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بجالله و كماله و  الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة العافية و أشكره تعالى شكرا يليق
نات، و بعد:الله عليه وسلم جاء بالهدى و البي صلى نصلي و نسلم على نبينا محمد  

  في له أزف أسمى أيات الشكر و العرفان إلى من ال تستطيع العبارات و الجمل أن ت
   "  قادة بلكبيشى سعادة الدكتور: " لإ بالشكر و تظل عاجزة أمامه ألنه أكبر منها 
 لدراسة    و متابعته الدؤوبة لسير ا هعلى جميا اهتمام المشرف على شهاذة الماستر 

لى أن تظهر على أفضل وجه وحال.حرصه ع و                 

موافقة على كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير ألعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بال
             هممناقشة مذكرة الماستر في النشاط الحركي المكيف. و تنقيحيها بإرشادات

   توجيهاتهم القيمة.  و                              

الذين  و ال يفوتني ان أرفع اجمل عبارات الشكر لتعانق شموخ أصداقائي األعزاء 
     هم قدوتاقضية معهم أجمل لحظات الماستر متعتا، فكانت ابتساماتهم خيرا و أفعال

            .و اجتهادا و أخالقهم ترببيتنا و كلماتهم تشجيعا و متابرتا معهم        
.عين تموشنت لوالية اء المراكز التأهلية اإلستشفائيةالمدير  كما أتقدم بالشكر الجزيل  

  

                                     بالشكر الجزيل إلى صديقي العزيزكما أتقدم 
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 :ملخص الدراسة

احصاء مختلف انواع التدليك لدى فئة المعاقين حركيا في دراسة تحت عنوان :" 
 ".المراكز التأهيلية

الوقوف على االمكانيات المادية والبشرية المتوفرة داخل معرفة تهدف الدراسة إلى      
يستخدم مختلف انواع التدليك في حيث كان الفرض العام من الدراسة المراكز التأهيلية. 

 المراكز التأهيلية بتوفر الوسائل المادية والبشرية.

الية عين بو  يالتأهيلأخصائي في المراكز ( 30) ثالثون  وكانت عينة البحث عبارة عن
بحيث كانت نسبة  ،مجتمع البحث. و قد تم اختيارهم بطريقة عشوائية من تموشنت

  (.% 05)تمثيلهم مقدرة ب

 التدليك هو النوع االستشفائيالتي وصلت إليها الدراسة  االستنتاجاتومن أهم      
 .األكثر فاعلية في نظر األخصائيين

توظيف جميع  منها:السابقة اقترحت بعض التوصيات و  االستنتاجاتوعلى ضوء  -
 .االجهزة  الخاصة بعملية التدليك المتوفرة في المراكز

 :الكلمات المفتاحية

 .المراكز التأهيلية –التدليك  –اإلعاقة الحركية  –االحصاء  - 

 

 

 

 



 

Etude Résumé : 

        Etude sous le titre : «les statistiques des différentes types 

de massage avec la catégorie handicapés physiques dans les 

centres de réduction.» 

        L’étude vise à identifier les capacités physiques et humaines 

disponibles dans les centres de réadaptation. Lorsqu’il a été 

l’années de l’hypothèse d’étude utilise différentes types  de 

massage dans les centres de réadaptations ; la disponibilité des 

ressources matérielles et humaines. 

IL était une échantillon de trente 30 spécialistes en réadaptation  

à AHN TEMOUCHENTE.ET ils ont été choisis au hasard de la 

communauté de la recherche de sorte qu’ils représentaient une 

proportion 50 %. 

           Les conclusions les plus importantes prises par le massage 

du type d’étude est le curatif le plus efficace aux yeux des 

spécialistes.ET A la lumière des conclusions antérieures ont 

suggéré que certaines des recommandations et de les utiliser  



 

 

tous les appareils dans le processus de massage centre 

disponibles. 

Mot clés: 

- statistiques – invalidité du moteur – centre de réadaptation –

massage.  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Study summary : 

 

       A study under the title : « counting the various types of 

massage in the category of the physically handicaped in the 

rehabilitation centre.»  

      The study aims to idontify the material and human resorces 

avialable within the rehabilitation  centre.where the general 

assumption of the study used different types of massage in the 

rehabilitation centres with the availability of material and human 

resources. 

     The sample  of thirty 30 specialists in rehabilitation centres in 

the state of AIN TEMOUCHENT. They were selected randomly 

from the research community ; with a 50% representation. 

One of the most important findings of the study is that massage 

in the most effective type of treatment for specialists. 

In the light of the previous conclusion ; some recommendations 

were suggested ;including the use of all the special equipment 

for the massage process available in the centre. 

Key word : 

- Statistics –movement disability – massage – rehabilititation 

centres. 
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 مقدمة:  -1

أو سمبية دائمة أو  ابيةإيجفي حياتو اليومية إما أف تكوف  واقؼتحدث لإلنساف م      
خر يتميز بغير أخصا ػزائمة، و في غالب األحياف تغير مف نمط معيشتو و تجعمو ش

و ىي حالة تحد مف مقدرة الفرد عف قيامو  يتميز بيا مف قبؿالصفات األولى التي كاف 
بوظائؼ حياتو األساسية، و قد تنشأ ىذه الحالة بسبب خمؿ جسدي أو عمى مستوى 

ذه ػف ىػومالعضالت و يكوف ىذا األخير ذا طبيعة فيزيولوجية أو سيكولوجية 
  (81، صفحة 8991الرحيـ السيد، )عبد  ".اقةػػػػاإلع" كالتشػالم

عمى اىمية ادماج المعاؽ في المجتمع وذلؾ بتقديـ المساعدة    OLERONويؤكد 
االجتماعية والطبية وتوفير االمكانيات ليـ وذلؾ باعتباره شخصا ايجابيا ضمف 

 .(OLERON pieirre, 2001, p. 12) الجماعة.

ومف بيف االعاقات التي تشكؿ صعوبات في الحياة اليومية لدى الفرد نخص     
بالذكر االعاقة الحركية التي تعني القصور او الخمؿ او النقص مف وظائؼ الجسـ 

 .ياز العصبي او العضمي او المفصميالتي تنتمي الى احد اجيزة الجسـ مثؿ الج
    لكي يتسنى ادماج ىذه الفئة و . (88، صفحة 8001محمد، )السيد فيمي عمي 

تيا ومف بيف ىذه البرامج مع خصوصيا مجتمع يتوجب تسطير برنامج يتوافؽفي ال
 ،دة الحركة الوظيفية لمعضو المصابالطبي الذي ييدؼ الى اعا التأىيؿبرنامج الفعالة 

 التأىيمي.ويعتبر التدليؾ اىـ الطرؽ االستشفائية المستعممة في المراكز 

 ، الذي الوصفي سموباألبوقد استخدـ الطالباف في ىذا البحث المنيج المسحي 
 اسة.مع نوع ىذه الدر  يتماشى
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المركز  :اخصائي يتوزعوف عمى النحو التالي (00حيث شممت فئة البحث )
بعيف  الوظيفي لمتأىيؿوالعيادة الخاصة  ،ئي بربيع عبد القادر بحماـ بوحجراالستشفا

و المركب السياحي بحماـ  شفى الدكتور بف زرجب بعيف تموشنتمست تموشنت و
 .بوحجر

احصاء مختمف انواع  " :جاء موضوع بحثنا تحت عنواف المعطياتوعمى اساس ىذه 
معالجة الموضوع منا بقوقد  " التأهيميةالتدليك لدى فئة المعاقين حركيا في المراكز 

 :عمى النحو التالي

 :النظرية والتي قسمناىا الى فصميفالدراسة  :الباب االول

  .االعاقة الحركية الفصل االول: -

 .التدليؾ :ثانيالفصل ال -

  :الدراسة التطبيقية والتي قسمناىا الى ثالثة فصوؿ :الباب الثاني

  .منيجية البحث واالجراءات الميدانية الىتطرقنا فيو  :الفصل االول -

  .تحميميا عرض النتائج و :الفصل الثاني -

 .التوصيات النتائج االستنتاجات و مناقشة الفصل الثالث: -
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  :مشكمة البحث -/1

   إف لما نكتسيو صحة االنساف مف أىمية بالغة جعؿ معظـ البحوث العممية        
في مختمؼ جامعات ومعاىد العالـ تكوف موجية لما يخدـ لمحفاظ  عمييا عمى حالتيا 

 خمؿ ما. أليالطبيعية او اعادة وظائفيا المفقودة او المتعرضة 

الحركية ومختمؼ مسبباتيا وانواعيا  اىتـ العمـ  لإلعاقاتوفي ظؿ االنتشار الواسع 
وسائؿ وطرؽ عممية حديثة  وتطوير الطرؽ القديمة المستعممة وذلؾ  بإيجادالحديث 

بتوفير الوسائؿ المادية والبشرية وتسخيرىا في خدمة صحة الفرد ومف بينيا المؤسسات 
االستشفائية وتجييزىا بمختمؼ االجيزة ى والوسائؿ الطبية الحديثة وكذا اليد العاممة 

خدمات لممرضى ومف بيف ىذه الخدمات  المؤىمة في المجاؿ الطبي مف اجؿ تقديـ 
الحركي عف طريؽ التدليؾ الذي يعتبر عمى انو مصطمح عممي يستخدـ  التأىيؿاعادة 

عمى  تأثيرلوصؼ مجموعة مف الحركات اليدوية عمى انسجة الجسـ المختمفة  بيدؼ 
اجيزة الجسـ المختمفة وخاصة الجياز الدوري والعصبي والعضمي ،وكممة مساج :قد 

مف الكممة اليونانية ماسيف  وتعني اليديف ، وبالطبع  فاف االستخداـ االمثؿ  تنشأ
 . (88، صفحة 8999)أسامة رياض، لممساج يكوف عف طريؽ اليديف 

ومف ىذا المنطمؽ اراد الطالباف الباحثاف الوقوؼ عمى واقع استخداـ التدليؾ وذلؾ    
عمى المستوى  التأىيميةلمقياـ بدراسة احصائية لمختمؼ انواع التدليؾ في المراكز 

 :وتوضيحو طرحت االشكالية الرئيسيةوقصد تنوير ىذا الموضوع  المحمي.

بتوفر الوسائؿ المادية  التأىيميةي المراكز ىؿ ىناؾ استخداـ لمختمؼ انواع التدليؾ ف -
 والبشرية؟
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 :غ مف ىذا السؤاؿ االسئمة التاليةويتفر 

 ؟ىناؾ وسائؿ مادية وبشرية معتمدة كما ونوعا في المراكز التأىيميةىؿ  -

      التدليؾ يعد نوعا استشفائيا االىـ عمى االطالؽ مف بيف انواع االستشفاءىؿ  -
 ؟ التأىيميةفي المراكز 

  ؟تفرض االصابة استعماؿ نوع معيف مف التدليؾىؿ  -

 اهداف البحث -/3

  التأىيمية.الوقوؼ عمى االمكانيات المادية والبشرية المتوفرة داخؿ المراكز  -

  التأىيمية.التعرؼ عمى النوع االستشفائي االكثر استعماال في المراكز  -

  .التدليؾمعرفة العالقة بيف االصابة ونوعية  -

   التأىيمية.اثراء البحث العممي ببحث احصائي ييتـ بالمراكز  -

  الفرضيات: -/4
 الفرضية العامة:

 بتوفر الوسائؿ المادية والبشرية. التأىيميةيستخدـ مختمؼ انواع التدليؾ في المراكز 
 :الفرضيات الجزئية

 التأىيمية.ىناؾ وسائؿ مادية وبشرية معتمدة كما ونوعا في المراكز  -

          التدليؾ يعد نوعا استشفائيا االىـ عمى االطالؽ مف بيف انواع االستشفاء -
 .في المراكز التأىيمية

 .تفرض االصابة استعماؿ نوع معيف مف التدليؾ  -

 



.حثبالتعريف بال                                                                      :الفصل التمهيدي  

 

5 
 

 :/ مصطمحات البحث5
 االحصاء: -
الحفظ. وأحصى الّشيء  العّد و : "ىو، كما ورد في لساف العرب نظريااإلحصاء  

 .بو أحاط
 :إجرائيا

ليس مف جدوؿ توزيعّي وال  و يس مف دراسة إحصائّية إاّل وخمفيا سؤاؿ يؤّسس ليا .ل 
مف رسـ بيانّي وال مف عممّية رياضٌية إاّل وفيو أو فييا إجابة ّما عف سؤاؿ صريح أو 

 .ضمنيّ 
 التدليك: -
)جماؿ الديف، ابف  باليد لتمييف العضالت. التدليؾ أعضاء الجسـ: دلكيا و فركيا 

  (82، صفحة 8910منضور، 
 إجرائيا:
 .المصاب قياـ بالضغط عمى أحد أعضاء الجسـىو ال

  :االعاقة الحركية -

وىي اإلعاقة الناتجة عف خمؿ وظيفي في األعصاب أو العضالت أو العظاـ 
صابات العمود  والمفاصؿ والتي تؤدي إلى فقداف القدرة الحركية لمجسـ نتيجة البتر، وا 

 .العضالت وموتيا، الروماتيـز ارتخاءالفقري، ضمور العضالت، 
 تعريف إجرائي:

 .ركيةحوضائؼ أعضاء الجسـ الىو حدوث خمؿ أو عجز أو فقداف وضيفة مف 

 

 :ةالتأهيميالمراكز   -

 : التعرف النظري 

 .الوظيفيالمرضي و االطباء لغرض تقديـ خدمة التأىيؿ  التقاءاكاف  ىو
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 :االجرائي  تعريف

 .الوظيفيىي أحدي مؤسسات الدولة الموضوعة خصيصا إلعادة التأىيؿ 

 :سابقةالدراسات ال -/6

عنوانيا   شيادة تخرج ماستر تدريب رياضيمذكرة : (2002)" حسينفرحاني " دراسة      
الفيسيولوجي لمتدليؾ االستشفائي عمى سرعة االسترجاع الوظيفي)نبض القمب  التأثير:

تحديد اثر التدليؾ في االسترجاع  الدراسة الى تىدف  ،الضغط الدموي( لممالكميف.
ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف  و الوظيفي )نبض القمب ،الضغط الدموي( لممالكميف.

 التساؤالت التالية: 

 مقارنة بيف عينتي البحث في متغيرات االسترجاع الوظيفي. -

 اثر التدليؾ عمى نوع الجيد المبذوؿ. اظيار -

 :الفرضيات الدراسة

 لمتدليؾ االستشفائي اثر ايجابي عمى قدرة االسترجاع لدى المالكميف. -

الوظيفي لصالح  في متغيرات االسترجاع البحثوجود فروقت معنوية بيف عينتي  -
 المجموعة التجريبية.

