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 :مقدمة

أمراض القلب واألوعية الدموية ىي السبب الرئيسي للوفاة يف أف ،  (OMS)وفقا دلنظمة العادلية للصحة 
ويقدر عدد الوفيات .  بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية  ،ؿ عاـ ؾالعامل ، ميوت ادلزيد من الناس

من ادلقرر أف  امل ، وػايل الوفيات يف العػ٪ من إجم29 ما يقػدر بػ  ، مليوف17.1مراض ىذه األالنامجة عن 
ما يقدر بنحو و ،  (2004أحدث بيانات عاـ ) مليوف 5.7مرض القلب التاجي والسكتة الدماغية قدر بػ

 حتدث يف البلداف ذات الدخل ادلتوسط أو ادلنخفض ، وتؤثر  ،٪ من الوفيات82 مليوف ، أكثر من 7.2
 .على كل من الرجاؿ والنساء

ميوتوف من أمراض القلب والشرايني مليوف ، شلن  23.6، سوؼ يبلغ تقريبا  2030حبلوؿ عاـ من ادلقدر  
 ( . أمراض القلب والسكتة الدماغية أساسا )

(L'Organisation mondiale de la santé, 2004) 
 عندما يتعرَّض السَّبيل الذي تنتقل عربه الرسائل  ،فقداف العضالت لوظيفتها يف جزء من أجزاء اجلسمإف 

وميكن أف ػلدث يف .  كلياً أو جزئياً العجز وقد يكوف  ،مشكلة أو خللبسبب بني الدماغ والعضالت 
 ، و ىذا  كما أنَّو قد ينحصر يف منطقة زلددة أو يتوسع ،جانب واحد من اجلسم أو يف جانن اجلسم معاً 

 . الشللما يعرؼ ب
  ، ونصف اجلسم د والرجلػع عضالت ايلػلل مجيػعندما يشمل الش:  ويقاؿ الشلل الشقي أو الفاجل 

 وذلك ينتج إما عن  ،(أي اصابة على مستو الرأس  ) عادة يف اجلهة ادلقابلة لإلصابة الدماغية ويكوف
 جة تضيق أو تشنجػة الدماغ نيتػص ترويػأو عن نق.  أو انضغاط الدماغ بكتلة دمية أو ورمية تكدـ دماغي

)   اليت تزود الدماغ بالدـ احململ بادلواد الغذائية ،أحد األوعية السباتية أو الفقارية (جلطة )أو انسداد  ،
 .واألكسجني الالـز (الغلوكوز سكر

ـ وإذا وقعت العلة يف نصف الكرة ادلخية األمين فإهنا تؤدي إىل خذال أو شلال يف القسم األيسر من اجلس
  .وكذلك فإف اعتالؿ النصف األيسر من ادلخ يؤدي إىل اختالؿ وظيفة النصف األمين من اجلسم، 

 الناتج عن اعتالؿ يف مراكز  ، نقص احلركةمن  حيث يعاين األشخاص ادلصابوف هبذا النوع من الشلل 
 ، ( اع الشوكيػيف النخ يف الدماغ أو )ة ػالطرؽ احلركي  أو اعتالؿ يف ،ةػة يف القشرة ادلخيػ احلرؾأوامرنشوء 

 ونقص القوة  ،ؼػ أي أنو يف حالة اخلذؿ يشعر ادلصاب بالضع ،أو اعتالؿ يف األعصاب احلركية احمليطية
-13 ػ ب ،  من اخلذؿ أو الشلل ،وف من نوع ماػتقدر نسبة الذين يعاف ، و العضلية ولكنو يستطيع احلركة

  . حالة ضمن كل ألف شخص18
إف إظلاء األجزاء احليوية باجلسم و لياقتها الوظيفية مرتبطة بنشاط الفرد ، و بذلك تتوقف إستمرارية مدة 
ىذه األجهزة و عملها على مستوى لياقتها العضوية لذلك من الضروري توفري ادلنبهات احلركية ادلنظمة و 



2 

 

غري ادلنظمة و ىذا يعين إستخداـ األنشطة و ادلمارسات البدنية ادلختلفة ، حىت تتحسن صحػة الفرد و 
  (69،ص1982،اجلاويش .)لياقتو الوظيفية لألجهزة العضوية ليواجو تطور اجملتمع 

حيث  للمصابني بالشلل النصفي الطويل ،  ،ة التنفسيةػ القلنقدرةاؿفقلة النشاط و احلركػة تؤدي إىل تدىور 
حيث تعد أمراض القلب ادلزمنة وما ، بشكل عاـ  صحةاؿيف احملافظة على تكمن أعلية النشاطات البدنية 

رتفاع  إرتفاع نسبة الدىوف يف الدـ وإ ؾ ،تسمى عوامل اخلطر، و اليت حتذيرية اؿعالمات اؿ من  ،يسبقها
رتباط وثيق وذلا إ،  قلة النشاط البدينب، تعترب ذات عالقة   وعدـ انتظاـ ضربات القلب ،ضغط الدـ

  .بأمراض القلب ادلزمنة
  و ىذا ما يؤثر على حياهتم اليومية و شلارسة األنشطة الضرورية ، و كذا تلبية حاجاهتم ، حيث غلدوف 

صعوبات يف ختطي ىذه ادلشاكل ، شلا يؤدي هبم إىل حالة اخلموؿ البدين ، و الذي بدوره يسبب قصور يف 
القدرات احلركية و الوظيفية ، فيبذؿ ادلصابوف جهدا إضافيا يف قضاء احلاجيػات و متطلبات العيش ، 
ناىيك عن ادلشاكل الصحية ادلًتتبة عن اخلموؿ و قلة األنشطة البدنية و احلركية ، شلا يزيد من عمل 

األجهزة الوظيفية ، زيادة سرعة نبض القلب و سرعة التنفس ، حيث أف كبار السن ىم األكثر عرضة ذلذه 
 .اإلصابات ، و يتميزوف بإضطرابات على مستوى عمل األجهزة الوظيفية و البدنية 

و ضلن يف رلالنا كمختصني يف النشاط البدين ادلكيف ، نويل إىتماما بالغا ذلذه الفئة ، من حيث مراعاة 
 .كل اجلوانب 

و نستخدـ يف تشخيصنا للمستوى البدين ، للمصابيػن بالشلل النصفي الطويل عدة إختبارات إكلينيكية 
من أجل القياـ باجلانب التطبيقي للوصوؿ  دقائق مشي ، حيث مت حتديده 6مكيفة ، و من أعلها إختبار 

ادلصابوف  ) ، و يف ىذا اإلطار ، يريد الباحث إجراء دراسػة تتناوؿ ىذه الشريػحة         إىل ادلبتغى العلمي
 دقائق مشي ، على 6، من حيث تأثري عبور ادلوانع أثناء إختبار  ( سنة 75-55بالشلل النصفي الطويل 

 .اللياقة القلبية التنفسية و السرعة اإلنتقالية 
و لتوضيح البحث أكثر ، قمنا بتخصيص اجلانب النظري ، وقمنا بتقسيمو إىل ثالثة و من أجل ىذا ، 

فصوؿ ، حبيث أف الفصل األوؿ يتمحور حوؿ اللياقة القلبية التنفسية ، أما الفصل الثاين فهو حتت عنواف 
 ، و يف األخري الفصل الثالث خاص بإعادة (75 - 55)الفئة العمرية الشلل النصفي الطويل ، و شليزات 

 . التأىيل احلركي ، وىذا من أجل اإلدلاـ جبميع ادلعلومات اخلاصة مبصطلحات البحث العلمية 
 دقائق مشػي باحلواجز وبدوهنا ، مع تقدمي نصػائح و 6ويف األخري نعطي تفسري و مقارنة لنتائج اختبار 

 .إرشادات تفيد ادلطلعيػن على البحث 
 

 



3 

 

 :اإلشكالية
  تعترب شرػلة األفراد ادلصابوف بالشلل النصفي الطويل ، فئات خاصة و غلدر بنا اإلىتماـ هبا يف عدة 

 .رلاالت ، و شلا تتطلبو من عناية و رعاية خاصة ، و خاصة يف رلاؿ البحوث العلمية 
  و نظرا ألعلية اجلوانب الفسيولوجية بالنسبػة ذلذه العينة ، خاصة اجلهاز التنفسي و الدوري الدموي ، و 

نظرا لتأثري ىذه اإلعاقة على ىذين اجلهازين بشكل ثانوي ، و اجلهاز العضلي بشكل أويل ، كاف لزاما 
لتحسني قدراهتم احلركية و الوظيفية ، دلمارسػة حياتػهم اليومية ، حبيث يكوف علينا البحث يف ىذا الشػأف ، 

 .(ادلشي  )بعملية التنقل ، خاصًة فيما يتعلق  على رعاية نفسو بأقصى طاقة شلكنةقادرا 
فراد األسوياء الذين ميلكوف األلدى ، أعلية قصوى علينا إعطاء أولوية و   و نظرا للواجب الذي يفرض 

ير أوضاعهم ػ وتلبية مطالبهم وتغي ،اليت تساعدىم على االعتماد على أنفسهم، القدرات اجلسمية والعقلية 
،   كي ػلققوا قدراً كافياً من التكيف النفسي واالجتماعي يف اجملتمع الذي يعيشوف فيو ،وبيئاهتم بأنفسهم

الذين حتوؿ قدراهتم دوف االعتماد ادلصابني بالشلل النصفي الطويل ، فراد األ تزداد لدى اجملتمعفإف أعلية 
 . فكاف من الضروري إىتماـ اجملتمع هبم  .على أنفسهم

و مبا أف ىؤالء األشخاص يعيشوف يف اجملتمع كغريىم من األسوياء ، فهم ملزموف بقضاء حوائجهم اخلاصة 
 إىل  ىذا األخرييؤدي ، تدىور وظيفة العضالت ذويهم ، فعلى غرار على عبئاً  لكي ال يصبحوا، 

 كالتنقالت من أجل الدراسػة أو سفريف ادلشػي و اؿ ،يف حياهتم اليومػية  ىػات كبرية ذلؤالء ادلرضػصعوب
 عبور ) العديد من العقبات  ىنالكافاتػ ادلسو يف ىذه  ، يف ادلناطق احلضريةنقل التعندالعمػل ، و 

 ، ىذا ما يعيقهم و يؤدي هبم إىل التعب ( ...و ركوب احلافالت أو صعود السػالمل  ،األرصفة 
(Med,2002,p.166-111-117) .

كاف ضروريا على الباحػث ، ىذا ما يؤثر على لياقتهػم البدنية و خاصة األجهزة الوظيفية و احلركية ، فػ
 .بالشلل النصفي الطػويل دراسة تأثري ىذه األخػرية على القدرات الوظيفية و احلركية ، ذلؤالء ادلصابني 

 يستند  ،على التحمل، و قدرهتم  للمصابني بالشلل النصفي الطويلالقلبية التنفسية ة قدراؿتقييم و مبا أف 
 دقائق مشي ، و مبا أنو يعترب من بني اإلختبارات اإلكلينيكية ، لقياس اللياقة القلبية 6إختبار عادة على 

و يف ىذا التنفسية ، أردنا أف نستخدمو كإختبار ػلدث فيو جهد بدين ، دلعرفة مدى تأثري عبور ادلوانع ، 
الشأف أراد الباحث أف يقـو بدراسة ، من أجل معرفة تأثري احلواجز على اجلهد البدين ، على إختالؼ 

 . درجة صعوبة اإلختبار 
  فمشكلة ىذا البحث ليست فقط التعرؼ على تأثري تلك العقبات و الصعوبات ، بل تتعدى بإبرازىا   
و تسليط الضوء ، على واقع ادلشاكل اليت تواجهها فئة ادلصابني بالشلل النصفػي الطػويل ، أينما ال توجد 
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تلك التسهيػالت ، و اليت يلـز توفريىا يف زليط ىؤالء ادلرضى ، يف ادلنازؿ و ادلرافق العموميػة ، كتوفري شلرات 
 ...، أو توفري سالمل كهربائية  (... ادلطارات ، ميًتو األنفاؽ  )خاصة هبم عند الطوابري يف زلطات النقل 

 :  و ىذا ما أدى إىل تبلور مشكلة ىذه الدراسة يف السؤاؿ التايل ، و الذي جاء حبثنا ىذا ليجيب عليو 
 دقائق مشي على اللياقة القلبية التنفسية والسرعة االنتقالية 6ىل يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار  - 

 للمصاب بالشلل النصفي الطويل ؟
للمصاب بالشلل النصفي الطويل   دقائق مشي معدؿ نبض القلب6ىل يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 
 ؟

 دقائق مشي على السرعة االنتقالية للمصاب بالشلل النصفي 6ىل يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 
 الطويل ؟

 د مشي ، من أجل القياـ باجلانب التطبيقي للوصوؿ إىل ادلبتغى العلمي 6   و على ىذا مت حتديد اختبار 
، مث إعادة االختبار بإضافة  (ادلصابني بالشلل النصفي الطويل  )، بإجراء االختبار على عينة الدراسة 

. احلواجز على نفػس العينة ، مع قياس نبض القلب و كذلك السرعة االنتقالية لدى ادلصابني 
 :األهداف 

 دقائق مشػي ، على اللياقػة القلبػية التنفسػية و السرعة 6حتديد مستوى تأثري عبور احلواجز ، أثناء اختبار - 
 .، ادلداومني على عيادة التدليك الطن ( 75-55)اإلنتقالية ، للمصابني بالشلل النصفي الطويل ذكور 

 .  دقائق مشي ، على نبض القلب للمصابني 6حتديد مستوى تأثري عبور احلواجز ، أثناء اختبار - 
 . دقائق مشي ، على السرعة اإلنتقالية للمصابني 6حتديد مستوى تأثري عبور احلواجز ، أثناء اختبار - 

 :الفرضيات 
 دقائق مشي ، على اللياقة القلبية التنفسية و السرعة اإلنتقالية 6يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 

 .للمصاب بالشلل النصفي الطويل 
للمصاب بالشلل النصفي   دقائق مشي ، على معدؿ نبض القلب6يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 

 .الطويل 

 دقائق مشي ، على السرعة االنتقػالية للمصاب بالشلل النصفي الطويل 6يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 
. 

 :مصطلحات البحث 
: الحواجـز 
 : البيئةد يف عدة أبعا ذلا كوفتقد احلواجز 
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. ، سالمل   ، العقبات(منحدر  ) تالؿ مسطح ، = ادليداف
. ضيقة، واسعة = ساحة امل
. ، وضوح الرؤية  ة، أفقية عمودي = عاملامل

. احلياة االجتماعية وادلهنية  ، األسرة =  و التنبيوالتحفيز
 . تقنية حتتاج إىل أو، يدوي = مساعدة

(DUJARDIN F ; TOBENAS-DUJARDIN C ; WEBER J, 2009,p18) 
 : دقائـق مشـي 6إختبار 

 دتتد ، حيث التنفسية القلبية الوظائف البدين و لقياس ىو أداة إكلينيكية ، يستعمل لقياس اجلهد

 احلالة قيمة ، عن و تنبؤية تشخيصية معلومات يوفر و التقوميػية ، إىل التشخيصية احلاالت من إستعماالتو

.  والتنفسي الدوري اجلهازين ادلختلفة ، وخاصة اجلسم ألجهزة الوظيفية
 (119،ص1992اذلزاع زلمد، )

 :اللياقـة القلبـية التنفسـية 
اللياقة القلبػية التنفسػية ىي قدرة اجلهػاز القلػن التنفسي على توفري األوكسجني للعضػالت العامػلة ، و   

مقدرة القلب واجلهاز الدوري على ضخ ونقل أكرب كمية من الدـ احململة باألوكسجني إىل العضالت 
 (17،ص1995،ىزاع زلمد اذلزاع) .العاملة لكي يتم استخالص األوكسجني ىناؾ

و ىي قدرة الفرد على إستخداـ األكسجني داخل خاليا اجلسم بكفاءة عالية ، من أجل إنتاج طاقة 
 (52،ص1970إبراىيم زلمد فيصل،) .تساعد عضلة القلب على اإلنقباض 

 :و ميكن حساب نبض القلب بػ 
   4×   ثـا15حساب نبضات يف = عدد النبضات يف الدقيقة  

 :السرعـة االنتقالـية  
 بأقصى سرعة شلكنة أي  ،ىي اإلنتقاؿ من مكاف إىل آخر  و ،عد السرعة االنتقالية أحد اشكاؿ السرعةت

 (26،ص1989رليد، )  . التغلب على مسافة معينة بأقصر زمن شلكن
 :ميكن حساهبا 

 
 
 
 

 :الشـلل النصـفي الطـولي 
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عبد احلكيم بن جواد ). ىو تصلب يف اجلذع و الطرؼ العلوي ، و السفلي على نفس اجلانب من اجلسم 
 (18،ص1996ادلطر،

 :أهمية البحث 
 :تكمن أعلية البحث يف جانبني أساسني 

 :الجانب النظري  -

 ،حيث تكوف مصدر علمي ةتزويد ادلكتبة بالدراسات العلمية و العملية و ادلعطيات النظرية ادليداين -
 .للبحوث ادلستقبلية يف رلاؿ النشاط احلركي ادلكيف 

 دقائق مشي ، بالنسبة لفئة ادلصابني بالشلل 6إبراز تأثري عبور احلواجز ادلقًتحة أثناء اختبار  -
 .النصفي الطويل 

 :الجانب التطبيقي  -

تنحصر أعلية البحث يف مدى تأثري احلواجز ادلقًتحة ، على اللياقة القلبية التنفسية و السرعة  -
، ادلداومني على عيادة التدليك  (75-55)اإلنتقالية لدى ادلصابني بالشلل النصفي الطويل ذكور 

 .الطن 

 :   الدراسات المشابهة 

و اذلدؼ من  ،  يتناوذلا و يثري هبا حبثوأف على الباحث  ،تعترب الدراسات ادلشاهبة مرجع ىاـ -
و من خالؿ موضوع حبثنا ، جلو أ أو نفي ما جاءت من  ،الدراسات ىو ادلقارنة و اإلثبات

 و حددنا أىم النتائج و النقاط اليت وصلت إليها كل  ،توجهنا إىل رلموعة من الدراسات السابقة
 .        ى دراسة على حد

ف الفائدة من التطرؽ إىل الدراسات  أ:و يذكر زلمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب  - 
أو حبث ،  اليت الزالت حباجة إىل دراسة  ،هنا تدؿ الباحث عن ادلشكالتأ تكمن يف  ،السابقة

أو توضح ، ما إذا كانت مشكلة البحث حالية ، ،كما أهنا توضح للباحث سلتلف اجلوانب 
األمر الذي يستدعي ،  قد عوجلت بقدر كاؼ من قبل  ،للباحث ما إذا كانت مشكلة البحث

 (68-67،ص1987 ،أسامة كامل راتب، زلمد حسن عالوي ) . إجراء ادلزيد من البحوث
 

 
 

  :Slawinsky Jean ( 2013 ) دراسة  
د مشي ، على اإلستجابة القلبية التنفسية و الوظيفية ، للمصابني 6تأثري عبور احلواجز أثناء إختبار - 

  (Slawinsky Jean،2013 ).  سنة 62-52 (اجللطة الدماغية  )بالشلل النصفي 
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د مشي ، مع اإلختبار نفسو 6 مقارنة اإلستجابة التنفسية أثناء إختبار :هدفت هذه الدراسة إلى 
 . سنة 62-52،  (اجللطة الدماغية  )باحلواجػز ، للمصابني بالشلل النصفي ، 

 دقائق ، األوؿ 5 قاـ الباحث بإجراء إختبارين متتاليني ، تفصل بينهما فًتة راحة :إجراءات البحث 
، و الثاين نفس اإلختبار مع إضافة حواجز ، مع قياس ادلتغريات  (بدوف حواجز  ) دقائق مشي 6إختبار 

نسبة ثاين أكسيد الكربوف ادلطروح ، ، " QR"حاصل التنفس : الفزيولوجية ، اخلاصة بالتبادالت الغازية 
 .نسبة األكسجني ادلستهلك 

 . إستخدـ الباحث ادلنهج الوصفي دلناسبتو مع طبيعة البحث :المنهج المستخدم في البحث 
،   (اجللػطة الدماغية  ) (ذكور  ) مصاب بالشلل النصفي الطويل 17 بلغت عينة البحث :عينة البحث 

 .  سنة 62-52ما بػني 
 )أسفرت نتائج البحث عن أف إضافة احلواجز ال يؤثػر على نسبة إستهػالؾ األكسػجني  :أهم النتائج  

VO2 )  يف حني يؤثر على األداء احلركي للمشي ،. 

، و نسػبة األكسجػني ادلستهلك ، و نسبة ثاين أكسيد  ( QR )إطلفػاض ملحوظ حلاصل التنفػس - 
 .الكربوف ادلطػروح ، و ىناؾ تأثري بسبب عدـ القدرة الوظيفية ، و ليس بسبب عدـ القدرة التنفسية 

 : أهم التوصيات   
 د مػشي باحلواجػز و بدوهنا ، 6 ، يف إختبار CEإصلاز دراسات جديػدة ، يف مقارنة الصػرؼ الطاقػوي -

  .(اجللطة الدماغية  )للمصابني بالشلل النصفي 
باإلختبارات اإلكلينيكية لدراسة ادلشاكل و الصعوبات ، اليت تساعد يف إعطاء داللة ، ضرورة اإلىتماـ - 

 .فاة ، يف ادلستشفيات و العيادات  ولعامل إنذار حلاالت اؿ
  Raphaël JUMEL (2010: ) دراسة 

 " التأىيل البدين لألشخاص ادلصابني بالشلل النصفي على أساس العمل " 
 (Raphaël JUMEL ، 2010)  

 العمػل على زيادة زليط ادلشي ، إرتكازا على سلتلػف تقنيات التأىيل البدين : هدفت هذه الدراسة إلى 
 . ادلوجػودة ، حيث مت إختاد إذلاـ من رلاؿ الرياضة 

VOقياس نسبة - 
2
Max بطريقة مباشرة مع قياس التبادؿ الغازي . 

 مت إقًتاح برنامج للتأىيل البدين لعملية ادلشي على أساس العمل ادلتقطع ، و تطبيق :إجراءات البحث  
 6ىذا الربنامج على ىؤالء ادلصابني بالشلل النصفي الطويل ، و إجراء إختبارات قياس اجلهد البدين ، 

 .دقائق مشي ، ىذا مع حتديد مستوى ادلصاب ، إلعطاء تقدـ ملحوظ 
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 . إستخدـ الباحث ادلنهج التجرين دلناسبتو مع طبيعة البحث :المنهج المستخدم في البحث  
 66، متوسط أعمارىم (ذكور  ) مصاب بالشلل النصفي الطويل 42 بلغت عينة البحث :عينة البحث 

 .  أشهر 6سنػة ، بعد اإلصابة بأكثر من 
 .لألكسجني لعينة البحث  لالستهالؾ األقصى أسفرت نتائج البحث عن وضع معايري :أهم النتائج 

 .ىذا الربنامج ال ميكن تطبيقو على مجيع حاالت اإلصابة بالشلل النصفي - 
 : أهم التوصيات 

 على مدى فًتة أطوؿ مع  ، و، مع عدد أكرب من ادلرضى كوف على نطاؽ أوسعت ميكن أف إجراء دراسة
VO ، عن طريق إجراء قياساتضابطة موعة اؿادلج

2
Max.  

 : ( 2011 )حميدى  جعفر سميةدراسة 
 مسية " ) لألطفاؿ ادلصابني بالشلل الشقي الطػويل الدقيقة احلركية ادلهارات لتنمية مقًتح تدريىب برنامج أثر" 

  (2011محيدى ،  جعفر
 الدقيقة احلركية ادلهارات لتنمية ادلقًتح ، التدرين الربنامج أثر على التعرؼ :الدراسة إلى  هذههدفت 

 .ادلصابني بالشلل الشقي الطويل  لألطفاؿ

 احلركي النشاط : التالية اليومية احلركية األنشطة يف مت اقًتاح برنامج للتأىيل البدين ، :إجراءات البحث 

 احلركي واالنتقاؿ ، النشاط للتسػلق احلػركي النشػاط الرقود ، التنقل ، وضع من احلركي ، النشاط للمشي

  . لليد
 . إستخدـ الباحث ادلنهج التجرين دلناسبتو مع طبيعة البحث :المنهج المستخدم في البحث  
 و بلغ الشقي الطويل ذكور و إناث ، العينة من األطفاؿ ادلصابني بالشلل تكونت: عينة البحث   

 .أفراد  (10)عددىم 
و  يػالقبل القياسني إحصائية ، بني داللة ذات فروؽ أسفرت نتائج البحث على أنو توجد : أهم النتائج  

 البعديػة ، يف الشقي الطػويل لصاحل القياسات احلركية ، للمصابني بالشلل األنشطة اختبارات يف البعدي

 الرقود ، التنقل ، وضػع من احلركي النشاط للمشي ، احلػركي النشػاط : التالية اليوميػة احلركية األنشطة

 .لليد  احلركي النشاط واإلنتقاؿ ، للتسلق احلركي النشاط
 :  أهم التوصيات 

وضع برنامج تكميلي من قبل متخصصني يف ىذا اجملاؿ ، يصب ضلو تأىيل ادلصابني بالشلل الدماغي - 
 .بصفة عامة و جبميع أنواعو بصفة خاصة 

  . ضرورة زيادة اإلىتماـ بتطوير الربامج اخلاصة ، بفئة األطفاؿ ادلصابني بالشلل الشقي الطويل - 
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 :التعليق و نقد الدراسات السابقة 

 لقد مشلت كل من الدراسات السابقة ، اإلىتماـ بادلصابني بالشلل النصفي الطويل ، بإختالؼ أعمارىم 
و أجناسهم ، حيث إىتمت بعضها ، بربامج تدريبية لتنمية ادلهارات احلركية لعملية التنقل ، و أخرى 
إىتمت بزيادة زليط ادلشي ، إرتكازا على تقنيات التأىيل البدين ، و غريىا تناولت جانب اإلستجابة 

التنفسية أثناء اجلهد البدين ، فني حني مل تتطرؽ ىذه الدراسػات بشكل كايف ، إىل دراسة التحديات و 
الصعوبات اليت يواجهها ىؤالء ادلصابػني ، خاصة ادلسنني منهم ، يف ظل تأثريىا على الوظػائف 

الفسيولوجية ، و الوظائف احلركػية ، و ىذا ما جاء يف حبثػنا ، حيث تدخل الطالب بتسليط الضوء ، على 
تأثري تلك العقبات على اللياقة القلبية التنفسية و السرعة اإلنتقالية ، ىذه الصعوبػات اليت دتثلت يف حبثنا 

سلم ،  )ىذا ، على شكل حواجز مشاهبػة قدر اإلمكاف ، باليت ىي يف الواقع ادلعػاش ذلؤالء ادلصابني 
 . (... أرصفة ، عتبة 

 سالفة الباحث ، والدراسات هبا اليت يقـو الدراسة طبيعة بني علمي ، تشابو يوجد بعض انو من بالرغم   ؼ

 طبيعػة عػلى للتعرؼ الذكر ، ضرورة للدراسات السابقة السابق السرد من يرى قد الباحث أف الذكر ، إال

 ذلذه العامػة األىداؼ رسم يف ظل سعيو يف الدراسات ، ىذه خالؿ من تناولو مت الذي العلمي ، األسلوب

 يسري الذي العػاـ اإلطار حتديد و أيًضا ىذه الدراسة ، لفحوى الفلسفي ادلضموف حتديد الدراسة ، وكذلك

. الدراسة ذلذهالعامة  ادلنهجية حتديد بغرض ويتبعو عليو
: خالصة 

تعد فئة ادلصابني بالشلل النصفي الطويل ، من بني ذوي اإلحتياجات اخلاصة ، و اليت كاف لزاما التكفل و 
العناية هبا ، و على ىذا فإف البلداف ادلتقدمة تويل إىتماما بالغا ، يف رلاؿ دراسة ىذا ادلرض ، للحد من 

تفاقم ادلشكالت اليت تواجههم يف حياهتم اليومية ، و اليت تؤثر على وظائفهم احليوية ، و على وجو 
التحديد ، فإف مشكلة البحث ، تعد من أىم ادلوضوعات ، اليت غلب اإلىتماـ هبا ، و النظر إليها بشكل 

متكامل ، يف ضوء األسس العلمية احلديثة ، و تسليط الضوء على واقع معاناة ، ىؤالء ادلصابني خاصة 
.  ادلسنني منهم ، و ذلك بتوفري التسهيالت الالزمة يف شىت ادلرافق ، سواًءا اخلاصة أو العامة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مدخل الباب األول 
 

لقد مت تقسيم ىذا الباب األول إىل ثالثة فصول ، ففي الفصل األول 

تناولنا اللياقة القلبية التنفسية ، حيث مت التطرق يف ىذا الفصل إىل 

عناصر اللياقة البدنية بصفة عامة ، و اللياقة القلبية التنفسية بصفة خاصة 

، و أمهيتها و طرق قياسها ، و كذا فسيولوجيا كل من اجلهازين الدوري 

و التنفسي ، أما الفصل الثاين فقد تطرقنا إىل تعريف الشلل الدمـاغي ، 

أسبابو ، أنواعو ، ثـم ركزنا على الشلل النصفي الطويل أسبابو ، أعراضو ، 

مضاعفاتو ، سبل عالجو ، مث تناولنا اخلصائص ادلميزة للفئة العمرية 

، حيث مت ذكر اخلصائص ، التغريات ادلصاحبة ، األنشطة  (55-75)

الرياضية اخلاصة هبذه الفئة ، و أما الفصل الثالث فتناولنا إعادة التأىيل 

بصفة عامة ، مث تطرقنا إىل إعادة التأىيل احلركي و أقسامو ، أسبابو ، 

 ، و الشلل الشقي الطويلادلصابني بتأىيل خطة إعادة أىدافو ، و كذا 

 . خطة العالج احلركي

 .و يف األخري ختمنا خبامتة خاصة بالفصل 
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 :تمهيد 

 حيث تعد أمراض القلب  ،يعد عنصر اللياقة القلبية التنفسية مهمان يف احملافظة على الصحة بشكل عاـ
رتفاع  إ كارتفاع نسبة الدىوف يف الدـ ك، تسمى عوامل اخلطر ،ادلزمنة كما يسبقها من عالمات حتذيرية

 فالتوتر العصيب  ،، تعترب ذات عالقة بأسلوب حياة الفرد نفسو  كعدـ انتظاـ ضربات القلب، ضغط الدـ
  ،كالتدخُت كتناكؿ الدىوف كقلة النشاط البدين، كلها عادات معيشية ذلا ارتباط كثيق بأمراض القلب ادلزمنة
كىناؾ صلة بُت قلة النشاط البدين كبُت تطور العديد من عوامل اخلطر األخرل ادلتعلقة بأمراض القلب 

. ادلزمنة
ة ػمن خالؿ شلارس- مبشيئة اهلل - كتؤكد الدراسات على أنو ؽلكن خفض العديد من تلك األعراض 

 يةػاقة البدفػين الليػ بالقدر الذم يكفي لتحس ،يةػحة البدفػكاحملافظة على الص، بشكل منتظم  النشاط البدين
. 
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:  تعريف اللياقة البدنية -1
يعترب مصطلح اللياقة البدنية من أكثر ادلصطلحات ادلتداكلة يف الساحة الرياضية ، شلا أدل إىل ظهور عدة 

