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: ممخص الدراسة 
 الفئات التي تحتاج إلى        ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف التعرؼ عمى 

، كالتعرؼ عمى أىـ الطرؽ التقميدية كغير التقميدية في تجييزات خاصة بالعالج الطبيعي
العالج الطبيعي،كالتعرؼ عمى مدل فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي 

المتكفرة  في معاىد التربية الفكرية بمحافظة قنا ، كالتأكيد عمى أىمية معرفة ما 
الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي  بمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا مف 

 .سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي  كمعرفة، كجية نظر العامميف بيا 
 باستخداـ المنيج             كقد حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة

استبياف قاـ ،كالمقابمة الشخصية غير المقننة  اعتمدت الدراسة الميدانية عمى ، الكصفي
عد تحكيمو مف قبؿ بعض المتخصصيف كأساتذة كبالباحث بتصميمو ككتابتو عباراتو 

، حيث أرسمت أداة الدراسة إلى جميع أكلئؾ الميتميف ك التربية كتقدير صدقو كثباتو 
 .عمى أداة الدراسة  (270)أجاب  (470)الذم بمغ مجمكعيـ 

وخمصت الدراسة في النياية إلى نتائج أساسية تفرع عنيا مجموعة من     
: التوصيات الفرعية منيا 

 . تكفير أخصائي عالج طبيعي في مدارس التربية الفكرية لسد االحتياج القائـ .1

عداد الككادر  .2 السعي الحثيث مف الجيات المعنية باالىتماـ بالعالج الطبيعي كا 
البشرية المؤىمة ك السعي قدمان لتعزيز ىذه الككادر بتدريبيا المستمر كتحقيؽ 

 .مكانتيـ المينية في المجاؿ الطبي ك الصحي 

ضركرة االىتماـ بتقديـ مكاد دراسية في مجاؿ الخدمات المساندة في مرحمة إعداد  .3
 .معممي التربية الخاصة عمى مستكل األقساـ األكاديمية في الجامعات المصرية 

زيادة الكعي المعمميف بأىمية الخدمات المساندة في العالج الطبيعي كتعريفو  .4
بأىميتيا كبدكرىا الحيكم الذم قد تبذلو إذا ما كجدت العكف كالمساعدة لممعاقيف 

 .فكريا 

التكسع في مراكز الخدمات المساندة المعنية بالمعاقيف لتقميص قكائـ االنتظار ك  .5
تمكيف جميع المعاقيف مف الحصكؿ جميع الخدمات كاالستفادة مف تجارب الدكؿ 

 .المتقدمة في مجاؿ العالج الطبيعي 
مدارس التربية - طرؽ العالج الطبيعي- الخدمات المساندة: الكممات المفتاحية

 .اإلعاقة الفكرية- الفكرية كمؤسسات ذات الصمة 
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: مقدمة الدراسة
 كقتنا الحاضر في  لـ تعد التربية كتقديـ الخدمات التربكية بكؿ صكرىا كأشكاليا 

 البشر، كلـ يعد التعميـ مكجيان لفئة معينة مف الناشئة بنيمقتصرة عمى العادييف مف 
نما امتد ىذا التعميـ كاتسع نطاقو  تمثؿ ذكل القدرات العقمية المرتفعة أك المتكسطة، كا 

ليشمؿ جميع فئات المتعمميف،بغض النظر عف مستكياتيـ العقمية كقدراتيـ االستيعابية، 
 ميداف التربية كالتعميـ، فيكذلؾ إيمانان بتحقيؽ مبادئ الديمقراطية كتحقيؽ تكافؤ الفرص 

  . مجاؿ التعميـفيكترجمة لمبادئ حقكؽ اإلنساف إلى كاقع 
لقد حظي األفراد ذكم االحتياجات التربكية الخاصة في العقكد القميمة الماضية 

 Specialباىتماـ كاضح تجمى في االىتماـ بتقديـ البرامج التربكية الخاصة ليـ 

Education Programs إيمانان بالدكر الذم تمعبو تمؾ البرامج في إكسابيـ ،
 ( ).الميارات الالزمة لتمكينيـ مف الحياة كالعيش باستقاللية ما أمكف ذلؾ

كيظير مدل تضخـ حجـ ظاىرة اإلعاقة الفكرية عالميان كمحميان مف خالؿ ما 
 في( World Health Organization, 2007)أعمنتو منظمة الصحة العالمية 