 لمتدليؾ اثر ايجابي عمى كال النوعيف مف الجيد )ىوائي ،ال ىوائي(. -

مدى التأثير الفيسيولوجي لمتدليؾ  لمعرفة و قد استخدـ الباحث المنيج التجريبي
 الدموي( لممالكميف،)نبض القمب ،الضغط  االستشفائي عمى سرعة االسترجاع الوظيفي

شوائية  طريقة عختيارىـ بامالكميف تـ  80كوف مف اجريت الدراسة عمى عينة تت
 .ينتموف الى نوادي رياضية
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 واهم النتائج:

 اثر عمى ىبوط معدؿ النبض وضغط الدـ. ياالستشفائاف التدليؾ  -

يساعد وجود فروقات معنوية في مؤشر وفي كال المجموعتيف دليؿ عمى اف التدريب  -
 .االستشفاء ويعمؿ عمى تحسيف

 نسبة العودة الى الحالة الطبيعية.اف لمتدليؾ دور ايجابي وفعاؿ في تحسيف  -

ولكف  ،لكال عينتي الدراسة ىبوط سريع لمعدؿ النبض خالؿ مرحمة االستشفاء -
 .1،3لصالح المجموعة التجريبية خالؿ فترة االستشفاء  بأفضمية

في الضغط االنقباضي واالنبساطي لممجموعة التجريبية في عدـ وجود فروؽ معنوية -
 .1وضيورىا خالؿ الدقيقة  (8،3فترة االستشفاء)

  لمتدليؾ اثر ايجابي في سرعة االستشفاء لمجيد اليوائي.

فاعمية التدليؾ االىتزازي البعدي  :(2016")خاين حسين" و "بمقاسم رضوان"دراسة  -
 :لمجسـ بعد التعب الموضعي الطاقويفي االسترجاع 

ابراز اىمية التدليؾ االىتزازي البعدي في عممية االسترجاعية تيدؼ الدراسة الى 
 :ؿ االجابة عمى التساؤالت التاليةمف خال و الموضعية .

 ىؿ التدليؾ االىتزازي البعدي ايجابي و فعاؿ في العممية االسترجاعية الطاقوية؟ -

 ايجابيا وفعاال في عممية االسترجاع  الطاقوي. التدليؾ االىتزازي دورىؿ  -

وية لمعضالت اقايجابيا وفعاال في عممية االسترجاع الطالتدليؾ االىتزازي دور ىؿ  -
 العاممة )التعب الموضعي (.
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 :الدراسةفرضيات  -

 .الطاقوية التدليؾ االىتزازي البعدي دور ايجابي وفعاؿ في العممية االسترجاعية

التدليؾ االىتزازي البعدي دور ايجابي وفعاؿ في العممية االسترجاعية الطاقوية    
 لمعضالت العاممة التعب الموضعي.

و قد استخدـ الباحث المنيج التجريبي لمعرفة فاعمية التدليؾ االىتزازي البعدي في 
رة العب ك 88اجريت الدراسة عمى االسترجاع الطاقوي لمجسـ بعد التعب الموضعي.  

 ة.وتـ اختيارىـ بطريقة عمدي لفريؽ واد رىيو. u17القدـ 

 :الييا ؿالمتواصومف اىـ النتائج 

 ابراز مدى مساىمة التدليؾ االىتزازي البعدي في عممية االسترجاع الطاقوي. -

 ( ..التدليؾ ،الصونا)الحث عمى االىتماـ وتوفير وسائؿ االستشفاء او االسترجاع   -

في تسريع العممية االستشفائية  دوره التدليؾ االىتزازي  البعدي وتوضيح مدى اىمية  -
 لمجسـ بصفة عامة والعضالت العاممة بصفة خاصة.

 بجامعة مستغانـ بمعيد التربية البدنية و 8088 "ادريس خوجة  محمد رضا"دراسة  -
 ظيفية.الفيسيموجي لمتدليؾ االستشفائي عمى سرعة االسترجاع الو  التأثيرالية  الرياضية:

 .الوظيفيتيدؼ الدراسة الى تحديد اثر التدليؾ في االسترجاع 

 مقارنة بيف عينتي البحث في متغيرات االسترجاع الوظيفي مشكمة البحث :
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 فرضيات البحث:

 لمتدليؾ اثر ايجابي عمى تحسيف عممية االسترجاع الوظيفي .-

لصالح عينة البحث لصالح العينة  ىؿ ىناؾ فروؽ معنوية بيف عينتي البحث-
 .ةالتجريبي

استخدـ الباحث المنيج التجريبي )بحث تجريبي عمى جمبازي رابطة سعيدة (.عينة 
جمبازييف مف رابطة سعيدة. نتائج البحث لمتدليؾ االستشفائي اثر ايجابي  01البحث 

 عمى سرعة االسترجاع الوظيفي. 

 عمى الدراسات:التعميق  -/6-1

ىذا العرض لمدراسات السابقة ، يتضح لنا انيا تناولت اشكاؿ متعددة في مف خالؿ 
كما تنوعت في الخصائص التي  التصميـ والتجريب وانواعا وفئات مختمفة مف العينات،

في التبايف في النتائج مف خالؿ  النقاط التالية  باإلضافةاختارىا واالسموب االحصائي 
 ؽ عمييا.والتعمي الدراساتيمكف التحميؿ تمؾ 

 :من حيث المنهج المستخدم -

التأثير تجاربيا مف خالؿ  ألجراءاستخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي 
و      " بمقاسم رضوان"ودراسة  8001 "فرحاني حسينكدراسة: " التدليؾ االستشفائي.

وقد استخدـ  (2011) "ادريس خوجا محمد رضا( ودراسة "8083")خاين حسين"
الباحث المنيج التجريبي لمالئمة طبيعة الدراسة، وقد ساعد ىذا عمى تبمور اىداؼ 

 الدراسة الحالية.
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 :من حيث العينة -

العينات المستخدمة في العينات السابقة مف حيث العمر الزمني ونوع النشاط تنوعت 
الرياضييف مختمفي النشاط الرياضي وقد اتفقت ىذه الدراسة في اختيار عينة مف 

 "خاين حسين" و "بمقاسم رضوانودراسة " 8001 "فرحاني حسين"الرياضي 
 (.2011) "ادريس خوجا محمد رضاودراسة " ،(8083)

 8001 "فرحاني حسين"وقد اتسمت بعض الدراسات بكبر حجـ العينة كما في دراسة 
( ، في حيف اتسـ البعض االخر بالصغر النسبي في حجـ العينة كدراسة 20) ف=

ادريس خوجا ودراسة " (88(. )ف=8083) "خاين حسين" و "بمقاسم رضوانودراسة "
  .( 01( )ف=2011) "محمد رضا

 من حيث االدوات: -

ت اغمب الدراسات فاعمية اف تعدد اىداؼ الدراسات الى تعدد االدوات المستخدمة وتناول
بمقاسم ودراسة " 8001 "فرحاني حسين"كدراسة  في تسريع عممية االستشفاء.التدليؾ 
 (،2011) "ادريس خوجا محمد رضاودراسة " ، (8083")خاين حسين" و "رضوان

اء وقد اختمفت ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية كونيا مسحية  قامت عمى احص
 .التأىيميةفي المراكز مختمؼ انواع التدليؾ الموجودة 

لطبيعة االىداؼ والبيانات  تبعا االساليب االحصائية المستخدمة تعددتو وقد 
 االنحراؼالمتوسط الحسابي،  المستخدمة في كؿ دراسة ويمكف حصرىا في ما يمي :

معامؿ ارتباط بيرسوف. و بعد أف تعرؼ  ،( t.TEST )المعياري، االختبار الثنائي 
الباحث عمى الوسائؿ اإلحصائية اختار األساليب التي تتناسب بياناتو و أىدافو 

 . ²المتمثمة في اختبار كا الدراسية
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 من حيث النتائج: -

نظرا لما تبرزه و  تفقت معظـ الدراسات عمى اىمية التدليؾ في تسريع عممية االستشفاءا
سة احصائية الباحثاف القياـ بدرا يارتئابقة مف اىمية بالغة لمتدليؾ الدراسات الس ىذه

 .التأىيميةفي المراكز  لمختمؼ انواع التدليؾ

 :نقد الدراسات -/6-2

عف الدراسات السابقة بانيا تناولت احصاء جميع انواع  تميزت ىذه الدراسة       
مف     التأىيميةوذلؾ لتبياف الواقع الذي تتميز بو المراكز  ،التأىيميةالتدليؾ في المراكز 

في اىـ      وجرد انواع االستشفاء المتوفرة والتعمؽحيث االمكانيات المادية والبشرية 
لنوع نوع اال وىو التدليؾ مف حيث تأثير االمكانيات ونوع االصابة في تحديد ا

 المستخدـ مف طرؼ االخصائييف.
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 تمهيد: -

تماـ بالجوانب الصحية والطبية، لكف عمى الرغـ في المجتمعات الحالية زاد االى     
مف ذلؾ نجد عدد األمراض واإلعاقات في تزايد مستمر وخاصة الناجمة عف أسباب 

جعؿ التي تتسبب فييا الحوادث واألمراض المختمفة، مما يبيئية، كاإلعاقات الحركية 
ىذا األخير قد يؤثر عمى الصحة النفسية و ة الجسمية، الفرد يشعر بالعجز مف الناحي

تعد مشكمة جسمية وصحية ميما  و لمفرد، ألف ىناؾ ارتبط وثيؽ بيف الجسـ والنفس
تجت عنيا سواء أكانت كانت المرحمة العمرية التي حدثت فييا، أو األسباب التي ن

خمقية أو مكتسبة، وىذه األخيرة تحدث في الغالب نتيجة عوامؿ بيئية مختمفة وينجـ 
عف اإلعاقة العديد مف المشكالت وكذلؾ التأىؿ مف الناحية الجسمية، يجعؿ المعاؽ 
يتقبؿ إعاقتو ويتوافؽ معيا. النفسية واالجتماعية مما ي تطمب عمميات تدخؿ وتكفؿ 

 .ة النفسية واالجتماعيةمف الناحي
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 اإلعػػاقة: -/1

 التعريؼ المغوي: -/1-1

عويؽ يعني المنع في ػيء يعوقو عوقا، و التػاقة الشػرفيا " ابف منظور":" اعػع    
 االستعماؿ العربي يطمؽ مفيوـ التعويؽ عمى كؿ مف يقؼ أماـ المرء.

كاف ىذا العائؽ ماديا أو حسيا و مف ىنا يمنعو عف أداء نشاطو بكيفيو عادية، سواء 
أي كؿ العقبات و العوائؽ و أنواع العجز التي تقؼ في طريؽ الشخص سواء داخمية 

 (52، صفحة 3891)جماؿ الديف ابف منظور،  أو خارجية.

 التعريؼ حسب القاموس الفرنسي: -/1-2

القبعة(  -CAPداخؿ(،)  -INاليد(، ) -HANDىي كممة انجميزية تنقسـ الى )     
 ,HANDCAP. (la grande Larousse encyclopèdiqueيعني الكؿ يد القبعة و 

1997, p. 154) 

 التعريؼ االصطالحي: -/1-3

دى لقد أعطى بعض العمماء و الباحثيف في ىذا المجاؿ اىتماما كبيرا لإلعاقة مما أ    
 إلى اختالؼ مفاىيميا فنجد عمى سبيؿ المثاؿ:

الدكتورة ماجدة سيد عبيد:" ىي عبارة عف صعوبة تصيب فردا معينا ينتج عنيا  -
، صفحة 3888)ماجدة سيد عبيد،  اعتالؿ أو عجز يمنع الفرد قيامو بعممو الطبي".

04) 
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 Mobility Disabilityاإلعاقة الحركية: مفهوم  -/2

مصطمح واسع  يشمؿ االضطرابات العظمية و االضطرابات العصبية العضمية و        
االضطرابات القمبية الوعائية و االضطرابات الرئوية. و مف أكثر ىذه االضطرابات 

ضمور العضالت،   إصابات الحبؿ الشوكي، التيابات المفاصؿ، شمؿ الدماغ شيوعا:
 التصمب المتعدد، البتر، أمراض القمب و أخيرا أمراض الرئة.

و       اإلعاقة الجسمية ىي التي تنتج عف قصور أو عجز في الجياز الحركيو       
تحدث نتيجة الحاالت الشمؿ الدماغي أو الشمؿ األطفاؿ، أو بتر طرؼ مف أطراؼ 

لعظاـ أو المفاصؿ أو ضمور ممحوظ الجسـ نتيجة مرض أو حادث يؤدي إلي تشوه ا
في عضالت الجسـ، و يرى ىذا التعريؼ أف فئة اإلعاقات الجسمية تندرج تحتيا ثالثة 

 ىي: اميا عند دراسة مشكمة المعوقيف وأنواع متميزة مف اإلعاقات يشيع استخد

أمراض القمب، و اإلقعاد ينتج عف عدة أسباب ، و  Crippledشمؿ األطفاؿ، و اإلقعاد
ر أسباب تؤثر في درجة مستويات اإلصابة و األعراض المصاحبة ليا، و مف ىذه تؤث

شمؿ األطفاؿ، سؿ العظاـ، الشمؿ التشنجي، العاىات الخمقية، أمراض القمب،  :األسباب
 (54، صفحة 5434)السيد فيـ عمي محمد، و الحوادث و غيرىا. 

اختالؼ عمى تعريؼ اإلعاقة الحركية أو الجسمية، كما يسميا البعض خصوصا  ىناؾ
الباحث في  و       عند اإلشارة إلى أنيا تتضمف أمراض القمب و الرئة و غيرىا ذلؾ.