. تعريفات توضح بكلمات سلتصرة ادلقصود باللياقة البدنية 
اقة ػاللي )ؿ الدكرم التنفسي ػارات تعرب عن التحمػية يف اختبػمقدرة الفرد األدائ"على أهنا   :تعرف إجرائًياك

اللياقة العضلية  )، كقوة العضالت اذليكلية كحتملها كمركنتها  ، كالًتكيب اجلسمي (القلبية التنفسية 
، كىو ما يعكسو التوجو ادلعاصر دلفهـو اللياقة  كىذه العناصر ترتبط بالصحة الوظيفية للفرد.  (اذليكلية 

  .البدنية يف كقتنا احلاضر ، كادلدعـو بالعديد من الدالئل كادلؤشرات العلمية
: تعريف منظمة الصحة العالمية 

. ىي ادلقدرة على أداء عمل عضلي على ضلو مرض 
 : 1987" فوكس " تعريف 

. ىي الكفاءة الفسيولوجية أك الوظيفية اليت تسمح بتحسُت نوعية احلياة 
 :  THAXTONتعريف 

. على العمل عند ادلستول ادلثايل  (الدكرم التنفسي ، العضلي اذليكلي  )ىي مقدرة أجهزة اجلسم 
 : 1984تعريف المب 

. ىي القدرة على مواجهة التحديات البدنية العادية للحياة ك التحديات الطارئة 
: تعريف محمد صبحي 

  زلمد صبحي حسانُت).إف اللياقة البدنية ىي مدل كفاءة البدف يف مواجهة متطلبات احلياة
 (129،ص1995،

: تعريف هارسون كالرك 
ىو أكثر التعريفات انتشارا ك أقره اجمللس األمريكي للياقة البدنية ، ك كذلك اعتمدتو األكادؽلية األمريكية 

للًتبية البدنية ، اللياقة البدنية ىي ادلقدرة على تنفيد الواجبات اليومػية بنشػاط ك يقضػة ، ك بدكف تعب 
مفرط ، مع توافر قدر من الطاقة يسمػح مبواصػلة العمل ك األداء خالؿ الوقت احلر ، ك دلواجهة الضغوط 

 (92،ص1985،زلمد صبحي). البدنية يف احلاالت الطارئة 
:    اللياقة البدنيةعناصر -2

 ك رلتهدة يف حتديد مكونات عناصر عديدةزلاكالت ،  للعلماء ك ادلختصُت يف رلاؿ الًتبية البدنية كاف
  ،ية للطب الرياضيػية األمريكػ إىل أف جاءت الكل ،قائمةة البدنية ، ك مازالت ىذه احملاكالت ػاللياؽ

 :  اللياقة البدينة مببدأين ؛ ك علا عناصربتصنيف حديث يقـو على ارتباط 
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 ك اللياقة العضلية  ، اجلسماين ك اللياقة القلبية التنفسيةالًتكيب )  ،عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة
ك ىي  )  ،ة باألداء الرياضي احلركي أك ادلهارمػر عناصر اللياقة ادلرتبطػك ادلبدأ اآلخ (اذليكلية ك ادلركنة 

           … ( الدقةالسرعة ك الرشاقة ك التوافق ك التوازف ك –  إىل العناصر ادلرتبطة بالصحة باإلضافة
 ك للمحافظة على الصحة ،كعناصر مطلوبة ألداء حركي متميز يف ادلهارات ك األلعاب الرياضية ادلختلفة 

 التصنيف السابق ، ك ؽلكن توضح تلك يفكما ، يتحتم االىتماـ بتنمية العناصر ادلرتبطة بالصحة ، العامة 
:  العناصر كما يلي

:   Body Composition  التركيب الجسمي-2-1
ـ ، ػ اجلسم إىل الوزف الكلي للجسيف يعرؼ كمصطلح يف الًتبية البدنية بأنو نسبة كزف الدىوف ك

اـ ك األنسجة ػالت ك العظػ أخرل غَت شحمية كالعضكـ يًتكب إمجاال من أجزاء شحمية ػحيث أف اجلس
 الشحـو لدل الفرد أمر غَت مرغوب فيو الرتباطها ادلطرد مع نسبةك ادلاء ، ك شلا ال شك فيو أف زيادة 

 مصدر خطر على القلب ك الشرايُت ك أيضا تأثَتىا السليب على احلركة ك اعتبارىاأمراض نقص احلركة ك 
 يدخل ك ىذا بالطبع ال يلغي حاجة اجلسم إىل نسبة من الدىوف لكوف كثَت من أعضاء اجلسم ،النشاط 

 ك ىذا لإلناث% 22-15  ك للذكور% 18-12 ـػكف يف اجلسػالدىن يف تركيبها ، ك النسبة ادلقًتحة للده
 (13،ص2003أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين ،  ).  ما يسمى بالدىوف األساسية

:   Cardiorespiratory Fitnessاللياقة القلبية التنفسية  -2-2
ك ذلك لعالقتها الوثيقة باإلمكانية الوظيفية ،  اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة عناصر تعد من أىم ك

 يف مزاكلة لالستمرارك اللذاف تعترب كفاءهتما ضركرية جدا ،  الدكرم الدموم كالرئوم التنفسي للجاىزين
  .النشاط البدين

:   Musculoskeletal Fitness  اللياقة العضلية الهيكلية-2-3
 العضلية ك التحمل العضلي ك القدرة العضلية ، ك تعرؼ القوة العضلية بأهنا قدرة القوة تتمثل يف ك

 العضلية للياقة على بذؿ أقصى قوة شلكنة ضد مقاكمة ما ، ك تعترب القوة العضلية ادلكوف األساسي الفرد
 الضغط ، أما التحمل بتمارين تقاس عادة ك،  Strength Fitnessك تسمى لياقة القوة ، اذليكلية 

 شدهتا دكف  ، انقباضات متعاقبةعمل يعرؼ على أنو قدرة العضلة على  ،د العضليقالعضلي أك اجل
 اليت توفر للعضالت  ، القلبية التنفسيةباللياقةرتباط إ ك ذلذا النوع  ، لعدد معُت من التكرارات ،األقصى

 ك تقاس عادة بتمرين ثٍت اجلذع من كضع الرقود ، أما  ،العضليالطاقة األكسجينية الالزمة لالنقباض 
 مبعٌت إطالؽ أكرب زخم من القوة يف  ، القوة االنفجارية يف العضالتأهنافتعرؼ على ، القدرة العضلية 

 ك يقاس عادة بالقفز العمودم أك الوثب األمامي ، ك يقسم االنقباض  ، ك الرميكالقفز  ،حلظة معينة
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 العضلي االنقباض العضلي ادلتحرؾ ك االنقباض العضلي الثابت ، ك االنقباض  ، إىل قسمُتالعضلي
ر ك ػ ػلدث توتانقباضانقباض سليب ك آخر إغلايب ، ك نعٍت بالسليب ىو أنو ، ادلتحرؾ ينقسم إىل قسمُت 

 فهو ػلدث توتر ك تقلص االغلايب أما االنقباض  ، ك يكوف اجتاىو عكس عمل العضلة ،دتدد للعضلة
 ىو اإلنقباض العضلي  ، من أنواع اإلنقباضالثاين ك يكوف اجتاىو مع عمل العضلة ، ك النوع  ،للعضلة
 سياالت عصبية تشد األلياؼ العضلية دكف تغَت يف فهناؾ  ، ك ىو ػلدث توتر يف العضلة فقط ،الثابت

 إال أف لو بعض  ، قدرتو على إظهار تطور سريع يف القوة العضليةاألخَت ك قد أثبت ىذا  ،طوؿ العضلة
ك قد يكوف غَت عملي يف ،  إىل أنو يتسبب بارتفاع ضغط الدـ الشرياين الدراسات فتشَت بعض  ،العيوب
 فهو يدرب العضلة يف زاكية كاحدة  ، اليت تعمل على مفاصل ذات زلاكر حركية كاسعة ،العضالتدترين 

الذم يدرب ،  بعكس التدريب باستخداـ االنقباض ادلتحرؾ  ، ادلدل احلركي الكامل للمفصلمن
 ( 93،ص1985زلمد صبحي، ) .  يف ادلدل احلركي الكامل للمفصلالعضالت

:   Flexibility المرونة -2-4
ك األربطة احمليطة ،  األكتار ادلتصلة هبا ك يعٍت مطاطية العضالت  ، كمصطلح يف الًتبية البدنيةادلركنة
 يف  ، احلركي الكامل أك الواسع ، ك للمركنة إسهاـ كبَتبادلدل مبا يسمح ذلا بأداء حركتها  ،بادلفاصل

ك ، اـ ػ ك يف العمل الوقائي بشكل ع ،يةػك التمزقات العضل  الرياضيةاإلصاباتالتقليل من نسبة حدكث 
 األكتارة ادلفاصل ك ػك أنسج، ؼ ػ  العظاـ ك العضالت ك الغضارم : ادلؤثرة يف ادلركنة ىياجلسميةاألجزاء 

 .  العضلية ك األربطة ك اجللد
:   للمركنة ثالث أنواعك

 مث العودة  ، عبارة عن إطالة بطيئة للوتر مث ثبات دلدة من الزمنىي ك:  Statically الثابتة ادلركنة دترينات
 األنسجة ألهنا ال تشكل أم خطورة على  ، ، ك تعترب ىذه الطريقة من أفضل الطرؽاالبتدائيإىل الوضع 

  ، ختفيف اآلالـ العضليةيففيها أقل كما لو كانت متحركة ، ك ذلا دكر كبَت ة لطاقة ادلبذكؿا ك  ،العضلية
 .  الرياضيةألهنا قد تستخدـ يف اجملاؿ العالجي لبعض اإلصابات 

 عبارة عن حركات ارتدادية متكررة ىي ك : Ballistically ادلتحركة أك االرتدادية ادلركنة دترينات 
 العضلية ك إراحتها بسرعة، ك ىذه الطريقة األكتار يتم من خالذلا إطالة  ،للعضالت ك ادلفاصل منشطة

 من الناحية العضلية يف األنسجة  ، من الناحية الرياضية ك دلا قد تسببو من دتزقات،منتشرة بُت الرياضيُت 
 .   هبا لقلة جدكاىاينصحإال أنو ال  ، اإلكلينيكية

 Proprioceptiveالعضلية –  ادلنشطة للمستقبالت الذاتية العصبية ادلركنة دترينات
neuromuscular   facilitation ( PNF )  :عبارة عن تبادؿ انقباضات عضلية ثابتة ىي ك 
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 ، الكثَت من الدراسات أشارت إيل جدكل احملددةمن خالؿ سلسلة من احلركات ، مع إطالة سلبية 
 ك يتطلب لتنفيذه مدرب مؤىل أك  ، أف ىذا النوع يعترب معقدإالستخدامها مقارنة باألنواع السابقة ، إ

 (97،ص1999،مركاف عبد اجمليد إبراىيم) . ذلك النوع من التمارينيف لديو خربة كافية  ،أخصائي
  :أهمية اللياقة البدنية للفرد -3
 .التنفسي كاجلهاز العضلي حتسُت أداء أجهزة اجلسم احليوية كاجلهاز الدكرم .1

 .القلب كاألكعية الدموية  تساعد على تفادم كاإلقالؿ من فرص اإلصابة بأمراض.2

 .إنقاص الوزف الزائد ك تساعد على احملافظة على الوزف ادلناسب لكل فرد .3

 .تدعمها تقوية كرفع أداء مفاصل اجلسم كاألكتار كاألربطة اليت.4

 .نافعة تساعد على زيادة كفاءة عملية حرؽ ادلواد الغذائية كحتويلها إىل طاقة .5

 .تساعد على زيادة مقاكمة اجلسم للتعب كالتوتر العصيب .6

 .الثقة بالنفس كاالتزاف االنفعايل مع اإلعتزاز بقدرات الفرد زيادة .7

 .كمفيدة للًتكيح عن النفس كقضاء كقت الفراغ كسيلة فعالة .8
 . كحتسُت عمل الوظائف احليوية للجسم عند الكرب ،الشيخوخة تساعد على التقليل من آثار .9

 .تساعد على الزيادة ادلتوقعة لعمر اإلنساف بسنتُت، الرياضية بصورة منتظمة   شلارسة األنشطة.10
مثل أمراض القلب كالشرايُت كضغط الدـ كالسمنة ،  تساعد على جتنب اإلصابة ببعض األمراض .11

. كآالـ أسفل الظهر كادلفاصل
.  أك تيبس اجلسم عند ادلسنُت ، عدـ التعرض آلالـ أسفل الظهر.12
  . رفع مقاكمة اجلسم لألمراض.13
 . ختفض مستول اإلجهاد.14

سِّن مستول سكر الدـ.15 .  حتح
سِّن قدرة الرئتُت.16 .  حتح
سِّن كظيفة القلب كاألكعية الدموية.17 .  حتح
 . تزيد قوة العضالت.18
. ختفض مستول الكوليستَتكؿ .19
 . حتافظ على مركنة ادلفاصل كقوة العظاـ.20
سِّن التوازف اجلسدم.21 .  شلا ؽلنع السقطات كاإلصابات األخرل ، حتح
سِّن النـو.22 .  حتح



القدرة القلبية التنفسيةالفصل األول                                                             

 

 

 

18 

.  ختفض من الكآبة كاإلرىاؽ.23
سِّن القدرة على التفكَت كالتذكر.24 .  حتح
سِّن ادلظهر كتعطيو كىجان .25 .  حتح
 ، مركاف عبد اجمليد إبراىيم)  . أصغر من السن الزمٍت ، جتدد الشباب كتعطي سنان بيولوجيان .26

 (98،ص1999

:  خصائص اللياقة البدنية -4
 إف اللياقة البدنية عبارة عن مقدرة بدنية ، تتأسس على عمليات فسيولوجية سلتلفة ، ك تتأثر بالنواحي -1

. النفسية 
.  إهنا مستول معُت من العمل الوظيفي ألجهزة اجلسم ، ؽلكن قياسو ك كذلك ؽلكن تنميتو -2
 إف اذلدؼ األساسي للياقة البدنية ، ىو حتسُت قدرة اجلسم على مواجهة ادلتطلبات البدنية العاديػة ، -3

اليت تستلزمها ظركؼ احلياة اليومية ، ك اذلدؼ منها حتقيق الوقاية الصحية ، ك توفَت حياة أفضل للفرد ك 
. ىي عملية فردية 

 اللياقة البدنية نسبية ، مبعٌت أف الفرد الذم تقابلو متطلبات بدنية عادية ، يتعامل معها يف حياتو اليومية -4
( 18،ص 2003أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين،  ) . بنجاح ك أقل درجة من التعب 

  :اللياقة القلبية التنفسية -5
 : Cardiorespiratory Fitnessاللياقة القلبية التنفسية  تعريف -5-1

سي على أخذ ػية على أهنا قدرة اجلهازين الدكرم ك التنفػية التنفسػة القلبػك ؽلكن تعريف اللياؽ-  
 ك ،دين ػاألكسجُت ك نقلو مث استخالصو من قبل خاليا اجلسم بغرض توفَت الطاقة الالزمة للجهد الب

 ك تسمى ىذه اللياقة ، (كثاين أكسيد الكربوف  )التخلص من فضالت العمليات الناجتة من إنتاج الطاقة 
  ،باللياقة اذلوائية أك القدرة اذلوائية ألهنا تعرب عن قدرة الفرد على استخداـ األكسجُت داخل خاليا اجلسم

 ك األكسجُت يتوفر للجسم عن طريق اذلواء الذم ،إلنتاج الطاقة الكيميائية الالزمة لالنقباض العضلي
ية التنفسية ك يستدؿ ػية أفضل مؤشر للياقة القلبػيستنشقو خالؿ أداء التمارين اذلوائية ، ك تعترب القدرة اذلوائ

 Maxعليها باالستهالؾ األقصى لألكسجُت
2

 VO. 
 :  طرق قياس اللياقة القلبية التنفسية -5-2
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كما ذكر فإف اللياقة القلبية التنفسية تعد من أىم عناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة ، ك تقاس بطرؽ 
VO )مباشرة يف ادلخترب كقياس االستهالؾ األقصى لألكسجُت 

2
Max )  بتعريض ادلفحوص جلهد بدين

 . من خالؿ أجهزة حتاكي األنشطة اذلوائية كالسَت الكهربائي ك الدراجة الثابتة  ،متدرج

 :ختبارات ميدانية ، نذكر منها إ من خالؿ  ،ك ؽلكن أف تقاس أيضا بطرؽ غَت مباشرة

  : Cooper Test اختبار كوبر- 

 ) ك طريقة تنفيذه أف يقـو الفرد باجلرم ،ك يعد من أكثر االختبارات انتشارا لقياس اللياقة القلبية التنفسية 
مث حتسب ادلسافة  ( دقيقة 12 )دة اثنيت عشرة دقيقة ػمل، (يسمح بتبادؿ اجلرم ك ادلشي عند الضركرة 

 (14،ص2003أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين، ) . ة ادلقطوعة خالؿ ىذه ادلد

 :اختبار الكلية األمريكية للطب الرياضي - 

، بعد قطع  (ميل تقريبا  )مًت 1600دلسافة  (أك اذلركلة  )  ،يف ىذا االختبار يقـو الفرد بادلشي السريع
 عند قاعدة اإلهباـ  ، ك ذلك حبس النبض من الشرياف الكعربل،تلك ادلسافة يؤخذ الزمن ك النبض مباشرة 

 أك جسو من خالؿ جهاز  ،لتقاء القصبة اذلوائية بأسفل الذقنإ عند  ،يف رسغ اليد أك من الشرياف السبايت
 (98،ص1997الرحيم عبد اجمليد، ) .أك ساعة ذلذا الغرض

:  تنمية اللياقة القلبية التنفسية -5-3
، البد من االلتزاـ ادلنتظم بنوعية  (أك التحمل الدكرم التنفسي، كما تسمى أحياننا)لتنمية اللياقة التنفسية 

.  ، كبتكرار زلدد ، كدلدة زلدد ، مع ادلمارسة عند شدة زلددة من األنشطة البدنية
:  نوعية النشاط البدني (أ 

ىو ذلك : ، كالنشاط اذلوائي البد للنشاط البدين ادلمارس أف يكوف ىوائينا، لتنمية اللياقة القلبية التنفسية 
، كؽلكن للفرد اإلستمرار  (دكف الشدة القصول)كؽلارس بشدة معتدلة ، النشاط الذم يأخذ طابعنا إيقاعيا 

.   فًتة من الزمن دكف أف يوقفو اإلجهاد البدين ،يف شلارستو
ستخداـ األكسجُت من قبل إ نظرنا ألنو يتم أثناء شلارستها  ،تسمى الرياضيات اذلوائية بذلك اإلسم ك 

، أم أف الطاقة ادلستخدمة   يف حرؽ الوقود بغرض إنتاج الطاقة الالزمة النقباض العضالت ،خاليا اجلسم
لدل – خطأ - كليس ألهنا دتارس يف اذلواء الطلق ، كما ىو شائع  ) قادمة من مصدر ىوائي أك أكسجيٍت

.  (البعض
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،  (عة ػللذين لياقتهم البدنية مرتف )رم ػ، كاجل ةػ، كاذلركؿ ادلشي السريع:  كمن أمثلة األنشطة اذلوائية
، ككرة  كرة القدـ:  اب مثلػاركة يف ألعػ كادلش ،( الثابتة كالعادية )جة اكب الدرػ، كرؾ ، كنط احلبل كالسباحة

 . ، كالريشة الطائرة ، كالتنس كواشػ، كاألس دػرة ايلػ، كؾ ةػالسل
: شدة الممارسة (ب 

كىذه الشدة .  البد للنشاط البدين ادلمارس أف يكوف عند شدة زلددة، لتنمية اللياقة القلبية التنفسية 
:  ، على النحو التايل تكوف لدل البالغُت

ؽلكن للمبتدئُت كمنخفضي اللياقة البدنية  ) من ضربات القلب القصول % 90 – 65عند شدة تعادؿ - 
 كيتم تقدير ضربات القلب القصول من خالؿ  ،( من ضربات القلب القصول %55البدء بشدة تعادؿ 

. (بالسنوات  ) العمر – 220:  ادلعادلة التنبؤية التالية
 ك فػؽلكن للمبتدئي )ب القصول ػاطي ضربات القلػحيتإ من % 85 – 50ادؿ ػدة تعػش  أك عند-

  ك ،(اطي ضربات القلب القصول ػحيتإ من  ،% 40ادؿ ػية البدء بشدة تعػة البدفػمنخفضي اللياؽ
 يساكم ضربات القلب القصول مطركحنا منها ضربات القلب يف  ،حتياطي ضربات القلب القصولإ

 (99،ص1997الرحيم عبد اجمليد،)  . الراحة
 : االستجابة القلبية التنفسية للجهد البدني في الصحة والمرض -6

  تتزامن كظائف عديدة من أجهزة اجلسم ك تتداخل ، من أجل الوفاء بادلتطلبات ادلتزايدة للطاقة أثناء 
اجلهد البدين ، حيث يرتفع معدؿ األيض بشكل متصاعد ، يتوازل مع زيادة شدة اجلهد البدين ، ليصل 

  .( مرة عما ىو يف الراحة 20-10)إىل ذركتو أثناء اجلهد البدين األقصى 
   كيعد اجلهاز الرئوم التنفسي ادلسؤكؿ عن توفَت التهوية الرئوية الكافية ، من خالؿ زيادة حجم التنفس 

كعدد مرات  التنفس ، شلا يكفل مغادرة الدـ للرئتُت كىو مشبعا باألكسجُت ، ك يساىم اجلهاز القليب 
الوعائي يف ضخ الدـ ، كنقلو عرب الشرايُت إىل أنسجة اجلسم ادلختلفة ، موفرا بذلك ضغط تشبع كفيل 

بادلساعدة يف إنتقاؿ األكسجُت ك ادلغذيات األخرل ، إىل اخلاليا العضلية العاملة ، أما إرتفاع معدؿ 
النشاط احليوم داخل اخلاليا العضلية العاملة ، فيقود إىل زيادة إستخالص العضالت لألكسجُت ، من 

  .خالؿ توسيع الفػارؽ بُت زلتػول الشرايُت من األكسجػُت كزلتػول األكردة منو 
( 124،ص2000اخلويل،أمُت أنور،الشافعي،مجاؿ الدين،)
 : معدل ضربات القلب و حجم الضربة -7

  إف زلصلة ضرب معدؿ ضربات القلب يف الدقيقػة يف حجم الضربة ، يعطينا ما يسمى بنتاج لقػلب ، 
كىو ما يعٍت حجم الدـ الذم يضخو القلب أك يدفعو يف الدقيقة ، كيصل حجم نتاج القلب يف الراحة 
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 أضعاؼ ذلك احلجم على 5-4 لًتات يف الدقيقة ، إال أنو يرتفع إىل 5لرجل متوسط احلجم ، إىل حوايل 
األقل ، أثناء اجلهػد البدين األقصػى ، كمن ادلؤكد أنو يزيد عن ذلك بكثيػر ، لدل الرياضيُت كخاصة 

. ادلتميزين منهم 
 كتعزل الزيادة يف نتاج القلب ىذه مع إرتفاع اجلهد البدين ، إىل زيادة كل من معدؿ ضربات القػلب ك 
حجم الضربة ، كتبدك الزيادة يف ضربات القلب شبو خطية مع زيادة شدة اجلهد البدين ، إال أف حجم 
الضػربة يزداد بشكل صريح ك كاضح يف بداية اجلهد البدين ، لكنو سرعاف ما يستقر ، ك تصبح ضربات 

 . القلب مرتفعة ك قريبة من ضربات القلب القصول 
ك يعود ذلك لسبب بسيط ، كىو أنو يف اجلهد القريب من األقصى ، يكوف معدؿ ضربات القلب سريعا 
حبيث ال يسمح حبدكث كقت كاؼ المتالء القلب بالدـ ، أم ينخفض حجم الدـ يف البطُت عند هناية 
مرحلة االنبساط ، غَت أف بعض  الدراسات احلديثة ، تشَت إىل أف حجم الضربة ال يستقر لدل رياضي 

 .التحمل ادلتميزين ، حيث يستمر حجم الضربة يف الزيادة حىت هناية اجلهد البدين 
ك ادلعركؼ أف حجم الضربة أثناء اجلهد البدين ، يتأثر سلبا باألمراض اليت تصيب عضلة القلب نفسها 

،كإعتالالت عضلة القلب ، أك يف حالة نقص تركية عضلة القلب بالدـ ، كما ىو احلاؿ يف أمراض 
 (52،ص1998هباء الدين إبراىيم سالمة، ) . شرايُت القلب التاجية 

 ضربة 80- 70  أما معدؿ ضربات القلب الذم يبلغ يف الراحة ، لدل الشخص غَت الرياضي ، يف حدكد 
يف الدقيقة ، فَتتفع بشكل مطرد مع زيادة اجلهد البدين ، ليصل أعلى معدؿ لو يف اجلهد البدين األقصى ، 

ك تنخفض ضربات القلب القصول مع التقدـ يف العمر ، كخاصة بعد العقد الثالث من العمر ، كيقدر 
 .  ضربات لكل عقد من الزماف بعد العشرينيات من العمر 10ىذا االطلفاض حبوايل 

ك ادلعركؼ أف العالقة بُت ضربات القلب ، ك إستهالؾ األكسجُت أثناء اجلهد البدين ، تبدك عالقة خطػية 
 من ضربات القلب القصول ، كؽلكن تقدير ضربات القلب القصول % 90- 50، خاصة ما يعادؿ 

ادلتوقعة للفرد ، من خالؿ إستخداـ أم من ادلعادالت التنبؤية ، قبل إجراء إختبار اجلهد البدين التدرغلي 
مفيدا ، حيث يعطي الطبيب أك الفاحص فكرة ، عما ستصل إليو ضربات القلب القصول لدل ادلريض أك 

 .ادلفحوص 
 كيشَت عدـ كصوؿ ادلفحوص إىل ضربات قلبو القصول ادلتوقعة أثناء اختبار اجلهد البدين ، إىل أف ىناؾ 

عجز يف معدؿ انقباض القلب ، شلا يوحي بتنبؤ غَت جيد حلالتو الصحية ، كيستدؿ على مدل كصوؿ 
: مثال )الشخص إىل معدؿ ضربات قلبو القصول ، من خالؿ حساب الفرؽ بُت ضربات قلبو ادلتوقعة ، 

كضربات القلب القصول الفعلية اليت كصل إليها أثناء اجلهد البدين األقصى ، كعادة ما  (العمر - 220
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 ضربة يف 15أقل من  (لدل الشخص السليم = الذم يسمى احتياطي ضربات القلب  )يكوف ىذا الفرؽ 
الدقيقة ، غَت أف ىناؾ حاالت عديدة يزداد خالذلا الفرؽ ، مثل حاالت اإلصابة بأمراض الشرايُت التاجية 
للقلب ، أك أمراض األكعية الدموية الطرفية أك أمراض الرئتُت ، أك عند اطلفاض دافعية الشخص لبذؿ جهد 

 (264،ص2002رياض الراكم، ) . أقصى 
 : اإلستهالك األقصى لألكسجين -8

البد من اإلشارة ىنا إىل أف حجم اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ، يعٍت أقصى قدرة للجسم على أخذ 
األكسجُت بواسطة اجلهاز الرئوم التنفسي ، مث نقلو عرب اجلهاز القليب الوعائي ، ك أخَتا إستخالصو من 

 .قبل العضالت العاملة 
ك من الناحية احلسابية فإف معدؿ اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ، يساكم حاصل ضرب أقصى نتاج 

للقلب يف أقصى فرؽ شرياين كريػدم لألكسجػُت ، ك ىو مؤشر جيػد لكفاءة القلب ك الرئتيػن ك العضالت 
 . ، ك يرتبط طرديا مع األداء البدين التحملي 

كيتم الوصوؿ إىل حجم اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ، من خالؿ أداء جهد بدين أقصى حىت التعػب ، 
 .مستخدمُت جهدا يتم فيو إستخداـ كتلة عضلية كبَتة مثل اجلرم 

ك لدل األفراد األصحاء ، ؽلكن التأكد يف غالبية األحواؿ ، من أف ادلفحوص قد كصل إىل إستهالكو 
األقصى لألكسجُت ، من خالؿ مؤشرات فسيولوجية متعددة ، إال أف ذلك ال ػلدث فعال لدل ادلرضى ، 
ألهنم غالبا ما يتوقفوف قبل كصوذلم إىل اجلهد األقصى ، ك ذلذا يسمى حجم إستهالؾ األكسجُت الذم 

 .يبلغونو ، باإلستهالؾ األعلى لألكسجُت ك ليس األقصى 
لألكسجُت ، يساعد جدا يف معرفة ما إذا  (أك األعلى  )إف كجود معايَت إعتيادية لإلستهالؾ األقصى 

كاف ادلريض أك ادلفحوص ، قد كصل فعال إىل حجم إستهالكو األقصى ادلتوقػع ، أـ مل يصل إليػو ؟ ك ىل 
قدرتو على أداء اجلهد البدين منخفضة ، مقارنة مبا غلب أف تكوف عليو ؟ ك يف حالة إطلفاضها كم ىي 
درجة ىذا اإلطلفاض ؟ كماىي األسباب احملتملة لذلك ؟ ك ادلعركؼ أف ىناؾ عالقػة خطية طردية ، بُت 

. مقدار اجلهد ادلبذكؿ ك حجم إستهالؾ األكسجُت 
 )  ك يعكس إطلفاض اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ، تأثر أجهزة اجلسم ادلسؤكلة عن أخد األكسجُت  

، أك تلك ادلسؤكلة ( القلب ك الدكرتاف الدمويتاف الكربل ك الصغرل ) أك نقلو  (الرئتُت ك الشعب اذلوائية 
عن عمليات إستخالصو من قبل العضالت العاملة ، ك بالتايل فإف كجود مشكلة كظيفية يف أم من تلك 

 .األجهزة ، سوؼ يقود حتما إىل إطلفاض حجم إستهالؾ األكسجُت 
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، يؤدم  (أك تقاعسو عن ذلك  )  باإلضافة إىل ما سبق ، فإف عدـ بذؿ ادلفحوص أقصى طاقة شلكنة لو 
 .إىل عدـ كصولو إىل اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ادلتوقع منو 

  إذ يتضح لنا أنو إذا كانت ىنالك مشكلة يف القلب ، أك يف األكعية الدموية ، مبا يف ذلك األكعية 
الدموية الطرفية ، أك يف الرئتُت أك الشعب اذلوائية ، أك يف ىيموجلوبُت الدـ أك يف مصادر إنتاج الطاقة يف 

العضالت ، أك يف عمليات إستخالص األكسجُت من بقايا اخلاليا العضلية ، أك عدـ بذؿ ادلفحوص 
أقصى جهده ، كل ذلك أك بعضو سوؼ يؤدم حتما ، إىل إطلفاض مستول اإلستهالؾ األقصى 

زلمد حسن العلوم ، أبو ).لألكسجُت لدل الفرد ، مقارنة بادلعايَت اإلعتيادية لألصحاء غَت الرياضيُت 
 (73،ص1999العال أمحد عبد الفتاح ، 

 من اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ادلتوقع % 84  ك يف ىذا الصدد ، غالبا ما يتم إستخداـ معيار ؽلثل 
 من االستهالؾ %90، كحد أدىن للحدكد الطبيعية ، كىذا الرقم مبٍت على احلدكد الدنيا دلدل الثقة عند 