مميكف نسمة يعانكف مف اإلعاقات  (550)ـ مف أف ىناؾ ما يقرب مف 2007عاـ 
ف كانت ىذه النسبة تزيد إجمالي: تقريبان مف 10أل بنسبة )المختمفة   سكاف العالـ، كا 

كفى مصر ال يختمؼ الحاؿ كثيران عما ىك  (:13فى دكؿ العالـ الثالث لتصؿ إلى 
 فكرية نسمة يعانكف مف اإلعاقة اؿمميكنيمكجكد عالميان، حيث يكجد ما يقرب مف 

 .(World Health Organization, 2007)بدرجاتيا كفئاتيا المختمفة 
كتعتبر اإلعاقة الفكرية مشكمة ذات طبيعة خاصة؛ فيي مشكمة متعددة الجكانب 
كاألبعاد تتداخؿ بعضيا مع البعض اآلخر، األمر الذم يجعؿ مف ىذه المشكمة نمكذجان 

( 2009؛حسيف، 2004السيد، ). فريدان لمدراسة كالبحث

                                                           
(1)

 (APA) استنذ الباحث في جميع خطوات البحث إلى دليل النشر الخاص بالجمعية النفسية األمريكية 

American psychological Association   
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 فئة مف عالية نسبة تشكؿ التي اإلعاقات، إحدل الفكرية اإلعاقة كما تعد      

 إجمالي ثمث أم %3 إلى النسبة ىذه تصؿ حيث العالمي؛ المستكل عمى اإلعاقة ذكم

 فقد الصدد ىذا ، كفي(2010المحيطب كسميماف كمحمد، ).عامة بصكرة اإلعاقة ذكم

 بمغ العالـ في المعاقيف عدد أف إلى 2014 عاـ في المتحدة األمـ منظمة تقديرات أشارت

(.  2014مصطفي،) النامية البمداف في %73 منيـ معاؽ،  مميكف153
 كاإلقميمية الدكلية كافة المستكيات عمى بالغ  باىتماـ -اليكـ -اإلعاقة ذكك كيحظى

 حيث تعد معيشتيـ؛ ظركؼ كتحسيف بتربيتيـ، كالنيكض رعايتيـ، بيدؼ كالمحمية،

 عند األمر يقؼ كال كاإلنسانية، االجتماعية الضركرة أمران ممحان تحتمو الفئات تمؾ رعاية

 أف في حقيـ إلى ذلؾ يتعدل بؿ فحسب، كاالىتماـ الرعاية ينالكا أف في ىؤالء األفراد حؽ

كىذا األمر يدفع إلى تكاتؼ  (2008خميفة كسعد، ). في المجتمع اآلخريف مع يندمجكا
 اإلعاقة الفكرية كتكفير سبؿ الرعاية االجتماعية بذكمالجيكد مف أجؿ االىتماـ 

كالتربكية ليـ، كتكجيو مزيد مف البحكث كالدراسات العممية التى تتناكؿ مشكالتيـ 
  .كقضاياىـ

يتـ التركيز " ألمانيا كالنمسا كسكيسرا"فعمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر فى كؿ مف 
عمى االىتماـ بالمعمميف المتخصصيف فى التربية الخاصة كسبؿ إعدادىـ لمتعامؿ مع 
التالميذ المعاقيف فكريان كتمكينيـ مف االستفادة مف قدراتيـ إلى أقصى حد ممكف، كما 

 .Lauth, G)يتـ االىتماـ بالرعاية النفسية كاالجتماعية ليؤالء التالميذ داخؿ مدارسيـ 

W. & Weiss, S. R., 2003 .)
يتـ االىتماـ بدمج التالميذ المعاقيف فكريان مع أقرانيـ " إنجمترا كفرنسا"كفى كؿ مف 

 البيئة فيالعادييف داخؿ المدرسة كخارجيا، كتكفير سبؿ الرعاية التربكية كالتعميمية 
 المعاممة بيف التالميذ المعاقيف فكريان كأقرانيـ العادييف فيالطبيعية، كعدـ التفرقة 