الصدد ييمو تناوؿ اإلعاقة الحركية فقط بمعنى أف المعوؽ حركيا ىو الشخص الذي ال 
ؾ بيا غيره. فمريض القمب مثال يمكنو أف يتحرؾ يمكنو الحركة بنفس الدرجة التي يتحر 

في سيولة و يسر دوف أف يعوقو شيء، خصوصا عندما يكوف مرضو بسيطا، يمكنو 
و كؿ ىذا ينطبؽ عمى     أف يخدـ نفسو بنفسو، ال يسير عمى كرسي متحرؾ أو غيره 



   الحركية.اإلعاقة                                         الفصل األول :                        
                                           

 
17 

 

) السيد فيمي  مريض الدرف الذي اعتبره البعض مف فئة المعوقيف جسديا أو بدنيا.
 . (30، صفحة 5449عمي محمد، 

 .    العجز تصنيفات عالمية لالعتالؿ و 3894لقد وضعت منظمة الصحة العالمية و 

أو      االعتالؿ: ىو أي فقداف أو شذوذ في ا لبيئة أو الوظيفة النفسية أو الفيزيولوجية 
 العضوية

   انعداـ )ناتج عف اعتالؿ( لقدرة عمى تأدية نشاط بالشكؿ أوىو أي حد أو  العجز:
، 5442) يوسؼ شمبي زعمط،  في اإلطار المعتبر طبيعيا بالنسبة لمكائف البشري.

  (320صفحة 

   ىو مصطمح يشير إلى األثر االنعكاسي النفسي واالجتماعي أو االنفعالي  اإلعاقة:

أو المركب الف اجـ عف العجز الذي يمنع الفرد أو يحد مف مقدرتو عمى أداء دوره 
 .(39، صفحة 5443) عبد المطمب أميف القريطي،  االجتماعية والثقافية.

 المعوؽ حركيا: -/2-1

إعاقة في حركتو ينظر الى الشخص المعوؽ حركيا عمى أنو ذلؾ الفرد الذي لديو     
و أنشطتو الحيوية نتيجة فقداف أو إصابة في مفاصمو و عظامو مما يؤثر عمى وظائفو 
 العادية، و تعد اإلعاقة الجسمية مف المظاىر األساسية لإلعاقة الحركية بصفة عامة.

 و       و مف لديو عجز في الجياز الحركي أو البدني بصفة عامة كالكسور و البتر  -
 و     مراض المزمنة مثؿ شمؿ األطفاؿ، و الدرف، و السرطاف و القمب أصحاب األ

 (54، صفحة 5434)السيد فيـ عمي محمد،  المقعديف و غيرىـ.
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المعوؽ جسديا ىو الشخص غير القادر عمى الحركة بسيولة و يحتاج إلى مساعدة  -
ابات الدماغ أثناء الطفولة أو التشوه الوالدي لألطراؼ األخريف، و يكوف راجعا إلي إص

 أو فقداف وظيفة مف وظائؼ األعضاء الجسدية.

أو    يجة فقداف أو خمؿ ػاطو الحيوي نتػركتو و نشػوؽ في حػىو الشخص الذي تع -
عاىة أو مرض أصاب عضالتو أو مفاصمو أو عظامو بطريقة تحد مف وظيفتيا 

 عمى تعميمة و إعالتو لنفسو.العادية، و بالتالي تؤثر 

ىو الذي يعاني مف قصور فسيولوجي سواء أكاف وراثيا أـ مكتسبا يحوؿ دوف قيامو  -
بالعمؿ، أو أف يتولى أموره بنفسو، أو يحوؿ دوف إشباع حاجاتو األساسية، بما يتناسب 

 و المرحمة العمرية التي يمر بيا.

حركيا و ما ىي اإلعاقة الحركية أو التعريفات التي تصدت لتحديد مف ىو المعوؽ  إف
في زوايا   و مع اختالفاػيرىا، يرى أنػيا، و غػالجسمية، و التي أورد المؤلؼ بعضا من

 الرؤية إال أنيا ركزت عمى الجوانب التالية:

مف     المعوؽ حركيا ىو الذي يعاني مف إعاقة تمثؿ قصورا أو نقصا في وظيفة  -3
أحد أجيزة الجسـ مثؿ الجياز العصبي أو العضمي أو وظائؼ الجسـ التي تنتمي إلى 

 المفصمي.

 المعوؽ حركيا ىو الشخص الذي ال يستطيع القياـ بوظائؼ الحياة اليومية العادية. -5

المعوؽ حركيا ىو الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة األخريف، ألنو ال يمكنو  -1
)السيد فيـ عمي محمد،  بسبب عجزه أو قصوره العضوي مف تدبر أمور حياتو بمفرده.

 .(53، صفحة 5434
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 المفاهيم التصنيؼ الدولي لإلعاقة الحركية: -/2-2

 اإلعػػػػػػػػاقة العجػػػػػػػػػػػز الػػخمل أو القصػػور
 عمى مستوى المجتمع. .عمى مستوى الشخص .عمى مستوى العضو

عالقة الشخص المعوؽ/ 
        .المجتمعالعاجز مع 

رجؿ متورة / عجز أو  -
قصور في طرؼ مف 

 .األطراؼ

صعوبة عبور األراضي 
غير المستوية الدرجات، 

 .المنحيات

 غير فعاؿ اقتصاديا

العمى في احدى العينيف و 
الرؤية الجزئية في العيف 

 .األخرى

صعوبة رؤية الكتابة عمى 
 .الصفحة

يوصؼ مف قبؿ المدرسيف 
أعمالو بأنو طالب ضعيؼ، 

 .مبتورة
شمؿ ثنائي ) مف الطرفيف( 

 .في األطراؼ السفمى
صعوبة في المشي حتى 

 .عمى األراضي المستوية
عدـ القدرة عمى الذىاب 
لممدرسة، و التنقؿ داخميا 

 .حتى في حالة أخذه إلييا
ضعؼ في الحديث بطالقة 

 .التمعثـ و التيتية –
الحديث في وسط  صعوبة

جمع مف الناس، و توصيؿ 
 .المعنى مف خالؿ الحديث

غير منضـ لمنشاط 
االجتماعي في العمؿ، 

 .المشاركة انخفضت
فقد سمعي متوسط في 
إحدى األذنيف و فقد سمعي 

 .كامؿ في األذف األخرى

صعوبة في فيـ المحادثات 
 .الكالمية

لـ يعد األصدقاء القدامى 
تقدة يزورونو ، العالقات مف

. 
صعوبة في قراءة و فيـ  .تخمؼ عقمي متوسط

عالمات الشوارع والخرائط 
 .و األشكاؿ البسيطة

فاقد لوجيتو لكؿ ما تائو و 
يحيط بو مف أمور جديدة، 
إال إذا تـ توجييو مف قبؿ 

 ر.شخص أخ
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نقص أو فصور في 
 .الحنجرة أو الحمؽ

 
 

حديث محدود و قدرة 
محدودة عمى إخراج كالـ ) 

 حديث (

 .ليس لو وظيفة، ال يعمؿ

تغير حقيقي في إدراكو 
 .لنفسو و لما حولو

صعوبة في لبس المالبس 
 .و خمعيا

غير مندمج اجتماعيا، 
مشاركتو محددة و مقيدة 
في األنشطة االجتماعية 

 .العادية
خمؿ في التماسؾ و ضبط 

 .النفس
مشاكؿ في الصحة 

 .الشخصية
غير قادر عمى تحمؿ 

االعتماد عمى الذات، و 
االعتماد عمى األخريف 

 .لفترات طويمة 
 

       يوضح أمثمة لمفاهيم التصنيؼ الدولي لمخمل أو القصور  :( 11رقم ) جدول
 و العجز و اإلعاقة و األكواد الخاصة بها.

و عمى األخص ال يعكس نتائج المرض بشكؿ تاـ،  النموذجيتضح أف  سبؽمما      
األمراض طويمة األجؿ إذ إف الشخص المريض تطرأ عميو تغيرات في وظائفو الروتينية 
و أدواره االجتماعية، فإذا استمرت ىذه التغيرات مدة طويمة، أو كانت شديدة بشكؿ 

نتائج مزمنة أو غير قابمة لمعالج، و قد ال تتعمؽ كمية بالمرض نفسو، كاؼ، فقد تظير 
و مشاكؿ الحدود  تذر باإلعاقة، و في مشاكؿ التدرج   التي عاده ما ت فبالتصنيؼ قدر

بيف اإلعاقة، و الخمؿ، والتي ليا اىمية خاصة في مجاؿ العجز العقمي .كما انو ال 
يتضمف الجوانب االجتماعية والثقافية الموجودة بالضرورة في العجز والخمؿ ومف ىنا 
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يد الوصؼ العاـ لمتغييرات في جاءت اىمية اضافة بعد جديد حتى يمكف تحد
وفي االدوار االجتماعية التي تصاحب الوصؼ المرضى او الحادثة او  ،الوظائؼ

-59، الصفحات 5449)السيد فيمي عمي محمد،  ذلؾ. او ما شابوالحالة الوراثية 
58) 

  :أسباب اإلعاقة الحركية -/3

العديد مف األسباب المؤدية إلى اإلعاقة الحركية سواء أكانت ىذه األسباب  ىناؾ    
  :مكتسبة أي مستمدة مف البيئة أو مف الوراثة ومف ىذه األسباب

  نقص األوكسجين عن دماغ الطفل: -/3-1

سواء أكاف ىذا الطفؿ في مرحمة ما قبؿ الوالدة أو أثنائيا أو بعدىا ألف ذلؾ يؤدي     
 .إلى الشمؿ

 العوامل الوراثية:  -/3-2

أي خمؿ في الكروموسومات ينتقؿ مف اآلباء إلى األبناء حيث يحدث ىذا الخمؿ    
 2-3 .إعاقة جسدية لدى الطفؿ حديث الوالدة

 :عامل الريزوس -/3-3

  (  (R Hنعني بو اختالؼ دـ األـ عف دـ الجنيف. 
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 الخداج:  -/3-4

ووالدة أطفاؿ الخداج تعني عدـ اكتماؿ نموىـ وذلؾ بسبب والدتيـ قبؿ اكتماؿ     
 (25، صفحة 5442)صالح حسف الداىري،، المدة الزمنية. 

 أسباب ما قبل والدة الطفل:  -/3-5

تعرض الجنيف لمعدوى الفيروسية والبكتيرية كالجذري، التياب الكبد الوبائي،  مثؿ    
أو االستعماؿ              ري، كذلؾ تعرض الجنيف لإلشعاعاتالحصبة األلمانية والزى

دماف المخدرات، كما أف سف التغذية وانعداـ الرعاية أثناء  السيئ لألدوية والتدخيف وا 
ات مشوىة. األـ الحامؿ لو عالقة احتمالية لحدوث الحمؿ قد تفسح المجاؿ لوالد

  .اإلعاقة، وكثرة الحمؿ المتعاقب لألميات مع سوء

 أسباب أثناء الوالدة:  -/3-6

كالوالدة العسيرة التي تعرض الطفؿ لإلصابة في الوالدة يؤدي أيضا إلى إصابة      
إلى اختناؽ  دماغ الطفؿ. الجياز العصبي، وأيضا وضع المشيمة الذي قد يؤدي

الجنيف، استخداـ المالقط باإلضافة إلى األمراض المرتبطة بالوالدة وسوء التغذية 
وخاصة بالنسبة لألطفاؿ يؤدي إلى اضطرابات في عممية التمثيؿ الغذائي في خاليا 
المخ. الصغار يعد عامال مف عوامؿ التعرض لإلعاقة، كما أف الوالدة الطويمة أو 

 .سريعالطمؽ ال

  أسباب ما بعد الوالدة:  -/3-7

تعد الحوادث مف األسباب التي تؤدي إلى إصابة األطفاؿ بالتمؼ المخي عالوة     
 عمى اإلصابة في األطراؼ في منطقة الرأس واإلصابات أو بعض األمراض العصبية
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الجسمية المباشرة، كذلؾ قد يتعرض عدد مف األطفاؿ لنوع مف العجز الدائـ نتيجة  و
  .لمعدوى

 :األمراض الجسمية الحركية غير المعدية -/3-8 

، والشمؿ الناشئ عف        وترجع ألسباب بيئية مثؿ انزالؽ الغضروفي والروماتيـز
الحوادث أو السكتة الدماغية ... الخ، وحوادث الطريؽ والمرور، حوادث العمؿ 

 (12-12، الصفحات 5449محمد،  ) السيد فيمي عمىوالحوادث المنزلية. 

 تصنيؼ اإلعاقات الجسمية و الصحية: -/4

إف اإلعاقات الحركية عديدة و متنوعة، و أسبابيا عديدة و متنوعة أيضا، فقد      
و   تكوف خمقية أو مكتسبة أو بسبب أمراض و قد تحدث قبؿ الوالدة أو أثنيا أو بعدىا

ر، و غير ذلؾ مما سيمي ذكره، و ىي تصب بعضيا قد يكوف راجعا لكسور أو ضمو 
 عدة أجيزة مف أجيزة الجسـ.