األقصى لألكسجُت ، للفرد السليم ادلتوسط العمر ، ك البد من التذكَت بأف اإلستهالؾ األقصى 
لألكسجػُت ، يتأثر جبملػة من العوامل الداخلػية كاخلارجية ، أعلها العمر ، نوع اجلنس ، الوراثة   ، التدريب 

 .البدين ، كنوع كسيلة اإلجهاد ادلستخدمة 
  كعندما ننسب مقدار اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت إىل مقدار إستهالؾ األكسجُت يف الراحة ، فإننا 

  ، 12ضلصل على ما يسمى بادلكافئ األيضػي األقصػى ، الذم يبلغ لدل الشاب غَت الرياضي حوايل 
كينخفػض مع التقدـ يف العمػر ، ك يستخدـ ادلكافئ األيضي كمؤشر على اإلمكانية القصول ألداء جهد 

بدين ، كما يستخدـ يف كصفة النشاط البدين يف الصحة كادلرض ، ك تًتتفع نسبة الوفاة لدل الشخص 
 مكافئ أيضي ، مقارنة مع الذين لديهم إمكانية على أداء جهد 5الذم ال تتجاكز يف أداء اجلهد البدين 

 13بدين أعلى من ذلك ، أما كصوؿ شخص يعاين من أمراض القلب التاجية ، إىل جهد بدين يعادؿ 
مكافئ أيضي ، فيعترب مؤشر جيػد حلالتو الصحػية بغض النظر عن نتائج سلبية ، قد تظهر أثناء اختبار 

 .اجلهد البدين 
 كعلى الرغم من أف القياس ادلباشر لالستهالؾ األقصى لألكسجُت ، يعطي نتائج دقيقة كصادقة ، كيوفر 
معلومات أخرل قيمة ، إال أنو يتطلب أجهزة كمعدات ذات كلفة ، كيستنزؼ الكثَت من الوقت كاجلهد ، 
خاصة عند إجراء اإلختبار لعدد كبَت من ادلفحوصُت ، كذلذا صلد أف البعض يلجأ إىل إستخداـ معدالت 

تنبؤية ، ؽلكن من خالذلا تقدير اإلستهالؾ األقصى لألكسجُت ، بواسطة مزيج من كتلة اجلسم  كطولو ك 
. القدرة القصول 
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 : الجهاز الدوري -9
 : القلب -9-1

ىو مصدر الطاقة ادلسببة حلركة الدـ يف األكعية الدموية ، كيقـو بالعملية كمضخة ، يأيت إليو الدـ من مجيع 
أجزاء اجلسم ، لكي يقـو بدفعو خالؿ األكعية الدموية مرة أخرل ، كالقلب من أىم أعضاء اجلهاز الدكرم 

زلمد حسن ). ، حيث تقـو األكعية الدموية بتوزيع الدـ ادلندفع ، من القلب على مجيع أجزاء اجلسم 
 (74،ص1999العلوم ، أبو العال أمحد عبد الفتاح ، 

 : الخواص الكيميائية الحيوية لعضلة القلب -9-2
 .تكثر بعضلة القلب أجساـ ادليتوكوندريا ادلؤكسدة  - 
 .تكثر بعضلة القلب ادليوجلبُت - 
تستطيع عضلة القلب يف أحواذلػا العادية ، أف تؤكسد حامض اللبنيػك اخلاص بالدـ ، مفضلة احلامض - 

 .على السكر ، أم أف ذلا القدرة على إستخالص الوقود من الدـ 
ىناؾ إختالؼ أخر ، ىو عدـ قدرة عضلة القلب على حتمل حامض اللبنيك بداخلها ، بنفس درجة - 

. تراكمها يف العضالت اذليكلية 
 : معدل القلب -9-3
 :معدل القلب في الراحة - أ

د ، يف العمر ادلتوسط للرجل البالػغ السليم  ، / ف80 - 60  يبلغ متوسط معدؿ القلب أثناء الراحة من 
د ، ك / ف100كقد يزداد ىذا العدد لدل األفراد زليب الراحة ك اجللوس كقليلي احلركة ، فيصل إىل حػوايل 

يتأثر معدؿ القلب بعدة عوامل منها العمل ، درجة احلرارة البيئػية ، اإلرتفاع ك اإلطلفاض عن مستول 
.  سطح البحر ، الظركؼ النفسػية ك غَتىا 

: معدل القلب أثناء التدريب - ب
عند البدء يف التدريب يزداد معدؿ القلب مباشرة  ، ك ترتبط نسبة الزيادة بشدة التدريب ك يستدؿ على 

شدة التدريب بالنسبة إىل إستهالؾ األكسجُت ، فكلما إزداد معدؿ القلب إزداد إستهالؾ األكسجػُت ، 
ك يستخدـ معدؿ القلب أثناء العمل على األرجوسًتبُت األفراد ، يف مدل قدرهتم على العمل مع زيادة 

 (90،ص2004قيس إبراىيم الدكرم ، طارؽ عبد ادلالك ،). الشدة للتعرؼ على معدؿ القلب األقصى 
 
 

 :الدفع القلبي - ج
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 يزداد الدفع القليب عند معدؿ احلد األقصى يف حجم الضربة ، كيف معدؿ القلب ، كيًتاكح معدؿ الدفع 
د للمدربُت ، ك إىل /لًت 21.5 - 20د ، بينما يصل إىل حوايل /لًت 16 - 4القليب لدل غَت ادلدربُت من 

 .د لدل ادلدربُت تدريبا عاليا على التحمل / لًت40حوايل 
 لًتات من الدـ يف الدقيقة 5 من الدـ ، أم حوايل 4900= 70 × مل من الدـ 70  كصلد أف القلب يدفع 

 .، ك ىذا ما يسمى بالدفع القليب يف الدقيقة 
 :نبض القلب - د

د ، كسرعة القلب للسيدات أكثر منها للرجاؿ ، / ض70-60ينقبض القلب لدل اإلنساف العادم حوايل 
د ، مث تقل تدرغليا / ف120كىناؾ عدة عوامل أخرل تؤثر على سرعة القلب ك السن ، فنجد عند ادلولود 

قيس إبراىيم ). د / ف80د عند البالغُت ، أما عند الشيوخ تزيد قليال ك قد تصل إىل / ف70حىت تصل إىل 
    (91،ص2004الدكرم ، طارؽ عبد ادلالك،

 :نظام األوعية الدموية - هـ 
األكعية الدموية يف جسم اإلنساف ىي ادلسؤكلة عن نقل الدـ إىل اخلاليا ، مث تعػود بالدـ إىل القػلب ، 

 .كتشمل الشرايُت ، الشرايُت الصغَتة ، الشعَتات الدموية ، األكردة ، ك األكردة الصغَتة 
  كنظاـ األكعية الدموية يف جسم اإلنساف ، يقـو بالدكر الرئيػسي بنقل الدـ إىل مجيػع أجزاء اجلسم ، ك 

، إىل الشرياف األصػغر ، مث الشعَتات  (األكرطي  )الشرايُت تندرج يف جسم اإلنساف يف الشرياف األكػرب 
الدموية ، كحتمل الشرايُت الدـ من القلب إىل اخلاليا ، ك يتم تبادؿ الغذاء ك األكسجُت عرب الشعَتات 

الدموية ك اخلاليا ، مث يغادر الدـ اخلاليا ليبدأ رحلة العودة إىل القلب ، يف األكردة الصغَتة مث األكردة 
. الكبَتة اليت حتمل الدـ 

 : التغيرات الوظيفية -9-4
 :انخفاض ضربات القلب - أ

د / ف55تقل سرعة النبض عند الرياضيُت عن غَت الرياضيُت ، حيث يصل متوسط النبض عند الرجاؿ اؿ 
 .د /ف70د ، كما ىو معلـو أف سرعة النبض لدل غَت الرياضيُت / ف60، كلدل السيدات 

  كيكتسب الرياضيوف ظاىرة إطلفاض سرعة النبض ، بعد ثالث سنوات من شلارسة التدريبات الرياضية ، ك 
ىي مرتبطة بنوع الرياضة ، كيستدؿ على حتسن عمل القلب من خالؿ طوؿ فًتة إنبساطو ، حيث تصل 

 ثانية لدل الفرد العادم ، كىذا يساعد على إمتالء القلب 0.56إىل ثانية كاملة ك أكثر قليال ، بدال من 
 .بالدـ ك يزيد من فًتة التغذية 

 : زيادة الدفع القلبي - ب
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أثناء التدريب الرياضي صلد أف العصب السمبيثاكم ادلغذم للقلب ، يزيد من عدد نبضات القلب يف 
الدقيقة ، كبالتايل فإف تيار الدـ العائد إىل األذين األؽلن يزداد ، ك نتيجة ذلذه الزيادة يف الدـ العائد إىل 

  .القلب يزداد دفع القلب يف الدقيقة 
 :التغيرات في ضغط الدم - ج

ثبت أف التدريب الرياضي يؤدم إىل زيادة ضغط الدـ ، ك ىذه الزيادة تتالشى بعد إنتهاء التدريب ، إال 
أف ضغط الدـ للرياضيػُت عادة أقل من غَت الرياضيػُت ، حيػث أف ضغػط الدـ ال يكوف مرتفػع ، ك كذلك 

عدد النبضات تعترب من ادلؤشرات الدالة على حاالت التدريب اجليدة ، اليت كصل إليها الفرد ، ك غلػب أف 
يرتفع الضغط أثناء التدريب الرياضػي ، إال أنو يف بعض الرياضات العنيفة لفًتة طويلة ، ك اليت يصاحبها 

  . إفراز كمية عرؽ ، غَت معوض بشرب ادلاء يصاحبو إطلفاض يف ضغط الدـ 
 (75،ص2003أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين،  )
 :إعداد القلب بالدم أثناء النشاط البدني - د

 من حجم القلب ، ك تًتاكح سرعة % 5-4د ، أم حوايل /  مليلًت 250يستقبل القلب أثناء الراحة حوايل 
د ، كيزيد إمتالء القلب بالدـ ك األكسجُت أثناء العمل  / 80–60سريات الدـ يف ىذه احلالة ما بُت 

العضلي ، عن طريق سرياف الدـ يف الشرايُت النتاجية ، حيث يتغَت كفقا ألكسجُت شرياين كريدم بدرجة 
. قليلة ، أثناء النشاط البدين مقارنة مع حاالت الراحة 

 :إستهالك القلب لألكسجين - هـ
تتميز عضلة القلب عن بقية أعضاء اجلسم ، سواء اذليكلية أك الناعمة ، بأف إستهالكها لألكسجُت كقت 

بالنسبة لبقية عضالت اجلسم ، شلا يعٍت أف إحتياطي القلب  %25الراحة ، يتم إستهالكو مقارنة حبوايل 
من األكسجُت  يكوف دائما زلدكدا ، نظرا ألف القلب كقت الراحة يستهلك معظم األكسجُت الذم 

 .يصلو 
كأماـ ىذه الفسيولوجػية ، فإف أم زيادة يف حاجة القلب لألكسجُت ، كما ىو احلاؿ عند التدريب   ك 

احلركة ك النشاط ، فإف حاجة القلب لألكسجُت يف ىذه الظركؼ ، يتم توفَتىا من خالؿ زيادة كمية الدـ 
 أضعاؼ ، 6-4الذم يصل للقلب ، حيث ترتفع كمية الدـ اليت تصل للقلب، أثناء التدريب إىل مابُت 

مقارنة بوقت الراحة ، كىذه الزيادة الكبَتة يف كمية الػدـ اليت تصل للقلب أثناء التدريب  ، يتم توفَتىا من 
 :خالؿ ما يلي 

شعور اجلهاز العصيب بنقص كمية الدـ اليت تصل للقلب ، مقارنة حباجتو أثناء التدريب ك اجلهد البدين - 
 .الشاؽ ، يؤدم إىل كصوؿ إشارات عصبية لألكعية الدموية ادلغذية للقلب باإلتساع 
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األكسجُت ادلطاكبة للقلب ، فإف إزدياد تركيػز مادة األدينوزين  (نقص  )إضافة إىل عامل حدكث عجز - 
، النامجة عن تكسر ثالث فوسفات األدينوزين ، كحدة الطاقة الرئيسية للجسم ، يؤدم أيضا إىل إتساع 

 .األكعية الدموية ادلغذية للقلب 
العجز االكسجيٍت كتراكم مادة  )إضافة إىل العوامل احمللية اخلاصة بكيميائية القلب ، اليت سبق ذكرىا  - 

، فإف إتساع األكعيػة الدمويػة ، ػلدث أيضا بسبب نشاط اجلهاز العصبػي السمبثاكم ، يف  (األدينوزين 
، يؤدم أيضا إلتساع األكعية الدموية ادلغذية  (النور إبنفرين  )ك  (إبنفرين )إفػراز ىرمونػات األدرينالُت 

 (63،ص2005أبو العالء عبد الفتاح ، إبراىيم شعالؿ، ).للقلب 
أثناء النشاط البدين ، حيث تعػمل العضالت على دفػع الدـ عرب األكردة للقلػب ، أثناء تكرار تبادؿ  - 

إنقباضها ك ارختاءىا ، يؤدم إىل زيادة كبَتة يف كمية الدـ العائد للقلب ، كىذا بدكره يؤدم إىل زيادة قوة 
 .ضخ الدـ يف الشرياف األكرطي ، شلا يعٍت زيادة كمية الدـ اليت يتم دفعها عرب الشرايُت ادلغذية للقلب 

 : تأثير التدريب الرياضي على القلب -9-5
: التغيرات التكوينية 

 :حجم القلب - أ
  إف زيادة حجم القلب اليت حتدث نتيجة التدريب الرياضي ، تكوف عند الرجاؿ ك النساء على حد سواء 

 ، بينما يكوف عند غَت ³ سم1000أف حجم القلب عند الرياضيػُت يبلغ حوايل " رانيل " ، ك لقد أثبت 
 ، ك ترتبط نسبة زيادة حجم القلب بوزف ك طوؿ اجلسم ، ك يقابػل الكيلوغراـ من ³ سم600الرياضيُت 

 / ³سم 14.5 – 7كلغ ، أما السيدات فتًتاكح ما بُت  / ³سم 18.5 – 10كزف جسم الرجل العادم من 
 .كلغ 

 :وزن القلب - ب
إف كزف القلب لو عالقة بوزف اجلسم عند األفراد الذين ال ؽلارسوف الرياضة ، أما بالنسبة للرياضيُت فإف 

النسبة بُت كزف القلب ك كزف اجلسػم تقل ، نظرا للػزيػادة اليت تطرأ على حجم القلب ، أم أف الزيادة يف 
كزف اجلسػم نتيجة التدريب الرياضي ، ال تقابلها الزيادة يف الوزف بنفس النسبة ، إال أف الزيػادة اليت قد 

. حتدث يف القلب بالنسبة للرياضي ، معرضة للزكاؿ إذا إمتنع عن شلارسة الرياضة 
 

 : الجهاز التنفسي -10
 : تركيب الجهاز التنفسي -10-1
 :الممرات الهوائية - أ 
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يبطنها نسيج طالئي بسيط مركب من طبقة كاحدة من اخلاليا ، من نوع يدعى بالعمود اذلدبئي ، عدا 
القصبة اذلوائية اليت نسيجها بالعمود اذلدبئي ، ك تتكوف من شلرات البلعـو ، احلنجرة ، القصبة اذلوائػية ك 

 .الشعبتُت 
 :الرئتان - ب

 .تتصالف بالقصبة اذلوائية عن طريق شعبتيها 
 : عضالت التنفس - ج

 .ىو اجلزء العضلي ادلكوف من احلجاب احلاجز ، ك عضالت ما بُت الضلوع 
 :الدورة الرئوية - د

ىي الدكرة الدموية اليت حتمل الدـ ادلشبع بثاين أكسيد الكربوف ، إىل الرئتُت لتتخلص منو ، مث محل 
 .األكسجُت عن طريق العودة 

 :المركز التنفسي - هـ
ىو جزء من ادلخ مسؤكؿ عن عملية التنفس ، ك تعترب السعة احليوية ذلك اجلزء من السعة اذلوائية العامة  ، 
اليت ؽلكن حتديدىا بأقصى حجم ذلواء الزفَت بعد أخد الشهيق العميق ، ك تنقسم السعة اذلوائية إىل ثالثة 

حجم ىواء الزفَت ، حجم ىواء التنفس ، إحتياطي ىواء الشهيق حيث يرتبط مقدارىا : أجزاء ىي 
زلمد حسن العلوم ، أبو العال أمحد عبد الفتاح   ). باألحجاـ الرئوية ك بقوة عضلة التنفس 

 (76،ص1999،
 :آلية التنفس - و

يتم حتديد اذلواء داخل الرئتُت بواسطة ظواىر ميكانيكية ، أكذلا حركة العضالت التنفسية اليت تعمل على 
تغيَت حجم القفص الصدرم ، أثناء الشهيق ك الزفَت ك التغلػب على ادلمرات اذلوائية ك اجلانبػية ك الرئة ، ك 

 .تنقسم إىل مرحلتُت متتابعتُت بشكل متالحق ك مستمر علا الشهيق ك الزفَت 
 :الشهيق - ز

ىو عملية فاعلة تتطلب جهدا من أعضاء اجلهاز التنفسي ، ك خاصة العضالت إلدخػاؿ اذلواء إىل الرئتػُت 
 .
 

 :الزفير - ح
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ىو عملية سلبية أك تلقائية ال تتطلب جهدا إلخراج اذلواء إىل اخلارج ، ك إظلا تأيت كنتيجة حتمية لعملية 
الشهيق ، ك لكن يف ىذه احلالة اإلضطرارية ، تتدخل عضالت البطن ك عضالت الوربية الداخلية لتضييق 

. القفص الصدرم ، فَتتفع داخل الرئتُت ، فيطرد اذلواء منها عرب شلرات خارج اجلسم 
 :تنظيم عملية التنفس - ط

إف التنفس ىو عملية تستطيع تلبية حاجات اجلسم باألكسجُت ، ك ىذا بكميات مضبوطة لعمليات 
حيوية ، ك عند بداية اجلهد ، فإف التنفس اخلارجي يتأقلػم مع متطلبات اجلسم بزيادة الًتدد ك احلجم ، ك 

ترجع عملية تنظيم التنفس على األحجاـ التنفسية ادلطلوبة ، من طرؼ العضالت اليت مراكزىا التنفسية 
موجودة يف ادلخ ، فأثناء الراحة يظهر التنفس مضبوطا ، بواسطة تركيز الغاز ك أيونات اذلدركجُت يف الدـ ، 

ك ادلستقبالت الكيميائية ، ك ىي مستقبالت حساسة لتنبيهات كيميائية آتية من الدـ ، ك اليت تكوف 
موجودة يف األكعية ، ك اليت تنبو ادلركز العضلي التنفسي ، عند أدىن التغَتات الكيميائية اليت حتدث يف الدـ 

. 
 :وظائف الجهاز التنفسي - ي
 .تزكيد الدـ باألكسجُت ك ختليصو من ثاين أكسيد الكربوف - 
 .تلطيف درجة حرارة اجلسم - 
 .تنظيم درجة ادلاء يف الدـ - 
 .تنظيم محوضة الدـ أم درجة تأين اذليدركجُت - 
 : الرياضة و ريتم التنفس -11

إف من أىم العالمات اخلارجية للنشاط البدين الشديد ، ىي زيادة التنفس ، ك يف احلقيقة فإف كمية اذلواء 
الذم يستنشقو الرياضي ، أثناء تأديتو جهدا رياضيا شديدا ، يف نوع من أنواع الرياضات الدكرية ، تبلغ 

 مرة ، أكثر من كمية اذلواء ادلستنشقة أثناء الراحة ، ك حتت ىذا 50 – 20كمية اذلواء ادلستنشق من 
.  الظرؼ حتصل يف الرئتُت تغَتات كبَتة ، أعلها ىي زيادة سعة السطوح التنفسية 

    ففي بداية اجلهد البدين الشديد ، يتم إحًتاؽ أك حرؽ كمية كبَتة من ادلواد يف األنسجة ، اليت يتم فيها 
حترير طاقة أكرب إلصلاز عمل رياضي ، ك لتحرير طاقػة كبيػرة حتتاج إىل كمية من األكسجُت  ليتمكن الدـ 

من نقلو ، لذا يكوف اجلسم يف حالة عجز يف األكسجُت ، ك تأمُت كمية األكسجُت ىذه من 
 .ىيموغلوبُت العضالت 

ك بعد اإلنتهاء من عمل جهد رياضي ، ك الذم يتوجب على اجلسم سد العجز بكمية كبَتة يف - 
 لًت كحد أعلى ، ك ىو ما يسمى بالدين األكسجيٍت ، ك ػلتاج إىل 20األكسجُت ، ك اليت تقدر ب 
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ذلك كقت ؼلتلف من حيث الطوؿ ، حىت يعود التنفس ادلتسارع إىل حالتو الطبيعػية يف كقت الراحػة ، ك 
التسارع التنفسي عند الرياضي يتعلق مبمارستو للجهد الشديد ، شلا يتعلق بنوع الرياضة ك يف أنواع الرياضة 

قيس إبراىيم الدكرم ، طارؽ عبد ادلالك الدكرم ) .الدكرية ، يصل التنفس إىل أعلى قيمػة 
( 128،ص2004،

 : فسيولوجيا عمل القلب -12-1
يعترب القلب ىو مركز احلياة يف الكائنات احلية مبا يف ذلك اإلنساف ، حيث أنو ذلك اجلزء من اجلسم الذم 

يقـو بضخ الدـ إىل سائر أجزاء اجلسم ، ك بالتايل فإف ادلواد الغذائية ك األكسجُت الضركريُت للخاليا 
ادلختلفة يف اجلسم يتم إيصاذلا عرب سائل الدـ ، الذم تقـو بضخو عضلة القلب ، يف نفس الوقت فإف 

الدـ يقـو أيضا حبمل ادلواد الضارة باخلاليا ، النامجة عن التفاعالت الكيميائية ، اليت تتم يف اخلاليا أثناء 
قيامها بوظائفها اإلعتيادية ، ك أىم ىذه ادلواد الضػارة باخلاليا ، ىي ثاين أكسيد الكربوف ك البولنيا ك 

حامض البوليك ، يف نفس الوقت أيضا فإف الػدـ يقـو مبساعلػة فعالة يف خفض درجة حرارة اجلسم 
الداخلية ، إذا إرتفعت عن احلد الطبيعي ذلا بدرجة كبَتة ، حيث يتم عرب الدـ نقل احلرارة الزائدة إىل اجللد 

 .، ليتم التخلص منها بعدة طرؽ أعلها إفراز العرؽ 
حيث أف القلب ىو ادلضخة الرئيسية اليت تقـو بضخ الدـ ، فإف مجيع الوظائف اليت يقـو هبا سائل الدـ يف 
اجلسم ، تصاب باخللل ك قلة الفاعلية ، إذا تعرضت عضلة القلب إىل أم عوامل تؤدم إىل ىبوط مستول 

عمل عضلة القلب ، ك ىبوط فعاليتها يف ضخ الدـ إىل سائر أجزاء اجلسم ، عملية الضخ اليت تقـو هبا 
 :عضلة القلب تتم على مرحلتُت 

  (الدكرة الرئوية  )الدكرة الدموية الصغرل - أ
  (الدكرة اجلهازية  )الدكرة الدموية الكربل - ب
يف الدكرة الدموية الصغرل ، يقـو البطُت بضخ الدـ إىل الرئتُت ، حيث ىناؾ يتم التخلص من ثاين - 

أكسيد الكربوف بإخراجو عرب الزفَت ، ك يف نفس الوقت يتم إنتقاؿ األكسجُت إىل الدـ ، ك الذم يصبح 
بذلك دما مؤكسدا ك ذك لوف أمحر يانع ، ك يعود الدـ عرب األكردة الرئوية إىل األذين األيسر ك منها إىل 

 .البطُت األيسر 
عدا  )ك يف الدكرة الدموية الكربل ، يقـو البطُت األيسر بضخ الدـ ادلؤكسد إىل سائر أجزاء اجلسم - 

، عما يف ذلك عضلة القلب نفسها ، ك اليت حتتاج إىل األكسجُت دتاما مثل أم عضلة أخرل  ،  (الرئتُت 
قيس إبراىيم الدكرم ، طارؽ عبد ادلالك الدكرم ) .لكي تقـو بوظيفتها الرئيسية ك ىي ضخ الدـ 

 (129،ص2004،
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 :فسيولوجيا الجهاز التنفسي - 12-2
يتكوف اجلػهاز التنفسي من ادلمرات اذلوائية ك الرئتاف ك عضالت التنفػس ، باإلضافة إىل األعصػاب ك مركز 

التنفس ، ك تتكوف ادلمرات اذلوائية من األنف الذم يقـو بتدفئة ك تنقيتو من الغبار ، ك ينتقل اذلواء من 
البلعـو الذم يقـو بتحويل اذلواء إىل احلنجرة ك الطعاـ إىل ادلرئ ، إف اذلواء ؽلر من احلنجرة إىل القصبة 

اذلوائية اليت تنقسم إىل فرعُت ، يتجو كل فرع منهما إىل إحدل الرئتُت ، كعلا الشعبػتاف اليمػٌت كاليسػرل ، 
 .مث تتفرع كل شعبة داخل الرئة داخل الشعيبات اذلوائية ، كالػيت تشبو تفرعات الشجرة 

   كيتكوف نسيج الرئة من عدد كبَت من احلويصالت ادلتصلة بالشعيبات اذلوائية ، كػليط باحلويصالت 
رلموعة من الشعَتات الدموية ، كتساعد رقة جدار كل من احلويصالت كالشعَتات ، على إدتاـ تبادؿ 

 .الغازات بالرئتُت 
  يقـو اجلهاز التنفسي بوظيفة التنفس ، ادلتمثلة يف رلموعة العمليات الفسيولوجية ادلسؤكلة عن توفَت 

،        (عملية تبادؿ الغازات  )األكسجُت ألنسجة اجلسم ، ككذلك ختليصها من ثاين أكسيد الكربوف 
قيس ) . كتشمل الوظيفة التنفسية ك كذلك العمليات الكيميائية احليوية لألكسدة الالزمة إلنتاج الطاقة 

  (129،ص2004إبراىيم الدكرم ، طارؽ عبد ادلالك الدكرم، 
 : تأثير الجهد البدني على النبض -13

 إف التغَتات اليت حتصل للنبض أثناء اجلهد البدين ك بعده مباشرة ، ىي الكواشػف احلقيقية ادلهػمة 
ادلوضحة لقابلية حتمل اجلسم للجهد ، كخاصة جهاز القلب كالدكراف ، فارتفاع النبض إىل حد معُت أثناء 
اجلهد ، مث عودتو إىل حالتو السابقة قبل اجلهد ، ك الفًتة الزمنية اليت يقضيها النبض يف الرجوع إىل حالتو 

 . قبل اجلهد ، ىي مؤشر عاـ يعتمد عليو يف العديد من الفحػوص الطبية ، لتقدير قابلية ك ليػاقة اجلسم 
إف سرعة عودة النبض إىل حالتو الطبيعية بعد إنتهاء اجلهد مباشرة ، ىي عالمة شليزة للجسم الرياضي ك - 

 .داللة كاضحة على تطبع جهاز القلب ك الدكراف ، على اجلهد الذم يتعرض لو جسم الرياضي 
إف النبض بعد اجلهد يوضح تطبع  ك استجابة جهاز القلب ك الدكراف ، للجهد الذم يتعرض لو جسم - 

الرياضي ، ذلذا ؽلكن إستخدامو لتقييم الراحة الفعلية للجسم ، ك تقدير إستمرارية إجهاد اجلسم مرة أخرل 
. 