(Maffre, T. and Others, 2005) . يتـ االىتماـ " الياباف كبمجيكا"كفى كؿ مف
بالتكنكلكجيا المساعدة فى التعميـ كالتعمـ كتكفيرىا لمتالميذ المعاقيف فكريان فى مدارسيـ، 
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كما يتـ التركيز عمى إكساب ىؤالء التالميذ جكانب األخالؽ كالقيـ كاالىتماـ بالتربية 
(. Martenz, E.H., 2003)البدنية كالنمك الجسمي السميـ كالجكانب الصحية 
 إنشاء في مصر مف خالؿ التكسع فيكما تبمكر ىذا االىتماـ بالمعاقيف فكريان 

مدارس التربية الفكرية كأيضان زيادة عدد فصكؿ التربية الفكرية الممحقة عمى المدارس 
ـ إلى حكالي 2006 عدد ىذه المدارس كتمؾ الفصكؿ فى عاـ إجماليالعادية ليصؿ 

كزارة )فصؿ ممحؽ مكزعة عمى مختمؼ محافظات الجميكرية  (210)مدرسة ك (90)
ف كاف ىذا التكزيع يعيبو التركيز عمى مناطؽ كمحافظات (ـ2006التربية كالتعميـ،  ، كا 

معينة مف الجميكرية دكف أخرل، كنظران لما تحتاجو تمؾ البرامج التربكية الخاصة مف 
دعـ كمساندة لتعزيز دكرىا كجعؿ استفادة ىؤالء األفراد مف تمؾ البرامج فاعالن، ظيرت 

 Relatedخدمات أخرل لتؤدم ىذا الدكر كىي ما يعرؼ بالخدمات المساندة 

Services كالتي يمكف تعريفيا بأنيا خدمات داعمة لمبرامج التربكية الخاصة المقدمة 
لألطفاؿ ذكم االحتياجات التربكية الخاصة، كتشمؿ الخدمات الصحية، كالنفسية، 

كاإلرشادية المدرسية، كخدمة النطؽ كالكالـ كخدمة العالج الطبيعي كالكظيفي كخدمة 
 (2007القريني،).النقؿ كالتنقؿ كخدمة النشاط التركيجي كخدمة التعرؼ كالكشؼ المبكر

كمف ىذا المنطمؽ فإف مدارس التربية الفكرية فى مصر تحتاج إلى تطكير مستمر 
فى عناصرىا المختمفة كفى خدماتيا التربكية التى تقدميا لتالميذىا المعاقيف فكريان، 
خاصة كأف بعض الدراسات السابقة أثبتت أف ىذه المدارس تكجد بيا العديد مف 

(  2004عكاد ، كخالد ،أحمد جابر)المشكالت كجكانب القصكر مثؿ دراسة 
أظيرت أف ىناؾ قصكر عاـ فى الخدمات التعميمية (ـ2006، إبراىيـ)كدراسة 

كالصحية كالتأىيمية كالترفييية المقدمة لألفراد المعاقيف فكريان فى المجتمع عامة كفى 
مدارسيـ خاصة كعدـ تغطية ىذه الخدمات إال لنسبة ضئيمة مف المستحقيف ليا، 

 في بمدارس التربية الخاصة طبيعي المينيبجانب ضعؼ مككنات كبرامج التأىيؿ اؿ
مصر بشكؿ ال يضمف التشغيؿ المناسب لمفرد المعاؽ بعد تخرجو مف المدرسة 

. كحصكلو عمى شيادة التأىيؿ
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أكدت عمى أف األبنية التعميمية بمدارس التربية " ـ2003مصيمحى، " كدراسة 
تعانى مف ضعؼ اإلمكانيات - كمف بينيا مدارس التربية الفكرية- الخاصة فى مصر

فى ىذه األبنية كما تشممو مف حجرات كفصكؿ ككرش كما تحكيو مف أثاث كتجييزات 
غير كافية، فضالن عف غياب بعض الشركط كالمعايير التربكية كالصحية فى ىذه 

. المصرماألبنية مما يؤدل إلى عدـ تحقيؽ ىذه المدارس لبعض أىدافيا فى المجتمع 
فضالن عف عدـ حصكؿ ىؤالء المعاقيف عمى بعض حقكقيـ مقارنة بأقرانيـ 

عالج المساندة مف مدل تكفر خدمات »كسكؼ نتناكؿ في ىذه الدراسة . العادييف
 مف خالؿ التعرؼ عمى رأم المعمميف « مؤسسات التعميـ بمحافظة قنا بطبيعي 