و تعتبر فئات األفراد المعاقيف جسميا و صحيا فئات غير متجانسة و ذلؾ بسبب 
و    التنوع الواسع في طبيعة و مستوى اإلصابة في كؿ فئة مف فئات المعاقيف جسميا 

الجسمية و الصحية حسب موقع صحيا، و عمى أية حاؿ فإنو يمكف تقسيـ اإلعاقات 
 :االتياإلصابة أو األجيزة المصابة عمى النحو 

 :إصابات الجهاز العصبي المركزي -/4-1

 الشمؿ الدماغي. -

 إصابة الحبؿ الشوكي. -

 الصرع. -
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 استقساء الدماغ.  -

 شمؿ األطفاؿ. -

 تصمب األنسجة العصبية. -

 إصابات الهيكل العظمي: -/ 2 -4

 األطراؼ.تشوه وبتر  -

 التياب الورؾ. -

 عدـ اكتماؿ نمو العظاـ.  -

 التياب العظاـ. -

 الخمع الوركي الوالدي. -

 التياب المفاصؿ. -

 التياب المفاصؿ الرثياني. -

 شؽ الحمؽ و الشفة. -

 ميالف و انحراؼ العمود الفقري. -

 إصابات العضالت: -/4-3

 ضمور العضالت. -

 الشوكي.انحالؿ و ضمور عضالت النخاع  -
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 إصابات الصحية: -/4-4

 األزمة الصدرية أو الربو. -

 إصابات القمب. -

 (93-94، الصفحات 5433)السيد فيـ عمي محمد،  متالزمة داوف. -

 التأهيل:مفهوم  -/5

التأىيؿ بمعناه الشمولي يعني تطوير و تنمية قدرات الشخص المصاب لكي  أف    
كما ويشمؿ مفيوـ التأىيؿ مساعدة الشخص عمى  ،متكيفايكوف مستقال و منتجا و 

والعجز مف آثار نفسية أو اجتماعية وقد  .تخطي اآلثار السمبية التي تخمفيا اإلعاقة
( إلى أف التأىيؿ عممية تيدؼ إلى تقدير القدرات النافعة لدى 3824) "هاممتون"أشار 

( إلى 3882) " لقريوتيا "يشير  ومنيا. الفرد المعوؽ وتنميتيا وتوظيفيا أو االستفادة 
أف التأىيؿ يمثؿ مجموعة مف الجيود واألنشطة والبرامج المنسقة والمنظمة والمتصمة 

إعادة تدريبيـ لمساعدتيـ عمى مواجية مشكالتيـ التي تقدـ لألفراد بقصد تدريبيـ أو 
   الجسمية أو العقمية أو النفسية أو التعميمية

( التأىيؿ بأنو تمؾ العممية 3881)وعرؼ الزعمط في كتابو التأىيؿ الميني لممعوقيف 
مف     المنظمة المستمرة التي تيدؼ إلى إيصاؿ الفرد المعوؽ إلى أعمى درجة ممكنة

 .النواحي الطبية واالجتماعية
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 أنواع التأهيل: -/ 5-1

 التأهيل الطبي: -/ 5-1-1

جزء مف عممية التأىيؿ الشامؿ و ىو جزء بالغ األىمية، فمف خاللو نتعرؼ  ىو     
عمى الشكؿ النيائي لمحالة المرضية تقريبا، و التي عمى أساسيا تبني خطة العالج 
سواء أكانت عالجا بالجراحة أـ بالعقاقير أـ عالجا طبيعيا، و غير ذلؾ. و ىذا النوع 

رى، ألنو ال يمكف التعامؿ مع المعوؽ حركيا ما لـ مف التأىيؿ يبدأ أوال ثـ أنواع األخ
فقد تكوف الحالة شديدة ثـ بعد  نستقر عؿ طبيعة الحالة أو الشكؿ النيائي ليا تقريبا،

التدخؿ الطبي يمكف التخفيؼ مف حدتيا أو تعدييا إلى أقصى حد ممكف. كذلؾ كمما 
عوؽ مادامت حالتو تسمح كاف التدخؿ الطبي مبكرا، أمكف تغير أمور كثيرة في حالة الم

و التأىيؿ الطبي يسعى كي يساعد الفرد عمى أف يكوف في أحسف حالة أو  بذلؾ طبيا.
خؿ الطبي، فمثال الشخص الذي يضطر لبتر قدمو أو ساقو سواء أكاف دوضع بعد الت

البتر اختياريا أـ إجباريا، يكوف عمى الطبيب البتر حفاظا عمى حياة الفرد، ثـ فترة مف 
ج الطبيعي، ثـ استخداـ جياز تعويضي بديؿ لمجزء المبتور حتى يتمكف مف العال

السير مرة أخرى، صحيح أنو لف يعود كما كاف، لكنو األفضؿ بالنسبة لو، بدال مف أف 
 يبقى مقعدا مدى الحياة. 

لما كاف التأىيؿ الطبي يبغي أف يسترد الفرد جزءا مف األداء الحركي الذي كاف     
مف    حدوث اإلعاقة الحركية، و الذي يكوف ىدفو في النياية تمكف الفرد يقـو بو قبؿ 

السير و لو بأدوات مساعدة أو الجموس بعد الشمؿ الكامؿ أو شبو الكامؿ أو الشمؿ 
النصفي، أو االستخداـ النسبي لعضو مف أعضاء الجسـ كاف معطال و فاقدا لوظيفتو 

ـ برعاية نفسو إذا استطاع أو أف يعود الحركية، و كؿ ىذا كي يستطيع الفرد أف يقو 
 ىكذا.و و مف أعضاء سميمة بما تبقى لدي لممارسة الحياة



   الحركية.اإلعاقة                                         الفصل األول :                        
                                           

 
27 

 

إجراء اضطراري او اختياري و  :"لذا يضع الباحث التعريؼ التالي لمتأىيؿ الطبي  ىو
ىدفو تخفيؼ حالة المعوؽ حركيا عف طريؽ إصالح أو تعديؿ نسبة العجز الحركي 
لديو، بما يمكنو مف ممارسة حياتو الطبيعية و اال يكوف عالة األخريف قدر المستطاع 

 و بما تسمح بو حالتو".

 أىداؼ التأىيؿ الطبي: -

 ي تكمف فيما يمي:يرى الباحث أف أىداؼ التأىيؿ الطب   

مساعدة الفرد عمى اف يمارس حياتو و فؽ ما تبقى لو مف أعضاء سميمة لـ  -3
 يصبيا العوف الحركي.

 إعداد أجيزة تعويضية يكوف مف شأنيا التقميؿ مف نسبة العجز الحركي. -5

إلى األسموب  و كؿ مف يتعامؿ مع المعوؽ حركي  إرشاد المعوؽ حركيا و أسرتو  -1
 ذي يتناسب و نوع العجز الحركي لدى المعوؽ.األمثؿ ال

       منع اإلعاقة الحركية مف التفاقـ عف طريؽ الجراحي أو غيره الذي يسعى -0
 إلى إصالح أو تعديؿ و تحسيف مقدار العجز لدا المعوؽ.

و ضع تصور نيائي لمحالة المرضية يبدأ بعده القياـ بأنواع الػتأىيؿ األخرى مثؿ  -2
 سي و االجتماعي و غيره.التأىيؿ النف

تبصير المعوؽ ذاتو بحالتو و الدور المطموب منو كي يحافظ عمى ما تبقى لديو  -2
 مف اعضاء سميمة و بالتالي سالمة صحتو الجسدية ككؿ.
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في    إرشاد المعوؽ أو مف ييميـ أمره إلى األنواع العالجات األخرى التي تسيـ  -7
 انعكاس أو تأخير.الحفاظ عمى حالة المعوؽ حركيا دوف 

إرشاد المعوؽ و مف ييمو أمره إلى التخصص الطبي الذي يمكف أف يسيـ يشكؿ  -9
مباشر أو غير مباشر في مساعدة المعوؽ حركيا مثؿ تخصص العظاـ أو األعصاب 

 (90-91، الصفحات 5434)السيد فيـ عمي محمد، أو العالج الطبيعي. 

 التأهيل النفسي لممعوقين لممعوقين حركيا: -/5-1-2

التأىيؿ النفسي يمثؿ جانبا مف جوانب عممية الػتأىيؿ الشاممة و التي تتضمف       
التأىيؿ الطبي و األسري و االجتماعي و الميني... و غير ذلؾ. و بالرغـ مف أنو 

س كالتأىيؿ الطبي الذي يمثؿ جانبا مف تمؾ جوانب، إال أنو ليس كأي تأىيؿ، فيو لي
ييدؼ في األساس الى التدخؿ الجراحي، أو التدخؿ بأي أسموب نت األساليب الطبية 

أو    األخرى مف أجؿ تحسيف أو تعديؿ حالة المعوؽ حركيا كأف يساعده عمى المشي 
و ىو   يعد لو جيازا طبيا يناسبو في الحركة و التنقؿ حسب إعاقتو الحركية و درجتيا

و      أىيؿ االجتماعي الذي يكوف التعامؿ فيو مزدوجا ما بيف المعوؽ ليس كالت
في       المجتمع، فمكؿ منيما دور يؤديو و لكؿ منيما دور عميو القياـ بو، و بالمثؿ 

التأىيؿ األسري الذي نعتمد فيو أساسا عمى األسرة مف حيث األدوار المطموبة منيا كي 
 الوجو األمثؿ .... و ىكذا.تقـو بدورىا مع المعوؽ حركيا عمى 

ووجو االختالؼ ىنا أف التأىيؿ النفسي يتعامؿ مع اإلنساف مباشرة و دوف وسيط      
وىذا اإلنساف مريض، و مرضو ليس كأي مرض، إنو معوؽ حركيا واإلعاقة الحركية 
ليا عدة صور تتنوع ما بيف البسيط و الشديد، فقد تكوف شمال في ساؽ أو قدـ وقد 

ركة تماما، في األولى يمكنو باستخداـ العكاز أو تكوف شمال رباعيا أقعد الفرد عف الح
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أية و سيمة أخرى، و لكنيا حركة ناقصة تفرض عميو قيودا رىيبة ذات أثر نفسي 
شديد، و الثانية حدث عنيا و ال حرج، فالقعود كامؿ لدرجة أنو قد ال يمكنو حتى أف 

 يمد ليشرب كوب ماء بجواره.

تبايف درجة اإلعاقة و وقت حدوثيا، فيناؾ و الػتأىيؿ النفسي لممعوؽ حركيا ي    
تأىيؿ لمعوقيف حركيا و لدوا و اإلعاقة تالزميـ العمر كمو، عاشوا معيا و عاشت 
معيـ، يراقبوف اقرانيـ منذ صغرىـ و ىـ يمرحوف، يتنقموف ىنا و ىناؾ و ىؤالء ال 

ما تقبميا حراؾ، و اف تحركوا فيناؾ قيود، و أية قيود!!!، لكنيـ درجوا عمييا، و رب
و ىـ األصعب مف وجية نظر  –البعض و ربما ال، و ىناؾ تأىيؿ لمعوقيف حركيا 

وف الدنيا حركة يتجولوف ىنا و ىناؾ، يضربوف في األرض لعبا أو ؤ كانوا يمم –الباحث 
  (92، صفحة 5434)السيد فيـ عمي محمد، بحثا عف رزؽ، 

 برامج التأهيل لألفراد المعوقين جسميا و صحيا: -/5-2

يندرج تحت بند البرامج العالجية و التربوية لألفراد المعوقيف جسميا و صحيا ما     
(. و يقصد بيا تمؾ  Rehabilitation Programsيطمؽ عميو برامج التأىيؿ ) 

لى أقصي حد البرامج التي تعمؿ عمى تنمية و مساعدة الفرد المعوؽ عمى النمو إ
ممكف مف النواحي الجسمية و العقمية و التربوية و المينية، و تتضمف برامج التأىيؿ 

 البرامج األتية:

 : التأهيل الطبي -/5-2-1

و ذلؾ   يقصد بذلؾ تأىيؿ األفراد المعوقيف جسميا و صحيا مف الناحية الجسميةو      
تخداـ المساج العالج الطبيعي، مف خالؿ تزويدىـ باألطراؼ الصناعية المناسبة، أو اس
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لمذي يعاني مف االـ جراء اإلصابة استخداـ المساج و التدليؾ، و العالج بالماء لبعض 
 حاالت اإلعاقة.

 التأهيل المهني: -/5-2-2

و يقصد بذلؾ تأىيؿ المعاؽ جسميا و صحيا مف الناحية المينية، و ذلؾ مف خالؿ    
 إيجاد فرص العمؿ المناسبة لو.تدريبة عمى مينة ما ثـ العمؿ عمى 

 التأهيل االجتماعي: -/5-2-3

    و يقصد بذلؾ تأىيؿ المعاؽ جسميا و صحيا مف الناحية االجتماعية، و ذلؾ    
                التكيؼ االجتماعي، و يعتبر العالج بالعمؿ مف خالؿ مساعدتو عمى 

 (Occupational Therapy  مف البرامج االجتماعية ) التي تعمؿ عمى تنمية ما
تبقي لدى الفرد مف القدرات عقمية و جسمية تمكنو مف القياـ بعمؿ ما، و بالتالي 

، صفحة 5433)مصطفي نوري القمش،  مساعدتو في عممية التكيؼ االجتماعي.
340) 
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 خالصة:

أنواعيا كالشمؿ الدماغي والبتر والشمؿ اإلعاقة الحركية المكتسبة بمختمؼ       
النصفي وغيرىا، تنعكس عمى الشخص المعاؽ عمى عدة مستويات النفسية منيا 

التأىيؿ  يستدعي الرعاية الخاصة عف طريؽ التكفؿ النفسي و . واالجتماعية، مما
 .الميني و الدمج االجتماعي الجسدي و

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ـل الثانيالفصـ  

 

 

.ـكـدليــــالــــت  
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 تمييد: -

 ألغمبالتدليك احدى وسائل العالج الطبيعي السيمة المؤثرة التي يمكن      
وىي قائمة اساسا عمى االحساس  ،في وقت قصير بإتقانمارستيا ماالشخاص تعمميا 

 .تحتاج الى اي تجييزات خاصة الفطري الممتع المريح بالمالمسة وال

التدليك في حد ذاتو وسيمة جيدة لممساعدة لمتخمص من بعض المتاعب الصحية  و
ومغض البطن  ،ومتاعب الدورة الشيرية ،الصداع ،الشائعة مثل حاالت التوتر النفسي

 ر التدليك وسيمة ميدئة طبيعيةان االبحاث الطبية الحديثة تعتب .وغير ذلك

تعمل عمى استرخاء العالت وتيدئة ضربات القمب السريعة وخفض  فحركات التدليك
او      وقد وجد ان ىذا االسترخاء  وصفاء الذىن المضطرب ... ضغط الدم المرتفع
كما انو يوفر الى حد كبير  ،تبر دعامة اساسية لمصحة والحيويةالمفعول اليادئ يع

     بمعنى س صحيح تماما.الوقاية من االصابة بالعديد من المتاعب الصحية والعك
ان التوتر النفسي والجسمي او العضمي يعد عامال ميما ومساعدا عمى االصابة 

      .بالعديد من المتاعب الصحية

يان وبال قصد وكذلك التدليك يعد وسيمة طبيعية مسكنة نستخدميا في الكثير من االح
 .عادة لتسكين الموضع
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 لتدليك:مفهوم ا -/1
عرف التدليك من قديم االزل والزمن البعيد وكان لو دوره الفريد في عالج  الكثير    

وقديما من االصابات واالمراض  وىو جزء ال يتجزأ من منظومة التدريب الرياضي 
حيث لم يكن ىناك البديل في العالج وعرفو البعض عمى انو اقدم الطرق استخدم 
وزيادة القدرة البدنية عمى االداء واالرتقاء ي ويستخدم بيدف التحسين الجسمان العالجية

 السريع لمكفاءة البدنية والمحافظة عمى ىذه القدرة لفترة اكبر ان امكن حتى انو يستخدم
الفعال لالشتراك في  ولألعدادحتى االن في التخمص من االالم الحادة والمزمنة 

كبرى في جميع مراحل ىمية المسابقات وايضا لمكافحة التعب والخمول وىو ايضا لو ا
 .التدريب

        كما تعرف االنسان منذ القديم عمى عممية التدليك بدون ان يفقد صيغتو     
 في العصور الحديثة أي ان وجوده البد منو وضروري في عالج العديد من االمراض.

(paul biedermann ،1981 99، صفحة) . 