إف التمرين الدائم ىو من الوسائل األساسية ، اليت تساعد على سرعة عودة النبض إىل حالتو الطبيعية - 
.  بعد اجلهد ، ك جتسد ناحية مهمة من قابلية اجلسم الرياضي على التخلص من تعب السرعة 

 (65،ص2005أبو العالء عبد الفتاح ، إبراىيم شعالؿ، )
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 :خالصة 

  تتعدد الفوائد اليت تعود على صحة الفرد نتيجة لتحسن جهازه الدكرم التنفسي ، من خالؿ ادلمارسة 
ادلنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية ، فمن جراءىا تزيد قوة عضلة القلب ، ك ينقص معدؿ الضربات شلا يتيح 

أفضل األداء ، كيستطيع الشخص كذلك مقاكمة مرض تصلب الشرايُت ، كتقليل كمية الدىوف بالػدـ ، 
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مبا يف ذلك الدىوف ذات الكثافة ادلنخفضة ، شلا دتكنو من حتسُت دكرة الدـ التاجية ك الطرفية ، كىذا يقي 
. من حاالت انفعالية شديدة ، كيقلل إمكانية حدكث نوبة قلبية

أكرب للنجاة من النوبة القلبية احلادة ، ك تساعد   أما زيادة األكسجُت احملموؿ بالدـ ، فهي جتعل إمكانية
حة ك ػىذه الزيادة يف محاية أكثر من الدىوف ذات الكثافة العالية ، فاإلستجابة القلبية التنفسػية أثناء الص

 .ادلرض ، تعترب ادلعيار األدؽ تعبَتا عن كضعية الشخص الصحية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

خصائص و  الطولي النصفي الشلل

 (75-55) الفئة العمرية 
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: تمهيد 
إتفق العلماء على أف العضو يصبح مشلوال، إذا مل يستطع أداء احلركات اإلرادية ادلطلوبة منو ، كقد تتعدد 

. أنواع الشلل كفقا دلدل اإلصابة كمكاهنػا ، كما أهنا ربدث يف أم مرحلة من ادلراحل العمرية للفرد 
يف الثالثينيات من القرف ادلاضي " كنثركف فيلبس "   ك قد أطلق مصطلح الشلل الدماغي اجلراح األمريكي 

، ك يعترب الشلل النصفي الطويل ، أحد أنواع الشلل اليت تصيب الدماغ ، فتحدث رلموعة من 
اإلختالالت يف احلركة كالقواـ ،تزداد كتقل شدهتا كفقا لشدة العطب ، كمكانو يف الدماغ ك مدل تأثر 
اجلهاز العصيب ادلركزم ، كالبد من التخطيط العػالجي التأىيلي كفقا لدرجة اإلعاقة ك سن ادلريػض ، ك 

محاسو للعالج ،كذلك البد أف تكوف األسرة يف ادلنزؿ على دراية كاملة جبوانب ادلشكلة ، حىت ؽلكن أف 
. سنة  ( 75-55)تشارؾ بإغلابية يف عالج ىؤالء ادلصابُت ، خاصة الفئة العمرية 

    كيف النهاية البد من مراعاة التسهيالت الالزمة ، كتعديل األماكن اليت ؽلارس فيها ادلصاب ، بالشلل 
 . ، سواء كاف ذلك يف ادلرافق اخلاصة ، أك العامة  (دراسة أك عمل )النصفي الطويل أنشطتو اليومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعريف الشلل الدماغي - 1
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إنو خلل يف احلركة أك القواـ : يف الثالثينيات "  كنًتكب فيلس" يقصد دبصطلح الشلل الدماغي الذم أطلقو
، ك ىي  (أم أف احلالة مستقرة كال ربدث ذلا مضاعفات)أك كليهما ، ك ىو غَت متطور أك غَت مستفحل 

ربدث نتيجة إصابة أك أكثر يف اجلهاز العصيب ادلركزم ، ك تقديرات حدكث الشلل الدماغػي ، تًتاكح من 
 حالة لكل ألف مولود ، ك ىو رقم ترقيب لصعوبة احلصوؿ على التشخيص للحاالت البسيطة ، فضال 2-7

عن الشعور بعدـ احلاجة ادللحة لإلبالغ عن حاالت الشلل الدماغي ، على عكس احلاؿ يف األمراض 
ادلعدية ك اإلضلرافات األخرل للصغار ك الكبار ، ك يبلغ من أصيب بنوع من أنواع الشلل الدماغي ، 

 حالة جديدة كل عاـ تقريبا ، ك ىناؾ نسبة مؤكية بسيطة ، لديها نفس األعراض نتيجة حوادث 5000
أك أعطاب ، سببتها أكراـ يف مراحل عمرية متقدمة ، كيبلغ إمجايل حاالت الشلل الدماغػي يف الواليات 

عبد احلكيم بن جواد )                        . ألف حالة تقريبا  700دة األمريكػية فقط ػادلتح
  ( 12ص،1996،ادلطر

 :الشلل   أنواع-2

 ، العضػو من ذلك ادلطلوبة اإلرادية احلركات أداء يستػطع مل إذا مشلوؿ ، أنو العضو عن القوؿ ؽلكن
 .كليا  أك جزئيا يكوف كما العضو ألداء ادلؤقت أك ادلستدًن التوقف كبذلك

 يف الشلل ػلدث أف نقوؿ أف ؽلكننا كذلك ادلعاؽ ، إصابة دلدل كفقا كذلك متعددة ، الشلل كأنواع
 ألخرل حالة من األمراض زبتلف أف صلد لذلك متنوعة ، أمراض سببو كيكوف اجلسم ، من سلتلفة مناطق

 بعد أك الطفولة مرحلة أف مثال صلد مراحل العمر ، من مرحلة أم يف ػلدث الشلل أف معركؼ ىو كما ،

 ادلخ ، ألنسجة كاألككسجُت التغذية نقص كذلك ادلخ كظلوه ، يف تشوه إىل يؤدم فيها حدث إذ ادليالد ،

 ىذه حلقتها اليت األعصاب إىل ذلك يرجع حيث نوع ، لكل كأعراض اإلصابة أماكن زبتلف لذلك

 . اإلصابة

 : يلي  فيما ندرجها كاليت أنواع عدة ك للشلل

 .كالرجلُت الذراعُت كىم اجلسم من األربعة األطراؼ كيصيب  :رباعي شلل

 . العكس أك الذراعُت كأحد الرجلُت كىم اجلسم من أطراؼ ثالثة كيصيب : ثالثي شلل

 كالسفلي الطرؼ العلوم أم األيسر، أك األؽلن اجلسم جانيب أحد أطراؼ كيصيب :طولي  نصف شلل

 .كاحد 

 احلركيػة ، السيطرة اإلراديػة منع إىل ك يػؤدم ( الرجلُت ) السفليُت الطرفُت كيصيب : سفلي نصفي شلل

 . العلوية األطراؼ تصاب ما كنادرا
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 منع يؤدم إىل شلا السفلية أك العلوية ، األطراؼ أحد يف اإلصابة تكوف حيث : األطراف أحد شلل

 . احلركية اإلرادية السيطرة

 التهاب النخاع من ، كينتج فرديا أك كبائيا يكوف كقد األطفاؿ ، يصيب ادلرض كىذا  :األطفال شلل

 . العصبية اخلاليا يف يؤثر فَتكس نتيجة ، العصيب اجلهاز يف الرمادم

 العقػلي من التخلػف شيء يصاحبو كقد الكامل ، غَت أك الكامل احلركي الشلل كيعٍت : التقلصي الشلل

 النشاط بسبب كىذا ، أنواع الصراع أحد أك ، احلسية االضطرابات بعض مع ك التعليمي ، الذكائي ك

 . ادلخ  بؤرة يف الزائد

 عند كىو ينتشر ، ادلخ إصابة عن كالناذبة العضلية القدرة يف عجز حالة بو ك يقصد : المخي الشلل

 :يلي  ما إىل ادلخي الشلل كيصنف ، اإلناث عند منو أكثر الذكور

 . لألطراؼ  إلتوائي تقلص شكل يف ذلك كيظهر : التشنجي المخي الشلل

 لدل التناسق احلركي عدـ إىل يؤدم شلا العضالت ، ترىل يف ذلك كيظهر : االسترخائي المخي الشلل

 . ادلعاؽ

:  أسباب الشلل الدماغي -3
غالبا ما ػلدث الشلل الدماغي قبيل الوالدة أك أثناءىا ، نتيجة إلصابات متنوعة لألجنة ، يف حالة النمو 

. أك يف حالة التكوين ، كيف حاالت قليلة قد يكوف الشلل كراثيا 
كمن األسباب الرئيسية ذلذا الشلل اإللتهابات ك اخلمجات ادلختلفة ، كيف الغالب احلصبة األدلانية اليت  - 

ربدث لألـ أثناء الشهور الثالثة األكىل للحمل ، كيعد نقػص األكسجُت عند الوالدة عامػال آخػرا ، كػلدث 
ذلك نتيجة إللتفاؼ احلبل السرم حوؿ عنق ادلولود ، أك الصدمة الناذبة عن فقداف األـ لكميات كبَتة من 

. الدـ ، أك إصابات ادلشيمة 
 يؤدم لإلصابة بالشلل الدماغي ، حيث تدمر مضادات األجساـ rhكذلك عدـ توافق عنصر   - 

الدفاعية لدل األـ كريات الدـ احلمراء لدل الطفل ، مسببة فقر الدـ ، ك بالتايل عطب الدماغ نتيجة 
. لنقص األكسجُت 

إف حاالت الوالدة ادلبكرة ، باإلضافة إىل نقص كزف ادلولود عن مخسة أرطاؿ ، تشكل مسببا رئيسيا - 
 من حاالت الشلل الدمػاغي ، %60 إىل %30للشلل الدماغي ، حيث أف ىذه احلالة كانت ادلسبب لػ 

اليت سجلت يف ادلسح الذم مت يف اخلمسينيات كالستينيات يف الواليات ادلتحدة األمريكية ، ك ؽلكن أف 
ربدث الوالدة ادلبكرة الشلل التشنجي ادلزدكج ، كتظهر آثاره من الناحية التشرػلية العصبية ، على شكل 

. تلف ألحد جانيب بطُت الدماغ 
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كقد تسبب اإلضرابات األيضية لدل األـ ، كبشكل خاص مرض السكرم ، الذم قد يسبب  الشلل - 
. الدماغي لدل اجلنُت 

يعرؼ سببػها ، كتظهر يف شكػل شذكذ يف الدمػاغ ، يظهر   من حاالت الشلل الدمػاغي ال%30حوايل - 
. ؽلكن  يف األسابيع اإلثٍت عشر األكىل من احلمل ، حيث يكوف معدؿ ظلو دماغ اجلنُت أعلى شلا

. ػلدث الشلل بسبب الرضوض أثناء أك بعد الوالدة - 
، كىو نقص األكسجُت ، الناشئ عن الفشل الرئوم أك االلتهاب  ػلدث بسبب إختناؽ أثناء الوالدة- 

. الرئوم 
ادلسكنات ادلفرطة ك اإلصابات اليت ربدث للجمجمة أثناء الوالدة ، كىي ربدث بسبب كرب حجم - 

. ادلولود ، أك أثناء الوالدة خبركج القدمُت أكال ، أك نتيجة طوؿ ادلخاض أك تعسر الوالدة
ؽلكن أف يؤدم إختناؽ أثناء الوالدة إىل أشكاؿ متعددة من التشنجات ، دبا يف ذلك الشلل الربػاعي ، - 

. بسبب تلف اخلاليا يف اللحاء احلركي الدماغي 
إصابات الرأس بسبب احلوادث ك اخلمجات ، اليت تصيب الدماغ كاحلمى الشوكية ، كحاالت التسمم - 

 من احلاالت الشلل الدماغي ، %20، ك تتسبب ىذه العوامل يف حوايل  (كالتسمم بالرصاص  )الدماغية 
 . (الشلل النصفي اجلانيب  )الذم يؤثر على جانب كاحد من اجلسم  

اإلقًتاب  كؽلكن أف تنشأ إختالالت احلركة ، من ىذا النوع نتيجة التسمم بغاز أكؿ أكسيد الكربوف ، أك- 
من مرحلة الغرؽ ، أك توقف القلب أك الصدمات الكهربائية ، إضافة إىل ذلك أف العطب الدماغي الناتج 

. عن استئصاؿ الوـر الدماغي ، قد يسبب الشلل الدماغي 
: كؽلكن مقارنة أسباب حدكث الشلل الدماغي حسب العمر كما يلي   - 
.  من احلاالت ربدث أثناء الوالدة % 60حوايل - 
.  من احلاالت تسببها عوامل ما قبل الوالدة % 30حوايل - 
 . من احلاالت تسببها عوامل ما بعد الوالدة % 10حوايل - 
: التقسيم الطبي العام للشلل الدماغي  -4

يتم تقسيم ادلصابُت بالشلل الدماغي كفقا لدرجة إعاقتهم ، دكف إدخاؿ مستول الذكاء أك اإلعاقات 
: األخرل ادلًتتبة عليها كما يلي 

.  إعاقة بسيطة    -
.   إعاقة األطراؼ السفلى دكف استخداـ أجهزة تعويضية   - 
. إعاقة األطراؼ العليا   - 
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 . (عصا أك عكاز )ادلعاقُت الذين يستخدموف أجهزة تعويضية   - 
. الشلل النصفي الطويل   - 
 .الشلل الرياضي   -

:  حدود القدرات الوظيفية للفئات-5
: القدرة الوظيفية للفئة السابعة - 5-1

ىذه الفئة ىي لالعبُت ادلصابُت بالشلل النصفي الطويل الذين ؽلشوف ، كيعاين العبو الفئة السابعة - 
. يف أحد نصفي اجلسم  3-2تصلب من الدرجة 

. ؽلشوف بدكف أدكات مساعدة ، كلكن غالبا بطرؼ كاحد نظرا للتصلب يف الطرفُت السفليُت 
. القدرة الوظيفية جيدة يف اجلانب السائد من اجلسم - 

 : األطراف السفلى 
. يكوف تصلب الشلل النصفي الطويل من الدرجة الثانية ك الثالثة - 
. يتميز اجلانب ادلسيطر أك السائد بنمو أحسن ك حركة متابعة جيدة يف ادلشي ك اجلرم -

: األطراف العليا 
سيطرة اليد كالذراع تكوف مؤثرة فقط يف اجلانب غَت مسيطر ، القدرة الوظيفية جيدة يف اجلانب ادلسيطر أك 

. السائد 
: السباحة 

تناسق ملحوظ للقوة الوظيفية للضربات ، كيظهر السباحوف عالمات تصلب الشلل النصػفي الطػويل ، 
. كيكوف من غَت ادلستحب تأديتهم ضربات الصدر التوافقية لكوهنم  غَت مقتدرين عل ذلك 

:  القدرة الوظيفية للفئة الثامنة -5-2
 ، أما تصلب الشلل 2-1ىذه الفئة ىي لالعبُت ادلصابُت بالشلل النصفي قليلة ك درجة التصلب - 

.  أيضا ، ك ادلصاب بالشلل يف أحد األطراؼ ىو األقل إرتعاشا 2-1النصفي الطويل فدرجتو 
.  ىم القادركف على ادلشي ك الوثب حبرية بدكف عجز ، دكف أم تعديالت أك مالبس للقدـ أك تقوًن هبا- 
ردبا فقداف  يفتقدكف بدرجة قليلة للقدرة الوظيفية ، نتيجة عدـ التوافق اليت عادة ما ترل يف اليدين ، ك- 

". أكليس" بسيط أك التوافق يف رجل كاحدة ، أك قصر بسيط يف كتر
  .غلرم حبرية دكف عرج : المضمار   -
 .يبدم توازنا جيدا كشكال متناسقا يف األداء: الميدان   -
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بسيط جدا يف التوافق ، كىؤالء  قوة جيدة يف كل األطراؼ ، كؽلكن أف يتضح قصور: السباحة   - 
. يكونوف سباحوف أقوياء 

 : أنواع الشلل الدماغي حسب مكان اإلصابة -6

    American Academy for Cérébral Palcyقامت اجلمعية األمريكية للشلل الدماغي ،
يف اجلسم ، مع عدـ  (ادلنطقة ادلصابة  )بتقسيم حاالت الشلل الدماغػي تشرػليان ، كحسب موقع التأثر 

 :التطػرؽ إىل التأثَتات غَت احلركية ، إىل األنواع التاليػة 

  .حيث يكوف الشلل يف األطراؼ األربعة  Quadriplegia or tetraplegia الشلل الرباعي -

 .حيث يكوف الشلل يف نصف اجلسم الشق األؽلن أكاأليسر Hemiplegia (الفاًف  )الشلل الشقي  -

 .حيث يكوف الشلل يف األطراؼ السفلية  Paraplegia الشلل النصفي -

 .حيث يكوف الشلل يف ثالثة أطراؼ Triplegia الشلل الثالثي -

 .حيث يكوف الشلل يف طرؼ كاحد فقط Monoplegia شلل أحادم الطرؼ -

حيث يكوف الشلل يف األطراؼ األربعة ، كلكن يف األطراؼ  Diaplegia الشلل النصفي الطريف ادلزدكج -
 .السفلى أكثر كضوحان من األطراؼ العليا

حيث يكػوف ىناؾ شلل يف األطػراؼ األربعػة ، ك لكن  Douple hemiplegia الشلل الشقي ادلزدكج -
 .يف األطراؼ العليا أكثر منو يف األطراؼ السفلى

 : نسبة اإلصابة حسب كل نوع -7

زبتلف ىذه النسب حسب نوع الدراسة كنسبة انتشار ادلسببات ، كيف دراسة أجريت يف نيويورؾ كجد 
 الشلل الدماغي الرضلػي ، % 5,12 الشلل الدماغي الكنعي ،  %1 الشلل الدماغي التشنجي ،  4,73%

 .االىتزازم  % 5,0 الّصّمل ، %3الشلل الدماغي ادلختلط،   7%

 . طريف %5،  (فاًف  ) شلل شقي  %46 رباعي األطراؼ ،  %47كيف نفس الدراسة كجد 
:  (الفالج ) أو  (شلل الشقي ال )تعريف الشلل النصفي الطولي - 8

" ، كيُعرؼ أيضان " الشلل الشقي"أك " بالشلل النصفي " ىو شلل نصف اجلسم طوالن ، كيعرفو العامة 
. إذا اقتصر على َضْعف أحد شقي اجلسم " باخلََزؿ الشقي

  متضمنا الطرؼ العلوم ك السفلي معا ، كيف أغلب األحياف يتأثر يتأثر بالشلل جانب كاحد من اجلسم* 
باجلانب األؽلن ، كقد أظهرت الدراسات بأف ادلصابُت بالشلل النصفي اجلانيب أفضل حضا يف احلصوؿ 

. على عمل يف كربىم من أكلئك الذين أثر الشلل على أكثر من طرفُت فيجسمهم 
.  ىو تصلب يف اجلذع ك الطرؼ العلوم ك السفلي على نفس اجلانب * 
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ىو عبارة عن تشنج يف الذراع ك الساؽ من نفس اجلهة ، اجلهة اليمٌت معرضة لإلصابة مرتُت أكثر من 
كيوجد نقص يف استعماؿ اجلهة ادلصػابة خاصة أصابع اليد ، ك ادلشي يكػوف دائريا ،الساؽ  اجلهة اليسرل ،

ادلصابة ترسم دائرة ادلشي ،كعندما ؽلشي الطفل ال يتأرجح ذراعو بل يبقى ملتصقا بصدره ، مع كجود 
 منهم %35نقص يف اإلحساس باليد ادلصابة ، كثلث ىؤالء ادلصػابُت الذين يعانوف من الصرع عند حوايل 

 .، كربعهم يصابوف بالتخلف العقلي 
س ػيل يف نفػكم ك السفػالطرؼ العل )  ، ىو عدـ قدرة ادلريض على ربريك جانب كاحد من اجلسمكما* 

يف اجلهة  ) يف أحد شقي ادلخ  ، يف مراكز احلركةإصابة ينتج الشلل الشقي الطويل من ، كما ( الناحية
  ( .ادلقابلة للجانب ادلصاب

 أك بالرأس إلصابةجة ػ نيت، أك من حدكث جلطة يف أحد األكعية الدموية بادلخ اإلصابةج ىذه تنتك - 
 أحد مظاىر  ، بادلخ أك حدكث نزيف بادلخ ألم سبب ، كذلك قد يكوف الشلل الشقي الطويلأكراـ

 . ( الشلل الدماغي ) األطفاؿ يف حاالت الوىن العقلي إصابة

:  أهم أسباب الشلل النصفي الطولي ما يلي -9
 كيشيع لدل الفتيات يف مرحلة ادلراىقة أكثر منو يف الصبية ، كُيستدؿ عليو من الهستيري ، -1

االستفسار عن ظركؼ حدكثو ، كمدل ارتباطو دبواقف الَكْرب كالضغوط النفسية ، إضافة إىل افتقاره 
.  للعمالت ادلميزة للفاًف العضوم 

 :كأىم أسبابو مايليالعضوي المنشأ ،  -2

. أسباب خلقية مثل الشلل ادلخي  (أ  )
: إصابات الرأس ، إما أف تؤدل إىل فاًف فورم عقب اإلصابة ، أك فاًف آجل  (ب)

: الشلل الذم يعقب إصابة الرأس مباشرة قد ينجم عن -  
أم بُت السطح الداخلي للجمجمة كالسطح اخلارجي )نزيف داخل ادلخ أك خارج األـ اجلافية - 

 . (لغشاء األـ اجلافية  ، إحدل السحايا ادلغلفة للدماغ كالنخاع الشوكي 
. كدـ أك هتتك سلي - 

: الشلل اآلجل الذم يعقب إصابة الرأس بعدة أياـ أك أسابيع أك أشهر ، قد ينجم عن -  
. ذبمع دموم مزمن ربت األـ اجلافية يضغط على ادلخ - 
. ضمور بادلخ عقب إصابة الرأس- 
. تليف بادلخ عقب إصابة الرأس - 

: أسباب إلتهابية مثل  (ج)
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. التهاب السحايا ادلغلقة بادلخ - 
. التهاب الدماغ - 
. زُىرم اجلهاز العصيب - 
. ُخرّاج بادلخ - 

أسباب كرمية مثل أكراـ الدماغ احلميدة كاخلبيثة ، ك النقائل السرطانية اليت ترِد إىل الدماغ عن طريق  (د)
. الدـ من سرطانات الرئة كالغدة الدرقية ، كالثدل كادلعدة كالقولوف كالكػلى كالربكستاتا 

: األمراض التنكسبة كأمراض زكاؿ الِغمد الشحمي للمسارات العصبية مثل  (ىػ)
. التصلب ادلتناثر بالدماغ - 
. االلتهاب الدماغي النخاعي ادلتناثر - 

: األمراض الوعائية ىي أىم أسباب الشلل الطويل كأكثرىا شيوعان ، كمن أمثلتها  (ك)
. ذبلط أحد الشرايُت ادلخية نتيجة دلرض يف ُجُدره ، أك يف الدـ أك اضطراب يف الدكرة الدموية - 
انسداد أحد الشرايُت ادلخية بواسطة سدادة قادمة من القلب ، أك الشرايُت الكربل أك من الرئة أك - 

. من أكردة احلَػْوض أك الساؽ ، أك انسدادات ذىنية أك ىوائية أك طَفْيػلية أك من أكراـ خبيثة 
النزؼ ادلخي الناجم عن ارتفاع ضغط الدـ مع تصلُّب الشرايُت ، أك انفجار أحد شرايُت الدماغ أك - 

انفجار تشوُّه شرياين كريػدم بالدماغ أك أمراض الدـ النزفية ، أك إصابة الرأس أك احلػرؽ الشديد ، يف 
. حاالت السُّعاؿ الديكي أك التسمم الزرنيخي 

. االعتالؿ الدماغي الناجم عن فرط ضغط الدـ الشديد - 
. ذبلُّط اجليب الوريدم اجلانيب داخل اجلمجمة  ، مضاعفة لبعض حاالت التهاب األذف الوسطى - 

  : الطولينصفيمرحلتين أساسيتين للشلل ال -9-1

( :  مرحلة الصدمة ) -1
للجانب   تاـارزباءك ػلدث فيها : (أك انعداـ النغمة العضلية،  مرحلة الشلل الرخو أيضاك تسمى   

 .ادلصاب مع عدـ قدرة ادلريض على ربريكو

( :  درجات متفاكتة من الشفاء اتصطحبوك  ،مرحلة زيادة النغمة العضلية  ) -2
 .احلركة  الوظيفة أك قدرة الطرؼ ادلصاب على  اسًتجاع

 

 

 

  :(الفالج  )  الطولينصفيأعراض الشلل ال -9-2
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  :تًتكز أعراض الشلل الشقي الطويل يف رلموعتُت  

، زيادة   (الشلل الكلي أك اجلزئي) ك تشمل صعوبة احلركة :  أعراض حركية يف األطراؼ ادلصابة ( أ
 . ك حدكث قصر يف أكتار العضالتاالتزاف، عدـ  (بعد مرحلة الشلل الرخو )النغمة العضلية 

 هبا ، اإلمسػاؾىل سبييز األشياء عند ػؿ عدـ القدرة عػأعراض حسية مث: أعراض أخرل ك تشمل  ( ب
 عقلية كسلوكية ، صعوبة يف الفهم ك الكالـ ك التواصل  أك الكتابة ، اضطراباتحدكث أالـ باألطراؼ ، 

 . ، صعوبات يف البلع ك غَتىااإلخراج يف النظر أك السمع ، عدـ التحكم يف اضطرابات
: يشكو مريض الشلل النصفي الطويل من األعراض التالية 

  ضَعف أك َشلل بأحد جانيب اجلسم يصيب نصف الوجو كالذراع كالساؽ بنفس اجلهة ، كما قد
.  يصاب نصف اللساف كنصف الفك السفلى كاحلََنك 

  نقص احِلسِّ بادلناطق اليت اعًتاىا ضَعف أك َشلل ، مع تنمُّل أك َخَدر أك طَلْز يف تلك ادلناطق .
  بنفس اجلانب ، فيفقد البصر يف نصف ميداف النظر على اجلهة " َعَمى نصفى " قد يعًتل ادلريض

. ادلصابة بالشلل كاخلََدر 
  كالمية فال يستطيع التعبَت نطقان أك كتابة ، كقد ال يستطيع فهم الكالـ " ُحْبسة "قد يعًتل ادلريض

النصف األيسر يف )ادلنطوؽ أك ادلكتوب نتيجة لتلف مراكز الكالـ  ، بنصف الكرة ادلخي السائد 
الذم ينجم عن آفة )ربدث مصاحبة للشلل النصفي األؽلن " احلُْبسة"، كىو ما يعٌت أف  (معظم الناس

. (أك ، ِعلة تصيب نصف الكرة ادلخي األيسر

  يف ىيئة تشنج يصيب اجلانب ادلشلوؿ ، كىو ما يشَت إىل " الصرع البؤرم"قد يعًتل ادلريض نوبات من
. إثارة خاليا ادلخ ، ادلوجودة يف القشرة ادلخية احلركية بنصف الكرة ادلخي ادلصاب 

  حاالت الفاًف النامجة آفة أك ِعلة جبذع الدماغ ،  تتميز بشلل حركة ادلقلة أك شلل نصػف الوجػو ، أك
. احلََنك كالبلعـو كاحلنجرة بنفس اجلانب ، بينما ػلدث الفاًف باجلانب ادلقابل 

  عادة تبدأ أعراض الفاًف على ضلو مفاجئ ، يف احلاالت النامجة عن انسػداد أحػد شرايػُت ادلخ ، ك
يف احلاالت  (على مدل ساعات أك أياـ)بعض حاالت النزؼ ادلخي ، بينما تبدأ على ضلو سريع 

النامجة عن ذبلُّط أحد شرايػُت الدمػاغ  ، كبعض حاالت النزؼ ادلخي كالنزؼ ربت العنكبوتية ، 
على مدل بضعة )كحاالت التهاب السجايا كالدماغ كالفاًف اذلستَتم ، يف حُت تبدأ األعراض تدرغليان 

يف حاالت الفاًف الناجم عن أكراـ الدماغ ، أك خراج الدماغ أك زُىرم اجلهاز  (أسابيع أك أشهر
. العصيب ، أك التصلب ادلتناثر أك الفاًف اذلستَتم 
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: مسار احلالة قد يأخذ أحد األظلاط التالية 

يف حالة الفاًف الناجم عن انسداد أحد شرايُت الدماغ أك ذبلُّو ، ك يف حالة :  ربسُّن تدرغلي -1
. إلتهاب السحايا ك الدماغ 

أك " ألزَىْيمر"ىف حاالت الفاًف الناجم عن أكراـ الدماغ ، كحاالت اخلََرؼ من نوع : تدىور ُمطَّرد - 2
" . َخَرؼ الَكْهل"ك " اخلََرؼ الشيخوخي"غَت ذلك من ألواف 

" اذلوادة"كتفاقمها ، تتخللها فًتات من " اشتداد األعراض " يتميز بفًتات من :  مسار متموِّج -3
 " .التصلب ادلتناثر" تتحسن خالذلا األعراض ، كىذا شائع بوجو خاص يف حاالت 

  :مضاعفات الشلل الشقي الطولي -9-3

جة جلذب ادلريض من كتفو ػ نيت ،فَتة العصبية للطرؼ العلوم ادلصابػاب أك الضػقطع األعص -1
 ك قد ػلدث ضغط على األعصاب نتيجة ألكضاع  ،أثناء نقلو يف مرحلة الشلل الرخو ادلصاب

 .  أك نتيجة لعدـ احلركةمادلريض للوع خاطئة أثناء فقداف

 حدكث خلع يف مفصل أك  ،نتيجة لعدـ ربريك ادلفصل، ركماتيـز باألنسجة احمليطة بالكتف  -2
  نتيجة جلذب ادلريض بصورة خاطئة أثناء مرحلة الشلل الرخو ،سبزؽ باألنسجة احمليطة بو الكتف أك

 .  ك كل ذلك يسبب اآلـ بالكتف،

 نتيجة لعدـ احلركة ك الرقود  ، الطرؼ السفليأكردةالتهاب يف األكردة ك حدكث جلطات يف  -3
 . الطويل بالفراش

 . حدكث تشنجات -4

 . حدكث قرح الفراش -5

 .ادلشي  أثناء ك كسور نتيجة لسقوط ادلريض إصاباتحدكث  -6

 : عالج الشلل  -10-1
 فإف ىناؾ العديد من الطرؽ دلساعدة ىؤالء  ،مع العلم بعدـ كجود عالج شاؼ للشلل الدماغي

  ،، كلكي يتمكن من ربسُت قدراتو العضلية األطفاؿ للحصوؿ على أفضل نتيجة زلتملة للنمو كالتطور
كادلشي كاألكل كالتواصل مع اآلخرين عن طريق ، ألداء الكثَت من ادلهاـ اليت ػلتاجها يف حياتو اليومية 
، حيث تقـو اجملموعة العالجية بوضع خطة  الكالـ ، فالتشخيص كالتدخل ادلبكر ذك أعلية كبَتة

 عندما يكوف لوالدم الطفل  ،، ىذه اخلطة العالجية ؽلكن أف يكتب ذلا النجاح عالجية خاصة للطفل
 . دكر كبَت يف التخطيط ذلا كتطبيقها

          .التدخل ادلبكر 
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  .العالج الطبيعي

 .اإلجػالس السليم كمنع التشوىات 

   .العالج الوظيفي 

  .العائلة - ادلعاًف الرئيسي

 . تعديل البيئة احمليطة

 .التعليم كالتدريب كتدريبات النطق

:  أهم ُسُبل معالجة الشلل النصفي الطولي -10-2
. معاجلة السبب كاجلُلطة كاالنسداد كالنػَّْزؼ كااللتهاب كاألكراـ  -1
 .الرعاية التمريضية ادلناسبة يف معاجلة األزمة الدماغية  -2

 .ضبط عوامل اخلطر  -3

 .العالج الطبيعي كالتأىيل  -4

 .معاجلة نفسانية  -5

 عبد اللطيف ).معاجلة إضطراب كظيفة الكالـ ، لدل الطبيب أك ادلعاًف ادلتخصص يف ىذا اجملاؿ  -6
 (112ص،1986 ، موسى عثماف

  : والعقبات التي يواجهونهانصفيالمشاركة الحياتية لمرضى الشلل ال -11

 كأنشطة احلياة اليومية، نوعنا من االشًتاؾ يف مواقف احلياة ادلختلفة ، عتبار ادلشاركة احلياتية إؽلكن 
، تكوف   كيف حقيقة األمر ،أنشطة كقت الفراغ  ك ،كتشتمل على رلاالت العناية الذاتية كاإلنتاجية ،

 كقضاء كقت الفراغ بشكل شلتع  ،زليةف كاالشًتاؾ يف احلياة امل ،ضركرية من أجل التواصل كاحلركة كالتعليم
يف صابُت بالشلل النصفي ،  كذلك تعترب ىذه األمور مؤشرات لدرجة صلاح امل ،كبناء العالقات االجتماعية

 العقبات اليت ؽلكن أف تعًتض طريق كمنكت  ،القياـ بالوظائف احلياتية ادلطلوبة منو يف البيئة احمليطة بو
 ، عقبات كاسعة النطاؽ  ك ، كعقبات متوسطة النطاؽ ،عقبات زلدكدة النطاؽ:  الصور التاليةيف  صابامل

 صاباإلعاقات اجلسدية اليت يعاين منها امل:  كتشمل ، ، تتعلق العقبات زلدكدة النطاؽ بادلريض نفسو أكالن 
فيما يتعلق بقدرهتم على ،  أك ادلشاعر الشخصية ذلؤالء ادلرضى  ،(اإلعاقات احلركية كاحلسية كاإلدراكية)

 يف األنشطة صاب، قد ال يشًتؾ امل فعلى سبيل ادلثاؿ ،  يف األنشطة ادلختلفة ،االشًتاؾ مع من حوذلم
كقد  ، ، تشمل العقبات متوسطة النطاؽ دائرة العائلة كاجملتمع  ثانينا ، بسبب عدـ ثقتو بنفسو ،اجلماعية

 أك عدـ كجود الدعم  ، ذباه إعاقتوصاب باملاجملتمعاليت يبديها ، تضم ىذه العقبات ادلواقف السلبية 
  كعتبار افتقار اجملتمع للوعي كادلعرفة الكافيُتإؽلكن  ك،   داخل زليط األسرة أك اجملتمعق ،الكايف ؿ
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 على االطلراط يف األنشطة ادلختلفة على الرغم نصفي الطػويل ، بالشلل اؿصاب إلدراؾ قدرة امل ،الالزمُت
،  ثالثنااجملتمع ،  الذم يتلقاه من  ، أحد األسباب الرئيسية اليت تتسبب يف الدعم احملدكد ،من إعاقتو