في مدينة قنا حكؿ مدل فاعمية العالج الطبيعي « الفكرية »في مدارس كالميتميف 
. كالصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي كسبؿ تحسينيا

: مشكمة الدراسة
اإلحصاءات "كمما يزيد مف اإلحساس بمشكمة الدراسة الحالية ما تشير إليو 

: مف سكاف 3مف أف نسبة اإلعاقة الفكرية فى المجتمع المصرم تقترب مف " الرسمية
مختمفة فكرية مميكف نسمة يعانكف مف إعاقات  (2.2) أف ىناؾ ما يقرب مف أممصر، 

الجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء، )سكاء كانت بسيطة أك متكسطة أك شديدة 
كعمى الرغـ مف ككنيا - كبالرغـ مف ذلؾ فإف مدارس التربية الفكرية. (ـ2006

ال تستكعب فى - ان كتعميميـفكرمالمؤسسة المجتمعية المسئكلة عف تربية المعاقيف 
 (:90: مف مجمكع المعاقيف فكريان فى مصر، كالنسبة الباقية 10صفكفيا أكثر مف 

تتكلى رعايتيا أما كزارة التضامف االجتماعي أك الجمعيات كالمؤسسات الخيرية كاألىمية 
. (ـ2006كزارة التربية كالتعميـ، اإلدارة العامة لمتربية الخاصة، )

 ضكء ما انتيت إليو البحكث فيكقد تجمعت أركاف مشكمة الدراسة الحالية 
كالدراسات السابقة كالتي تكصمت إلى أف برنامج التربية الفكرية مثميا مثؿ بقية برامج 

:  مصر تعانى عديد مف الصعكبات كجكانب القصكر مف بينيافيالتربية الخاصة 
قصكر الخدمات التعميمية كالصحية كالتأىيمية كالترفييية لمدارس التربية الفكرية، كعدـ 
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تغطيتيا إال لنسبة قميمة مف المستحقيف ليا فى المجتمع المصرم، كقد ظير ذلؾ 
 ضعؼ دكر كؿ مف اإلخصائى ؛"ـ2004 صابر ك،أحمد " كاضحان فى دراسة 

االجتماعي كاإلخصائى النفسي فى مدارس التربية الفكرية فى مساعدة التالميذ المعاقيف 
فكريان عمى مكاجية ما يكجد لدييـ مف مشكالت سمككية كاجتماعية كنفسية، كالتغمب 

 ؛ـ2001عبد الاله كـ، 2000 كقد ظير ذلؾ فى دراسات مبارؾ ؛عمييا قدر اإلمكاف
فى " التقارير النيائية لمؤتمرات تطكير التعميـ فى مصر"كتشير ، "ـ2004القصاص 

 مصر بكافة مراحمو كنكعياتو، كعالج ما فيالسنكات األخيرة إلى أف إصالح التعميـ 
 فييكاجيو مف مشكالت كجكانب قصكر تمثؿ تحديان خطيران يتطمب تطكيران شامالن 

 السنكات القادمة ىك فيالشكؿ كالجكىر لكؿ مؤسسات التعميـ، كأف المشركع القكمي 
مكضكع إصالح التعميـ، كما أف ىناؾ دعكة مستمرة مف الجيات المسئكلة عف تربية 

المعاقيف فكريان فى مصر ممثمة بكزارة التربية كالتعميـ كاإلدارة العامة لمتربية الخاصة إلى 
. ضركرة تطكير جكانب تربية المعاقيف فكريان 

عمى الرغـ مف أىمية دكر العالج الطبيعي بيف معممي التعميـ العاـ كالتربية 
الخاصة لتقديـ الخدمات التعميمية لمتالميذ ذكم اإلعاقة الفكرية بجكدة عالية، كتسييؿ 
عممية دمجيـ في المدارس العادية مع اقرأنيـ العادييف ،أال أف المتأمؿ في الدراسات 

 ىناؾ قصكرا كاضحا في ىذا المجاؿ، كاف إفالعربية في  مجاؿ التربية الخاصة يجد 
ىناؾ حاجة إلى إجراء المزيد مف الدراسات التي تفحص كاقع الخدمات المساندة ك بيف 