خاص في ارتخاء وراحة عضالت  تأثيرالتدليك عرف انو ايضا ما لو من  و     
واغمب االحيان يساعد  .ي راحة االنسان الجسمية والذىنيةالجسم المختمفة وبالتال

وقد تقدم عمم  ،الفيسيولوجيةالالعب او الشخص المصاب في االرتفاع بمستوى قدراتو 
التدليك في جميع انحاء الدنيا كما انشئت اقسام خاصة بو في جميع معاىد اعداد 

ية عظيمة حيث اصبح نة كبيرة واىمفي الدول المتقدمة واصبحت لو مكاالرياضيين 
ضيين في مختمف االنشطة من خطة التدريب الرياضي واعداد الرياجزء ال يتجزأ 

 .الرياضية

يستخدم لوصف مجموعة من الحركات  عمى انو مصطمح عممييعرف التدليك و     
عمى اجيزة الجسم المختمفة وخاصة  التأثيراليدوية عمى انسجة الجسم المختمفة بيدف 
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من كممة ماسين وتعني  نشأتكممة مساج قد  و الجياز الدوري والعضمي والعصبي.
)اسامة  خدام اليدين.اليدين وبالطبع فان االستخدام االمثل لممساج يكون عن طريق است

  (22، صفحة 1999رياض، 

 التأثيرة من االساليب المستخدمة بيدف عوالتدليك ايضا يعرف عمى انو مجمو     
الميكانيكي المتقن مثل المسح والضغط واالىتزاز المباشر عمى سطح الجسم بواسطة 

 .لمتدليك ان يكون موضعيا االيدي او االجيزة وايضا في الماء او اليواء ويمكن
 :التدليك انواع -/2
 التدليك المسحي: -1/-2
 السطحي والتدليك المسحي العميق. قسم الى التدليك المسحيوين 
  :التدليك المسحي  السطحي -/2/1/1

 بأحداثلمتخمص من االلم  ويستخدمحيث يكون الضغط ال يكون عميقا بل سطحيا   
 عمى النيايات العصبية. تأثير

 :التدليك السطحي العميق -/2-1-2

البداية لضمان اثره  فالبد ان يكون عميقا في اتجاه القمب مع العودة بخفة الى نقطة    
الوريدية والميمفاوية .ويعتبر التدليك المسحي من االنواع االساسية كما انو عمى االوعية 

البداية لكل نوع من االنواع االخرى والقاعدة االساسية ان يكون في اتجاه القمب في 
طريق الدورة الدموية الوريدية والميمفاوية مع احداث ضغط متعادل عمى طول طريق 

التدليك المسحي عمى زيادة كفاءة الدورة  يساعدببطء. و مع اجراءه  التدليك الحادث
 (Espace_réservé4) وازالة االرىاق العضمي. باألنسجةالدموية وتبادل السوائل 
 (31، صفحة 2914)محمد ابراىيم العامري، 
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 :التدليك العجني -/2-2

تؤدى حركة العجن لتحسين حركة الدورة الدموية بالعضالت وذلك بالقبض عمى      
االنسجة باليد كميا والضغط عمييا في زوايا قائمة تحت االنسجة الرخوة بسحبيا 
وضغطيا وتؤدي ىذه الحركات عمى العضالت او المجموعات العضمية مثل عضالت 

 (LOUIS POUPLOUNERVEZ, 2005, p. 146) الفخذ والساقين .

 التدليك النقري:  -/3 -2

       : نواعأربعة أطريقة غير سميمة ولو يتطمب ميارة خاصة لخطورتو اذا تم ب و    
التدليك النقري  –الممتدة  باألصابعالتدليك النقري  –المثنية  باألصابعالتدليك النقري  -

 النقري بقبضة اليد.التدليك  –التصفيقي 

وفي كل ىذه االنواع السابقة يمزم ثني الذراعين عند المرفق وتباعدىما عن الجسم وثني 
يريا وترك اليدين بالتبادل مع توافق تام مع الخفة الحركية وان تكون الحركة ظالرسغين 

 مع رسغ اليد.

 :التدليك االحتكاكي -/ 2-4

واحد او اكثر  بأصبعاو  باإلبياميتم في المناطق التي يصعب القبض فييا ويؤدى    
وذلك بالضغط الدائري عمى الجزء المراد تدليكو وليذه الطريقة اىمية في تدليك االجزاء 

يستخدم االحتكاك  الخصوص. كما والقدمين عمىالصغيرة من الجسم والوجو واليدين 
 ير واعمى الفخذ.ظطقة القطنية بالعمى من حول المفاصل وكموة اليد
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 :التدليك االهتزازي  -/2-5

يمكن ان يؤدى التدليك االىتزازي بيد المدلك او بواسطة االجيزة الخاصة بو وىي      
وبواسطتيا يمكن ان تؤدى حركات اىتزازية صغيرة بدرجات مختمفة القوى  متعددة،

واكثرىا ما يؤدى بواسطة االجيزة االىتزازية التي تعطي ذبذبات سريعة عمما ان التدليك 
في التدليك الرياضي       اليدوي االىتزازي مجيد جدا ليد المدلك ،لذلك فان استعمالو 

)زينب  ة عدم توافر االجيزة الخاصة بذلك.لي حامحدود جدا اال في بعض االحيان ف
 (55، صفحة 2995العالم ياسر نور الدين، 

 : التدليك االرتعاشي -/2-6

في اتجاه  ارتعاشيوويتم باليد كميا او بجزء منيا مع ثناء المرفق وعمل حركة      
عمودي عمى العضمة او الجزء المراد تدليكو بخفة ورشاقة وتجنب الضغط ،كما يتم 

االرتعاشي  لمتدليك وثر انتشارا حاليا نظرا لسيولتيا. ادارتو بطريقة كيربائية وىي االك
 وإلزالةزيادة كفاءة الدورة الدموية  و ،االسترخاء لمعضالت المتصمبة :فوائد منيا

)حياة عياد وروفائيل صفاء الخربوطي،  ي )تراكم حمض المبن(.االرىاق العضم
 (89، صفحة 2993

  :التدليك المائي في المجال الرياضي -/2-7

صبح التدليك المائي يستخدم في المجال الرياضي بشكل كبير كما اصبح يستخدم ا   
 المباراةويمكن استخدام التدليك المائي قبل بدء  .االخيرة الى جانب السونافي السنوات 

ه ذفي ى و         .يدف التخمص من التعب بعد التسخينب .دقيقة 39او السباق بفترة 
 19 - 7تستمر جمسة التدليك من  و، % 38-36الحالة تكون درجة حرارة الماء من 

 .دقائق



.التدليك                                                  الفصل الثاني:                          
. 

38 
 

ك المائي يختمف تبعا فان استخدام التدلي 1986 "دوبروفسكي" بناء عمى دراسة  و 
رياضي ودرجة التعب والعمر الرياضي والحالة الوظيفية لم الختالف نوع التخصص

يستخدم التدليك المائي بمعدل جمستين في االسبوع بينما تكون قوة  وعادة ما .والجنس
-199بمقدار شاط الرياضي بحيث تكون لمسباحين اندفاع ضغط الماء تبعا لنوع الن

لمتسابقي الدرجات  و 2كجم/سم399-159ولممصارعين من  2كجم/سم 1599
  2كجم/سم399-159ولالعبي مختمف العاب  الكرة  2كجم/سم159-349

 البارومتري: التدليك -/2-8

يستخدم التدليك البارومتري لزيادة سرعة االستشفاء بعد التدريب والمنافسة         
وتعتمد طريقة التدليك البارومتري اعتمادا عمى اجيزة خاصة تقوم بتشكيل قوة ضغط 

وىذه القنوات مصممة بحيث تسمح بتشكيل  .ألي جزء من الجسماو  لألطرافخاصة 
حد االدنى لقوة الضغط داخل القنوات ويبمغ الغوط عمى الجسم التي توضع داخميا ض

ممميمتر زئبق  وال تزيد  779ميميمتر زئبق والحد االقصى ال يزيد عن  599حوالي 
 .درجة مئوية 49ة اليواء عن برجة حرار 

ينشط سريان الدم اثناء التدليك البارومتري في المنطقة المضغوطة والذي يمكن ان 
دقائق ويتم التدرج برفع الضغط مع  4يستمر الضغط فييا من بضعة ثواني الى 

 .ثانية 59-19تمرار فترة الضغط من اس

 التدليك بتفريغ الهواء: -/2-9

يستخدم لمتدليك بتفريغ اليواء جياز خاص يقوم  عمى مبدا رفع وخفض اليواء      
ويتكون من ضاغط لميواء ومضخة بحيث يتم ضغط اليواء عند حركة الضاغط 
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عمى    وسحب او ضخ  اليواء عند سحب الضاغط ،وتتحدد درجة ضغط اليواء بناء 
 (67، صفحة 2919)عبد الرحمن عبد الحميد زاىر،  مفتاح خاص لضبطيا .

 :االسس الصحية لمتدليك -/3
 :غرفة التدليك -/ 3-1

جيد التيوية واالضاءة او تكون مساحة يجب ان تكون غرفة التدليك في مكان جاف    
 :يمي وتحتوي الغرفة عمى ما ،ر مربعمت 18الغرفة 

    9،5 رتفاعياا و ،متر 6-5وعرضيا من  ،متر 2- 1،8منضدة التدليك طوليا  -
 .متر 9،7-

جيزة التدليك أ البيضاء والمناشف النظيفة والصابون والبودرة و لحفظا لالطيدوالب  -
 مزمات التي تستخدم اثناء التدليك .وغيرىا من المست

ومراىم واربطة  ية تحتوي عمى شاش وقطن وكحول نقىاالول لإلسعافاتصيدلية  -
 .ضاغطة

  .الساخنة حوض بو صنبور لممياه الباردة و - 

  .تكون ارضية الغرفة من الخشب -

في  69درجة مئوية وال تزيد نسبة الرطوبة عن  22-29درجة حرارة اليواء من  -
  .المئة

يفضل وجود ساعة او ساعة رممية وكذلك ساعة ايقاف وجياز لقياس ضغط الدم  -
خفيفة ويجب ان يكون  موسيقىودينامومتر لقياس قوة القبضة وجياز تسجيل لسماع 

 .المكان ىادئ
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  :الرياضي -/ 3-2

 .دشا ثم يجفف جسمو جيدا يأخذيجب عمى الرياضي قبل التدليك ان  -

 او التدليك كثافة الشعر يمكن التدليك فوق غطاء من القماشفي حالة زيادة  -
 .باستخدام الكريم

  كامل ويتحقق ذلك  يجب ان تكون العضالت التي يتم تدليكيا في حمة استرخاء -
 من خالل اتخاذ االوضاع السميمة اثناء التدليك.

 :المدلك -/3-3

الجيد المبذول خاصة يجب عمى المدلك ان يتمتع بمياقة بدنية عالية لتحمل  -
 لعضالت الرقبة واسفل الضير والوقوف لمدة طويمة .

 .فيسيولوجي وطرق التدليك المختمفةيجب ان يكون ممما بعمم التشريح وال -

   :مفهوم االستشفاء -/4

ان االستشفاء  لتعريف مصطمح االستشفاء يذكر 1982في محاولة من يسيس     
مصطمح عام  يستخدم بمعنى استعادة تجديد مؤشرات الحالة الفيسيولوجية والنفسية 

اداء نشاط معين   تأثيربعد تعرضيا لضغوط   زائدة او تعرضيا  تحت  لإلنسان
ويمكن قياس او تقدير ىذه الحاالت موضوعيا من خالل قياس ىذه المؤشرات النفسية 

 والفيسيولوجية .

 بيذايقصد  و طمح االستشفاء عدة مصطمحات اخرى  مثل "اعادة التجديد"ويرتبط مص
المصطمح الجان الفيسيولوجي لعممية االستشفاء بمعنى استعادة المستويات 
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نشاط معين  بينما  تأثيرالفيسيولوجية العادية التي تعرضت لضغوط او تغييرات تحت 
 . regeneratinيرتبط مصطمح 

يرتبط منيا من  المستويات النفسية الى طبيعتيا  خاصة ما بمعنى التجديد باستعادة 
فيقصد بو الشفاء من االصابة او االمراض التي  التأىيلاما مصطمح  .المزاجيةالناحية 
 .تكون نتيجة التدريب الزائد غالبا ما

وبصفة عامة فان االستشفاء الفيسيولوجي والنفسي كمييما متساويان في اىمية  وقاية 
، صفحة 1999)ابو العالء عبد الفتاح،  .السالبة لمتدريب الزائد لتأثيراتا الرياضي من

19) 

  :همية االستشفاءا -/5

اصبحت مشكمة االستشفاء في التدريب الرياضي الحديث  ال تقل اىمية عن حمل     
عمى            لمتأثيرالتي يستخدميا المدرب  الرئيسيةالتدريب ذاتو الذي يعد الوسيمة 

يمكن الوصول الى  ال الرياضي بيدف االرتفاع بمستوى االداء واالنجازات الرياضية و
النتائج الرياضية العالية اعتمادا عمى زيادة حجم وشدة حمل التدريب فقط وبدون 

دريب وفي مصاحبة عمميات االستشفاء لمتخمص من التعب الناتج عن اثر حمل الت
كثير من االحيان يؤدي الرياضي حمال تدريبيا بالرغم من عدم التخمص بدرجة كافية 

 إلىمن التعب اناتج عن الحمل البدني السابق  وغالبا ما يسبب ذلك وصول الرياضي 
العظمي ( ويمكن ان يصاب  العضمي ، الجياز الحركي )العصبي مرحمة اجياد

المختمفة ويحدث ىذا عادة في  باألمراضصابة الرياضي بحاالت ضعف المناعة واال
معمر العممية ومدى مالءمتيا ل لألسساة عدم تنظيم عمميات التدريب وفقا يح

 .والخصائص الفردية لمرياضي
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 :خصائص وانواع عمميات االستشفاء -/6

في التدريب الرياضي الحديث اصبح يعتمد عمى  التدريبةو الجرعات  تكراراتالان     
ان يكون توقيت تكرار التدريب بحيث ال تكون عمميات االستشفاء قد تمت بصفة كاممة 

التدريب السابقة ،وترتبط خصائص عمميات التعب واالستشفاء في  بعد اداء جرعة
 التدريب والمنافسة بعدة عوامل تشمل مايمي :  ظروف

