نتائج االختبارات القبلية كالبعديةُب اختبار التوافق  .4.1
  العضلي العصيب

  االستنتاجات .2
  مناقشة الفرضيات .3
  ا٠تبلصة العامة .4

  التوصيات .5
  اقًتاحات أك فرضيات مستقبلية .6
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 :تمهيد
 :عرض كتحليل كمناقشة النتائج .1

   اف ٣تموع الدرجات ا٠تاـ ا١تتحصل عليها من الدراسة االساسية ٢تذا البحث ليس ٢تا مدلوؿ أك 
معٌت بغرض اٟتكم على صحة الفركض ا١تصاغة اك نفيها ،كعلى ىذا االساس سيتناكؿ الباحث ُب ىذا 
الفصل معاٞتة النتائج ا٠تاـ ا١تتحصل عليها باستخداـ ٣تموعة من ا١تقاييس االحصائية الجل عرضها ُب 

 .جداكؿ ك٘تثيلها بيانيا ٍب ٖتليلها ك مناقشتها 
 :عرض ك تحليل ك مناقشة نتائج االختبارات القبلية ك البعدية لعينة البحث-1-1

    عمل الطالباف الباحثاف على معاٞتة ٣تموعة من الدرجات ا٠تاـ ا١تتحصل عليها كذلك 
 :4باستخداـ اختبار داللة الفركؽ ت ستيودنت كما ىي مبُت ُب اٞتدكؿ ا١توإب رقم 

 :4عدد العينة 
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الدراسة                                                
 االحصائية

 االختبارات

  Tقيمة اال٨تراؼ ا١تعيارم  كسط حسايب
 احملسوبة

 Tقيمة
 اٞتدكلية

الداللة 
 ب ؽ ب ؽ االحصائية

 داؿ 2.26 3.24 0.85 0.74 3.1 1.9 ا١تشي
 داؿ 2.67 3.78 0.68 1.33 3.51  9.15 التوازف

التوافق العضلي 
 العصيب

 داؿ 11.3 15.95 15.95 14.5 13.3 10.5

 4                             جدكؿ رقم 
 الذم يوضح نتائج العينة التجريبية ُب االختبار القبلي مقارنة باالختبار 4من خبلؿ اٞتدكؿ رقم

اٞتدكلية عند مستول الداللة T احملسوبة لكل االختبارات اكرب من قيمة Tالبعدم حيث نبلحظ اف قيمة 
 .كىذا ما يدؿ على اف ىناؾ فركؽ معنوية لبلختبارات القبلية كالبعدية. (3)كدرجة اٟترية (0.05)

يؤكد على مدل التحسن ُب مستول العينة التجريبية ُب  (1)كمن خبلؿ الرسم البيا٘ب ُب الشكل رقم
 .اختبارا١تشي كالتوازف كالتوافق العضلي 

 

يوضح االعمدة البيانية للمتوسطات اٞتسابية لبلختبارات القبلية كالبعدية للعينة التجريبية (1)الشكل رقم 
 .ُب اختبارات ا١تشي التوازف كالتوافق العضلي
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 :عرض كتحليل كمناقشة نتائج االختبارات القبلية كالبعدية في اختبار المشي-1-2
 .احملسوبة ١تستول اداء ا١تشي Tيبُت قيم الوسط اٟتسايب ك اال٨تراؼ ا١تعيارم ك قيمة (5)اٞتدكؿ رقم 

  الدراسة 
 االحصائية

 
 االختبارات

اال٨تراؼ  كسط حسايب
 ا١تعيارم 

  Tقيمة
 احملسوبة

 Tقيمة
 اٞتدكلية

الداللة 
 االحصائية

 ب ؽ ب ؽ

 داؿ 2.26 3.24 0.85 0.74 3.1 1.9 اختبارا١تشي
 

يتضح لنا نتائج اختبارا١تشي للعينة التجريبية ُب االختبار القبلي مقارنة  (5)من خبلؿ اٞتدكؿ رقم 
 اٞتدكلية عند مستول الداللة T احملسوبة اكرب من قيمة Tباالختبار البعدم حيث نبلحظ اف قيمة 

 .كىذا ما يدؿ على اف فركؽ معنوية لبلختبارات القبلية كالبعدية(3)كدرجة اٟترية (0.05)
يؤكد على مدل التحسن ُب مستول العينة التجريبية ُب (2)كمن خبلؿ الرسم البيا٘ب ُب الشكل رقم