( .  2015القريني، )التربية الخاصة بالمينييف ذكم العالقة 
ف اتخاذ القرار الميني يشكؿ محكرنا أساسينا في مستقبؿ الفرد مف ذكم اإلعاقة  كا 
حيث أف الكظيفة ال تتكقؼ عمى اآلماؿ كالتطمعات كالرغبات فقط بؿ البد كأف يتسؽ 

 Ochs and))كقد أشار أككس كركسمر . مع القدرات كالفرص المتاحة في المجتمع

Roessler  إلى أف األشخاص ذكم اإلعاقة يظيركف نتائج أقؿ بكثير مف أقرانيـ في 
التعميـ العاـ عمى مستكل اتخاذ القرارات المينية كالكفاءة الذاتية كاليكية المينية 

كما تمت اإلشارة إلى أنيـ يعتمدكف بشكؿ مفرط عمى ،كتكجيات استكشاؼ الكظيفة
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اآلخريف في اتخاذ القرارات المينية كلدييـ معرفة محدكدة عف كاجبات الكظيفة كظركؼ 
كقد أظيرت الدراسات النظرية كالتجريبية أنعدـ النضج الكظيفي يدؿ عمى عدـ ، العمؿ

كضكح الشخص فيما يتعمؽ باألىداؼ كالرغبات ،ككجد أيضا اف لدييـ ثقة منخفضة في 
القدرة عمى اتخاذ القرارات المينية كتحقيؽ أىداؼ التعميـ كالتدريب الميني، كالتكجيات 

. Ochs &Roessler 2001)) ضعيفة لمتابعة الطمكحات كالخطط المينية
 يقدـ المعالج الطبيعي بالمعاىد الفكرية أساسنا خدمة لجميع المتعمميف بما فييـ 
الطالب ذكم اإلعاقة لدفعيـ ليككنكا أشخاص منتجيف في مجتمعاتيـ كتقع المسؤكلية 

عمى عاتؽ المدارس كيسفر عف التعاكف بيف المرشديف كالمعمميف تعزيزنا 
؛ كباإلضافة لككف خدمات العالج الميني ((Murugami&Nel,2012لمنجاح

الطبيعي لذكم اإلعاقة الفكرية يساعدىـ في اتخاذ قرار لالستقرار لمكظيفة المستقبمية 
فيك أيضا يككف حمقة كصؿ بيف ما يطرح في سكؽ العمؿ مف كظائؼ كبرامج تدريب 

كلضماف انتقاؿ ، مف ذكم اإلعاقة الفكرية في برامج التربية الفكريةاألطفاؿعالجية كبيف 
الطفؿ مف ذكم اإلعاقة الفكرية مف المراحؿ الدراسية إلى التدريب الميني كصكال إلى 
عمؿ يكفر لو نكعية حياة أفضؿ كيجعمو فاعالن كتساكل فرصة في العمؿ تمؾ التي 

. تككف لغيره
مف ىنا تأتي ىذه الدراسة لتؤكد عمى أىمية كضركرة تأىيؿ الطفؿ المعكؽ لتمكيف 
األفراد المعكقيف كفي ىذا اإلطار برامج الخدمات المساندة لذكم االحتياجات الخاصة 
يجد أف العالج الطبيعي مف ضمنيا كال تقؿ أىمية عف باقي الخدمات كلكف في الكاقع 
ال نرل تفعيؿ ىذه الخدمة بالشكؿ المطمكب كاستنادان عمى ما سبؽ يمكف بمكرة مشكمة 

: الدراسة الحالية في التساؤالت التالية
 مف الفئات التي تحتاج إلى تجييزات خاصة بالعالج الطبيعي؟ .1

 ما الطرؽ التقميدية كغير التقميدية في العالج الطبيعي؟ .2
مدل فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي المتكفرة  في  .3

 معاىد التربية الفكرية بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا؟
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ما الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي  بمؤسسات ذات الصمة  .4
 بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا 

سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي مف كجية نظر العامميف بمدارس ما  .5
؟ التربية الفكرية كمؤسسات ذات الصمة 

 :أىداف الدراسة
 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية

 . الفئات التي تحتاج إلى تجييزات خاصة بالعالج الطبيعيالتعرؼ عمى  .1

 .التعرؼ عمى أىـ الطرؽ التقميدية كغير التقميدية في العالج الطبيعي .2
التعرؼ عمى مدل فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي  .3

المتكفرة  في معاىد التربية الفكرية بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف 
 .بيا