 :السريع االستشفاء -/ 6-1

يقصد باالستشفاء السريع التخمص اوال من التعب الناتج عن اداء التمرين وىذا      
يساعد عمى تقصير الفترات الالزمة لالستشفاء بين التمرينات داخل الجرعة التدريبية 
وبعضيا داخل االسبوع الواحد ،ونتيجة لذلك يمكن زيادة شدة التمرين ات المستخدمة 

الحمل المستخدم خالل فترة زمنية معينة ،مما يساعد عمى زيادة عدد وكذلك زيادة حجم 
الجرعات التدريبية ذات االحمال الكبيرة خالل دورة الحمل االسبوعية .استخدام ىذا 

مع زيادة شدتو خالل  15-1االسموب لالستشفاء يمكن زيادة حمل التدريب بنسبة 
المباشر في تحسين الجوانب الوظيفية  لمتأثيردورات الحمل االسبوعية .ىذا خالفا 

 .الخططية والنواحي الفنية و

  :االستشفاء الخاص -/ 6-2

يقصد بيذا االتجاه توجيو وسائل االستشفاء في اتجاه حاص الى احد االجيزة  و    
الوظيفية بالجسم االكثر مساىمة في تحمل عبء حمل التدريب ،حتى يمكن ليذا 

       مثال  و ،يةالوجو االكمل في الجرعة التدريبية التال الجياز القيام بوظيفتو عمى
 :عمى ذلك الجدول التالي
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جرعة التدريب السابق في االتجاه الخاص  لتأثير تخطيط وسائل االستشفاء تبعا
 (.1984)بالتونف،

 جرعة التدريب السابق تأثير وسائل االستشفاء جرعة التدريب السابق تأثير
 القوة المميزة بالسرعة  حمام دافئ  ىوائي 

 ىوائي  حمام اوكسيجيني  ال ىوائي 
 ال ىوائي  تدليك مائي ىوائي 

 

 .سائل االستشفاء المستخدمةالتنسيق بين جرعتي التدريب وو يمثل مدي  :11جدول

يالحظ في الجدول السابق  مدى التنسيق بين جرعتي التدريب ووسائل االستشفاء 
اداء جرعة التدريب لمقوى المميزة لمسرعة ثم عمل حمام دافئ المستخدمة بينيما ،فبعد 

الجرعة التالية ليكون مركز  أثيرتىدف  لالستشفاء ،وفي نفس الوقت تغير اتجاه و
لمعمل اليوائي ،ثم يمي ذلك جرعة تدريب ال ىوائي وبذلك يكون ىناك فصل بين 

 نيما .نوعيات االحمال التدريبية والوسائل الخاصة لالستشفاء لكل م

  :االستشفاء لمتنشيط -/6-3

بيذا االتجاه استخدام وسائل التنشيط لمرياضي وتحسين شعوره العام  ويقصد    
لم يستكمل التخمص منيا او شفائيا من مخمفات جرعة  تأثيراتوالتخمص من أي 

التدريب السابقة ،ويمعب ىذا النوع من االستشفاء دورا ميما في االنشطة الرياضية التي 
 .تتطمب السرعة والقوة المميزة بالسرعة كالرمي والوثب والعدو وغيرىا
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  :مفهوم العالج الطبيعي ودوره في المجال الرياضي -/7

العالج الطبيعي ىو و استخدام كافة الوسائل الطبيعية في العالج بعد تقنينيا      
     عمى اسس عممية وذلك بعد االصابة او المرض او لموقاية لمساعدة الشخص 

 .لصحي الطبيعي او ما يقرب لمطبيعيعمى العودة الى المستوى ا

 :طرق العالج الطبيعي -/8

طرق العالج الطبيعي تستخدم في عالج الرياضيين فيناك عدة انواع مختمفة من      
من اىميا العالج باستخدام الحرارة او الكيرباء او الضوء او الموجات فوق الصوتية او 
المجاالت المغناطيسية او الكيرومغناطيسية وعدة وسائل طبيعية عالجية اخرى مثل 

 قرون طويمة . :الماء والطمي والتمرينات العالجية والتدليك الذي استعمل منذ

 وغير ذلك من اساليب العالج الطبيعي لعالج اصابات الالعبين .

فمثال ذلك نجد ان مصدر اشعة الشمس تحت الحمراء  وفوق البنفسجية ماىي اال من 
اشعة الشمس اي من الطبيعة .كما ان استخدام الحرارة في العالج ليس بجديد عمى 

في عالج    الدافئة دموا الكمادات الساخنة و االنسان فنجد ان قدماء المصريين قد استخ
 .االالم والكدمات

بل لمرحمة االستشفاء  لإلصابةكما ان البرودة حاليا تستخدم كثيرا فقط في بداية العالج 
 ايضا.

العالج الطبيعي من اقدم طرق العالج المعروفة لمبشرية عمى االطالق واستخدام 
 عمى االنسان .الوسائل الطبيعية في العالج ليس بجديد 
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فنجد قدماء المصريين قد استخدموا الكمادات الساخنة والدافئة وكذلك الباردة وعرفوا 
الى العديد من الوسائل العالج  باإلضافةفوائدىا في عالج االوجاع واالصابات 

في    الطبيعي االخرى وقد وجد مرسوما عمى مقابر المصريين القدماء ما يفيد تفوقيم
 العالج.ىذا المجال من 

فبالرغم من اىمية  لإلصابةويستخدم اخصائي العالج الطبيعي عدة طرق فنية تبعا 
التمرينات العاممة ،فالمعالجون ينصحون باستخدام وسائل العالج الطبيعي االخرى 

 كوسائل العالج الحراري او الكيربائي.

 سجةباألنكما ان التدليك الرياضي وسيمة مثمى عالجية ويستخدم مع االحساس 
الضامة ايضا ميم في عالج الكثير من اصابات  لألنسجةالمصابة ،كما ان التدليك 

االنسجة المرنة وكذلك استخدام احسن وسيمة حرارية تؤدي الى زيادة تدفق الدم 
بالعضالت وزيادة امدادىا بالغذاء مع زيادة كمية االكسجين التي تستيمكو العضالت 

الغذائي عن وقت  التمثيلالتي تزيد من معدل عمميات  في الدقيقة الواحدة ورفع الحرارة
)ابو العالء عبد الفتاح،  فيسيولوجي لموسيمة الحرارية. تأثيرالراحة وغير ذلك من 

 (57-56-55، الصفحات 1999
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 :ةــالصـخ
      كان ىذا الفصل بمثابة االداة الفعالة في تعريف وتحميل التدليك كوسيمة     

 من وسائل العالج الطبيعي ،حيث اجريت محاولة لشرح التدليك من جميع الجوانب
جال الطب واظيار مختمف التعاريف التي تطرق ليا العديد من العمماء والباحثين في م

 .الرياضي عمى مرور الزمن
مما سبق ان التدليك عممية بالغة االىمية في اعادة التأىيل الوظيفي  يتضح جميا  
وسيمة فعالة في التخمص من لعديد المتاعب الصحية التي يعاني منيا المعاق حركيا و 

 مؤىالتو البدنية. وذلك من اجل اعادة ادماجو في المجتمع بشكل يتماشى مع قدراتو و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:انيالبـاب الث  

 .التطبيقيةالدراسة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفـصل األول:

 منهجية البحث

راءاته ــوإج

.الميدانية  
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 منهج البحث:  -/1

يعد اختيار المنيج من أىم الخطوات التي ال يمكن تجاىميا و التغاضي عنيا       
ويتم اختيار المنيج المناسب لدراسة ما حسب طبيعة ىذه   فـي مجال البحث العممي

فئة المعاقين حركيا إحصاء مختمف أنواع التدليك لدى الدراسة ومن خالل طرح ظاىرة 
 و ج الوصفي ىو المناسب إلجراء ىذه الدراسة ميدانيا .. فإن المنيالتأىيميةفي المراكز 

مي أو واستطالع الموقف العم لمشكمةيساعد عمى المعمومات الشاممة حول متغيرات ا
دقيقة وكبقية  ، قصد تحديدىا وصياغتيا صياغة عمميةةاني الذي تجرى فيو الدراسالميد

 ع المعمومات والتأكيد من صالحية أدوات جمعيا.مصادر جم

 عينة البحث: مجتمع و -/2

 :مجتمع البحث  -/2-1

الذين بمغ  تموشنت وفئة أخصائي التدليك عمى مستوي والية عين شمل مجتمع البحث 
أخصائي  (06) أخصائي عمى مستوي الوالية. قمنا بإجراء الدراسة عمى 06عددىم 

 .األخصائيين( بالمئة من عدد 06أي بنسبة )

 البحث: عينة -/2-2

دم ع عند ضروري ألنو األىمية بالغ أساس عن عبارة البحوث في البحث عينة إن 
 المسحية الدراسة يـف استخدم الباحثان عميو و ، كمو البحث مجتمع حصر إمكانية

أخصائي بنسبة  (06)متكونة من  عشوائيا ـان اختياراىا الطالباختار  عينة لالستبيان
  :االتيعمى الشكل  اتوزعو  06%
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 .عينة البحث توزيع يمثل:(11الجدول رقم )

 مجالت البحث: -/3

 المجال البشري:  -/3-1

( أخصائي التدليك عمى مستوي والية عين 06طبقت الدراسة الحالية عمى ثالثين)   
 %06أخصائي أي بنسبة 06تموشنت  من المجتمع األصمي المقدر ب

 المجال المكاني:  -/3-2

 :االستشفائية التالية ان عمى اجراء الدراسة في المراكزلقد قام الطالبان الباحث   

 .بربيع عبد القادر حمام بوحجر االستشفائيالمركز * 

 .*  المركز السياحي العالجي حمام بوحجر

 .الدكتور بن زرجب عين تموشنت مستشفى* 

 (.الحركي الوظيفي* العيادة الخاصة )عيادة أمين لمتأىيل 

 

 األخصائينعدد ـــزركـــــــالم
 60 .بربيع عبد القادر حمام بوحجر االستشفائيالمركز   

 60 .بوحجرالمركز السياحي العالجي حمام 
 06 .تموشنت مستشفي الدكتور بن زرجب عين

 60 .الحركي( الوظيفيالعيادة الخاصة )عيادة أمين لمتأىيل 
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 الزماني: المجال -/3-3

تم جمع المادة الخبرية من مختمف المصادر التي ليا  2602ابتدأ من شير فبراير  -
و      عمى شكل مفتوح استبيانيوصمة مباشرة بالموضوع، وكذا تحضير استمارة 

تم تقديميا إلى األساتذة والدكاترة قسم التربية  مغموقعمى شكل  استبيانيواستمارة 
والتي تم  وآرائيمالبدنية والرياضية لجامعة مستغانم لتحكيميا وأخذ اقتراحاتيم 

 .2602استرجاعيا في نياية نفس الشير أي نياية فبراير 
   .اجـريت الدراسة االستـطالعية فـي االسبوع االول من شير أفريل -
حتى الفترة  60/2602/ 60جاعيا في الفترة الممتدة من واستر توزيع االستمارات  -

06/60/2602. 
 .2602القيام بتفريغ االستمارات والمعالجة االحصائية في بداية شير ماي  -
 أدوات البحث: -/ 4

  عينة الدراسة: -/4-1

أي  ( منيم06( اخصائي تم اختار )06) يتكون المجتمع االصمي لمدراسة من   
  .بصفة عشوائية  %06بنسبة

 المعطيات النظرية والخبرية:  -/4-2

ىي عممية سرد المعطيات والمعارف النظرية المرتبطة بالموضوع وتتماشى وأىداف 
البحث لموصول إلى صيغة عامة تخدم العمل وإليجاد توضيحات لمنقاط الغامضة من 

ئل، خالل االستناد عمى المصادر والمراجع العممية من )كتب، مجالت، رسا
 كذلك ساعد في توضيح الموضوع وكشف جوانبو. و .مذكرات...الخ(

 

 



 الميدانية. هجراءاتإمنهجية البحث و                        :                      األولالفصل 
 

52 
 

 االستبيان:  -/4-3

ول لمحص أداة مالئمة لمحصول عمى معمومات االستقصاءأو  االستبيانيعتبر      
ثالثة  وتشكل اإلستبيان منعمى معمومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين 

 .محاور

 .االستشفائيةالمتعمق باإلمكانيات البشرية و المادية داخل المراكز  :المحور األول

 .الستشفائياالمتعمق بالنوع : المحور الثاني

 وىو التدليك. االستشفاءالمتعمق بأحد أنواع  :المحور الثالث

 الدراسة اإلحصائية: -/4-4

في       ما من عمل يتضمن تحميل و مناقشة أرقام إال ويستعمل اإلحصاء كأداة قوية 
عرف عمى الفروق واالختالفات ما بين األرقام المسجمة، وذلك بكونو وسيمة فعالة ال تال

ا وبما أن بحثنا يتضمن تحميل ومناقشة البيانات باحث االستغناء عنييمكن ألي 
ان عمى بعض القوانين ن الباحثالمجمعة من االستبيانات الموزعة اعتمد الطالبا

 اإلحصائية التالية:

 :النسبة المئوية -/4-4-1

 066  ×عدد التكرارات      

 النسبة المئوية = 

 عدد العينة       
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 :2اختبار داللة فروق التكرار كا -/4-4-2

يعتبر من أىم المقاييس اإلحصائية والذي يسمح لنا بمعرفة مدى وجود فروق  الذي و  
 :التاليةمعنوية في إجابات المربين و المربيات عمى األسئمة ويتم حسابو بالطريقة 

 

مج(كش كم)      المحسوبة  2كا  
كم

 

  .: التكرار المشاىدكش

  .التكرار المتوقع : كم

 .(0-درجة الحرية = )ن

 األسس العممية لإلستبيان: -/5

التي يجب أن تيدف ىذه المرحمة إلى الكشف عن الثقل العممي لالختبارات و     
 س وشـروط عممية تمكن من تعميميا وىي:تستجيب إلى أس

 :الصدق -/-51

ة من الخبراء ، قاما بتوزيعو عمى مجموعاالستبيانالبان الباحثان من صدق لتأكد الط
ذوي االختصاص والخبرة و الكفاءة في مجال التربية البدنية رة من )أساتذة ودكات

ن أجل إبداء الرأي في المحاور األساسية دني المكيف( وذلك موالرياضية والنشاط الب
أو تعديل أو  ، حيث طمب منيم حذفمكونة ليا ومدى تماثميا والمحاورواألسئمة ال

قرت ىذه الخطوة لبحث وقد أتصحيح لكل األسئمة و المحاور الغير المناسبة وموضوع ا
 :عمى النتائج التالية
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 60أقر الخبراء باإلجماع عمى المحاور الرئيسية والبالغ عددىا  -0
أقر الخبراء عمى بقاء غالبية األسئمة فقاموا بتصحيح و تعديل البعض و أخذ  -2

 الطالب الباحث بذلك وتم اإلبقاء عمى عددىم والبالغ 
 :الثبات -/5-2

الثبات العامل الثاني من حيث األىمية بعد الصدق في عممية تقنين يعد    
االختبارات، وال بأس أن نذكر مرة ثانية بالتعريف لبعض العمماء حيث يقول أحمد 

ة أو اإلتقان أو االتساق الذي يقاس وان "مدى دقحسن عالوي ومحمد نصر الدين رض
 بو االختبار الظاىرة التي وضع من اجميا.