 أك  ىؤالء ادلصابُت ، األنظمة كالسياسات غَت السليمة يف التعامل مع ،تتضمن العقبات كاسعة النطاؽ
 من ادلشاركة ىم كقد تكوف ىذه العقبات بيئية سبنعىم ، خاصة ادلسنُت ،العقبات اليت تقف عائقنا أماـ

، باإلضافة إىل الصعوبات  ةػ كعدـ كجود التقنيات ادلساعدة الالـز ،ةػ، مثل العقبات ادلعمارم اجملتمعية
، قد يكوف عدـ كجود مصعد  على سبيل ادلثاؿذلم ، ة ػنظم النقل العاـ ادلخصص:  ؿػادلرتبطة باإلنتقاؿ مث
سبب ت ؽلكن أف كما ،  ادلريض إىل األدكار العلياالشخص ػلوؿ دكف كصوؿ  ،يف أحد ادلباين عائقنا

 قدران كبَتان النصفي الطػويل ،ثل الشلل  ، حيث ًنللعيش مع حالة طويلة األجل، اإلجهاد البدين كالعاطفي 
ف يسبب ادلزيد من  أالذم ؽلكن ، ك (اجلهاز القلػيب التنفسػي  ) ادلختلفة اجلسمكظائف من الضغط على 

 . ادلشاكل يف احلياة يف كقت الحق
 (Specht J, King G, Brown E, Foris C, 2002,p.436-445) 

:  المشي و المصابين بالشلل النصفي الطولي -12
  ادلصابوف بالشلل النصفي الطويل لديهم مشاكل يف سلطط اجلسم ، فهم يستعملوف بطريقة سيئة أجهزهتم 

. الطرفية ، لتحقيق إسًتاتيجية حركية مكيفة ، يف كضعيات اجلسم يف الفراغ ك احمليط 
  إف عملية ادلشي ذلؤالء ادلصابُت تعترب يف معظم األحياف ، عملية سيئة ك غَت متماثلة ، ك غَت مضمونة ك 

صعوبات عند  )، أحيانا غَت مستقرة  (اللياقة القلبية التنفسية  )متعبة ، ك ذلك ألف ادلتغَتات الوظيفية 
 . (الوقوؼ ، اجللوس ، ك سلاطر السقوط 

 إف الرؤية الواضحة ضركرية لعبور احلواجػز أثناء ادلشي ، يف الواقػع أهنا تسمح لألشخاص ادلصابُت ، 
. بالقدرة على إزباد إسًتاتيجية توقعية ، لتجنب ىذه احلواجز أثناء ادلشي 

  أثناء ىذا اجلهد البدين ، ربدث تغَتات يف الوظائف القلبية الوعائية ك التنفسية ، عند إرتفاع الطلب 
الطاقوم ، لكنو يرتكز على تكرار اجلهد ، ليحقق تكيف ىذا النظػاـ ، ك يساىم يف تطوير نوعية التحمل 

، ك يف الواقع أف ىذه التقنيات تسمح بنقل األكسجُت ك إستعمالو من طرؼ اخلاليا ، فيصبح أكثر 
. فعالية 
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 كوف السرعة اإلنتقالية إحدل ادلعايَت ك ادلعامل الضركرية ، ك اليت تناكلتها سلتلف الدراسات العلمية ، يف 
حُت أف قبل إعطاء صالحية إلختبار كظيػفي ، البد التأكد من تطػور ك ربسن النتائج ، حيث أف 

 .الدراسات اليت إختربت نتائج السرعة اإلنتقالية ، دلشي ادلصابُت بالشلل النصفي الطويل ، قليلة 

.   إف إختبار سرعة ادلشي ذلؤالء ادلصابُت ، يعترب معيار مهم لقياس ادلتغَتات الوظيفية ك تقييم تطورىا 
إف سرعة ادلشي تتأثر بتجنب العقبات ، الدكراف ك التوجيو ، ك ىذا بالعمل ادلشًتؾ بُت العمليات ادلعرفية 

  .(إلنتاج احلركة الذكية  )ك احلسية 

  (DUJARDIN F ; TOBENAS-DUJARDIN C ; WEBER J, 2009,p18) 
( : 75-55) خصائص الفئة العمرية -13
تو ادلختلفة ، ا السلوكية كطاؽ ، الفرد قدرات معدؿ الزيادة يف مجيعليزيد معدؿ الفقداف بشكل كاضح عل  

 .  غلب األفراد يف ىذه ادلرحلة إىل التصوؼأ كلذا ؽليل  ،الشعور الشديد بالنهاية

 كؽليل سلوؾ اغلب األفراد يف ىذه ادلرحلة إىل نوع  ،ر من الالـزأكث ادلركز يهتم بنفسو  يصبح الفرد ذايت  
 عن تقبل ا بعيد ،ثر ىذه الظاىرة يف تعصب الشيوخ آلرائهمأ كقد يبدك  ،من النرجسية كعشق الذات

 .  اليت قد تتعارض كفكرهتماألخرلكجهات النظر 

   (90، ص1975  ،فؤاد البهي السيد) .  غلد الفرد صعوبة كبَتة يف حل مشكالتو عن طريق التعويض

: تعريف المسنين - أ
 عاما ، كاليت يتعرض خالذلا الفرد إىل سلسلة من 60يقصد بادلسنُت تلك ادلرحلة العمرية ادلمتدة ما بعد 

:  التغَتات 
. تباطؤ أك اضلدار أك تقلص لألداء كاألنشطة الفسيولوجية كالنفسية كاالجتماعية 

  :تصنيفات المسن- ب

  :يوجد عدة تصنيفات للمسن كمنها

   . سنة74 -55ادلسن الشاب كالذم يبلغ من العمر  -1

   . سنة84 -75 كالذم يبلغ من العمر  ،ادلسن الكهل -2

  . من العمر فأكثر84كالذم يبلغ ، ادلسن اذلـر  -3
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:  الخصائص السلوكية العامة للمسنين -14
 قد يكوف من الصعب نسبيا ربديد خصائص متميزة للمسنُت ، بسبب تنوع شخصياهتم ، اليت تشمل من 
أقصى درجات النجاح كالتكامل إىل أقصى درجات االهنيار كالتشتت ، كما أهنا تضم فئات عمرية عديدة 

تتبدؿ فيها نسبيا بعض اخلصائص ، كما الحظنا فإف عدة عوامل كمتغَتات تؤثر يف سلوؾ ادلسن ، دبا ينتج 
عنو إحتماالت ، تشكيالت ، ك اذباىات يصعب حصرىا ، ىذا فضال عن تعدد النظريات اليت تركز على 
جوانب سلتلفة يف شخصية ادلسن ، من الناحية البيولوجية كاجلسمية كالنفسية كالعقلية كاالجتماعية ، ك إذا 
كاف البد من كضع عدد من السمات ادلشًتكة بُت ادلسنُت ، فقد يكوف من الضركرم كصفها يف حاالت 

أينما يتطلب ذلك ، فإف اخلصائص  (إذا مل يسهل كصفها بشمولية  )االستقطاب  ادلتضاد ، أك ادلتقابل 
:  العامة اليت سنتناكذلا ؽلكن تقسيمها إىل ثالثة رلاميع ىي 

. اخلصائص اجلسمية كاحلركية  -1
 . اخلصائص احلسية كالعقلية  -2

 .اخلصائص النفسية كاالجتماعية  -3

كمجيع ىذه اخلصائص تعتمد إىل حد كبَت على التغَتات األساسية للجسم البشرل ، كألجهزتو ادلتخصصة 
تبعا لتقدـ عمر اإلنساف ، كتتجو ىذه التغَتات ضلو اذلبوط يف مستول األداء البيولوجي كالفسيولوجي 

كالفردم ، كىى األسباب اجلوىرية كراء ظاىرة تقدـ السن كالشيخوخة كاليت سوؼ نتناكذلا الحقا ، كؽلكن 
اعتبار اخلصائص السلوكية العامة انعكاسا ذلذه التغَتات العضوية الشاملة للجسم البشرم ، أما الفركؽ 

الفردية يف سرعة أك تباطؤ أك ذباه تقدـ ، فهو جزء من تكيف ادلسن ضمن ظركؼ بيئية كثقافات 
.  اجتماعية ، تربز ىذه الفركؽ كتؤثر فيها 

:  الخصائص الجسمية والحركية -14-1
 متصاعد رتتسم اخلصائص اجلسمية كاحلركية بشكل عاـ ، بوضوح تدىور الكفاية البدنية ، فهي تسَت دبسا

 سنة تقريبا ، مث تأخذ باالضلدار البطيء كالتدرغلي ، حىت 25يف عمر اإلنساف ، حىت تصل ذركهتا يف 
 التدىور بسرعة يف اخلمسينات ، كيعاىن ادلسن من تدىور كاضح يف ااألربعينات من العمر مث يزداد ىذ

رلمل ادلظاىر اجلسمية كاحلركية ، كاليت ىي نتيجة طبيعية لضمور العضالت ، كتقلص مركنتها ك انكماشها 
:  نرل ايف مناطق معينة من اجلسم ، فتتأثر بذلك األنشطة اجلسمية كاحلركية لذ
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تغَت ادلظهر اجلسمي العاـ كانكماش ىيأتو بتدرج متدىور ، يفقد ادلسن بو بعض السنتمًتات طوال - 
.  كحجما  ، كتقل اذليأة ادلنتصبة نتيجة إضلاء الظهر كاذلبوط النسيب لألكتاؼ 

تباطؤ حركي يف ادلشي أك يف حركة اجلسم العامة ، باذباه يزيد من قلة احلركة كاجلمود ، ك يزداد مع - 
 .اإلعلاؿ كاالستسالـ كذبنب العمل أك احلركة 

إىل  )تباطؤ سرعة أداء ادلهارات اليدكية كاإلنتاج ، مع زيادة يف الدقة كقلػة يف أخطاء كحوادث العمػل ، - 
  .(عمر معُت قبل ترؾ العمل هنائيان 

. ارتعاش اليدين أك الساقُت، كأحيانا اجلسم نتيجة للتدىور العضلي كالعصيب- 
التعب نتيجة مدل ادلقاكمة اجلسمية حلمل األثقاؿ ، أك األداء  العملي لإلعلاؿ ، كتقلص مدل - 

.  اخلطوات أثناء ادلشي كادليل إىل االسًتخاء أك الكسل 
  :ة رحلامل  ىذهأىم التغَتات اليت تصاحب 
  ك ،الطوؿ ك لوف العينُت :ة مثل ػية للحياة يف أبعادىا ادلختلفػىي أحدل احملددات الرئيس :ة ػالوراث -1

  .  مثل السكر كالصلع كمتوسط عمر الفرد ،قابلية اإلصابة بأمراض معينة

 القلب كالتهابات احلنجرة أمراضكىذا يفسر لنا كثرة ،  على ادلشتغلُت هبا آثارىالكل مهنة  :ة ػادلهن -2
  . ارتفاع السل بُت ادلشتغلُت بصناعة النسيج  ك ، كارتفاع نسبة الركماتيـز بُت الفالحُت ،لدل ادلعلمُت

 احلياة يبكر  التزاف نقص الغذاء عن احلد احليوم ،دلت األحباث اليت أجريت على الفئراف :ذاء ػالغ -3
  . ذلك احلد يؤدل إىل الشيخوخة ادلبكرةؿف زيادة الغذاء أ ك ،الشيخوخة

 أمستخداـ إ كثرة أف على  ،تواترت نتائج التجارب ادلختلفة : ط األجهزة العضوية ادلختلفةػتنشي -4
  ،ىل ذركة قوتوإ يؤخر شيخوختو فلكل جهاز عضوم مرحلة يصل فيها  ،عضو من أعضاء اجلسم البشرل
 . مث ينحدر بعدىا إىل الشيخوخة

 .   خاصة يف طفولتو كشيخوختو، ل معدؿ التغَت العضوم يف الكائن احلي علة تؤثر ػئػاليب -5
:  الخصائص الحسية و العقلية -14-2

   تعتمد القدرات العقلية على احلواس كنقلها للمنبهات ، كقنوات كمصادر للتنظيم احلسي كتكوين 
ادلفاىيم ، كمن مت التفكَت ، فإف نشاطها كقوة عتباهتا احلسية ، ىي األساس يف إدراؾ ك فهم العػامل 

اخلارجي ، إال أف ىذه احلواس تعتمد بدكرىا على عوامل بيوكيميائية كفسيولوجية ، فهي األخرل تتأثر 
 ضعيفة يف الطفولة كتتصاعد قوهتا كيكتمل ظلوىا يف ادلراىقة كالرشد ، مث ال تلبث أف فبتقدـ العمر ، فتكو

هتبط تدرغليان ، كيتضح كثَتان ضعف أغلب احلواس بعد اخلمسُت ، كىذا اذلبوط كالضعف يؤثر يف كمية 
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كنوعية ادلنبهات  ، اليت توصلها احلواس إىل الدماغ للتنظيم احلسػي ، كمن مت األثَت يف كم كنوع العمليات 
. العقلية للمسن 

كمن ادلعركؼ كادلالحظ أيضان بأف رلمل القدرات العقلية للمسػن ، هتبط أيضان بتدرج متباين كسلتلػف ، تبعان 
للفركؽ بُت القدرات لبعض األفراد ، فاذلبوط أقل لدل الذين يعلموف يف أعماؿ تتطلب القدرة العقلية 
اجليدة كادلتواصلة ، كالعلماء كاألطباء كادلهندسُت ، لكنو أكثر كأسرع يف مستويات مهنية أخرل ، ىذا 
فضال عن عوامل بيئية كاجتماعية تؤثر يف تفاكت ىذه الفركؽ ، سواء بُت األفراد أك بُت أنواع القدرات 

. العقلية ادلختلفة ، كفيما يأيت اخلصائص العامة لكل من اجلوانب احلسية كالعقلية 
: الخصائص الحسية للمسنين - أ

 كحدة 16 سنوات ىي 10تدىور حدة البصر مع تقدـ العمر، فبينما تكوف استجابة العُت للصيب بعمر - 
.  كحدات يف األربعينات، ك كحدتُت يف الستُت كأقل من ذلك بعدىا 4ضوئية هتبط إىل 

كيتضح بعد اخلمسُت ، فيصعب على ادلسن إدراؾ أك سبييز األصوات احلادة أك : تدىور السمع كالنطق - 
 احلركؼ كاألصوات ، نتيجة لفقد بعض األسناف أك تغَت جاخلافتة ، كما يتغَت معها الصوت ، فتتغَت سلار

 .جوؼ الفم كالتدىور العضلي كالعصيب ، فيصبح الكالـ مرذبفان نسبيان كأكثر تقطعا 

 التذكؽ ، بتقدـ العمر كبالعوامل ا السكرية نتيجة لتأثر خالمديقل إحساس الكبَت بادلوا : ؽتدىور التذك- 
 .البيئية ، كالتدخُت كاإلسراؼ يف أكػل التوابل كادلخػالت 

 خالؿ الستينات  ،تضعف خاليا احلس اجللدية بشكل مطرد كاضح:  اجللدم كاالتصاؿتدىور اللمس - 
  . كمعها يضعف تكيف اجلسم لدرجات احلرارة كالربكدة ،لتصل إىل ضعفها األقصى

:  الخصائص العقلية - ب
نتيجة لضعف ادلداخل احلسية للدماغ ، فإف عمليات كخطوات التعلم تتأثر بدكرىا ، : ضعف اإلدراؾ - 

 .اخل... فيقل التنظيم احلسي ، أك ؼلطئ نتيجة ألخطاء البصر أك السمع 

 للخلية العصبية الذاتيػة ، رضعف القدرة على التعلم اجلديد ، بسب تناقص القدرة على التذكر ادلباش- 
ية ، ػادلخ ، كيضعػف أداء كتدفق التيارات العصب (حلاء )لتجدد يف نبضاهتا السريعة ادلتتابعة إىل قشرة 

بينما تقاـك الذاكرة البعيدة  )تضعف كتبطأ التسجيالت العصبية يف حلاء الدماغ فتضعف الذاكرة ادلباشرة ، 
  .(ادلدل ألهنا تثبت بالتغَت الكيميائي 

ضعف القدرة على التعلم اجلديد ، بسب تناقص القدرة على التذكر ادلباشر ، كتداخل ادلعلومات القدؽلة - 
 .مع اجلديدة لتعميق أك تعطل التعلم اجلديد 



 (75 - 55)الطولي و خصائص الفئة العمرية  النصفي      الشلل   الفصل الثاني                     

51 

 

تضعف ىذه القدرات بشػكل غَت متسػاكم ، أقلػها القػدرة اللفظية : ضعف القدرات العقلية األكلية - 
.  كالعددية ، كأكثرىا تدىوران يف السرعة ىي القدرات االستداللية كادلكانية 

زبتلف نسػب اذلبوط يف الذكاء العاـ ، تبعان لنسبة ذكاء السػن األساسػية ، ك : ضعف الذكاء العاـ - 
. عوامل أخرل 

 : الخصائص النفسية واالجتماعية -14-3

 : ةالخصائص النفسي- أ
التمركز ضلو الذات كاالذباىات األنانية ، نتيجة للشعور بالقلق كالتهديد كازدياد سلاكفو ، كضعف الثقة - 

لدل الذين ىم أقل صلاحا يف ربقيق أىدافهم يف احلياة ، لكنها أقل كضوحان عند  )باآلخرين كاحلياة ، 
  .(الناجحُت يف حياهتم السابقة كمنجزاهتم 

 .ضعف التحكم يف االنفعاالت كغرابتها كسرعة االندفاع العاطفي - 

 .الصالبة كالتعصب كالعناد يف الرأم لتأكيد الذات ، كإلخفاء الشعور بالضعف - 

 . الرغبة يف اإلطراء كادلديح كالتشجيع لتأكيد الذات ، كالشعور باألعلية كعدـ تقبل النقد أك االنتقاد - 

السلبية كالالمباالة دلا ػليط هبم لشعورىم بعدـ النفع ، أك انقطاع الصلة مع عامل اجليل اجلديد كالشعور - 
. باالنفعالية دلا ػليط بو 

 .االستهزاء كالسخرية من آراء كمواقف ك شخصيات اآلخرين ، كخاصة ضلو األقل عمران منهم - 

بالنسبة إىل األكثر فشال يف حياهتم  )الشعور باالضطهاد كاالمشئزاز من احلياة كالتذمر كالشكول ، - 
  .(ادلهنية كالعائلية كاالجتماعية  ) كاالصلازات تكالعكس بالنسبة إىل ذكل النجاحا (السابقة 

تعدد ادلخاكؼ كتزايد تأثَتىا يف شخصياهتم ، كأىم ىذه ادلخاكؼ اخلضوع ، كىنا أيضان تتداخل الفركؽ - 
 .الفردية كاالجتماعية يف تأثَتىا تبعا لألشخاص كاجملتمعات 

تطور االنفعاؿ اجلنسي إىل عواطف األبوة كاألمومة ، كالتحوؿ ضلو الوحدة األسرية ، كاالىتماـ حبياة - 
األبناء كاألحفاد لدل اجلنسُت ، كىذا التطور أكثر كضوحان عند ادلرأة منو عند الرجل ، كتتداخل العوامل 

االجتماعية بدرجة أك بأخرل ، كقد يستمر الرجل يف مشاعره اجلنسية ، على الرغم من تدىور الطاقػة 
 قوية بُت طوؿ العمر كالنشاط اجلنسي ، كما ىو االعتقاد السائد من أف اإلفراط ةكال توجد عالؽ )احليوية 

 (  505،ص2002،سليم مرًن . )( العمر ريف النشاط اجلنسي يقص

 
: ةالخصائص االجتماعي- ب
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 بُت االجتماعيةتضعف العالقات ، ك يزداد اىتماـ الفرد بنفسو كلما تقدمت بو السن ضلو الشيخوخة 
 ،  حىت تصبح دائرة نشاطو قاصرة على العالقات السرية احملدكدة ،الشيخ كمعارفو مث يزداد ىذا االنكماش

 لأم يقل االىتماـ بالعالقات االجتماعية ، ليقتصر عل : ة بتقلص العالقات اإلجتماعيك ىذا ما يسمى
عالقات أقل كأضيق تنحسر تدرغليان ضلو األىل كاألسرة ، بل كقد تنحصر باالىتماـ كالًتكيز على شريك أك 

 . شريكة احلياة فقط 

حد أ كموت  ، كيزيد من عزلة الشيخ بزكاج أبنائو ،لذا تصبح مرحلة الشيخوخة مرحلة العزلة كالوحدة
 .الزكجُت كتناقص أفراد جيلو 

 كذلك ألف العمر ؽلتد هبن حىت يتجاكزف مدل حياة  ،اؿجكتعاىن السيدات من الوحدة أكثر من الر  
   .الرجاؿ

 إليو أبناء أبنائو ليحميهم من ثورة األب أ فيلج ،زبتلف عالقة الشيخ بأكالده عن عالقتو بأحفاده
فؤاد . )   نوع من الصداقة بُت جيلُت سلتلفُتأ كىكذا ينش ، ك يهرعوف إليو يف مشكالهتم ،كغضبو

  (96،ص1975  ،البهي السيد

، ف اآلخرين ال يقبلونو كقد يعـز على اإلنتحار أ كالشعور  ،قد يكوف لدل ادلسن الشعور بعدـ القيمة
  : حيث يقوؿ الشاعر ،  فقد يعيش الشيوخ كأهنم ينتظركف ادلوت كيتحسركف ،كالشعور بقرب النهاية

   . البكاء كال النحيبيغنفلم        بكيت على الشباب بدمع عيٍت

.      فاخربه دبا فعل ادلشيب         الشباب يعود يوما         أال
  (101،ص1984،حامد زىراف ) 
تبعان  )ضعف االىتماـ بالشؤكف العامة كمشاكل اآلخرين ، كالشعور بادلسؤكلية اجلماعية ضلو رلتمعو - 

 .  (خلرباتو كمدل صلاحاتو االجتماعية السابقة 
ازدياد الشعور الديٍت كالرغبة بالتسامي كاالذباىات الصوفية ، ألهنا ربقق األمن النفسي كزبفف من - 

سبة فركؽ فردية بُت ادلسننُت  )سلاكفو من ادلوت ، أك بدافع تصاعد اإلؽلاف كتعمق النظرة الفلسفية للحياة ، 
 .  ( الذم يعشيو عيف السلوؾ الديٍت ، تبعان ألظلاط التنشئة كاجملتم

 تالرغبة يف الزعامة كادلكانة االجتماعية كالنموذجية ، كىو دكر اجتماعي ؽليل إليو ادلسن ، إذا ما توافر- 
. الظركؼ كادلنجزات اليت يفخر هبا ، كاالستعداد للتقبل 

:  األسباب والعوامل المؤثرة -15
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 ؟ ك بقدر ما ف كبار السل  ما ىي األسباب اليت تقف كراء ىذه التغَتات السلوكية ، اليت نالحظها عل
يبدك السؤاؿ بسيطان ، فإف اإلجابة عنو طويلة كمتشعبة ، كؽلكن أف تكوف قصَتة كمركزة ، كىي أف اإلنساف 

شأنو شأف مجيػع الكائنات احلية ، ذلا بداية ك كالدة كذلا هناية أك موت ، كخاللو سبر دبراحل من النمو ، 
أساسو التغيػرات العضػوية كأجهزهتا الفسيولوجية ، كاليت تؤثر بدكرىا يف الوظائف الفسيولوجية كالنفسية 

. كاإلجتماعية
 ( :75-55)الفئة العمرية  و  الرياضيةاألنشطة -16

 ككذلك ألف  ،قد فقد الكثَت من قدرتو على االستجابة للراحة،  الًتكيب العضوم للمتقدـ يف العمر إف
،  تزداد مع التقدـ يف السن  ، تصيب اجلهاز الدكرم الوعائي كاجلهاز التنفسياليت  ،األمراض االضلاللية

  ،فػبالنسبة لكبار الس  تدريب جسماين عنيفأم قبل مزاكلو  ،ف بعض اإلحتياجات تصبح ضركريةإؼ
 يشرؼ أف التمرينات كاأللعاب اجلماعية غلب ةكيف حاؿ، فيجب أكال عرض ادلسن لفحص طيب شامل 

  .عليها متخصص ماىر

يعترب ادلسن النشط مثَتا كافيا إلحداث ،  "79-60" الذين ال يتمتعوف باللياقة الكافية للمسنُتكبالنسبة 
 ،  شدتوة ال تقل درجللمسنُت ، نوع التمرين الرياضي بالنسبة أفكالواقع ،  بعض األثر التدرييب ادلطلوب

كذلك فاف  ،  للعضالت الكبَتة كالتقليل منها للعضالت الصغَتةاألنشطة يراعى التزايد من أففيجب 
 تفيد  ،ك حامض الفحمأ  ،ىل مائها احلار بعض األمالحإك ادلغاطس اليت يضاؼ ، أاحلمامات ادلعدنية 

 ،  التدليك مث الدكرة الدمويةإنتظاـكبالتايل تنحف اجلسم كتساعد على  ،  الفحم كحرقوةذابإفعال يف 
 .العامة  السمنة كالصحة إزالة يف ادلسنُت للشيوخ ةبالنسبفهو مفيد جدا 

كقاية اجلسم   ذلا فوائدىا الكربل يف الناحية الًتكػلية ك ، كاأللعاب الرياضيةالبدنيةف الرياضة إؼ ، كىكذا
  ، كاأللعاب الرياضيةالبدنية الرياضة ة ذلم شلارس تتاحكيستطيع األشخاص الذين ال ، ادلرضيةة من اإلصاب
كيلو  6 مشيا جديا يقطع ادلسن فيو مسافة  ، عنها بادلشي يوميا يف اذلواء الطلق دلده ساعةاإلستعاضة

 كبالنسبة للشيوخ  ،ـػثر كبَت يف عدـ تراكم الدىن حوؿ اجلسأكذلك لو ،  اذلواء النقي إلستنشاؽ  ،مًت
 .  تكوف األرض منبسطة شلهدهأفينبغي 

 ( :75-55)الفئة العمرية مطالب نمو  -17

 . التكيف بالنسبة للضعف اجلسمي كادلتاعب الصحية ادلصاحبة ذلذه ادلرحلة من احلياة -

 .  ادلعاش أك نقص الدخل الشهرمل عللإلحالةالتكيف بالنسبة  -

 .الزكجة التكيف دلوت الزكج أك  -

  . تنمية كتعميق العالقات االجتماعية القائمة بُت األقراف -
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  (91ص،1975 ،فؤاد البهي السيد. )  هتيئة اجلو ادلناسب للحياة الصاحلة ذلذه السن -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة 

قد ربدث إصابات اجلهاز العصيب ادلركزم قبل الوالدة ، أك بعدىا ، ك تشمل اجللطات ك السكتات 
. الدماغية ك األكراـ كنقص األكسجُت ، ككذلك التسمم 
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كيعترب العالج الطبيعي جزءا حيويا يف أم برنامج عالجي لألفراد ادلصابُت يف الدماغ ، كبناءا على درجة 
شدة احلالة ؽلكن للمعاًف الرجوع إىل الطرؽ احلركية ادلستخدمة مع ادلصابُت ، كلكن ادلفتاح ألم برنامج ىو 

االعتماد على التعامل الفردم مع كل حالة ، كذلك لالختالفات الكبَتة يف األعراض كالقدرات ، كيعترب 
الشلل الدماغي ىو األكثر األنواع شيوعا من بُت إصابات تلف اجلهاز العصيب ادلركزم ، كالذم يتضمن 

العديد من احلاالت اليت تتصف باالختالؿ غَت ادلستفحل يف احلركة كالقػواـ ، ك ػلدد نوع احلركات ك 
األجزاء ادلتأثرة ك شدة اإلعاقة ، ك نوعية ادلهارات اليت غلػب ضمها لربامج الًتبية البدنية للمصاب بالشلل 

. الدماغي 
كما يصنف الشلل الدماغي كفقا لألطػراؼ ادلتأثرة اإلصػابة ، إىل الشلل الدماغي األحػادم عند تأثر طرؼ 

كاحػد ، الشلل الدماغي النصفي السفلي عند تأثر األطراؼ السفلية ، ك الشلل الدماغي النصفي اجلانيب 
عند تأثر جانب كاحد من اجلسم ، ك الشلل الدماغي النصفي اجلانيب عند تأثر جانب كاحد من اجلسم ، 

ك الشلل الدماغي الثالثي عند تأثر ثالثة أطراؼ فقط ، ك الشلل الدماغي الرباعي عند تأثر األطراؼ 
. األربعة 

الشقي أك  )ينبغي على ادلعاجلُت تطوير األنشطػة ، اليت تساىػم يف شػعور ادلصاب بالشػلل النصفي الطػويل 
، بالكفػاءة ك القدرة على اإلصلاز ، باإلضػافة لألنشػطة اليت تعزز برنارلػو العالجي ، كما غلب  (الفاًف 

ذبنب األنشطة اليت تظهر مشاكل األفراد احلركػية أك األنشطة اليت تثيػرىم بدرجة عالية ، ك توفَت العناية ك 
التكفل الالزمُت هبذه الفئة من ذكم اإلحتياجات اخلاصة ، ك خاصة عند القصور الوظيفي يف سن ما بُت 

.  سنة  (55-75) 
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: تمهيد 
كخيتلف عن بقية ،  بتشخيص االضطرابات احلركية كمعاجلتها  التأىيل احلركي ،ختصاصإيهتم 

عن طريق إقامة عالقة كثيقة بني ، ، كيقـو بتخفيف درجة إعاقتو  اإلختصاصات بكونو يعتين بادلريض
 . الطبيب ادلعاجل كادلريض

، حينما برزت احلاجة   عقب احلرب العادلية األكذل1919 عاـ  ، كقد مت كضع أسس ىذا اإلختصاص
بعد  1947 إال يف عاـ  ،ختصاصإ كلكنو دل يعتمد ؾ ،للتعامل مع إصابات احلرب كاإلعاقات التالية ذلا

 .احلرب العادلية الثانية
 للجزء  ك احلركيةيهتم باستعادة القدرة الوظيفية:  نوأكديكن إجياز األىداؼ األساسية ذلذا اإلختصاص  
، كمعاجلة األدل  يةػ كمساعدة ادلريض لبلوغ أقصى كفاءة جسمية يف حدكد قدرتو ادلرض ،دلصاب بإعاقةا

، كجعل ادلريض قادران على رعاية نفسو بأقصى طاقة اليت تعيق أداءه احلركي ض األمراض ػالناتج من بع
 من تأثري  ،، كمحاية ادلرضى ادلصابني بأمراض حادة أك مزمنة ، خاصةن فيما يتعلق حبركة األطراؼ شلكنة

 (23،ص2000ماجدة السيد عبيد، ). أمراضهم يف اجلهاز احلركي
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:  إعادة التأهيل تعريف -1
، كما يهتم بعودة ادلريض إذل عملو  يهتم إعادة التأىيل باستعادة القدرة الوظيفية للجزء ادلصاب بإعاقة

 . دكف أف تؤثر إعاقتو يف عملو، عضوان فعاالن يف اجملتمع 
 كادلنّسق يف استخداـ الوسائط  ،إعادة التأىيل بأنو اجلهد ادلشًتؾ: كقد عرّفت منظمة الصحة العادلية    

 للوصوؿ إذل أفضل مستول شلكن من ادلهارة الوظيفية  ،ادلهنية يف عالج ادلرضى ادلصابني بعجز كظيفي
 . استقاللية يف اجملتمع ، كاف أكثر فعالية ك قًتب ادلريض من ىذه الغايةإ، ككلما  ادلهنية