 .اختبار ا١تشي 
 

 
 

يوضح االعمدة البيانية للمتوسطات اٟتسابية لبلختبارات القبلية كالبعدية للعينة التجريبية ُب (2)الشكل رقم
 .اختبار ا١تشي 

 

1,9

3,1

0,74 0,85

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ق ب ق ب

وسط حسابي االنحراف المعياري 

اختبارالمشي
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 :عرض كتحليل كمناقشة االختبارات القبلية كالبعدية في اختبار التوازف -1-3
 .احملسوبة ١تستول اداء التوازف Tيبُت قيم الوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم ك قيمة (6)اٞتدكلرقم

          الدراسة 

 االحصائية

 

 االختبارات

 كسط حسايب
اال٨تراؼ 

 Tقيمة ا١تعيارم

 احملسوبة

 Tقيمة

 اٞتدكلية

الداللة 

 االحصائية
 ب ؽ ب ؽ

 داؿ 2.67 3.78 0.68 1.33 3.51  9.15 اختبار التوازف
 

يتضح لنا نتائج اختبارالتوازف للعينة التجريبية ُب االختبار القبلي مقارنة  (6)من خبلؿ اٞتدكؿ رقم
 اٞتدكلية عند مستول الداللة T احملسوبة اكرب من قيمة Tباالختبار البعدم حيث نبلحظ اف قيمة 

 .كىذا ما يدؿ على اف فركؽ معنوية لبلختبارات القبلية كالبعدية(3)كدرجة اٟترية(0.05)
يؤكد على مدل التحسن ُب مستول العينة التجريبية ُب (3)كمن خبلؿ الرسم البيا٘ب ُب الشكل رقم

 . متغَت التوازف

 
 

يوضح االعمدة البيانية للمتوسطات اٟتسابية لبلختبارات القبلية كالبعدية للعينة التجريبية ُب (3)الشكل رقم
 .اختبار التوازف
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وسط حسابي االنحراف المعياري 

اختبار التوازن
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 عرض كتحليل كمناقشة نتائج االختبارات القبلية كالبعديةفي اختبار التوافق العضلي -1-4
 :العصبي

احملسوبة ١تستول اداء التوافق Tيبُت قيم الوسط اٟتسايب ك اال٨تراؼ ا١تعيارم ك قيمة (7)اٞتدكؿ رقم 
 .العضلي العصيب

  الدراسة 
 االحصائية

 
 االختبارات

  Tقيمة اال٨تراؼ ا١تعيارم  كسط حسايب
 احملسوبة

 Tقيمة
 اٞتدكلية

الداللة 
 ب ؽ ب ؽ االحصائية

اختبار االتوافق 
 العضلي العصيب 

 داؿ 11.3 15.95 15.95 14.5 13.3 10.5

 

يتضح لنا نتائج اختبار التوافق العضلي العصيب  للعينة التجريبية ُب  (7)من خبلؿ اٞتدكؿ رقم
 اٞتدكلية عند T احملسوبة اكرب من قيمة Tاالختبار القبلي مقارنة باالختبار البعدم حيث نبلحظ اف قيمة 

 .كىذا ما يدؿ على اف فركؽ معنوية لبلختبارات القبلية كالبعدية(3)كدرجة اٟترية(0.05)مستول الداللة 
 

يؤكد على مدل التحسن ُب مستول العينة التجريبية  (4)كمن خبلؿ الرسم البيا٘ب ُب الشكل رقم
 .ُب اختبار التوافق العضلي العصيب  
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يوضح األعمدة البيانية للمتوسطات اٟتسابية لبلختبارات القبلية كالبعدية للعينة  (4)الشكل رقم

 .التجريبية ُب اختبار التوافق العضلي العصيب  
 :االستنتاجات-2

 .للربنامج التاىيلي اٟتركي اثر ا٬تايب ُب ٖتسُت القدرات اٟتركية لدل ا١تصابُت بالشلل النصفي  - أ
 .ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية ُب نتائج االختبار القبلي ك البعدم للعينة التجريبية  - ب

 
 :مناقشة الفرضيات

 :مناقشة الفرضية االكلى  -1
 :اليت تنص على

اف الربنامج التاىيلي اٟتركي لو تاثَت ا٬تايب ُب ٖتسُت بعض القدرات اٟتركية للمصابُت بالشلل النصفي - 
 .لدل ا١تسنُت 