في المرحمة األولى  االستبيانقام الطالبان الباحثان بتوزيع  االستبيانن ثبات ولمتحقق م
وبعد  60المراكز الطبية لمتأىيل الحركي بعين تموشنت وكان عددىم  األخصائيينعمى 

عمى نفس العينة وكذا بنفس الشروط أي نفس المكان  االستبيانأسبوع تم توزيع نفس 
 استنتجنتائج تبين أنو ىناك تطابق كمي بينيما وعميو والتوقيت وبعد معالجة ومقارنة ال

 .ييتميز بثبات عال االستبيانأن  انالباحث انالطالب

 :الموضوعية -/3 -5

كانت أسئمتيا مفيومة وسيمة وواضحة  االستبيانإن األداة المستخدمة و المتمثمة في 
عن األسئمة  استفساروتبين ذلك من خالل توزيعيا عمى لمدرسين حيث لم يسجل أي 

 الواردة في المحاور وعمى ىذا األساس نستنتج أن أداة الدراسة تتميز بالموضوعية 

 مما تقدم يمكن أن يستخمص الطالبان الباحثان بأن أداة الدراسة ليا ثقل عممي كبير و
 .لالستعمالدق وثبات وموضوعية ىذا ما يجعميا مناسبة أي تتميز بص
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 :عرض ومناقشة وتحميل -/1
 .ىناك وسائل مادية وبشرية معتمدة كما ونوعا في المراكز التأىيمية المحور األول: 

داخل المراكز ن لدي المؤطري العمميةما ىي المؤىالت  :(10السؤال رقم )
 ؟االستشفائية

 
النسبة  التكرارات اإلجابات

 المئوية
 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

حامل 
شيادات 

 جامعية ما
بعد 

 التخرج

 
 
40 
 
 

 
 

31.11% 
 

 
 
 
 
 

0..2 

 
 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
 
41 

 
 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 
حامل  دال

شيادة 
تقني 
 سامي

 
 
43 
 

 
 
41.11% 

مستوى 
 ثانوي

3 1.11% 

متخرج من 
المعيد 
 وطني 

20 
 
 
 

.4% 

 %344 14 المجموع
  المتوفرة لدييم. العمميةالمؤطرين حول المؤىالت  يوضح إجابات (:10الجدول رقم )
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 تحميل ومناقشة النتائج:
والذي يوضح المؤىالت العممية لدى المؤطرين  42نالحظ من خالل الجدول رقم      

منيم خريجي المعاىد الوطنية  % 4.االستشفائية، نجد ان  داخل المراكز
لكل من تقني (، %11)حاممي لشيادات جامعية ما بعد التدرج و(،  %31.11)و

سامي ومستوى ثانوي .وبعد المعالجة االحصائية يتضح ان ىناك فروق ذات داللة 
وىي اكبر من  (،2..0)المحسوبة  ²احصائية لصالح القيمة الكبرى اذ بمغت قيمة كا

                      41ودرجة الحرية (، 4.40)عند مستوى الداللة  (،2..2)الجدولية التي بمغت  ²كا
 .من خريجي المعاىد الوطنية عميو نستنتج ان اكبر نسبة من المؤطرين ىم و
 

 
 

 

 المتوفرة لدييم. العمميةحول المؤىالت  المؤطرين يوضح إجابات (:0رقم ) الشكل
 

 

13.33 

3.33 

3.33 

80 

 حامل شهادات جامعية مابعد التخرج

 حامل شهادة تقني سامي

 مستوى ثانوي

 متخرج من المعهد وطني 
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 في مجال التدليك؟ الميدانيةكم عدد سنوات الخبرة  (:2السؤال رقم )
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

أقل من 
34 

 سنوات

41 .1.11%  
 
 
 
0. 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

أكثر من 
عشر 
 سنوات

20 44% 

من  أكثر
 سنة24

2 6.66% 

متربص 
أو حديث 
التعيين 
في 

 المنصب

 
 
43 

 
 

11.11% 
 
 

 %344 14 المجموع
 

 في مجال التدليك. سنوات الخبرة  يوضح إجابات المؤطرين (:12) الجدول رقم
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 تحميل ومناقشة النتائج:
 2ت قيمة كاالقيمة الكبرى إذ بمغ ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح و    

عند مستوى (، 2..2ب ) الجدولية التي تبمغ 2وىي أكبر من قيمة كا (.0ب )المحسوبة 
 .41درجة الحرية  و (4.40)الداللـة 

      أكثرميم ـمدة عم دليكـي مجال التـالمؤطرين ف وعميو نستنتج أن أكبر نسبة من  
 .سنوات 34من 

 
 
 

 

 
 

 

 

 في مجال التدليك. سنوات الخبرة  يوضح إجابات المؤطرين (:2)الشكل رقم 
 

 

83.33 

0 
6.66 

3.33 

 سنوات  10أقل من 

 أكثر من عشر سنوات

 سنة20أكثر من 

متربص أو حديث التعيين في 
 المنصب 
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 لة التي عمييا القاعات المخصصة لعممية التدليك؟اكيف ىي الح (:3السؤال رقم)
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 جيدة
 

22 21.11%  
 
 
 

01.46 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 
 
 

 
 
 
 
 دال

 %26.66 .4 متوسطة

 %44 44 رديئة
تنعدم فييا 
شروط 
 العمل

44 
 

44% 

 %344 14 المجموع
 

لة التي عمييا القاعات االح حول يوضح إجابات المؤطرين :(13)الجدول رقم 
 .المخصصة لعممية التدليك

 
 تحميل ومناقشة النتائج: 

والذي يبين اجابات المؤطرين حول الحالة التي  41من خالل تحميل الجدول رقم      
مؤطر بان القاعات المتوفرة  22عمييا القاعات المخصصة  لعممية التدليك، حيث اقر 

وبعد المعالجة االحصائية  .صرحوا بانيا في حالة متوسطة .4ا في حالة جيدة بينم
 المحسوبة ²لمقيمة الكبرى، اذ بمغت كا نجد انو ىناك فروق ذات داللة احصائية

عميو  و                                                                                    .(01.46)
 نستنتج ان معظم القاعات في حالة جيدة .
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لة التي عمييا القاعات االح حول يوضح إجابات المؤطرين :(13)رقم  الشكل
 . لعممية التدليك المخصصة

 
 
 
 
 
 
 

73.33 

26.66 

0 0 

 جيدة

 متوسطة

 رديئة

 تنعدم فيها شروط العمل                     
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 في عممية التدليك؟ المستخدمةماىي الحالة الوسائل  (:14السؤال رقم)

 
النسبة  التكرارات اإلجابات

 المئوية
 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 جيدة
 

20 .1.11%  
 
 
 

06.66 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

 %36.66 0 متوسطة

 %44 44 رديئة
ال تصمح 
 لالستعمال

44 44% 

 %344 14 المجموع
الوسائل لة التي عمييا االح حول يوضح إجابات المؤطرين :(14)الجدول رقم 
 .عممية التدليكالمستخدمة في 

 
 تحميل ومناقشة النتائج:

لة اح حول المؤطرينيوضح إجابات والذي  (40من خالل تحميل الجدول رقم )      
 يا في حالةيرون أن(% 1.1. )نجد أن نسبة عممية التدليكالوسائل المستخدمة في 

 .في حالة متوسطة  يايرون%(، 36.6 )نسبة ضئيمةبينما جيدة 
ومن خالل المعالجة اإلحصائية يتضح أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح  

الجدولية  2وىي أكبر من قيمة كا (،06.66)المحسوبة  2القيمة الكبرى إذ بمغت قيمة كا
 و             .2درجة الحرية  و(، 4.40) د مستوى الداللةعن%(، 2.) التي تبمغ

 الوسائل في حالة جيدة. عميو نستنتج
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الوسائل المستخدمة لة التي عمييا االح حول يوضح إجابات المؤطرين :(14)رقم  الشكل
 .عممية التدليك في
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

83.33 

16.66 

0 0 

 جيدة

  

 متوسطة

 رديئة

 .                     ال تصلح لالستعمال
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التدليك يعد نوعا استشفائيا االىم عمى االطالق من بين انواع  الثاني: المحور
  .في المراكز التأىيمية  االستشفاء

 ؟ةالتأىيميأالستشفائي االكثر استعماال في المراكز  ما ىو النوع السؤال األول:
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 الصونا
 

44 44%  
 
 
 

62.26 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 

 دال

 6.66.% 26 التدليك

الجمسات 
 المائية

40 31.11% 

 %44 44 التغذية
 %344 14 المجموع

النوع أالستشفائي االكثر استعماال  حول يوضح إجابات المؤطرين :(15)الجدول رقم 
 .ةالتأىيميفي المراكز 

 تحميل ومناقشة النتائج:
في          االكثر استعماال االستشفائيالمتعمق بالنوع  40من خالل الجدول رقم      

من االخصائيين يرون ان (% 6.26.)يعادل نسبة  نالحظ انو ما التأىيميةالمراكز 
    الجمسات المائية بنسبةستشفائي االكثر استعماال، ويميو التدليك ىو النوع اال

. وبعد المعالجة االحصائية يتبين ان ىناك فروق ذات داللة احصائية %(31.11)
الجدولية  ²اكبر من كا( 2..0)المحسوبة  ²لصالح الفئة االكبر، حيث وجدنا ان كا

                        .         41ودرجة الحرية  (4.40) عند مستوى داللة( 2..2)
استعماال في المراكز  وعميو نستنتج ان التدليك ىو النوع االستشفائي االكثر

 .االستشفائية
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أالستشفائي االكثر استعماال في  النوع حول يوضح إجابات المؤطرين :(15)رقم  الشكل
   .ةالتأىيميالمراكز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

86.66 

13.33 

0 

 الصونا

  

 التدليك

 الجلسات المائيه

                      التغذية
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الستشفائي المفضل من طرف المعاقين حركيا حسب ا ما ىو النوع السؤال الثاني:
 ؟ناألخصائيي

 
النسبة  التكرارات اإلجابات

 المئوية
 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 الصونا
 

44 44%  
 
 
 

06.66 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

 %1.11. 20 التدليك

الجمسات 
 المائيو

0 36.66% 

 %44 44 التغذية
 %344 14 المجموع

 
النوع أالستشفائي المفضل من  حول يوضح إجابات المؤطرين (:16)الجدول رقم 

 طرف المعاقين حركيا.
 

 تحميل ومناقشة النتائج:
 النوع حول يوضح إجابات المؤطرين والذي، (46)من خالل تحميل الجدول رقم       

    بنسبة المؤطرين نالحظ أن من طرف المعاقين حركياأالستشفائي المفضل 
من  (%36.66)يؤكدون أن المعاقين يفضمون التدليك  بينما نسبة  (1.11%.)

ومن خالل المعالجة اإلحصائية المائية يرون أن المعاقين يفضمون الجمسات  المؤطرين
 2ت قيمة كاالقيمة الكبرى إذ بمغـ يتضح أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح

 الجدولية التي تبمغ  2وىي أكبر من قيمة كا(، 06.66)المحسوبة 
 .1ودرجة الحرية  (، 4.40)ة داللال مستوى عند(.2..2)
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أالستشفائي المفضل من  النوع حول يوضح إجابات المؤطرين (:16)رقم  الشكل
 طرف المعاقين حركيا.

 
 
 
 
 
 

0 

83.33 

16.66 

0 

 الصونا

  

 التدليك

 الجلسات المائيه

                      التغذية
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 ليا تأثير في اختيار نوع االستشفاء؟ ىل اإلمكانيات المادية السؤال الثالث:
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 دائما
 

. 26.66%  
 
 

1.06 

 
 
 

0... 

 
 
 
42 

 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 دال

 %04 32 ال

 %11.11 34 أحيانا
 %344 14 المجموع

 
 االستشفاء.تأثير اإلمكانيات في اختيار نوع  ىيبن مد (:17)الجدول رقم 

 
 تحميل ومناقشة النتائج:

تأثير اإلمكانيات في اختيار نوع  ىيبن مد الذيو  2من خالل الجدول رقم        
نجد أنو لم تتفاوت ولم تكن ىناك فروق ذات داللو احصائية حيث كانت   االستشفاء

كانت النسب موزعة  و(، ...0)الجدولية   2من كا وىي أقل (،1.06) المحسوبة 2كا
 .(%11.11)أحيانا (،  %04)ال بنسبة   ،(%26.66دائما ) عمي الشكل االتي 

       اإلمكانيات المادية ليا تأثيريرون بأن  ناألخصائيي بعض  أن ومنو نستنتج   
بينما نسبة اخرى ترى عكس ذلك في حين ىناك من يري  في اختيار نوع االستشفاء

 انيا تؤثر احيانا.
 