 من خالؿ تعليمو كيفية االستفادة من  ، كإف دكر إعادة التأىيل ىو تكييف ادلريض مع العجز الوظيفي  
اإلعاقة  ، نتيجة القدرة أك احلالة إستعادة إذل التأىيل إعادة مصطلح كيشري ،  الوظيفيةإمكاناتوكل 

 (302،ص1991،إقباؿ إبراىيم سللوؼ). الظركؼ البيئية  بسبب احلادثة
:  تعريف إعادة التأهيل الحركي -2

باستخداـ الوسائل العالجية اإلصابة ، ستعادة تشرحيية فسيولوجية طبيعية للنسيج بعد إىي عملية  - 
 كمحاية ادلنطقة ادلصابة من تكرار اإلصابة،  إصابتواطو بعد ػ شلارسة نشإذل ادلصاب إعادة هبدؼ  ،ادلختلفة

 .
كضع أىداؼ طويلة   ك ، بشكل فردم على ادلدل القصري ،كينبغي تصميم برنامج إعادة التأىيل - 

ؽ نوع ػ بشكل فردم كؼادلعدة كيتضمن على سبارين  ،ؿػمج شاـػا يكوف الربفأف جيب إذاألجل يف اإلعتبار ، 
 ، كإدماج طرائق العالج اإلصابةؿ ػالج خالؿ مراحػ لسري العاألخػرلكاخلصائص  ، ة ادلصابػ كحاؿاإلصابة

، كما ينبغي معرفة كيفية تقييم حالة ادلصاب ، كتقييم  ف يتم التقدـ بالربنامج بأماف كفعاليةأ ك ،كالتمارين
 .الربنامج ك النتائج 

  . يشرؼ على كضع اخلطة العالجية ادلناسبة لتأىيل ادلريض ،كيعتمد إعادة التأىيل على فريق طيب- 
 (2006نايف بن عابد الزارع،)

  :أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل -3

 ، كادلعاجلة ادلهنية physiotherapy، كادلعاجلة الوظيفية physical therapy  ادلعاجلة الفيزيائية

occupational therapy  ، اليت تعرؼ بادلعاجلة بالعمل  ergotherapy كادلعاجلة بالبدائل ،
،  special education  اصػـ اخلػة بالتعليػ، كادلعاجل prosthetic therapyائر ػية كاجلبػالصناع

.  speech therapy كادلعاجلة الكالمية
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  : المعالجة الفيزيائية -3-1
  مثل ادلعاجلة باحلرارة كالربكدة ،كىي ادلعاجلة اليت تتم فيها االستفادة من كسائط العالج الفيزيائي ادلختلفة

  .، كادلعاجلة بالتدليك كغريىا ، كادلعاجلة التنفسية ، كادلعاجلة الكهربائية ، كادلعاجلة ادلائية

 كزبفف األدل كزبفف من  ،كىي تزيد من الًتكية الدموية : thermal therapy المعالجة بالحرارة-
، كتزيد من  ، كتساعد على امتصاص فضالت االستقالب كطرحها  ادلفاصل تصلبالتشنج العضلي ك

  .سبدد األنسجة الضامة كمن الليونة

  :تشتمل ادلعاجلة احلرارية على شكلني رئيسنيك - 

أىم  ، ك سم عرب اجللد 2  إذل1كىي تؤثر يف عمق :  superficial heat الحرارة السطحية- 
ىي كسيلة  ، ك أنغسًتـك120000 إذل 7700كطوؿ موجتها  infrared األشعة ربت احلمراء:  أشكاذلا

، مثل الكمادة احلارة hot packs  ، كالكمادات احلرارية آمنة إلعطاء حرارة دلساحة كبرية من اجلسم
، كالعالج  paraffin  ، كمشع البارافني ، كىي تسّكن األدل كالتشنج العضلي ، ككمادات الصوؼ الرطبة

 .  كىو شائع يف األمراض الوعائية، (باردة/ساخنة )حبرارة ادلاء كاحلماـ ادلائي ذم احلرارة ادلتناكبة

يبلغ ترددىا  ك،  short waves يرةاألمواج القص:  كأىم أشكاذلا deep heat الحرارة العميقة- 
األمواج )  micro- waves ، كادلوجيات مًتان  11  كطوؿ موجتها ،ميغاىرتز 27.12األكثر شيوعان 

ًن  ك، (  القصرية جدان  األمواج  ، ك سم12طوؿ موجتها  ، ك ميغاىرتز 2450يبلغ ترددىا األكثر شيوعان
 ميغاىرتز كطوؿ موجتها 3 إذل 1 من  ،يبلغ ترددىا األكثر شيوعان  ك ،  ultrasoundsفوؽ الصوتية

اإللتصاقات كااللتهابات الوترية كمرفق كرة   ك ،، كتستخدـ دلعاجلة األمراض ادلفصلية ادلزمنة سم 0.15
 . ( التنس )ادلضرب 

، كذلا تأثري  كتستخدـ يف اإلصابات احلادة:  cryotherapy (ادلعاجلة القريّة) المعالجة بالبرودة-
،    ice packs ادات الثلجيةػ، كالكم ادلاء البارد:  ، كأىم أشكاذلا مسكن كمضاد كمثبط لاللتهاب

 . evaporants ، كالبخار الثلجي ice massage كالتدليك الثلجي

، كربّسن الًتكية  كذلا تأثري مرٍخ للعضالت كمسكن لألدل :  hydrotherapyالمعالجة المائية -
ية ػ، كاحلوض اخلاص بالتمارين العالج whirlpool ، كأىم أشكاذلا محاـ الدكامة ادلائي الدموية

، كاحلمامات متناكبة showers  ، كرشاشات ادلاء therapeutic pool كسبارين ادلشي  ،ؿػللمفاص
  .، كالساكنا كمحامات ادلياه ادلعدنية احلارةcontrast baths  محاـ التضاد احلرارة

ذلك   ك ،التػة كالعضػق األعصاب احلركيػؿ لتنيبػكتستعم:  electrotherapy المعالجة الكهربائية- 
 .  كتأخري ضمورىا كتنشيط الًتكية الدموية ،هبدؼ زبفيف األدل كتقوية العضالت
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  :كتشتمل أشكاذلا األساسية على

،  ميلي ثانية 0.1مدة ادلوجة )ع ػمر متقطػار مستػكىو يت :  faradic current التيار الفارادم- 
 كيستخدـ يف تنبيو األعصاب احلسية كهربائّيان عرب اجللد لتسكني األدل، (  ىرتز100 إذل 50كتوترىا ضلو 

، transcutaneous electrical nerve stimulation T.E.N.S  ، كما يستخدـ يف تنبيو
 . لتقوية العضلة كمنع ضمورىا ،األعصاب احلركية

 اليت أصيب ، كىو تيار مستمر يستعمل يف تنبيو العضالت:  galvanic current التيار الغلفاين- 
 كما يستعمل يف إصابات األعصاب احمليطية كقطع  ،عصبها دبرض أك التهاب كذلك دلنع ضمورىا

  .، كشلل العصب الوجهي العصب الزندم
ية بائأم إدخاؿ شوارد احملاليل الكهر،  ionophoresis كأخريان يطبق ىذا التيار يف تشريد األدكية  - 

 .إذل داخل ادلفاصل كالعضالت كاألكتار

أحدمها )كىي تيارات كهربائية ذلا تردداف سلتلفاف  : interferential currents التيارات ادلتداخلة- 
 يتم توليدىا بزيادة شدة  ،( ىرتز أك أكثر 4200ىرتز، كاآلخر ديكن زيادة توتره بالتدريج حىت  4000

 .  كتستعمل يف عالج حاالت األدل احلاد كادلزمن على اختالؼ أسباهبا ،التيار أك إنقاصها

تيارات جيبية أحادية  )كىي رلموعة تيارات ربريضية :  dynamic currents التيارات الديناميكية- 
، كذلا  يب الودم كالالكدمػير العصػ كزبفيف التأث ،تعمل لتسكني األدل كربسني الًتكيةػتس، (  الطور

 . أشكاؿ موجية سلتلفة حسب ىدؼ استخدامها

تنشيط التهوية ، إف اذلدؼ من ادلعاجلة التنفسية :  pulmonary therapy المعالجة التنفسية - 
 ،      خاصة دلرضى التهاب القصبات ادلزمن، البلغم  كزبفيف االحتقاف الرئوم كنزح ادلفرزات الرئوية ك

  : كأىم تقنياهتا ىي ،كالربو كالنفاخ الرئوم

كىي تعين ادلعاجلة باستنشاؽ أخبرة أدكية ادلوسعات ،  aerosol therapy  :ادلداكاة الضبوبية-
 .، خاصة عند مرضى الربو  كذلك هبدؼ زبفيف الوذمة القصبية كتنشيط التهوية ،القصبية الكورتيزكف

، كالتنفس اللساين  ـ الشفاهظ، كالتنفس مع  التنفس احلجايب: تقنيات التنفس ادلساعد كأمهها- 
 . البلعومي

 . postural drainage  النزح ادلوضعي كتفجري مفرزات الصدر- 

 . chest percussion  القرع الصدرم األمامي كاخللفي- 

 . assisted coughing السعاؿ ادلساعد- 
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لو   ك ،كىو من أقدـ كسائط ادلعاجلة الفيزيائية ادلعركفة كأكثرىا استخدامان  :  massageالتدليك- 
 زبفيف التشنج ىدافو كأىم ا ،منقر، كاؿ ، كاالىتزازم ، كاالحتكاكي العجين:  أشكاؿ كثرية أمهها

  .، كتسكني األدل ، كزبفيف االلتصاقات كالتليفات ، كالًتكية الدموية ، كربسني اجملاؿ احلركي العضلي

 كالوقاية  ،تستعمل األربطة كادلشدات الضاغطة يف أمراض الدكارل:  المعالجة باألربطة والمشدات- 
 خاصة كذمة الطرؼ  ،، كما تستعمل يف الوذمات احمليطية من اخلثار الوريدم يف الطرفني السفليني

  .العلوم الناذبة عن الركودة اللمفية الستئصاؿ الثدم

:  functional therapy المعالجة الوظيفية -3-2
حلالة ادلريض كتدريبو على ، كىي ادلعاجلة اليت يتم فيها االستفادة من تطبيق التمارين العالجية ادلالئمة 

  :، كتشتمل على استخداـ كسائط العناية الذاتية

،     ( ك كقصور القلبػبات ادلزمنة كالربػأمراض القص ) : معالجة مرضى اآلفات القلبية والتنفسية -
عضالت جدار الصدر  ك،  كذلك بتطبيق التمارين العالجية للعضالت التنفسية ،ل جراحة الصدرػكمرض

  . stress هبدؼ زيادة قدرة اجلسم على ربمل الكرب، سبارين اللياقة  كالتمارين التنفسية ك

ارين ػ، كذلك بتطبيق مت  ازباذ كضعيات معيبةك  ،قفعات العضلية وتقاصر العضالتـمعالجة الت- 
سور كتبديل ػيف حاالت ما بعد الك، كرىا ػككذلك معاجلة ضعف العضالت كضم.  التمطيط كاإلرخاء

 .  للظهر كاألطراؼ كسبارين ادلشي كالتوازف ،بتطبيق سبارين حركية نوعية  كذلك،ادلفاصل

كيتم عن طريق تنفيذ حركات األصابع على عضالت اجلسم :  manual therapy العالج اليدوي- 
 .ًن  دلساعدة اجلسم على تصحيح أكضاعو ذاتيا، كمفاصلو 

 . اإلدراؾ تدريب ادلريض على زيادة اإلحساس ك- 

، مثل تدريبهم على ادلشي ك استعماؿ كسائط  تدريب مرضى البتور على التكيف مع البدائل الصناعية- 
 . كالعكاز كالكرسي ادلدكلب، العناية الذاتية 

،  ـ أك الطفومػادة من خاصة التعومػ، كذلك لالستف العالج بالتمارين الحركية والمشي ضمن الماء- 
  .خاصة للمرضى الذين يشكوف من آفات مفصلية كعضلية مزمنة

كذلك هبدؼ ربريض ادلراكز العصبية يف احملور :  biofeedback المعالجة بالتلقيم الحيوي الراجع- 
، كمنها على سبيل ادلثاؿ ربريض منعكسات  ، كتسمى ادلعاجلة بتحريض ادلنعكسات العصيب الدماغي

  ،سػاـ سلتلفة من البحص األملػفوؽ أحج،  كذلك بادلشي ضمن ادلاء  ،ة يف أمخص القدمنيمالوضع
  . كما يستفاد من ادلعاجلة بالتلقيم احليوم الراجع يف ربريض مراكز التوازف ،مػلتحريض القشر الدماغ
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    ،ةػكذلك بتنفيذ التمارين الوظيفية ادلطلوب:  sportphysiotherapy العالج الوظيفي الرياضي- 
أىدافان كظيفية  ( الرياضية الطبية )، كتشمل التمارين العالجية  ضمن حدكد األدل بادلراحل األكذل لإلصابة

، أك ربسينو كتقوية  احملافظة على اجملاؿ احلركي:  ، كأىدافها  كيتم تطبيقها من قبل ادلعاجل الفيزيائي ،نوعية
، كربسني   باألمراض ادلزمنة كادلنهكة ،ابػالعضالت كربسني القدرة الوظيفية كقدرة ربمل ادلريض ادلص

 . ةمربسني الوضع ، ك ، كإرخاء العضالت ادلتشنجة الت كالتوازف كادلشيػتناسق العض

، كسبارين فاعلة مساعدة يقـو  فتشتمل على سبارين منفعلة يقـو هبا ادلعاجل، أما أنواع التمارين العالجية  - 
 مع تطبيق ادلقاكمة من قبل  ،، كسبارين فاعلة كسبارين مقاكمة يقـو هبا ادلريض هبا ادلريض دبساعدة ادلعاجل

  كالضمور العضلي ، عمل العضالت اليت تطبق يف حاالت قصر األكتار ،، إضافة لتمارين التمطيط ادلعاجل
  .، كسبارين التنفس العميق relaxation ، كمن التمارين العالجية اإلرخاء

يهتم ىذا   ergotherapy :أك ادلعاجلة بالعمل occupational therapy المعالجة المهنية -3-3
تدريب ادلريض على فعاليات :   يف رلاالت عديدة منها ،بتقدمي كسائط لدعم ادلريض، النوع من العالج 

تناسق  ، كالتدريب على تنفيذ احلركات الدقيقة ك  كتناكؿ الطعاـ كالعناية بالنظافة كالصحة ،احلياة اليومية
،    فيما يتعلق بالبدائل الصناعية كآلية استخدامها،  البتورالدعم دلرضى  ، كتقدمي االستشارة ك احلركات

  .، كذلك بتطبيق أشكاؿ من مناذج بالستيكية رىا عند ادلريضػكتنمية مواىب اإلبداع كتطوم

 بتدبري العجز  ،يهتم ىذا النوع من العالج: المعالجة بالبدائل الصناعية والمشدات والجبائر -3-4
، كما  دهػقبل استخداـ الطرؼ الصناعي كبع، ة ػ كإعادة تأىيلو على مراحل سلتلف ،الناتج عن بًت األطراؼ

فية كمحاية ػعية الوظيػف الوضػ هبدؼ زبفيف األدل كربسي ،اؽ كاسعػعلى نط splints تستخدـ اجلبائر
،   resting splints كجبائر الراحة:  ب اذلدؼ من استخدامهاػ، كذلا أنواع سلتلفة حس ؿػادلفاص

،  ملػكتستخدـ يف أثناء الع،  function splints ، كاجلبائر الوظيفية كتستخدـ فقط عند الراحة كالنـو
  .كتستخدـ لالستفادة من ربريك ادلفاصل كتقوية عضالهتا،  dynamic splints اجلبائر ادلتحركة ك

بدكر مهم من ، ختصاصي علم النفس إيقـو :  special educatio المعالجة بالتعليم الخاص -3-5
، كالتخفيف من العوامل ادلسببة  ، خاصة يف أثناء ىجمات ادلرض خالؿ الدعم النفسي للمريض كأسرتو

، كما يقـو بتشخيص  ، كذلك بتطبيق بعض احلركات الوظيفية كتمارين اإلرخاءstress  للكرب
،  ةػىا بالتمارين اخلاصػكاضطرابات الذاكرة كالتوجيو كالًتكيز كمعاجلت،االضطرابات اليت تصيب الدماغ 

معاجلتها بالتمارين  ، ك ككذلك تشخيص االضطرابات البصرية كربديد حقل الرؤية دبساعدة احلاسب
  .الفيزيائية ادلناسبة
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 الذم يعمل يف  ،يقـو اختصاصي ادلعاجلة الكالمية: speech therapy  المعالجة الكالمية -3-6
تشتمل   ك ،س جهده يف تشخيص اضطرابات الكالـ كمعاجلتهاػبتكرم،  logopedia رلاؿ عيوب الكالـ

 )اليت قد تكوف حسية ،  aphasia ، كفيها يقـو االختصاصي بتشخيص احلبسة ةػعيوب الكالـ على اللغ
،  معاجلتها بالتمارين النوعية  ك ،(نطق الكلمات)أك حركية ، (  إدراكها )أك مركزية  ( تلقي ادلعلومة
  عػ، كعسر البل  التكلم اجملهد ،ةػ البح ،عسر التصويت )، كالصوت  dysarthria كالتكلم الرتة

dysphagiaةػكر اللغػ، كتط language development االضطرابات التالية للتداخل  ، كمعاجلة
  . على احلنجرة كاحلباؿ الصوتية ،اجلراحي

  :تقنيات المعالجة األخرى -3-7

  :كتشتمل على

، أك  xylocaine  مثل الكزيلوكائني، دبادة سلدرة مسكنة   local injectionاحلقن ادلوضعية - 
 . دبادة دكائية مثل الكورتيزكف

ة الناقلة ػالذم يعتمد على حصر اإلشارة العصيب، التسكني العصيب احلسي بالتيارات الكهربائية  - 
 . يف مستول شدفات النخاع الشوكي ،لألدل

 . كتستخدـ على نطاؽ كاسع يف تسكني األدل ادلزمن acupuncture اإلبر الصينية- 

  ك ،رمػراص الفقػدؼ منو زبفيف االنقػ، كالو للفقرات الرقبية كالقطنية traction الشد الفقرم- 
 .  خاصة يف حالة األدل كادلذؿ ،ربسني أعراض االنضغاط اجلذرم

دلختلف أجزاء العمود ، اليت تعتمد على تنفيذ حركات كظيفية مفاجئة   manipulationادلنابلة- 
 . الفقرم حيث تؤدم لتوقف األدل مباشرة

 دبا  ،كيقصد بو تعديل احمليط اخلاص بادلريض:  environment modification تكييف احمليط- 
 بأسهل قدر شلكن  ،، على ضلٍو يستطيع فيو شلارسة نشاطاتو يتناسب مع كضعو الوظيفي الصحي اجلديد

  .كدكف أم جهد زائد كأقل خطورة قد يتعرض ذلا
، كىي إعادة ادلريض  التأىيل رلتمعني على ربقيق الغاية ادلنشودة كأخريان يعمل فريق الطب الفيزيائي ك- 

 ليكوف عنصران فعاالن يف اجملتمع  ،، كمساعدتو على احلفاظ على ىذا ادلستول ألفضل مستول كظيفي شلكن
 (Gustave Gingras, 2002,p220) . ال أف يعيش عالةن عليو

 : أسباب إعادة التأهيل -4
إف اإلعاقة تنتج عنها آثار سلبية ، تسبب بالضركرة العديد من ادلشاكل للمعوقني ، كذبعل ذلم  -

 : احتياجات دائما تتلخص يف
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مهما كانت درجة  ، فإعاقة الفرد يف األسرة ىي إعاقة ألسرتو يف نفس الوقت: ادلشكالت األسرية  -
 .اإلعاقة كنوعها 

تؤثر العاىة أك اإلعاقة على قدرة ادلعوؽ ، على اإلستمتاع بوقت الفػراغ  ،  :المشكالت الترويحية -
 .سواء بالنشاط الًتكحيي الذايت أك بالنشاط الًتكحيي السليب 

من أىم ادلشكػالت عدـ توفر مدارس خاصة ، ك كافية للمعوقػني على  : المشكالت التعليمية-
إختالؼ أنواعهم ، شلا يًتتب عليو إحلاؽ بعضهم دبدارس األسوياء ، كبالتارل قد ربدث آثار نفسية سلبية 

نتيجة للرىبة كاخلوؼ ، الذم ينتاب بعض التالميذ عند رؤية ادلعوؽ ، شلا يؤثر يف ردكد أفعاؿ ادلعوؽ ، 
الذم قد يسلك سلوكا إنسانيا أك عدكانيا ، كما قد يكوف للعاىة ، تأثري على قدرة الفرد على استيعاب 

 .دركسو 

قد يكوف ادلعوؽ العائل الوحيد لألسرة ، شلا يًتتب عليو مشاكل إقتصادية  : المشكالت اإلقتصادية-
 .ك مالية ال تقبلها األسرة ، بسبب فقداف العمل أك قلة اإلنتاجية 

 .تؤدم اإلعاقة إذل الشعور الزائد بالنقص ك العجز  : المشكالت النفسية -

مثل طوؿ فًتة العالج ، كعدـ كجود مراكز متخصصة يف العالج الطبيعي   ،  : المشكالت الطبية -
 .مثال كغري ذلك 

 .تتمثل يف حب السيطرة كفرض الرأم ، ك العدكاف على اآلخرين  : المشكالت السلوكية -
 : الوسائل المساعدة على نجاح  إعادة التأهيل -5

 :إف مستول صلاح أم نشاط تأىيلي يتوقف على رلموعة من العوامل أمهها 
 : عوامل تتعلق بالعميل-5-1

 .العمر الزمين - 
 .االستعدادات العصبية من حيث القدرة على التمييز ك اإلدراؾ - 
اإلستعدادات العصبية احلركية ، من حيث القدرة على احلركة ، ك السيطػرة علػى سلتلػف أعضاء اجلسم ، - 

 .بشكل يؤثر يف البيئة ، كتشمل سهولة احلركة ك قوة التحمل ك متانة العضالت 
 .االستعدادات الذىنية من حيث القدرة على التعلم ، الفهم ، التفكري اجملرد كحل ادلشكالت - 
االستعدادات النفسية من حيث القدرة على  الربط بني األحداث ، ك ما يصاحبها من إنفعاالت - 

 .كربليل ادلعلومات ادلاضية ، ادلختزنة يف شكل خربات يف ضوء احلاضر بشكل كاقعي 
ك تتمثل يف اخلربات اإلنسانية ذات الصلة بالفرد ، كغريه من األفراد ، ك يف : العالقات اإلجتماعية - 

 (42،ص1986إمساعيل شرؼ، ).الصداقات ك تبادؿ ادلشاعر ك ادلشاركة يف اجملموعات 



 الفصل الثالث                                                                   إعادة التأهيل الحركي
 

65 

 

 : عوامل تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الفرد -5-2
تتمثل يف البيئة الثقافية احمللية بكل ما فيها من عادات ك تقاليد ، ك خلفيات ثقافية متنوعة ، ك يف البيئة -

االجتماعية ، اليت يعيش فيها الفرد بكل مكوناهتا ، ك ردكد أفعاذلا اليت ربوؿ بني ادلعوؽ ك بني ارتياده 
 (321-320،ص2008سيد فهمي علي زلمد،). األماكن العامة ، لتحقيق االندماج الكامل 

 :   الحركيتأهيلالإعادة   أهداف-6

 اإلصابة كإعادة عمل اجلزء ادلصاب إذل مستواه قبل  ، احلفاظ على فعالية األجزاء غري ادلصابة يف اجلسم- 

. 

ألنو يعمل ،  كمطاكلة اجلهاز الدكرم التنفسي لتعجيل الشفاء  ،رفع الكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم- 
  ك ،ة حرارهتاػيرفع درج ك  ادلصابةاألنسجة شلا يسهل تغذية اإلصابػة ،على سرعة توصيل الدـ إذل مكاف 

  . ادلصابةةزيادة حيوية األنسج  ك ،ىذا يساعد يف التخلص من األدل كالتقلص

استعادة   ك ، مثل استعادة الشعور باإلحساس العصيب ، للعضو ادلصاباألساسيةاستعادة الوظائف  -
  .الذاكرة احلركية

 . ادلصابةاألنسجةلتئاـ إ اليت تساعد يف ةيرفع مستول التفاعالت األيضي- 

.  الرخوةاألنسجةمنع االلتصاؽ يف  - 
 ( .خاصة بعد أجلراحو ) حىت ال تتأثر كظائفها ، تقوية عضالت ادلنطقة ادلصابة كرفع كفاءهتا- 

خاصة ، منع ضمور العضالت  ك ةػؿ القريب يف ادلنطقة ادلصابػمنع تيبس ادلفص  ك ،كرػلتئاـ الكسإسرعة - 
 .عند الكسور كبعد مرحلة التثبيت

 كاستطالتها كخاصة عند عالج االلتواء كالشد  ،اسًتجاع مركنة ادلفاصل كمطاطية األلياؼ العضلية - 
فقداف كظيفة ادلفصل  ك، كالتمزؽ ألف عدـ التحريك يؤدم إذل قلة كركد اإلشارات العصبية  ، العضلي 

 . ةالطبيعية مع ضعف األربط

 يف جراحة القلب ة ،جلراحاخاصة بعد اإلعاقة  أك ادلرض أك لإلصابة ،احلد من ادلضاعفات ادلصاحبة  - 
  . اليت تؤدم إذل اإللتهاب كاجللطة الرئوية ،ادلفتوح تعمل على التخلص من اإلفرازات الرئوية

  . بادلشاركة الفعالة للمصاب يف العالج كىذا يعزز شفاؤه ،النفسية ربقيق األىداؼ الًتبوية ك- 

 . جيايبإلو تأثري نفسي  -
  . الناذبة جراء التثبيتالتأثرياتتقليل - 
  .الشفاء الكامل- 
  .احلفاظ على اللياقة البدنية- 
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  .الرياضية ستعادة ادلهارةإ- 
  . كالتوـر من خالؿ استخداـ كسائل العالجات األكليةاألدلالسيطرة على - 
استعادة التحكم يف كضع القواـ   ك ،العضلي–  على التحكم العصيب أك القدرةستعادة التحكم إ- 

  .الصحيح كالتوازف
  .احلفاظ على ادلدل احلركي الطبيعي يف ادلفاصل- 
  .ستعادة قوة العضالت ، قوة التحمل كالطاقةإ- 
  .التنفسية– احملافظو على اللياقة القلبية - 
  .ستعادة القدرة على التحمل الكايف دلعاكدة النشاطإ- 
  . مع أك بدكف تعديالت أك معداتة ،لرياضا ة كالعودة إذل ادلمارسةإستعادة القدرة ادلهارم- 
  :   الحركي إعادة التأهيلايجابيات -7

 كلكافة أنواع  ، كاألمراض كالتشوىات ،ديكن استخدامو لكافة األعمار كدلختلف أنواع اإلصابات- 
 .  األنسجة اجلسمية كيف سلتلف ادلراحل

السًتجاع مركنة  ك،  احملافظة على صحة كلياقة ادلريض ىاـ ، يفالعالج احلركي بالتمرينات لو دكر - 
  .مطاطية األلياؼ العضلية  كادلفاصل ،

 . تقوية العضالت العامة  ك ،ادلهارات الوظيفية تطوير القدرات ك- 
 العصبية كاألجهزة  ،مراض اجلهاز الدكرم التنفسيأ يف ةالرقاد ، خاصمنع ادلضاعفات الناذبة عن طوؿ  -
 (124،ص2008خليل مسيعة،) .كالعظميةالعضلية  ك
 :   الحركيتأهيلال إعادة طرق استخدام  -8

  .احلركة السلبية اليت ينفذىا ادلعاجل– أكال 

 . احلركة االجيابية اليت ينفذىا ادلريض– ثانيا 
  .راديو ضد مقاكمو خارجيةإسبارين – ثالثا 

 :Contiuious Passive Movemen ( السلبية) الحركات المستمرة –أوال 

 تنفيذ احلركة بقوتو الذاتية  ، كىي تستخدـ عندما ال يستطيع ادلريض ، احلركة السلبية اليت ينفذىا ادلعاجلأم
أك باستخداـ  ،  كجيب مساعدتو بقوة خارجية من قبل ادلعاجل  ،يف حالة الشلل مثال أك التيبس ادلفصلي

 .أجهزه خاصة حسب احلالة

 عند  ،عاجلػبواسطة ادل،  ادلفاصل ل علةدلؤدااكتسمى أيضا احلركات القسرية السلبية ، كىي تلك احلركات   
  ،تستطيع العضلة ربريك ادلفصل بقوهتا الذاتية  ىذه احلركات عندما اللكتؤد ، تأثُر العضالت أك ادلفاصل
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  :كتساعد يف ( خاصة بعد جراحة العظاـ) تطلب مساعدة ادلعاجل تلذا 

 .ة الرخوة بعد العملية اجلراحي كالتصاؽ األنسجة، خفض صالبة ادلفصل - 

  .ربسني تغذية الغضاريف ادلفصلية بعد العمليات اجلراحية - 

  .صيانة األنظمة اإلنزديية للمجموعات العضلية العاملة ادلشمولة - 

 أك اإلجراءات على السطوح األربطة كبعد عملية إصالح  ،تأثريات اجيابيوذلا ف للحركة السلبية إلذلك ؼ 
  Osteochondral ابات الغضركفية العظميةػيف عالج اإلص، كإهنا ذات فائدة خاصة ، ادلفصلية 

بعد )ديكن البدء هبا مبكرا  ك، ة ػة التمزقات العضليػكتستخدـ أيضا يف معاجل ، احلػة كالكػدلفاصل الركب
 عن طريق تثبيط  ،ىذه تعد رجوعا مبكرا لألداء الوظيفي  ك ،(اعة من اإلصابة معا مع التربيد احلركي ػس

 . التهيج النسيجي الناتج عن التدريب بوساطة الثلج ك ، األدل

 :   لغرضالساكنةتستخدـ أيضا بعد التمارين  ك

  . حركي للمفصلل مدل أقصلاحلصوؿ عل - 

  .دليكانيكية احلركة، تعمل على إعداد اجلسم لالستجابة للعمل العضلي  - 

  . رفع ادلستول الوظيفي للعضلة ،تساعد التمارين الساكنة للوصوؿ إذل - 

  . ذلا دكر كبريقي رفع مستول األداء احلركيادلستخدمة ،إف سبرينات القوة  - 

 .  لالسًتخاء العاـ- 

  :  الحاالت التي تستخدم فيها

 ( .ادلرحلة األكذل)اجللطة  - 

 ( .ادلرحلة األكذل )الشلل  - 

الـز للفراش- 
ُ
  .الشخص ادل

 .  ادلفاصل كما حوذلاإصابات عند كال تستخدـ

 Continuous active movement :   الحركات اإلرادية المستمرة االيجابية-ثانيا 

 كىي احلركة األكثر  ، على عمل سلتلف أجزاء اجلسم ،كىي احلركة اليت ينفذىا ادلصاب بقوتو الذاتية  
 كالتدريب على  ، كادلهارات الوظيفيةةكتطوير القدرات البدين، استخداما يف العالج لتحسني القوة العضلية 