الذم يوضح االختبارالقبلي كالبعدم لعينة البحث التجريبية ُب  ( 5.6.7)من خبلؿ اٞتدكؿ رقم - 
نبلحظ اف العينة التجريبية حققت نتيجة ,اختبار ا١تشي كاختبار التوازف كاختبار التوافق العضلي العصيب 

 . افضل، كىذه النتائج تتوافق مع نتائج الدراسات السابقة
 .٦تا يؤكد اف الربنامج التاىيلي اٟتركي ٭تسن القدرات اٟتركية للمصابُت بالشلل النصفي

 
 :مناقشة الفرضية الثانية -2

 :اليت تنص على
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي كالبعدم للعينة التجريبية لصاّب القياس 

 .البعدم
كما يوضح ذلك ىو ٖتليل كمناقشة اٞتداكؿ السابق اليت تبُت مقارنة العينة بعد اجراء االختبار القبلي 

كتتفق 0.05اٞتد كلية عند مستول الداللة "ت"احملسوبة اكرب من قيمة "ت"كالبعدم، حيث كانت قيمة 
 .ىذه النتائج مع الدراسات السابقة، كتؤكد صحة الفرضية التانية

 : خالصة البحث -3
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ٕتمع الكثَت من العلماء الباحثُت ُب ٣تاؿ التاىيل اٟتركي االعتماد على اسس علمية كىذا لرفع 
مستول االستشفاء كيكوف ىذا اال٧تاز ُب التاىيل ٖتت اطارات علمية مؤىلة علميا الف التاىيل اٟتركي 

 .العبلجي عملية ىادفة السًتجاع ا١تصابُت عافيتهم مثل عامة الناس االصحاء
 :كاخَتا خلص الطالباف الباحثاف أب اف 

الربنامج التاىيلي اٟتركي ا١تسطر كاف لو تاثَت ا٬تايب ُب ٖتسُت بعض القدرات اٟتركية ا١تتمثلة ُب -
 .قدرة ا١تشي كالتوازف كالتوافق العضلي العصيب 

 :التوصيات- 4
 :يوصي الطالباف الباحثاف باآلتي 

تصميم برنامج تأىيلي حركي ٭تتوم على ٘ترينات لتنمية القدرات اٟتركية ا١تتمثلة ُب التوازف كا١تشي  .أ 
 .كالتوافق العضلي العصيب

االستفادة من الربنامج التاىيلي اٟتركي للعمل على بناء كتصميم برامج اخرل مشاهبة على اسس  .ب 
 .علمية للعمل على ٖتسُت القدرات اٟتركية لتلك الفئة من ا١تصابُت 

 .مساعدة ا١تصابُت بعمل التمرينات اليت يعلمها ٢تم اخصائي التاىيل ثبلث اياـ اخرل با١تنزؿ  .ج 
 :مقترحات الدراسات المستقبلية- 5
 .جراء دراسات اخرل لتخسُت القدرات البدنية كاٟتركية لدل ا١تسنُت ا -
 .دراسة عرضية تكشف مستول بطئ اٟتركة ُب مرحلة الشيخوخة  -
دراسة اخرل تكشف ا٫تية دكر الربامج التأىيلية اٟتركية ُب عبلج كٖتسُت االصابات النإتة عن الشلل  -

 .ّتميع اصنافو

كما يوصي الطالباف الباحثاف باالستفادة من الربنامج العبلجي اٟتركي للعمل على بناء كتصميم 
 .برامج اخرل مشاهبة على اسس علمية للعمل على ٖتسُت القدرات اٟتركية لتلك الفئة من ا١تصابُت 

كإتاحة الفرصة ٞتميع االفراد ا١تصابُت لبلشًتاؾ ُب بعض األنشطة الًتك٬تية البدنية العبلجية كمساعدة 
 . ا١تصابُت بعمل بعض التمرينات اليت يعملها ٢تم اخصائي التأىيل ثبلث اياـ اخرل با١تنزؿ

 
 
 



 :المصادر والمراجع. 7   

 
 : المصادر بالمغة العربية

، (02االصدار)القياس والتقويم في العممية التدريسية : احمد سميمان عودة .1
 .1985األردن،المطبعة الوطنية، دار األمل، اربد،

طرق البحث العممي والتحصيل :إخالص محمد عبد الحفيظ ومصطفى حسني .2
 .2002اإلحصائي،مركز الكتاب لمنشر،القاهرة،