 
 
 



 :                                                         عرض و تحميل النتائج.الثانيالفصل 
 

56 

 

 

 
 
 
 

 .مكانيات في اختيار نوع االستشفاءتأثير اإل ىيبن مد :(17الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

26.66 

40 

33.33 

 دائما 

 ال

 أحيانا
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 األكثر فاعمية في نظر األخصائيين ؟ االستشفائيما ىو النوع  السؤال الرابع :
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 الصونا
 
 

44 44%  
 
 
 
.4 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

 %344 14 التدليك

الجمسات 
 المائيو

44 44% 

 %44 44 التغذية
 %344 14 المجموع

 
 .األكثر فاعمية في نظر األخصائيين االستشفائييوضح النوع  :(18)الجدول رقم 

 
 تحميل ومناقشة النتائج:

( نجد أن كل .4( والشكل البياني رقم ).4من خالل تحميل الجدول رقم )       
األكثر  االستشفائيالنوع أن التدليك ىو   يؤيدون فكرة (،%344)بنسبة األخصائيين 

ومن خالل المعالجة اإلحصائية يتضح أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية  فاعمية
 2وىي أكبر من قيمة كا  (،4.)المحسوبة  2ت قيمة كاالقيمة الكبرى إذ بمغ لصالح

    ، وعميو 1ودرجة الحرية  (،4.40)ة داللوى المست دعن (،2..2)الجدولية التي تبمغ 
 التدليك. ىو ر فاعمية في نظر األخصائييناألكث االستشفائيالنوع نستنتج أن و منو 
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 .ألكثر فاعمية في نظر األخصائيينا االستشفائييوضح النوع  : (18الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

0 

100 

0 0 

 الصونا

  

 التدليك

 الجلسات المائيه

                      التغذية
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 .تفرض االصابة استعمال نوع معين من التدليك :المحور الثالث
 ؟التأىيميىو عدد أنواع التدليك المستخدمة  في المركز  ما السؤال األول:

 
النسبة  التكرارات اإلجابات

 المئوية
 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

  %44 44 نوعين
 
 
 

06.66 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

 %44 44 أنواع 41

 %1.11. 20 انواع40
أكثر من 

 أنواع 40
40 36.66% 

 %344 14 المجموع
 

 .التأىيمييبن عدد أنواع التدليك الموجودة في المركز  :(19)الجدول رقم 
 

 تحميل ومناقشة النتائج:
والذي يبين عدد انواع التدليك المستعممة في المراكز  .4من خالل الجدول رقم        

بالنسبة)  40اخصائي يستعممون  20االستشفائية من طرف االخصائيين، نالحظ ان 
بالنسبة  انواع 40منيم يستعممون اكثر من  40من التدليك، بينماانواع %( 1.11.

 انواع من التدليك. 40وعميو نستنتج ان معظم االخصائيين يستعممون  ،(36.66%)
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 .التأىيمييبن عدد أنواع التدليك الموجودة في المركز  : (19الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 

83.33 

16.66 

 نوعين

 أنواع 03

 انواع 04

 أنواع                      04أكثر من 
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 ىل نوع اإلصابة يحدد أحد انواع التدليك؟ السؤال الثاني:
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 دائما
 

14 344%  
 
 

.2.0 

 
 
 

0... 

 
 
 

42 

 
 
 

4.40 
 

 
 
 

 دال
 %44 44 ال

 %44 44 أحيانا
 %344 14 المجموع

 
ان نوع االصابة يحدد نوع يبن توزيع االجبات في ما غذا ك :(01)الجدول رقم 

 التدليك.
  

   تحميل ومناقشة النتائج:   
مائة بنسبة نجد أن كل األخصائيين  (34من خالل تحميل الجدول رقم )    

نوع اإلصابة يفرض استعمال نوع محدد من  أن  عمى يجمعون%(، 344)بالمئة
ت داللة إحصائية اك فروق ذاتضح أن ىناإلحصائية يومن خالل المعالجة التدليك 

 2وىي أكبر من قيمة كا (، 2.0.)ة المحسوب 2ت قيمة كالصالح القيمة الكبرى إذ بمغ

    .       1ودرجة الحرية (، 4.40)ة عند مستوى الدالل(، ...0)غ الجدولية التي تبم
 ومنو نستنتج أن نوع التدليك راجع الى نوع االصابة.
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 يبن توزيع االجبات في ما غذا كان نوع االصابة يحدد نوع التدليك. (:01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

100 

0 0 

 دائما 

  

 ال

 أحيانا
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 ؟ةالتأىيميما ىو نوع التدليك األكثر استعماال في المراكز  السؤال الثالث:
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 االىتزازي
 

. 26.66%  
 
 
 

0.13 
 
 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

 %26.66 . العجني

 21.11% 2 المسحي
 %21.11 2 الكيربائي
 %344 14 المجموع

 
 نوع التدليك األكثر استعماال. يوضح  :(00)الجدول رقم 

 
 مناقشة النتائج: تحميل و

الذي يبين نوع التدليك االكثر استعماال في المراكز  33بعد تحميل جدول رقم      
نالحظ انو لم تكن ىناك فروقات ذات داللة احصائية بين التكرارات ، حيث  التأىيمية
( 4.31)الجدولية والتي كانت قيميم عمى التوالي ²المحسوبة اقل من كا ²كانت كا

االىتزازي  صائيين لمتدليك عمى النحو التالي،جاءت نسب استخدام االخ و (،2..2)
الكيربائي  و،%(21.11)والمسحي %(، 26.66) ، العجني%(26.66)
انو ىناك تنوع في استخدام انواع التدليك وذلك راجع  نستنجومنو  .%(21.11)

 .ع االصابة بنوع التدليك المستعملالرتباط نو 
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 التدليك األكثر استعماال.  يوضح نوع (:00الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

26.66 

26.66 

23.33 

23.33 

 اإلهتزازي

 العجني

 المسحي 

 الكهربائي
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 في سرعة االستشفاء؟ ما ىو نوع التدليك االكثر فاعمية :السؤال الرابع
 

النسبة  التكرارات اإلجابات
 المئوية

 2كا

 محسوبة
 2كا

 جدولية
درجة 
 حرية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

 اإلىتزازي
 
 

34 11.11  
 
 
 

3.06 

 
 
 
 

2..2 

 
 
 
 
41 

 
 
 
 

4.40 
 

 
 
 
 
 دال

 %26.66 . العجني

 %24 6 المسحي
 %24 6 الكيربائي
 %344 14 المجموع

 
 في سرعة االستشفاء. يبين نوع التدليك االكثر فاعمية :(02)الجدول رقم 

  
 تحميل ومناقشة النتائج:

اعاله و الذي يبين تنوع وتوزع اجوبة االخصائيين حول  نالحظ من خالل الجدول     
 ؟  االستشفاءة  في سرعة ميىو نوع التدليك االكثر فاع ما : السؤال

، المسحي (%26.66) ، العجني(%11.11) االىتزازي وجاءت النسب كاالتي،
توجد  ، ومن خالل المعالجة االحصائية يتضح انو ال (%24)الكيربائي  ،(24%)

 (2..2)ولية والجد (،3.06)المحسوبة  ²، حيث بمغت كافروق ذات داللة احصائية
                                                  .41ودرجة الحرية  4.40عند مستوى الداللة 

ومنو نستنتج انو ال يوجد نوع تدليك يتميز بسرعة االستشفاء عمى حساب باقي    
 االنواع .
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 .ءاالستشفايبين نوع التدليك االكثر فاعمية في سرعة  : (02الشكل رقم )

33.33 

26.66 

20 

20 

 اإلهتزازي

 العجني

 المسحي 

 الكهربائي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

 مناقشة النتائج

و  االستنتاجات

 التوصيات.
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 تمهيد:  -

يتضمن الفصل عرض لمناقشة النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل التحميل       
االحصائي المستخدم في ىذه الدراسة إلحصاء مختمف أنواع التدليك لدى فئة المعاقين 

في والية عين تموشنت وقد تم مناقشة   التأىيميةحركيا  عمى مستوي مختمف المراكز 
اإلطار النظري، وقد تم وضع االستنتاجات لك في ضوء ذ وتفسير النتائج و

 والتوصيات االزمة بناء عمي النتائج التوصل إييا الطالبان من الدراسة.
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية االولي: -/1   

هناك وسائل مادية وبشرية معتمدة كما ونوعا " نصت الفرضية االولي عمي أنو :     
 يوضح إجابات ( الذي20)ويتضح من خالل الجدول رقم  ". التأهيميةفي المراكز 

منيم خريجي ( %88)نجد انالمتوفرة لدييم. نجد أنو  العمميةالمؤطرين حول المؤىالت 
المؤطرين والذي يوضح إجابات  83المعاىد الوطنية و من خالل تحميل الجدول رقم 

المؤطرين في مجال  أن أكبر نسبة من . نجدحول سنوات الخبرة  في مجال التدليك 
 سنوات 18مدة عمميم أكثر من  التدليك

الذي يبين اجابات المؤطرين حول الحالة  و 83و أيضا من خالل تحميل الجدول رقم 
ن القاعات أمؤطر ب 22التي عمييا القاعات المخصصة  لعممية التدليك، حيث اقر 

وبعد المعالجة  .ا في حالة متوسطةصرحوا باني 88ا في حالة جيدة بينم المتوفرة
االحصائية نجد انو ىناك فروق ذات داللة احصائية لمقيمة الكبرى، وعميو نستنتج ان 

 .جيدة تيامعظم القاعات حاال

عمي     من خالل النتائج الدراسة االحصائية فإن الفرضية االولي والتي تنص  و     
 امكانيات مادية وبشرية جيدة  قد تحققت.تتوفر مختمف المراكز التأىيمية عمى  - أن

 مناقشة النتائج والمتعمقة بالفرضية الثانية:  -/0

التدليك يعد نوعا استشفائيا االهم عمى االطالق  " :نصت الفرضية الثانية عمي أنو   
 . " من بين انواع االستشفاء في المراكز التأهيمية

االكثر استعماال في المراكز  االستشفائيالمتعمق بالنوع  85من خالل الجدول رقم    
من االخصائيين يرون ان التدليك ىو  % 86.26يعادل نسبة  نالحظ انو ما التأىيمية

 والذي، (86)من خالل تحميل الجدول رقم النوع االستشفائي االكثر استعماال وأيضا
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 ياالنوع أالستشفائي المفضل من طرف المعاقين حرك حول يوضح إجابات المؤطرين
 .يؤكدون أن المعاقين يفضمون التدليك%(، 83.33) بنسبة المؤطرين نالحظ أن

 "  :من خالل النتائج الدراسة االحصائية فإن الفرضية الثانية التي تنص عمي أنو و   
. قد تحققت حيث "يعتبر التدليك كاهم نوع من انواع االستشفاء في المراكز التأهيمية

 ستعماال.إ التدليك ىو االكثر تفضيال و
 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: -/3

 ."تفرض االصابة استعمال نوع معين من التدليك:" نصت الفرضية الثالثة عمى 

 مائة بالمئةبنسبة نجد أن كل األخصائيين  (18من خالل تحميل الجدول رقم )  
. التدليكمحدد من رض استعمال نوع نوع اإلصابة يفأن  عمى يجمعون%(، 188)

 ومنو نستنتج أن نوع التدليك راجع الى نوع االصابة.

اختيار عمى   من خالل النتائج الدراسة االحصائية فإن الفرضية الثالثة والي نصت و
 حد انواع التدليك راجع الى نوع االعاقة قد تحققت.
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 االستنتاجات:  -

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا توصل الطالبان الباحثان ألىم االستنتاجات التالية:

 .من خريجي المعاىد الوطنية ان اكبر نسبة من المؤطرين ىم -1
 .سنوات 18من  مدة عمميم أكثر المؤطرين في مجال التدليك أكبر نسبة من -2
 .جيدةصصة لعممية التدليك في حالة معظم القاعات المخ -3
 في حالة جيدة. المخصصة لعممية التدليك الوسائل -4
 .استعماال في المراكز االستشفائية التدليك ىو النوع االستشفائي االكثر -5

تأثير في اختيار نوع   ليا المراكز االستشفائية فيالمتوفرة  اإلمكانيات المادية -6
 .االستشفاء

 .فاعمية في نظر األخصائييناألكثر  التدليك ىو النوع االستشفائي -7
  راجع الى نوع االصابة. في المراكز االستشفائية نوع التدليك المستعمل -8
 االقتراحات: -

وء ما انتـيت إليو نتائج الدراسة الـحالية، ارتأى الطـالبان الباحثان إلي في ض      
تقـديم بعض االقـتراحات في ما يخص التوسع في الموضوع ىذا البحث لكون البحث 

 العممي يعتبر تكممة لمبحث الذي سبقو ومن جممة ىذه االقتراحات: 

و        لصحية لرعاية المعاقينو ا توفير الخدمات التعميمية و التربوية و التأىيمية -
 العناية بيم.

 .العمل عمى مواكبة التطور الحاصل عمى المستوي العالمي -

 تخصيص حصص إضافية لعممية التأىيل لممعاقين حركيا. -

 .توظيف جميع االجيزة  الخاصة بعممية التدليك المتوفرة في المراكز -
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 ئيين المفر نسين.تنظيم دورات تكوينية في المغة العربية ألخصا -

 الفئة لتقدير إدماج اجتماعي.  هفر التكفل النفسي البيداغوجي ليذتو 
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 خالصة عامة: -

الوقوف عمى االمكانيات المادية والبشرية المتوفرة داخل  تيدف الدراسة إلى       
استعماال في المراكز المراكز التأىيمية و التعرف عمى النوع االستشفائي االكثر 

بأنو تستخدم مختمف انواع التدليك في المراكز التأىيمية  افترض الباحثان والتأىيمية. 
تم أخصائي ، (38)متكونة من وكانت العينة عبارة بتوفر الوسائل المادية والبشرية 

البحث  ابالمائة األدوات المستخدمة في ىذ 58اختارىا بطريقة عشوائية وتمثل نسبتيا 
ىو  و  من ثم خرج الطالبان الباحثان بأىم استنتاج  و االستبيان ىي العينة البحث و

 و       استعماال في المراكز االستشفائية التدليك ىو النوع االستشفائي االكثر  أن
تأثير في اختيار نوع   ليا المراكز االستشفائية فيالمتوفرة  اإلمكانيات المادية

تخصيص حصص إضافية لعممية التأىيل لممعاقين  في األخير و ،ليوصي االستشفاء
 حركيا مع العمل عمى مواكبة التطور الحاصل عمى المستوي العالمي.
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي                           
 جامعة * مستغانم*

 معهد التربية البدنية والرياضية
 قسم نشاط حركي مكيف

 
 .االستبياناستمــارة تحكيم 
 

 
 :تحية طيبة وبعد

 
احصاء  بعنوان:"في إطار تحضير شهادة الماستر تخصص نشاط حركي مكيف      

قمنا             ."التدليك لدى فئة المعاقين حركيا في المراكز التأهيمية مختمف انواع
لمعرفة في المراكز االستشفائية  نموجهة إلى أخصائيي بوضع  استمارة استبيانيه

                .احصاء مختمف انواع التدليك لدى فئة المعاقين حركيا في المراكز
بة كبيرتين في مجال البحث من الخبراء الباحثون المشهود لهم بخبرة وتجر  وبصفتكم

أسئمة المطروحة , فإننا نرجو من سعادتكم السامية التكرم عمينا بإبداء رأيكم في العممي
 المركز. أخصائييعمى 

  
 .تقبموا منا أسمى معاني التقدير واالحترام
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  استمارة استبيانيه
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