 .  التوازف البدين

 كعندما سبتلك العضلة  ، عندما تستطيع العضلة ربريك ادلفصل بدكف مساعدة خارجية ،تؤدل بشكل حر 
ىذه التمارين تستخدـ لتقوية عضالت اجلسم كلرفع ك  ، خارجيةةكلكن دكف مقاـك، قوة كافية للعمل 

 .  األداء الوظيفي
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 :   خارجيةة ضد مقاومةراديإتمارين – ثالثا 

خيتلف الشد   ك ،ديكنها القياـ بالعمل ضد مقاكمو خارجية ،  عندما تصبح للعضلة قوة كافيولدؤت
 ، مقاكمة ادلعاجل ،كزف اجلسم  ) حيث تستخدـ كسائل متعددة للمقاكمة ، ادلستخدـ حسب قوة العضلة 

ربت ضغط ادلقاكمة الشديدة  ، كتشمل العمل العضلي عندما تطوؿ األلياؼ العضلية  (أجهزه خاصة 
ضعاؼ من القوة مقارنة بالسلبية من التمرينات أكخالذلا تنقبض العضالت اذليكلية دبقدار ضعفني أك ثالثة 

 .لذلك فأهنا ترفع مستول األداء الوظيفي للعضلة بتقوية العضالت كزيادة قوة التحمل فيو، ادلتحركة 

  :  الحركيعملية  إعادة التأهيلأنواع التمارين المستخدمة في  -9

 Resistance exercise : ة سبارين القو– اكال 

 :  كتشمل

 .isometric  التمارين الساكنة - 

 .Isotonic  التمارين احلركية - 

 . Isokinetic سبارين االيزككنتيك - 

 Mobilization exercise : ة سبارين ادلركنة كادلطاطي– ثانيا 

  :  كتشمل

 ( .السلبية)سبارين ادلركنة القسرية  -

 ( .االجيابية )سبارين ادلركنة اإلرادية -

 ( .السلبية)سبارين االستطالة القسرية - 

 ( .االجيابية) سبارين االستطالة اإلرادية- 

  :Proprioceptive سبارين الشد العالجي- ثالثا

 :  كيشمل

  .الشد ادلستمر -

  .الشد ادلتقطع -

 : Cryokinetics التربيد احلركي- رابعا

 ( .مثبتات احلركة)سبارين السيطرة احلركية - خامسا

 Cardiovascular Endurance (التمارين اذلوائية)سبرينات التحمل القليب الوعائي – سادسا 

Exercise:  

 Balance and Coordination Exercise :  تدريبات التوازف كالتنسيق- سابعا
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  .التدريبات التنظيمية- ثامنا

  .تدريبات ادلشي– تاسعا 

( 316،ص2008سيد فهمي علي زلمد،) . التمارين العالجية يف ادلاء الديفء- عاشرا
   :  خطة العالج الحركي -10

 :  دير العالج احلركي بثالث مستويات  

 Fixation Period :   المستوى األول فترة التثبيت للجزء المصاب -10-1

 يف حالة العالج اجلراحي ة ،جلراحابعد  يشمل أيضا ما  ك ، مباشرةاإلصابةبعد  يشمل الطور األكؿ ما  
 .  خاصة الضمور يف العضالت  ك ، لتجنب ادلضاعفاتاإلصابة ساعة األكذل بعد 24يبدأ خالؿ 

 : ة تستخدـ يف ىذا الدكر التمارين اآليت ك

  .انقباضات متكررة للعضالت يف هنايات اإلطراؼ ك،  لتنشيط الدكرة الدموية ةلعاـاالتمارين  - 

ثناء أداء التمارين على إبقاء أالًتكيز   ك ، كسبارين لعضالت التنفس ،سبرينات لتنشيط اجلهاز التنفسي - 
  . شلا يعيق التنفسة خارلة ،ادلمرات التنفسية مفتوح

  . للجزء السليمةحركي  كةسبرينات ساكن - 

 كتؤدل التمارين  ،دلأ للعضالت اجملاكرة كبدكف ةكحركي، تطبق حبذر للعضالت ادلصابة ة سبرينات ساكن - 
 ك،  خالؿ النهار مع ربريك ادلفاصل القريبة  ، يف الساعةة مر15- 10 ثواين كبتكرار 5يف  ةااليزكمًتم

 . ةالبعيدة من منطقة اإلصاب

ستعادة إيعمل على  ،  يسمى طور التمارين االبتدائية ،الطور الثاين الذم ىو امتداد للطور األكؿ ك- 
يستخدـ التقلص   ك ،احلفاظ على قوة العضالت اجملاكرة دل كأبدكف  ، التقلص الكامل للعضالت ادلصابة

 .  لعضالت أكثرا ة مع مدل سبطيل ،قوأمع كجود مقاكمو للحصوؿ على تقلص ، الثابت االيزكمًتم 
 

 Mobilization Period :  المستوى الثاني -10-2

 كالعمل على تدريب العضالت كاجلسم  ،دلأمرحلة تقلص العضالت الكامل بدكف ثاين ، كيشمل الطور اؿ
 :   كالقوة العضلية عند السماح بتحريك العضو ادلصاب ،من الفعالية احلركية% 50لتصل إذل 

 :اآلتية كيشمل التمارين 

  . لألجزاء ادلصابة كالسليمةةسبرينات ساكن - 

  . ضد مقاكمو لألجزاء السليمةةسبرينات حركي - 

ذلك باستخداـ كزف   كة حرة دبقاـك، حرة ، ةمساعد ) للعضالت ادلصابة بالتدريج ةسبرينات حركي - 
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 .اإلصابة  حبسب نوع ة خارجية مقاـكإضافةالطرؼ ادلصاب مث 

 .ة  كادلتحرؾةالتمرينات الثابت - 

  .سبرينات لتنشيط اجلهاز الدكرم كالتنفسي - 

 After Recovery Period :  المستوى الثالث -10-3

من ادلدل  ،  %90اذلدؼ منو استعادة   ك،فيو تؤدل التمارين ادلتقدمة   كثالث ،يشمل الطور اؿ ك  
السرعة لكافة  ادلطاكلة ك  ادلركنة ك ،للعودة إذل ادللعب باستخداـ سبارين القوة، التهيئة  كة القو احلركي ك

يعاد الرياضي ، كالطور اخلامس ىو طور بداية العودة للملعب ،  كبضمها اجلزء ادلصاب  ،أجزاء اجلسم
عند السماح ، كذلك الختبار عملية التأىيل كالثقة بالنفس ،  تدرجيية إذل ادللعب مع ذبنب اإلجهاد ةبصور

اليت تدخل ضمن نشاط الرياضي  ك،  ادلهاريةمع استخداـ التمارين ،  الكامل للجزء ادلصاب باالستخداـ
 : اآلتية يشمل التمارين  ك، 

 . السليمة مع الًتكيز على ادلصابة  ك ، للعضالت ادلصابةةحركي  كةسبرينات ساكن -
  . جلميع عضالت اجلسم كالًتكيز على ادلصابةةحركي  كةمرينات ساكن- 

 .ة  مع الًتكيز على منطقة اإلصاب ،سبرينات لتنشيط االتصاؿ العصيب العضلي جلميع اجلسم -

  .سبرينات ادلشي ، اجلرم كالقفز يف حالة إصابات اإلطراؼ السفلى -

 األجهزةسبرينات لتقوية عضالت الذراعني يف حالة إصابة اإلطراؼ العليا باستخداـ الكره الطبية ، أك - 
  . الرخوة كتنشيط اإلتصاؿ العصيب العضلياألنسجة للعمل على مركنة ةاحلديث

سيد فهمي علي زلمد )  . متدرجةة اليت ديارسها الالعب كبصورة ،للعباسبرينات متخصصة حسب - 
( 337،ص2008،
 
 
 

  :الشلل الشقي الطوليالمصابين بتأهيل  خطة إعادة -11
 فمثال عند  ، للمريضالتأىيليقبل كصف الربنامج ،  ك كظيفيا إكلينيكياالبد من تقييم ادلريض بدقة  -1

عدـ   ك ، نتيجة لعدـ تعاكف ادلريضالتأىيلي قد يفشل الربنامج  ،ضطرابات عقلية أك سلوكيةإحدكث 
 البد أف تعاجل عند  ، كذلك صعوبات الكالـ ك التواصل ، يشارؾ يف العالجلكيكجود دافع لديو 

 ألف ذلك  ، يف النظر أك السمعإصابات أية إكتشاؼ جيب أيضا  ، للتخاطب لنفس األسبابأخصائي
 . يضمن تواصل ادلريض ك تفاعلو مع الربنامج العالجي
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 بسبب أساسايكوف ، كذلك البد من مالحظة أف عدـ قدرة ادلريض على ربريك الطرؼ ادلصاب  -2
 صحيحة إشارات إصدار عدـ قدرة ادلخ على أم  ،ادلريض على التحكم يف حركة العضالت عدـ قدرة

         .  أك اإلمساؾ باألشياء مثال، كادلشي ألداء حركات معينة الزمة لوظيفة معينة  ، لتلك  العضالت
 ك تشمل قدرة ادلريض على ربريك جزء معني  ،كلذلك يتم تقييم عدة عناصر يف اجلهاز احلركي للمريض 

دبعزؿ عن بقية ادلفاصل ، تقييم قوة العضالت يف الطرؼ  ( حوؿ مفصل مثال ) ، ابػمن الطرؼ ادلص
 تقييم النغمة إذل  باإلضافة األكتار ،يف حدكث قصر إكتشاؼ ك  ، دلفاصلواحلركيادلصاب ك ادلدل 

 . ك مدل قدرة ادلريض على أداء األنشطة اليومية،  اإلتزافالعضلية ك 

يف  الإيل التأىيل ػ تأجبكال يج  ، جنب مع العالج الطيبإذلالبد أف يتم تأىيل ادلريض جنبا  -3
تتطلب عدـ ،  كجود اضطرابات شديدة يف القلب أك  ، مثل استمرار نزيف ادلخ ،حاالت قليلة جدا

 . حركة ادلريض مطلقا

نو أ حيث  ، ذبنب حدكث قرح الفراش للمريضإذل ك يهدؼ  ،تأىيل ادلريض يف مرحلة الشلل الرخو -4
استعماؿ مراتب ب  ، كذلك عن طريق تقليب ادلريض بالفراش ،غالبا ما يكوف مالزما للفراش يف تلك ادلرحلة

 لتفادم الضغط على اجللد بواسطة النتوءات  ،باستمراراإلرتكاز خاصة شللوءة باذلواء تتغري فيها نقاط 
 . ك الفحص اليومي للمناطق ادلعرضة لذلك مثل الكعبني، العظمية 

ك محايتها من التشوىات نتيجة ، كما يهدؼ التأىيل يف ىذه ادلرحلة للمحافظة على حالة ادلفاصل  -5
كذلك كضع   ك ،ركي للمفاصل ادلصابةاحلدل ادل عن طريق قياـ ادلعاجلة بعمل سبرينات  ،لعدـ احلركة

 جببائر أك  ، مع احلفاظ على األكضاع الصحيحة للمفاصل ادلصابة ،ادلريض بصورة صحيحة يف الفراش
 . ضلوىا دلنع التشوىات

 ك يف ىذه  ، ساعة48-24بعد  ( كانت حالتو مستقرةإذا )جيب أف يتحرؾ ادلريض خارج الفراش  -6
  ك كيفية أداء بعض األنشطة اليومية الضركرية ، الكرسي ادلتحرؾإذل من ك اإلنتقاؿجيب تعليمو  ، حلةرادل
 كذلك جيب عمل سبرينات حرة لألطراؼ  ، مع استمرار ربسن احلالة ،دبساعدة اجلانب السليم  كذلك،

 . نتيجة لعدـ احلركة ،ضمور ك ضعف العضالت  دلنع ،السليمة

تًتاكح  ك ، ركةػادة القدرة على احلػستعإ عند بدء أم  ،يةػة العضلػادة النغمػض عند استعػؿ ادلرمػتأىي -7
عدـ القدرة على ربريك رلموعة معينة من  )كوحدة كاحدة ، بني ربريك الطرؼ ادلصاب  ىذه القدرة

بصورة ، مركرا دبرحلة ديكن للمريض فيها ربريك رلموعة من العضالت  ( العضالت دبعزؿ عن غريىا
 ، كادلشي من األنشطة اليومية  أمابويقصد  ) على أداء كظيفة كلكن بدكف القدرة، مستقلة 
فة معينة تتطلب حركات ػأف يؤدم كظي،  يستطيع فيها ادلريض اليتادلرحلة  ذلإ  ( باألشياء اإلمساؾ
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 ك يشمل العالج عموما استخداـ  ،اػ دير بواليت ك يتم عالج ادلريض تبعا للمرحلة  ،مركبة ك متوافقة
 ك  ، الوظيفي ك التمرينات التسهيلية  ك غريىااحلركيدـ يف العالج ػ اليت تستخ ،حدل الوسائلإ

يف بعض  )أخػرل ، عضالت   من النغمة العضلية يف عضالت معينة أك زيادهتا يفاإلقالؿ إذلهتدؼ 
 سواء عن طريق الفم أك ربقن يف العضلة العضلية ،ة ػدـ عقاقري معينة لإلقالؿ من النغمػاألحياف تستخ

  (.ذاهتا

 مصمم دلنع  ،ربت الركبةيوضع  مثل جهاز  ،بعض األجهزة التعويضية ادلساعدةاستخداـ كذلك ديكن 
 . ك غريىاادلشيسقوط أثناء اؿ

ذل جعل ادلريض إاليت هتدؼ ، كذلك البد من البدء يف تدريب ادلريض على أداء األنشطة اليومية  -8
 كتشمل تدريب ادلريض على استعماؿ الطرؼ  ،ك كل حسب قدراتو،  اإلمكافمعتمدا على نفسو بقدر 

 ك ربث النظريات ادلشي ،ككذلك استعماؿ الطرؼ السفلي يف ، العلوم يف تناكؿ الطعاـ ك الكتابة 
 فمثال ،ل مساعدة ادلريض على أداء تلك األنشطة يف ادلراحل األكذل من ادلرض ػاحلديثة يف التأىيل عل

 لتسهيل احلركة باستخداـ أحزمة خاصة يف  ، مع رفع جزء من كزف اجلسم،ية ائتستخدـ ادلشاية الكهرب
 بدكف سند أك حىت ؽالوفو إلستعادة ادلريض القدرة على اإلنتظار ، دكف ادلشيتدريب ادلريض على 

 . ستعادة التوازفإ

مث سبرينات استطالة مع احملافظة على ، ذا كاف ىناؾ قصر يف األكتار يستخدـ عالج حرارم  إ-9
 .  ادلكتسبة باستخداـ جبائراإلستطالة

 (190،ص2006نايف بن عابد الزارع، ).اإلخراج تدريب ادلريض على التحكم يف  -10
  :بالشلل للمصابين إعادة التأهيل الحركي داف أه-12

نستطيع القوؿ أف اذلدؼ األساسي من إعادة التأىيل احلركي ، للمصاب بالشلل النصفي الطورل يتلخص 
: فيما يلي 

 إعادة تأىيل اجلهاز العضلي ك تدريب العضالت السليمة فوؽ مستول اإلصابة ، ك خاصة القوة -1
. العضلية شلا يؤثر بزيادة الكفاءة البدنية للمصاب 

 إعادة تأىيل اجلهاز العصيب ك تنمية مسارات حسية ك عصبية جديدة ، لإلحتفاظ بتوازنو ك كضع -2
. جسمو ، ك تنمية مهاراتو

 إعادة تأىيل اجلهاز التنفسي ك زيادة القدرة ك الكفاءة التنفسية ، شلا يؤثر على احلالة الصحية العامة -3
. نتيجة ربسني تبادؿ الغازات باجلسم 
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 إعادة تأىيل اجلهاز الدكرم ك القلػب ، حيث يزيد النشاط البدين من نسبة ىرمونات األدريناليػن ، ك -4
إبراىيم رحومػة،خليفة ). النور ادرينالني يف الدـ ، ك يعيد التحكم يف تقلص األكعية الدموية باألحشػاء 

. (110،ص1984الناجح،عبد العاؿ عباس،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  خالصة
 عوز تبعية التقليص من أجل ، من كخدمات عالجات تقدمي يف الوظيفي ، احلركي التأىيل تتمثل أمهية

 .للمرضى كاإلجتماعية كالنفسية كادلعرفية البدنية ، الوظيفية القدرات

 للغػري ، ظهور التبعية من الوقاية إذل ك احلركية ، ك احلسية ك البدنية اإلعاقة من احلد إذل التأىيل دؼك يو

 .إدماجو  إعادة ك تأىيلو دعم ك ادلريض إستقاللية على ادلساعدة إذل ك
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مقدمة الباب الثاني 
 

 يف الطالب الباحثلقد إحتوى هذا الباب على فصلني ، حيث تطرق 

الفصل األول ، إىل عرض فصل منهجية البحث و إجـراءاته امليدانية ، 

بينـما تضمن الفصل الثاين ، عرض النتائج و مناقشـتـها و حتليلها ، فقد 

انصب تركيز الطالب الباحث فيه ، على مقابلة النتائج بالفرضيات ، مع 

مث إىل اخلامتة العامة للبحث ،  ، استخالص جمموعة من االستنتاجات

مربزا يف األخري جمموعة من التوصيات اليت ميكن لصـداهـا ، حتديث آلية 

التأهيل الطيب ، مع مراعاة اإلحتـياجـات و الصعوبات ، اليت يواجهها 

املصابني بالشلل النصفي الطـويل ، و اليت تؤثر على اللياقة القلبية التنفسية 

، و كذا السرعة اإلنتقالية يف حركـات املشي و التنقل لقضاء حوائجهـم ، 

و ذلك تكاتف جهود الدولة و اجملتـمـع ، بتوفـري تلك التسهيالت يف 

مجيع املرافق اخلاصة و العمومـية ، من طرف القائميـن عليـها يف هـذا 

 .  اجملـال 

 



 

 
 
 

منهجية البحث  
و إجراءاته الميدانية 
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 :تمهيد
دتحور ىذا الفصل حول منهجية البحث و إجرءاتو ادليدانية ، اليت أجنزىا الطالب خالل التجربة 

االستطالعية و األساسية ، دتاشيا مع طبيعة البحث العلمي و متطلباتو العلمية و العملية ، بغية الوصول 
  .إىل حتقيق األىداف ادلرجوة من ىذا البحث

 :منهج  البحث- 1
.   دلالئمة ادلوضوعوصفيستخدم الباحث ادلنهج ال، إ البحث ومتطلبات طبيعة وحسب 
 : البحث مجتمع عينة- 2

جهة  )دتثل رلتمع البحث يف رلموعة من األشخاص ، الذين يعانون من الشلل النصفي الطويل ذكور - 
، ادلداومني على  سنة (75-55) بني  ماأعمارىم مصاب ، تراوحت 35، و الذي كان عددىم  (يسرى 

 .بغليزان " الطوب"ستشفى مصلحة التدليك الطيب مب
 ، و ىم ينتمون إىل ختريت بطريقة مقصودة عن طريق الباحث أشخاص ، أ6دتثلت عينة البحث يف - 

 ، و ميثلون ذلم (جهة يسرى  )يعانون من الشلل النصفي الطويل ذكور  مصاب ، ممن 35اجملتمع األصلي 
، وحالة إصابتهم متوسطة ، و تاريخ اإلصابة مل  سنة (75-55) بني  ماأعمارىمتراوحت   ،% 18نسبة 

تتجاوز سنتني ، و كذا مدة العالج مل تتعدى ىي األخرى سنتني ، من ادلداومني علـى مصلحة التدليك 
 .بغليزان " الطوب"ستشفى الطيب مب

 : مجاالت البحث -3
 :المجال البشري - 3-1

م بني ـأعمارهذكـور ، تراوحت  (جهة يسرى  )ادلصابني بالشلل النصفي الطـويل  مندتثلت عينة البحث يف 
، اليت طبق عليها  ( مصاب 35 ) أشخاص من اجملتمع األصـلي 6عددىم    ، حيث بلغسنة (55-75)

 . د مشي ، مث إعادة نفس اإلختبار بإضافة احلواجز 6إختبار 
  : المجال المكاني -3-2

 :لعيادة التدليك  (رواق  )أجنز البحث بادليدان 
 .بغليزان " الطوب"مصلحة التدليك الطيب مبستشفى - 
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 :  المجال الزمني -3-3
 إىل 02/03/2015دتثلت ادلرحلة األوىل يف اجناز الدراسة اإلستطالعية ، و اليت إمتدت من - 
 : ، و تضمنت ىذه ادلرحلة اخلطوات التالية 08/03/2015

فًتة الزيارة و ادلقابالت الشخصية مع العاملني يف حقل التدليك الطيب ، و كذا مع ادلصابيـن بالشـلل 
 .النصـفي الطـويل ، ببعض واليات الغرب اجلزائري ، و إعداد االختبارات ادلراد إجراءىا 

 15/04/2015دتثلت ادلرحلة الثانية يف مرحلة األساسية يف تطبيق الدراسة األساسية ، حيث إمتدت من - 
  .03/05/2015إىل 

 : الضبط اإلجرائي للمتغيرات-4
 :متغيرات البحث 

 . د مشي 6إختبار :  المتغير المستقل -
 :  المتغير التابع -

 .اللياقة القلبية التنفسية  -1
 .السرعة اإلنتقالية  -2

إن الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها من جهة و عزل بقية ادلتغريات من جهة 
 : أخرى ، وذلذا عمل الطالب على ما يلي 

مت التأكد من سالمة ادلصابني من أي أمراض أخرى ، و عدم إصابتهم مبشاكل صحية ، يف يوم إجراء - 
 .اإلختبار ، بإجراء فحص طيب قبيل أداء اإلختبارات 

 .العينة من نفس السن ، اجلنس ، جهة اإلصابة ، مدة اإلصابة ، مدة العالج - 

 .دتيز أفراد العينة باإلرادة و االستعداد للعمل - 

لقد مت التحضري لفًتة إجراء اإلختبارات ، حسب طبيعة الظروف ادلناخية ، و حسب فًتة تواجد - 
  .(أيام التدليك  )ادلصابني بالعيادة 

 .إشراف الطالب بنفسو على االختبارات - 

 .عدم تبديل و تغيري وسائل القياس على ممر االختبارات - 
 .االختبارات ادلستخدمة سهلة وال تتطلب إمكانيات ضخمة أو معقدة - 
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 : ميقايت ، شريط مًتي ، جهاز قياس نبض القلب )مت التأكد من سالمة العتاد ادلستخدم - 
 (cardio-frequance-metre . ) 
رواق  )تفقد جاىزيـة ادليـدان ، مع  (ضبط ادلسافات بدقـة  )مت التأكد من التخطيط ادليداين لكل اختبار - 
 .، و ذلك من خلوه من أي عراقيل ، أثناء إجراءات اإلختبارات ميكن أن تعيق سريورة العمل   ( م 30
مت احلرص علي توضيح طبيعة االختبار بالنسبة لألفراد ادلصابني ، و ذلك لعدم التخوف ، مراعاة - 

حيث تتطلب نوع من الليونة يف  (كبار السن  )اجلانب النفسي خاصة و أن طبيـعة أفراد عينة البحث ، 
 .التعامل 

:   البحث أدوات-5
استخـدم الطـالب ألجل اجناز حبثو على حنو أفضل و حتقيق أىدافو ، عدة وسائل و أدوات جلمـع 

 :ادلعلومـات الالزمـة ، و ادلساعدة يف كشف جوانب البحث و ىي 

 :الوسائل البيداغوجية- 5-1
 .  م 30ميدان رواق - 
 .ميقايت - 

 .  م40 قياس شريط- 

. cardio-frequance-metre جهاز قياس نبض القلب - 
 . كرسي متنقل يف الرواق -
 .إستمارة ملئ البيانات - 
 .األجنبية ادلصادر و ادلراجع بالغة العربية و  -
 .مث االستعانة كذلك على اجملاالت العلمية ، و شبكة االنًتنت إضافة إىل الدراسات ادلشاهبة - 
 : المقابالت الشخصية -5-2

و ىي رلموعة من احلوارات اليت قام هبا الطالب ، خالل الزيارات ادليدانية مع مدراء ادلراكز ، وكذلك 
دكاترة معهد الًتبية ء  األخذ بآرارلموعة من العاملني يف عياديت التدليك ، من أجل تنمية البحث ، و

 لبعض  ، الصدق و الثبات و ادلوضوعيةس تقياليتنسب االختبارات البدنية أحول البدنية و الرياضية ، 
   .أثناء ادلشي ، بالنسبة للمصابني بالشلل النصفي الطويلية ـدرات الفسيولوجـالق
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 : المالحظات الميدانية -5-3
دتثلت يف الزيارات ادليدانية لعدة عاملني وخمتصني يف التدليك و العالج الطبيعي ، يف عيادات التدليك 

 .بغليزان و ذلك لرصد ادلالحظات اخلاصة ، و واقع العالج الطبيعي و التدليك للمداومني على العيادات
 : دقائق مشي 6 إختبار -5-4

 د مشي ، باحلواجز وبدون حواجز ، حبيث كوهنا مناسبة 6اعتمد الطالب على االختبار اإلكلينيكي 
 .للمصابني بالشلل النصفي الطويل ، و مت مناقشتها مع خمتصني يف ىذا اجملال 

 : مواصفات االختبارات المستخدمة-

 :األدوات الالزمة إلجراء اإلختبار - 
 .  م 30ميدان رواق - 
 .ميقايت - 

 .  م40 قياس شريط- 

. cardio-frequance-metre جهاز قياس نبض القلب - 
 . كرسي متنقل يف الرواق -
 .إستمارة ملئ البيانات - 
 شواخص ، بساط إسفنجي ، شرائح 6،  (صعود و ىبوط  )منضدة ، مصعد ذو درجتني :  حواجز-

 .  مًت 2 سم ؛ طول 30 سم ؛ و عرضها 5خشبية علوىا 
 :القياسات 

 .مسافة ادلشي احملققة - 

 .معدل ضربات القلب -  
 :محددات اإلختبار 

 .م ادلعرب عليو عياديا  34ادلسافة  احلد األدىن من- 
 

 :أهداف اإلختبار 
 .اليومية   احلياةحتقيق أنشطة قريبة من اليت ىي يف- 
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 ستهالك األوكسجني، واحلالة الصحية ، واحلد األقصى إلوظيفة اجلهاز التنفسي  بشكل جيد مع تتوافق- 
 .فاة و، كما تعطي داللة لعامل إنذار حلاالت ال

تقييم بدون شك اجلهد البدين القليب التنفسي ، أحسن من دتارين اليت تتميز باجلهد األقصى على - 
 .الدراجة الثابتة 

 :سلبيات االختبار 
 :عيوب 

 (الوزن ، والطول ، والعمر ، واجلنس ، وتواكب ادلرضي ادلريض ، ودوافع  )ادلتغريات  عديد من مصادرال- 
 .من يوم إىل يوم  تكون قابلة لالختالف

 .تستهلك الوقت وكذا تتطلب خمتربين يف حالة إذا كانت العينة أكرب - 
 . الفضاء ادلوجود مع تغيري إجتاه ادلشي ميكن أن يؤثر على نتائج اإلختبار -

 :إجراءات االختبار 
 :تعليمات 

 .قدم ادلساواة  مع يف أسرع وقت ممكن ادلشي- 

 .إيقاف وبدء  ميكنك- 

 .دقائق  6 يف الوقت ادلناسب يف مسافة ممكنة أكرب عبور- 

 .جيب أن تكون األرضية مسطحة دون أي عائق وسطح لطيف ومريح - 
ينبغي على ادلريض ارتداء مالبس مرحية واألحذية ادلناسبة ، وتناول الطعام قبل اإلختبار، ساعتني على - 

 .األقل 
تأكد من أنك قد حصلت على التاريخ الطيب للمريض ، بعد أن يؤخذ يف اإلعتبار مجيع اإلحتياطات - 

 .وسلبيات مؤشرات اإلختبار 
جيب إيقاف ادلريض ، إذا كان لديو أمل يف الصدر ،  الدوخة ، اخلفقان ، أو ضيق غري طبيعي يف - 

 . التنفس
 .ضغط الدم ، معدل ضربات القلب : من ادلستحسن التحقق من - 
 . د على األقل أمام خط اإلنطالق 10على ادلريض اجللوس دلدة - 
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 :من المهم قراءة التعليمات التالية للمريض 
 . د مشي ذىابا و إيابا يف الرواق 6اذلدف من اإلختبار ادلشي قدر اإلمكان ، يف زمن - 
 د مدة طويلة ، لذلك جيب بذل جهد من احملتمل الشعور بالتعب ، ميكنك ختفيف 6ادلشي دلدة - 

 .السرعة ، مع إمكانية التوقف ، أو أخذ قسط من الراحة ، إذا إستوجب ذلك 
ميكنك اإلستناد على احلائط يف فًتة الراحة ، لكن مع إستئناف ادلشي قدر اإلمكان ، سوف منشي يف - 

الرواق ذىابا و إيابا مع الدوران على الشواخص ، و اآلن سوف أريك ىكذا كيف أجنز نصف دورة بدون 
 .تردد 

 .خالل اإلختبار ال ميكن التكلم ألن ىذا يؤثر على إمكاناتك - 
 .سوف أعلمك بالوقت ادلتبقي يف كل دقيقة - 
 . دقائق 6سوف أطلب منك التوقف كل - 
ىل أنت مستعد ؟ سوف أبدأ بعد نصف الدورات اليت تنجزىا ، تذكر أنو جيب عليك ادلشي ألقصى - 

 .مسافة ممكنة لكن بدون جري 
 (ATS.Statement,2002,p166) . إنطلق اآلن ، أو عندما تكزن مستعد- 

 : الدراسة االستطالعية -5-5
 : لضمان السري احلسن ذلذه التجربة ، قام الطالب هبذه التجربة االستطالعية من أجل معرفة- 
قياس صالحية االختبارات ادلراد استعماذلا ، يف التجربة األساسية دلعرفة صدق و ثبات و موضوعية - 

 . االختبارات ، حىت يكون ذلا ثقل علمي
 : أجنزت الدراسة االستطالعية على اخلطوات التالية- 

 :تمثلت الخطوة األولى 

يف قيام الطالب الباحث باستطالع آراء عدد من األساتذة و الدكاترة ، العاملني يف مقر النشـاط البـدين 
ادلكيف و الًتبيـة البدنيـة و الرياضية ، إىل جانب االعتمـاد على ادلراجـع و ادلصادر و بعض البحوث 

ادلشاهبة بغرض التحليل ، و لقد أسفر ىذا االستطالع عن معرفة و إدلام جبانب تأثري عبور ادلوانع أثناء 
 د مشي ، على اللياقة القلبية التنفسية و السرعة االنتقالية لدى ادلصابني بالشلل النصفي 6إختبار 
 .الطويل 
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 :أما الخطوة الثانية 

تناول الطالب تلك اإلختبارات بالتجريب للتأكيد من ثقلها العلمي ، حيث مت اختيار عينة بطريقة قصدية 
سنة ، حيث طبقت عليهم اإلختبارات البدنية ادلستخلصة  (75-55) مصابني تًتاوح بني 4، كان عددىا 

 ، بينما دتت ادلرحلة 2015 /  03 /05بتاريخ   (د مشي بدون حواجـز  6إختبار  )، و دتـت ادلرحلة األوىل 
 15 ، على نفـس اجملموعة ، بعد راحة دلـدة 2015/ 03  / 05، يف نفـس اليوم  (بإضافة احلواجز  )الثانية 