دار الفكر العربي، (األسس الطبية والرياضية)رياضة المعاقين:أسامة الرياضي .3
 .2000القاهرة، 

 .1964المؤسسة الوطنية لمكتاب، دار النشر، الجزائر، :القاموس الجديد لمطالب .4
 .1973أصول البحث العممي ومناهجه، الكويت، وكالة المطبوعات، :بدر احمد .5
مرحمة الشيخوخة،جامعة العمم األمريكية،قسم الدراسات :جمعة الغمبان نعيم مطر .6

 .2008العمية،كمية اآلداب،عمم الخدمة االجتماعية،
التربية البدنية والترويح لممعوقين،دار الفكر :حامي إبراهيم،ليمى السيد فرحات .7

 .1998،القاهرة،1العربي،ط
، ديوان المطبوعات (02)مدخل إلى اإلحصاء، اإلصدار:حممي عبد القادر .8

 .1993الجامعية، 
 .2001اإلعاقات البدنية،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، :عبد الرحمن سيد سميمان.د .9

الحركة وكبار السن،منشاة :محمد جابر بيرقع.عبد المنعم درويش ود.د .10
  .2000المعارف باإلسكندرية،القاهرة

نمو اإلنسان من مرحمة الجنين إلى مرحمة :صادق أمال،وابوحطب فؤاد .11
 .2010،مكتبة االنجمو مصرية،4المسنين،ط

التربية البدنية التاهيمية والشمل الدماغي،دار الفكر :عبد الحكيم بن جواد المطر .12
 .2000لمطباعة والنشر والتوزيع،عمان،

سيكولوجية اإلعاقة الجسمية والعقمية،دار :عبد الرحمن العيساوي .13
 .1997الراتب،بيروت،



معجم اإلعاقة البدنية،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، :عبد الرحمن سيد سميمان .14
2001. 

االسس العممية و طرق االحصاء في التربية البدنية :عبد المجيد ابراهيم مروان .15
 .1999دار الفكر العربي،:و الرياضية،القاهرة

 .2002األبعاد النفسية لممسنين،مؤسسة شباب الجامعة،:عبد المنعم الميالدي .16
مناهج البحث العممي وطرق البحث، الجزائر، : عمار بوحوش ومحمود دنيات .17

 .1995ديوان المطبوعات الجامعية، 
الطب الرياضي، دار الحكمة والنشر، جامعة الموصل، :عمار عبد الرحمن قبع .18

 .1989بغداد، 
القاهرة،دار الفكر :االسس النفسية لمنمو من الطفولة الى الشيخوخة:فؤاد البهى .19

 .1998العربي،
عمم التدريب الرياضي في األعمار المختمفة، دار الفكر :قاسم حسن حسين .20

 .، األردن1العربي لمطباعة والنشر، ط
 .1990المعجم الوجيز، القاهرة، وزارة التربية والتعميم، :مجمع المغة العربية .21
طرائق البحث العممي ومناهجه، الموصل، دار الكتب لمطباعة :محجوب وجيه .22

 .1988والنشر، 
اإلحصاء في البحوث العممية، دار الفكر العربي، القاهرة، :محمد أبو يوسف .23

1989. 
 .1989مقدمة في اإلحصاء،ديوان المطبوعات الجامعية،:محمد اوصالح .24
اختبارات األداء الحركي، :محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان .25

 1994، دار الفكر العربي،مدينة النصر،سنة3ط

اختبارات األداء : محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان .26
 .1997،دار الفكر العربي،مدينة النصر،3الحركي،ط

، 1القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، الجزء:محمد صبحي حسنين .27
 .1995، دار الفكر العربي، القاهرة، 3ط



مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية :محمد عبد الجبار،شامل كاتب،قيس ناجي .28
 .1988والرياضية،جامعة بغداد،مطبعة التعميم العالي،

نظريات وطرق التربية :محمد عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئ .29
 .1992،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2البدنية،ط

،دار الفكر 1اإلحصاء الوصفي واالستداللي،ط:مروان عبد المجيد إبراهيم .30
 .2000لمطباعة والنشر والتوزيع،

اإلحصاء والقياس التربوي، ديوان المطبوعات الجامعية، :مقدر عبد الحفيظ- .31
1994. 

القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس :نبيل عبد الهادي .32
 .1999، دار وائل لمنشر، األردن، 1الصفي، ط

سيكولوجية المسنين، مركز التنمية البشرية، القاهرة، : هدى محمد قناوي .33
1987. 

 :مصادر من االنترنت
1. http ://  www.arKwikipedia.org ،ويكيبيديا الشيخوخة،:الموسوعة الحرة     
2. gériatrie ;le vieillissement normale. Sur http ; //www.medecine- vps.tise.fr-

pdf.2005. 

3. -c n e g ; les troubles de la marche et de l équilibre chez les sujet 

age.sur :http://www.medecine.vps-tlse.fr-pdf.2000. 

4. -vieissement.l (sd) ; sur : http://www.corps du fouraubin.com.vieux      
   

 : أطروحة الدكتوراه 
1. -bêlant : impact d un programme d entrainement périodisé sur la distance de 

marche parcourue. Chez les personnes âgées de 55ans et plus. Université du 

Québec a Montréal.2007. 
2. -vaillant :kinesitheraphe et amélioration du contrôle de l équilibre du sujet 

âgées. Université de valenciennes et du         -cambresis.2005 
  
  

:  المصادر والمراجع بالمغة الفرنسية  

1. weinech.g. (Biologie de sport) édition .Vigo .paris.1992. 

2. weinech.g(manuel d entrainement )4eme édition. vigor.1991. 

http://www.arKwikipedia.org?????????
http://www.arKwikipedia.org?????????


3. Maurice Anger : initiation pratique a la méthodologie des sciences 

humaine. Casbah  université .Alger.1997. 

4. -pierre parlepas : Bernard ceffers ; statistique appliquée aux activités 

physique et sportives. insp.paris.1992. 

5. Charles. d.thiebauld  .m.  Sprimont : le sport après 50 ans (de boech.ed) 

paris.2005. 

6. geriatrie.c.n : le vieillissement humain.  Université médical virtuelle 

francophone.2009. 
7. B.Tavernie-vidaln , et f  .mourey :réadaptation et part d’autonomie 

physique chez les sujet âgées , paris :frison-roche,1999 

8. christian,b jacques ,et lucien,s :le sportif a 50 ans,paris :massan1988 

9. CNEG ,c :viellissemeut-module5 ,2éme .masson2010 

10. Evelyne,Ajacque line ,G ,85 friclres d’animation pour les personnes 

âgées, paris :Elsevier massan ,2011 

11. F.plas,E ;la marche humaine :Kinésiologie dynami QUE ,Biomecam Que 

et pathomé ; massan1989 

  

 
 



 :ملخص البحث
 برنامج تأهيلي حركي لتحسني بعض القدرات احلركية ملصايب الشلل النصفي الناتج عن اجللطة الدماغية 

 لدى املسنني 
هتدف الدراسة إىل التعرف على مدى تأثري برنامج تأهيلي حركي يف حتسني بعض القدرات احلركية ملصايب 

 (AVC)الشلل النصفي لدى املسنني 
ولقد افرتض الطالبان الباحثان ان الربنامج التاهيلي احلركي املطبق له حيّسن بعض القدرات احلركية املتمثلة 

وبعد الدراسة االستطالعية وحتديد جمتمع األصل للدراسة الذي ميثل , يف املشي والتوازن والتوافق العضلي العصيب
املنهج التجرييب )اربعة مسنني املتواجدين مبركز اعادة التاهيل ببلدية مزغران ونظرا لطبيعة البحث واملنهج املستخدم 

 افراد مصابني بالشلل النصفي 4مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهي جمموعة جتريبية واحدة بلغت (
االمين قمنا باجراء االختبارين القبلي والبعدي وكانت الفرتة املستغرقة بني االختبارين حوايل ثالثة اشهر مث مت مجع 

نتائج االختبارين القبلي والبعدي ومتت املعاجلة االحصائية حيث استخدمنا فيها املتوسط احلسايب والنحراف 
واجراء مقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي  وذلك باستخدام االختبارات tاملعياري واختبار ستودنت 

 مرات اسبوعيا مدة كل 3املشي والتوازن والتوافق العضلي العصيب ومت تطبيق الربنامج ملدة ثالث شهور بواقع 
 دقيقة ومن خالل اجراء املقارنة بني االختبارين القبلي البعدي توصل الباحثان ايل 60-45وحدة تراوحت مابني 