 .دقيقة بني االختباريـن ، و يف نفس الظروف الزمنية و ادلكانية للمرحلة األوىل 
 : لإلختبارات المستخدمة األسس العلمية -5-6 
 : ثبات االختبار-5-6-1

  استبعادا ألي متغريات أخرى مؤثرة ، امتدت الفًتة الزمنية بني االختبارين خالل التجربة االستطالعية 
 دقيقة ، و دون أن ميارس ادلصابني ألي نشاط أو حركات عالجية ، و بعد إهناء 15دلدة راحة قدرت بـ 

اإلجراءات البدنية للتجربة االستطالعية ، على حسب مواصفاهتا احملددة ، قام الباحث بتحويل الدرجات 
 اخلاصة ادلتحصل عليها ، إىل درجات معيارية باستخدام معامل االرتباط بريسون ، و أفرزت 

  :ىذه ادلعاجلة عن رلموعة من النتائج التالية ، كما ىو موضح يف اجلدول 

 

 .ثبات االختبار: يوضح (1)الجدول-
 يالحظ من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول أعاله أن كل القيم ادلتحصل عليها حسابـيا بدت عاليـة ، 

 اليت بلغت ة ، و ىي أكرب من القيمة اجلدويل0.88 وأدىن قيمة فقد بلغت 0.92حيث بلغت أعلى قيمة 

المقاييس            
 اإلحصائية 

القيمة المحسوبة  حجم العينة
 (االرتباط معامل)

 ةالقيمة الجد ولي
 لمعامل االرتباط

مستوى الداللة  درجة الحرية
 اإلحصائية

 دقائق مشي 6اختبار 
 لنبض القلب

04 

 
       0.88 

 
 

0.87 

 
 

03 

 
 

 دقائق مشي 6اختبار  0.05
 للسرعة اإلنتقالية

 
0.92 
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 ، مما يشري إىل مدى إرتباط نتائج اإلختبار 0.05 ، و مستوى الداللة 3=1-  عند درجة احلرية ، ن0.87
 .األول و الثاين ، و ىذا األخري يؤكد على ثبات مجيع االختبارات ادلستخدمة 

 :صدق االختبار- 5-6-2
 .و بغرض التعرف على الصدق الذايت لالختبارات استخدم الطالب الباحث ادلعادلة

 
المقاييس            

 اإلحصائية
القيمة  حجم العينة

المحسوبة 
 (معامل الصدق)

 ةالقيمة الجد ولي
 لمعامل الصدق

مستوى الداللة  درجة الحرية
 اإلحصائية

 دقائق مشي 6اختبار 
 نبض القلب

 
 

       04 

 
      0.93 

 
 

0.87 

 
 

03 

 
 

 دقائق مشي 6اختبار  0.05
 السرعة اإلنتقالية

 
0.95 

 

 .صدق الذاتي لالختبار:يوضح (2)الجدول-
لقد تبني من خالل النتائج اإلحصائية ادلدونة يف اجلدول أعاله ، أن االختبارات صادقة فيما وضعت - 

 ، و ىي أكرب من القيمة اجلدولية 0.95 و 0.93لقياسو ، و ىذا حبكم كل ادلؤشرات اليت تأرجحت بني 
 . 3، و درجة احلرية  0.05، و ىذا عند مستوى الداللة 0.87دلعامل الصدق ، و اليت بلغت 

 :موضوعية االختبار  -5-6-3
و ىنا إستخدم الطالب رلموعة من االختبارات السهلة و الواضـحة ، و بعيدة عن التقييـم الذايت ، أي  -  

إهنا تتميز مبوضوعية  ، و قد مت اختيار ىذه اإلختبارات ، بعد اإلطالع على رلموعة من ادلصادر ، و 
كذلك بعض اللقاءات مع األساتذة و دكاترة معهد الًتبية البدنية و الرياضية ، هبدف استشارهتم و 

 .اإلستفادة من خربهتم ، و كذلك عرضها على األستاذ ادلشرف 
 

 :الدراسة األساسية - 5-7
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 )أجنزت التجربة األساسية على رلموعة من األشخاص ، الذين يعانون من الشلل النصفي الطويل ذكور   
، من ادلداومني على مصلحة التدليك الطيب  سنة (75-55) بني  ماأعمارىم، تراوحت  (جهة يسرى 

 مصابني يف رلموعة واحدة ، مت مجع أفراد العينة 6، حيث قدر عـددىم ، بـ بغليزان " الطوب"ستشفى مب
من نفس السن ، اجلنس ، جهة اإلصابة ، مدة اإلصابة ، مدة العالج ، و التأكد من عدم إصابتهم 

مبشاكل صحية ، و مت التحضري لفًتة إجراء اإلختبـارات ، حسب طبيعة الظروف ادلناخـية ، و حسب فًتة 
تواجد ادلصابني بالعيادة يف أيام التدليـك ، و طبقت عليهم االختبـارات البدنـية ادلستخلصة ، حيث قام 

 د مشي 6الباحث و الذي أشرف بنفسو بعد التأكد من سالمة العتاد ادلستخدم ، على تطبيق إختبار 
 دقيقة ، مث إعادة نفس اإلختبار على نفس أفراد العينة مع إضـافة 15بدون أي حواجز ، لتليها فًتة راحة بـ 

 :  مًت ، دتثلـت ىذه األخرية يف 2احلواجز ادلقًتحة كل 
 شواخـص ، بساط إسفنجي ، شرائح خشبية علوىا 6،  (صعود و ىبوط  )منضدة ، مصعد ذو درجتني 

 ، فيقوم ادلصابون بإجتيازىا مع الدوران عـلى الشواخـص ، مًت 2 سم ؛ و طوذلا 30 سم ؛ و عرضها 5
 ، و السادسة ، مع 4 ، 2 م ، حيـث مت قياس نبض القلب يف الدقيقة 30 يف مسـار الرواق ذىابا و إيابا

 دقائق ، و مع مراعاة يف حالـة التعـب و اإلرىاق ، مع إمكانية 6إحتساب ادلسافة ادلقطوعـة عند إنتهاء 
أخذ راحة باجللوس على الكرسي مع إيقاف ادليقايت ، مث مباشرة اإلختبار مع إحتساب زمن الراحـة و 

 . 03/05/2015 إىل 15/04/2015تدوينها على شكل مالحظـات ، و إمتدت من 
 :  اإلحصائية الدراسات -5-8

هبدف إصدار أحكام موضوعية حول ظاىرة موضوع البحث ، عمل الطالب الباحث على معاجلة - 
 . عليها باستخدام الوسائل اإلحصائية التاليةلالنتائج اخلاصة ادلتحص

 . ادلتوسط احلسايب- 

 . االحنراف ادلعياري- 

 
 

  .(اإلرتباط )مقاييس العالقة بني ادلتغريات - 
 .يتمثل يف معامل اإلرتباط البسيط لربسون - 
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 .الصدق الذايت- 

 ".ت"إختبار الداللة - 
 . لإلحصاء EVIEWSبرنامج - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة 
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    يف ىذا الفصل وضع الباحث اإلجراءات ادليدانية للبحث ، مركزا على كيفية ضبط حدود البحث 
و بذلك فلقد مت حتديد ادلنهج ادلالئم لطبيعة البحث ، . الرئيسية ، معتربا ذلك ىو جوىر الدراسة وجناحها 

الذي يصب يف حل إشكالية البحث الرئيسية ، واألدوات ادلساعدة لذلك ، كما مت إختيار العينة والظروف 
والوسائل اإلحصائية ادلناسبة ، اليت تساعد يف عملية عرض وحتليل النتائج ، للتحقق من صحة الفرضيات 

 .ادلطروحة 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

 عرض و تحليل 

نتائج  البحث ومناقشتها  
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 :تمهيد

 ليس ذلا مدلول أو معىن  ،إن رلموع الدرجات اخلام ادلتحصل عليها من الدراسة األساسية ذلذا البحث
اول الطالب الباحث يف ىذا ـىا ، وعلى ىذا األساس سينتـبغرض احلكم على صحة الفروض السابقة أو نفي

ىا يف ـ ألجل عرض ،يةـة من ادلقاييس اإلحصائـل عليها باستخدام رلموعـمعاجلة النتائج ادلتحص، الفصل 
الص رلموعة من ـاستخ، ث ـىا بيانيا ليتسىن للطالب الباحـو من مث دتثيل، هتا ـا و مناقشـداول مث حتليلوـاجل

.   حول ادلتغريات البحث ،ىا يف إصدار األحكام ادلوضوعيةـج يعتمد عليـالنتائ
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  دقائق مشي6: اختبارعرض و تحليل  -1
:  دقائق مشي لقياس معدل نبض القلب 6: اختبارعرض و تحليل  -1-1

        
      المقاييس
                 اإلحصائية

 
 االختبارات

ن 

 المتوسط
 الحسابي

اإلنحرا
 ف 

 المعياري
ت 

المحسو
بة 

ت 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

الداللة 

 1.08 95.27 06 بدون حواجز

3.18 2.57 05 0.05 
 دال

 مع حواجز إحصائيا
 
06 
 

91.75 3.08 

 
 دقائق مشي لقياس معدل 6يبين مقارنة نتائج االختبار لعينة البحث في اختبار  : (3)جدول رقم 

 .نبض القلب 

  ،(95.27) كان ادلتوسط احلسايب ه عند إجراء اإلختبار بدون حواجـز ،نالحظ من خالل اجلدول أن- 
  ،(91.75)ط احلسايب ـبلغ ادلتوسيف إجـراء اإلختبار باحلواجـز  بينما  ،(1.08)واإلحنراف ادلعياري بلغ قدره 

عند مستوى الداللة  (3.18)وبة ـاحملس" ت"ت قيمة ـ حني وبلغ ، يف(3.08 )ـ ادلعياري قدر بو االحنراف
  .(2.57 )ـ و اليت قدرت ب ،اجلدولية" ت" وىي أكرب من قيمة ،( 5) ودرجة حرية  ،0.05
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 . دقائق مشي لمعدل نبض القلب6اختبار  يوضح المتوسطات الحسابية (1)الشكل البياني رقم 

 :االستنتاج 
ادلتوسط احلسايب األكـرب ،  وفرق معنوي لصاحل  ، وىذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية-

و يرى الباحث أن إجتياز احلواجز يزيد من معدل نبض القلب يف  د مشي بدون حواجز ، 6 إلختبار
اإلختبار باحلواجز ، عن ما كان عليو بدوهنا ، و بالتايل نستطيع القول أن ىناك تأثري إلجتياز احلواجز على 

 . اللياقة القلبية التنفسية 
:  دقائق مشي لقياس السرعة اإلنتقالية 6: اختبارعرض و تحليل - 1-2

89

90

91

92

93

94

95

96

بدون حواجز مع الحواجز

عينة البحث

        
      المقاييس
                 اإلحصائية

 
 االختبارات

ن 

 المتوسط
 الحسابي

اإلنحرا
 ف 

 المعياري
ت 

المحسو
بة 

ت 
الجدولية 

درجة 
الحرية 

مستوى 
الداللة 

الداللة 

 1.98 12.66 06 بدون حواجز

2.98 2.57 05 0.05 
 دال 

 مع حواجز إحصائيا
 
06 
 

 
7.69 

 
3.98 
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 دقائق مشي لقياس السرعة 6يبين مقارنة نتائج االختبار لعينة البحث في اختبار  : (4)جدول رقم 
  .اإلنتقالية

 ،( 12.66)ايب ـ كان ادلتوسط احلسعند إجراء اإلختبـار بدون حواجـز ، هدول أنـنالحظ من خالل اجل- 
، ( 7.69)ايب ـط احلسـبلغ ادلتوسيف إجـراء اإلختبار باحلواجز  بينما  ،(1.98)واإلحنراف ادلعياري بلغ قدره 

عند مستوى الداللة ، ( 2.98) وبة ـاحملس" ت" حني وبلغت قيمة  ، يف(3.98 )ـاري قدر بـ ادلعيو االحنراف
  .(2.57 )ـ و اليت قدرت ب ،اجلدولية" ت" وىي أكرب من قيمة ،( 5) ودرجة حرية 0.05

 
  دقائق مشي للسرعة اإلنتقالية6اختبار  يوضح المتوسطات الحسابية (2)الشكل البياني رقم 

 :االستنتاج 
ادلتوسط احلسـايب األكرب ،  وفرق معنوي لصاحل  ، وىذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية-

كلما نقصت ادلسافة ادلقطوعة خالل ىذا الزمن ،   يرى الباحث أن د مشي بدون حواجز ،6 إلختبار
 . كانت السرعة أقل 

 :االستنتاجات - 2
من خالل الدراسة اليت قام هبا الطالب الباحث من حيث أىداف الدراسة ، و من خالل التحليل 

 :اإلحصائي استنتج مايلي 
وجود فروق دالة إحصائيا بني قياسات معدل نبض القلب ، و ىذا لصاحل اإلختبار بدون حواجز  -

 . د مشي بدون حواجز 6، حيث يرتفع نبض القلب بشكل أكرب مما ىو عليو ، يف إختبار 

0

5

10

15

بدون حواجز مع الحواجز

عينة البحث
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وجود فروق دالة إحصائيا بني قياسات السرعة اإلنتقالية ، و ىذا لصاحل اإلختبار بدون حواجز ،  -
 . دقائق ، دلا ىو عليو بدون حواجز 6حيث تقل ادلسافة ادلقطوعة يف زمن 

 دقائق مشي ، تأثريا على ادلصابني بالشلل النصفي 6أظهر عبور احلواجز ادلقرتحة ، يف إختبار  -
سنة ، ادلداومني على عيادات التدليك الطيب ، من  (75-55)ذكور  (جهة يسرى  )الطويل 

حيث اللياقة القلبـية التنفسـية ، و من حيث السرعة اإلنتقالية ، بشكل أكرب مقارنة باإلختبار 
 .بدون حواجز 

 )و ىذا راجع إىل تأثري حالة اإلصابة بالشلل النصفي ، و خلصائص و ممريزات ىذه الفئة العمرية  -
الوظيفة القلبية ) ، و دتثل ىذا يف اجلانب الفزيولوجي  (قصور يف القدرات الوظيفية و احلركية 

 ( .سرعة اإلنتقال خالل عملية ادلشي ) ، و يف اجلانب احلركي  (التنفسية 

و نستطيع القول أن ادلصابني بالشلل النصفي الطويل ، لديهم مشاكل و صعـوبات يف  -
ممارسة حياهتم اليومية ، تؤثر على قدراهتم الوظيفية و احلركية ، خاصة الفئة العمرية 

 .سنة (55-75)

 : مناقشة فرضيات البحث -3
 :مناقشة الفرضية األولى - 3-1

 :الفرضية األولى - 
للمصاب بالشلل النصفي   دقائق مشي ، على معدل نبض القلب6يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 

 .الطويل 

، وجود تأثري و اضح على اللياقة  (1)، و الشكل البياين رقم  (3)لقد تبني من خالل اجلدول رقم - 
إرتفاع نبض القلب يف اإلختبار باحلواجز ، عن  القلبية التنفسية ، و يدعم الباحث ىذه النتائج إىل عامل

ما كان عليو بدوهنا ، حيث يبدل ادلفحوص جهدا إضافيا يف ختطيو للحواجز ، ممـا يؤدي إىل زيـادة التنفس 
، و  (اجلهاز القليب  و التنفسي  )و زيادة نبـض القلب ، فرتتفع ادلؤشرات الفيزيولوجـية لألجهزة الوظيفيـة 

عليو نستطيع القول ، أن ىناك تأثري لعبور احلواجـز على اللياقـة القلبـية التنفسية  ، للمصابني بالشلل 
و ىذا ما تؤكده صحة  (90،ص2004 ،قيس إبراىيم الدوري ، طارق عبد ادلالك)النصفي الطويل ، 

 . الفرضية األوىل 
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 : مناقشة الفرضية الثانية -3-2
 :الفرضية الثانية - 
 دقائق مشي ، على السرعة االنتقـالية للمصاب بالشلل النصفي الطويل 6يؤثر عبور احلواجز أثناء اختبار - 
. 

على السرعة االنتقالية  ، وجود تأثري  (2)، و الشكل البياين رقم  (4)لقد تبني من خالل اجلدول رقم - 
، و يدعم الباحث ىذه النتائج ، إىل سبب عبور احلواجز اليت تعيق األداء احلركي للمصاب بالشلل 

 .النصفي الطويل 
 ، ال يزيد من إستهالك أثناء إجتياز احلواجزىذا النقص يف السرعة اإلنتقالية و يدعم الطالب أن 

 و ترتبط نسبة نقص السرعة اليت يستدل عليها ،بل يزيد سوى من اإلستهالك الطاقوي  األوكسجني ،
 ادلفحوص جيد نفسو أمام حتدي إجتياز احلواجز ، بالنسبة إىل ادلسافة ادلقطوعة ، و ىو راجع إىل أن

باإلضافة إىل الدوران حول الشواخص ، و ادلشي ادلتعرج ، كل ىذا يؤثر على ادلسافة اليت يستطيع ادلصاب 
و عليو  فكلما نقصت ادلسافة ادلقطوعة خالل ىدا الزمن ، كانت السرعة أقل ،  دقـائق ،6حتقيقها يف زمن 

.  للمصابني بالشلل النصفي الطويل السرعة االنتقـاليةنستطيع القول أن ىناك تأثري إلجتياز احلواجز ، على 
 (Slawinsky Jean،2013)  ،  و ىذا ما تؤكده صحة الفرضية الثانية. 

  : التوصيات -4
 :يوصى الطالب الباحث بـ 

  ،د على اإلرتقاء بادلستوى الوظيفيـ يساع ،امل مهمعية كـبارات الوظيفية و البدنـضرورة اإلىتمام باالخت- 
. للمصابني بالشلل عامة و الشلل النصفي خاصة و البدين 

 . يف عيادات التأىيل احلركي يف الربامج ادلسطرة ضرورة التقنني- 
إحدى الصفات تأىيل حركات ادلشي بالنسبة للمصابني بالشلل النصفي الطويل ، ألهنا اإلىتمام ب- 

 . واليت تساعدىم يف ادلمارسات احلياتية اليومية   ، تطوير الكفاءة الوظيفية ادلهمة يفاألساسية
و  الدمويـة ، أمراض السمنة ، و األوعية مثل :أخرى  مرضية حاالتإجراء مثل ىذه البحوث بالنسبة - 
  .(اخلمول السريري  ) ، و حاالت ما بعد اإلصابة يف ادلستشفيات و العيادات السكري داء
 .نوصي بدراسة مماثلة واسعة لعينة حبث أكرب - 
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 الطويل ، لتمكينو من ممارسة حياتو اليوميـة  ضرورة التكفل و الدعم و العناية بادلصابني بالشلل النصفي- 
، قدر اإلمكان ، خاصة يف عملية ادلشي ، من جانب األسرة و اجملتمع ، حيث ال تقتصر داخل عيادات 

حدائـق ، مكتبات ، مساجد  )التدليك و ادلستشفيات فقط ، بل تشمل داخل ادلنازل ، و ادلرافـق العامـة 
  . (... ، متاجر 

ادلطارات ،  )كتوفري ممرات خاصـة هبـم عند الطوابـري يف زلطـات النـقل       توفري تلك التسهيـالت ، - 
  ...، أو توفـري سـالمل كهربائـية  (... ميرتو األنفاق ، األروقة التجارية 

 : الخالصة العامة -5
 دقائق مشي ، على اللياقة 6حتديد مستوى تأثري عبور احلواجز ، أثناء اختبار ىدفت ىذه الدراسة إىل  -

القلبـية التنفسية و السرعـة اإلنتقالية ، و انطلقنا من الفرضية القائـلة أن ىنالك تأثري للحواجز ، على اللياقة 
القلبية التنفسية و كذا السرعة اإلنتقالية أثناء اختبار اجلهد البدين ، فللتأكد من ىذا كان على الباحث 

ادلصابني بالشلل النصفي  أشخاص ، من 6عينة البحث القيام باستخدام ادلنهج الوصفي ، حيث مشلت 
 ، من ادلداومني على مراكز سنة (75-55) بني  ماأعمارىم، تراوحت  (جهة يسرى  )الطويل ، ذكور 

 د مشـي ، و من أجل القيام باجلانب التطبيقي ، مت إجراء االختبار 6مت حتديد اختبار التأىيل الوظيفي ، 
على عينـة الدراسة ، مث إعادة نفس االختبار بإضافة احلواجز ، و تطبيقو على نفـس العيـنة ، مع قياس 
نبض القلب و كذلك السـرعة اإلنتقالية ، بعد تطبيـق اإلختبارات إستخلصنا نتائج  ، بأن ىناك إرتفاع 

 ، أثناء اجلهد البدين ادلقرتحـةلنبض القلب ، بينما ىناك إخنفاض يف ادلسافة ادلقطوعة ، عند عبور احلواجز 
بور ىذه األخرية ، يؤثر على اللياقة القلبية ، و أن ع دقائق مشي، دلا ىو عليو بدون حواجز 6يف إختبار 

 .التنفسية و السرعة اإلنتقالية ، للمصابني بالشلل النصفي الطويل ، تأثريا أكرب مما ىو عليو بدون حواجز  

لقد تضمن ىذا الفصل عرض و مناقشة النتائج ادلستخلصة من الدراسة األساسية ، حيث - 
تطرق الطالب الباحث إىل تبيني و عرض نتائج االختبارات لعينة البحث ، و ىذا هبدف 

التمكن من تأويل النتائج ادلتحصل عليها ، من خالل الدراسة ادليدانية ، و من مت تطرق الطالب 
 بعد االجناز ادلنظم دلراحل توظيف أنسب و أحداث الوسائل إىل مقارنة نتائج اإلختبارات ،

العلمية ، دلعاجلة مشكلة البحـث ، اليت مت صياغتها بدقة و وضوح ، فاىتم مبناقشة و التأكد من 
صحة الفروض ادلوضوعة ، كحلول مقرتحة للمشكلة أو نفيها ، كـما مت عرض رلموعة من 
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اإلستنتاجات ادلستخلصة من الدراسة األساسية ، و يف األخري تـم عرض رلموعة من التـوصيات 
 .و اخلالصة العامة للبحث 
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 : دقائق مشي خاصة بأفراد عينة البحث 6جداول لمعطيات إختبار 
بمصلـحة التدليك الطـبي ( جهة يسرى )(75-55)ذكـور المصابين بالشلل النصـفي الطـولي 

 *غليـزان*بـوالية " الطـوب"مستشـفى 

 

 01 رقم 

 مع حواجز بدون حواجز

 رابح بن عيسى اإلسم و اللقب
 66 السن

  سنة1 مدة اإلصابة
  سنة1 مدة العالج

 يسرى الجهة المصابة
 أقل من متوسط حالة اإلصابة

ض القلب
نب

 99 97  د2 
 101 99  د4
 102 99  د6
 37 68 المسافة متر

  المالحظة

 02 رقم

 مع حواجز بدون حواجز

 فضال عبد اهلادي  اإلسم و اللقب
 57 السن

 سنة و نصف1 مدة اإلصابة
 سنة و نصف1 مدة العالج

 يسرى الجهة المصابة
 متوسطة حالة اإلصابة

ض القلب
نب

 101 96  د2 
 102 98  د4
 101 99  د6

 43 78 المسافة متر
  المالحظة



 

 

 

 03 رقم

 مع حواجز بدون حواجز

 عيشوش ميلود اإلسم و اللقب
 56 السن

  شهر1 مدة اإلصابة
  شهر1 مدة العالج

 يسرى الجهة المصابة
 متوسطة حالة اإلصابة

ض القلب
نب

 96 94  د2 
 99 95  د4
 101 95  د6

 41 75 المسافة متر
  المالحظة

 04 رقم

 مع حواجز بدون حواجز

 احلاج عابد اإلسم و اللقب
 75 السن

  و شهرين1 مدة اإلصابة
  سنة1 مدة العالج

 يسرى الجهة المصابة
 متوسطة حالة اإلصابة

ض القلب
نب

 101 89  د2 
 102 92  د4
 103 91  د6

 38 67 المسافة متر
  المالحظة



 

 

 

 05 رقم

 مع حواجز بدون حواجز

 بوخامت العيد اإلسم و اللقب
 68 السن

  سنة1.5 مدة اإلصابة

  سنة1.5 مدة العالج

 يسرى الجهة المصابة
 متوسطة حالة اإلصابة

ض القلب
نب

 98 96  د2 
 100 97  د4
 102 97  د6

 43 79 المسافة متر
  المالحظة

 06 رقم

 مع حواجز بدون حواجز

 بلعوج محيدة اإلسم و اللقب
 69 السن

  سنة2 مدة اإلصابة

  سنة2 مدة العالج

 يسرى الجهة المصابة
 متوسطة حالة اإلصابة

ض القلب
نب

 100 92  د2 
 102 95  د4
 101 94  د6

 39 71 المسافة متر
  المالحظة



   دقائق مشي مع الحواجز و بدونها لفئة6جدول عام لمعطيات إختبار 

  :*غليـزان*بـوالية " الطـوب"بمصلـحة التدليك الطـبي مستشـفى ( جهة يسرى )(75-55)ذكـور المصابين بالشلل النصـفي الطـولي 

المسافة 
 متر

حالة  نبض القلب
 اإلصابة

الجهة 
 المصابة

مدة 
 العالج

مدة 
 اإلصابة

 اإلسم و اللقب السن

بدون حواجز
 

  د2 د4 د6

 رابح بن عيسى 66  سنة1  سنة1 يسرى متوسطة  97 99 99 68
 فضال عبد اهلادي 57  سنة1.5  سنة1.5 يسرى متوسطة  96 98 99 78

 عيشوش ميلود 56  شهر1  شهر1 يسرى متوسطة  94 95 95 75

 احلاج عابد 75  و شهرين1  سنة1 يسرى متوسطة  89 92 91 67

 بوخامت العيد 68  سنة1.5  سنة1.5 يسرى متوسطة  96 97 97 79

 بلعوج محيدة 69  سنة2 سنة2 يسرى متوسطة  92 95 94 71

 رابح بن عيسى 66  سنة1  سنة1 يسرى متوسطة  99 101 102 37

مع حواجز
 فضال عبد اهلادي 57  سنة1.5  سنة1.5 يسرى متوسطة  101 102 101 43 

 عيشوش ميلود 56  شهر1  شهر1 يسرى متوسطة  96 99 101 41

 احلاج عابد 75  و شهرين1  سنة1 يسرى متوسطة  101 102 103 38

 بوخامت العيد 68  سنة1.5  سنة1.5 يسرى متوسطة  98 100 102 43

 بلعوج محيدة 69  سنة2 سنة2 يسرى متوسطة  100 102 101 39



 ملخـــص الدراســـة
 يةـية التنفسـة القلبـي ، على اللياقـ د مش6تأثير إجتياز الحواجز أثناء إختبار :  عنوان الدراسة

( جهة يسرى )(75-55) و السرعة االنتقالية ، لدى المصابين بالشلل النصفي الطولي ، ذكور 
 .بغليزان " الطوب" بمستشفى بمصلـحة التدليك الطـبي

إلى تحديد تأثير إجتياز الحواجز للمصابين بالشلل النصفي الطولي ذكور تهدف الدراسة    -  
        دقائق مشي 6، على اللياقة القلبية التنفسية و السرعة اإلنتقالية ،أثناء إختبار  (75- 55)

،للمصابين المداومـين على عيادة التدليك الطـبي ، أجريت الدراسة على هذه العينـة ،التي إختيرت 
بغليزان ،وكان " الطوب" ، من مصلحة التدليك الطبي بمستشفى بطريقة مقصودة عن طريق الباحث

 دقيقـة ،ثم 15 د مشي ،تليها فترة راحة بـ 6 مصابيـن ، تـم تطبـيق عليهم إختبار 6عدد أفرادها 
  4 ،2إعادة نفس اإلختبار بإضافة الحواجز المقترحة ، حيث تم قياس نبض القلب في الدقيقة 

 دقائق ، بعد الدراسة اإلحصائية لنتائـج 6،والسادسة  ، مع إحتساب المسافة المقطوعة عند إنتهاء 
اإلختبـاريـن ، توصل الباحث إلى أن عبور الحواجز ، أثر على اللياقة القلبية التنفسية ، و السرعة 

تأهيل حركات المشي بالنسبة للمصابين بالشلل النصفي اإلهتمام باإلنتقالية ، و نوصي  بضرورة 
 ، بإعـداد برامـج العـالج  تطوير الكفاءة الوظيفية المهمة فـيإحدى الصفات األساسيةالطولي ، ألنها 

الطبيعي ،المناسبة لقدراتهم الوظيفـيـة و الحركية ، مع توفير التسهيالت الالزمة ، كممرات خاصـة 
، أو كتوفـير ساللم كهربائـية  (... المطارات ، ميترو األنفاق ، األروقة التجارية  )في محطـات النـقل 

، والتي تساعدهم فـي المـمارسات الحياتية اليومية و قضاء حـوائجـهم ، و العنايـة و التكفل ... 
.   سنة  (75-55)بهذه الشريحة من ذوي اإلحتياجات الخاصة ، خصوصا المرحلة العمـريـة 

 
 

 

 



RESUME 

Titre de l'étude: L'effet de passage des obstacles , lors d’un test de 6 

minutes de marche , sur la condition cardiorespiratoire et la vitesse de 

déplacement de patients hémiplégiques ( longitudinal ).Hommes  (55-75) ans 

(côté gauche) , l’hôpital de RELIZANE ( service  massage médical ) . 

 

L'étude vise à déterminer l'effet de passage des obstacles , sur les réponses cardio-

respiratoires et la vitesse de déplacement ,  lors d’un  test  de 6 minutes de marche , chez 

les patients hémiplégiques mâles   ( longitudinale ) (55-75) ans , Où cet échantillon a été 

choisi intentionnellement par le chercheur , de l’hôpital de RELIZANE , service de 

massage médical « toub » , L'échantillon était 6 patients , ont réalisé deux exercices de 6 

minutes de marche consécutifs , séparés par une phase de repos de 15 minutes : premier 

test sans obstacle  , et le deuxième test avec obstacles , On a mesuré le rythme cardiaque 

, a la 2    , 4 , et la sixième minutes , avec le calcule de la distance parcourue à la fin de 

6 minutes , Après l’étude statistique du résultats de deux tests , le chercheur a  atteint 

que le passage des obstacles , eu un effet sur les réponses cardio-respiratoires et la 

vitesse de déplacement  , chez ces patients hémiplégiques , Et nous recommandons  , de 

concentrer sur la réhabilitation des mouvements de marche pour les paraplégiques 

longitudinaux, Parce qu'elle est l'une des qualités de base importantes , dans le 

développement de l'efficacité fonctionnelle , et qui va les aider dans leurs pratiques de la 

vie quotidienne , Par la préparation des programmes de thérapie physique adapté , selon 

leur capacités fonctionnelles et motrice , et de fournir une accessibilité nécessaires pour 

ces handicapés , En particulier , dans les corridors du stations de transport  (Aéroports , 

métro , les galeries commerciaux ... ) , ou des ascenseurs , et surtout le groupe d'âge (55-

75 ans) . accorder une attention aux ces handicapés , et aux leurs problèmes et 

Difficultés qu'ils rencontrent  .  
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