وجود فروق دالة إحصائيا بني االختبارين كما كان للربنامج التاهيل احلركي أثرا  إجيايب يف حتسني بعض القدرات 
احلركية املتمتلة يف قدرة املشي التوازن التوافق العضلي العصيب لدي افراد عينة البحث و هذا راجع ع اىل انتظام 

 الباحثان الطالبانعينة البحت يف احلصص التأهيلية املطبقة ومترنيات التوافق والتقوية  املستخدمة، وكذا حرص 
 .على تطبيق اإلختبارات ومتابعة املصابني حىت ال يؤثر عليهم أي متغري خارجي

 
 
 
 
 
 

 :الملخص باللغة االنجليزية



 

The impact of motor rehabilitation program to improve some of the motor skills of people with 

migraine paralyzed in the elderly (AVC) 

The study aims to identify the impact of motor rehabilitation program to improve some of the 

motor skills of people with migraine paralyzed in the elderly (AVC) 

We assume that the Taliban researchers said the program qualifying motor applied positively 

impact the improvement of some motor skills of walking and balance and compatibility 

neuromuscular , and after the scoping study and identify community origin of the study , which 

represents four elderly Users Bmrkzaadh Rehabilitation Municipality Mzgran Due to the nature of the 

research and methodology used ( experimental method ) was selected sample way intentional , a group 

experimental and one of 4 members of patients paralyzed migraine right we conduct tests pre and post 

and the period it takes between two tests about three months and then collected the results of tests pre 

and post and has statistical treatment , where we used the arithmetic mean and deviation standard and 

test Stodnt t and a comparison between pre-test and post-test using the test walking and balance and 

compatibility neuromuscular been implementing the program for three months by 3 times per week for 

each unit ranged between 45-60 minutes and through a comparison between the two tests tribal 

dimensional reach the researchers to the presence of statistically significant differences between the 

two tests as the program had Rehabilitation kinetic impact positively in the improvement of some 

motor skills Almtemtlh in the ability of walking balance compatibility neuromuscular among members 

of the research sample and invades the Taliban researchers Dalk to wait for a sample purely in the 

research units in therapeutic lack of absenteeism , which included massage and alert the muscles and 

foundations to facilitate sensory receptors neurological and Tmrniat compatibility Relay . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الملخص باللغة الفرنسية

 



L'impact du programme de rééducation motrice pour améliorer certaines habiletés motrices des 

personnes atteintes de migraine paralysé chez les personnes âgées (AVC) 

L'étude vise à déterminer l'impact du programme de rééducation motrice pour améliorer 

certaines habiletés motrices des personnes atteintes de migraine paralysé chez les personnes âgées 

(AVC) 

Nous supposons que les chercheurs talibans a déclaré que le moteur admissible du programme 

appliqué impact positif sur l'amélioration de certaines habiletés motrices de la marche et de l'équilibre 

et de compatibilité neuromusculaire, et après l'étude de cadrage et d'identifier l'origine de la 

communauté de l'étude, ce qui représente quatre personnes âgées Utilisateurs Bmrkzaadh réadaptation 

municipalité Mzgran en raison de la nature de la recherche et de la méthodologie utilisée (méthode 

expérimentale) a été sélectionné moyen de l'échantillon intentionnel, une expérimentation de groupe et 

l'un des 4 membres de patients paralysés migraine droite nous effectuons des tests pré et post et la 

période nécessaire entre deux tests environ trois mois puis recueilli les résultats des tests pré et post et 

a un traitement statistique, où nous avons utilisé la moyenne arithmétique et écart-type et essai Stodnt t 

et une comparaison entre pré-test et post-test en utilisant la marche d'essai et de l'équilibre et de 

compatibilité neuromusculaire mis en œuvre le programme pendant trois mois par 3 fois par semaine 

pour chaque unité varie entre 45-60 minutes et à travers une comparaison entre les deux tests tribal 

dimensions atteindre les chercheurs de la présence de différences statistiquement significatives entre 

les deux tests que le programme a eu un impact cinétique de réadaptation positivement à l'amélioration 

de certaines habiletés motrices Almtemtlh dans la capacité de marcher compatibilité de l'équilibre 

neuromusculaire parmi les membres de l'échantillon de recherche et envahit les chercheurs talibans 

Dalk attendre un échantillon purement dans les unités de recherche dans le manque thérapeutique de 

l'absentéisme, qui comprennent massage et alerte les muscles et les fondations afin de faciliter 

récepteurs sensoriels et neurologiques Tmrniat relais de compatibilité. 

 