التأكيد عمى أىمية معرفة ما الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي   .4
 .بمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا 

سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي مف كجية نظر العامميف  معرفة .5
 .بمدارس التربية الفكرية كمؤسسات ذات الصمة 
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: أىمية الدراسة
:     تعكد أىمية ىذه الدراسة إلى جممة مف النقاط مف أىميا            

مكانياتو البد كأف يعاني مف مشكمة  .1 إف أم مجتمع ميما كانت مقكماتو كا 
مف مجمكع السكاف في أم مجتمع  % 10اإلعاقة ، كأف ىناؾ ما نسبتو 
إننا لك حاكلنا تطبيؽ ىذه النسبة عمى مجتمع ، يعانكف مف مشكمة اإلعاقة 

المصرم فإننا قد نصؿ إلى عدد كبير يحتاج منا إلى كقفة تأمؿ كعمى الرغـ 
عادة التأىيؿ داخؿ المجتمع قد كصؿ إلى نتيجة  مف أف المشركع التأىيؿ كا 

مف بيف عينة الدراسة مف األطفاؿ يعانكف مف  % 8.33مفادىا إلى كجكد 
 . إعاقات ثانكية كرئيسية ، شممت اإلعاقة الجسمية كاإلعاقة الفكرية كغيرىا

تقريبان مف فئات المعكقيف كذكم االحتياجات الخاصة ىـ  % 97إف ما نسبتو  .2
فقط ىـ مف فئة  % 5مف فئة القابميف لمتعمـ كالتأىيؿ كأف ما نسبتو 

االعتمادييف األمر الذم يعني أف تكفير الخدمات كالبرامج التربكية كالتأىيمية 
سكؼ يككف ليا تأثيرات إيجابية كستعكد بالفائدة عمى غالبية المعكقيف كأسرىـ 

 . كمجتمعيـ 

إف المجتمعات كباختالؼ دكافعيا تبذؿ الكثير مف المقدرات كاإلمكانات  .3
كالجيكد لتكفير فرص التعميـ كالتأىيؿ لممعكقيف كذكم االحتياجات الخاصة ، 
األمر الذم يدفع إلى التساؤؿ حكؿ االتجاه الذم تقكدنا إليو ىذه البرامج كما 
ىك اليدؼ منيا كما ىي النتائج المتكقعة منيا كىؿ أف االستثمار في ىذا 
 . المجاؿ يمكف أف يعكد بالنفع عمى المجتمع كعمى خطط كبرامج التنمية فيو 

تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما لمسناه مف قمة الدراسات في مجاؿ الخدمات  .4
بشكؿ خاص المكجية األطفاؿ بمعاىد « العالج الطبيعي»المساندة بشكؿ عاـ 

ذكل التربية الفكرية كالجمعيات ذات الصمة  في مدينة قنا كعرض ألحدث 
الطرؽ في العالج الطبيعي كأكثرىا فعالية مف خالؿ استعراض الدراسات 
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السابقة كمقابمة أخصائي  التأىيؿ العالج الطبيعي في بعض األماكف التي تقدـ 
 .خدمة العالج الطبيعي

 :حدود الدراسـة
كمؤسسات اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة بمدارس التربية الفكرية :الحدكد المكانية (أ

.  قناحافظةبـذات الصمة 
تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ : الحدكد الزمانية (ب

. ـ2015-2014الدراسي 
شممت الدراسة جميع العامميف بمدارس التربية الفكرية  :الحدكد المكضكعية (ج

 . قناحافظةبـكمؤسسات ذات الصمة 
:  مصطمحات الدراسة

 األداء في الكاضح  تكصؼ اإلعاقة الفكرية بذلؾ القصكر :اإلعاقة الفكرية

 التكيفية الميارات في الذم يظير التكيفي السمكؾ في ككذلؾ الفكرم، الكظيفي

 .عشر الثامنة سف قبؿ تحدث اإلعاقة كىذه االجتماعية، كالعممية المفاىيمية،

(Schalock, et al., 2012) الباحثتبناه كىك التعريؼ الذم  .
 ك الممتحقيف بمعاىد كبرامج التربية ألطفاؿىما : ذكم اإلعاقة الفكرية كاألطفاؿ

 .الفكرية الحككمية كاألىمية كالجمعيات الخيرية بمدينة قنا
ـ 1969لسنة  (156) رقـ الكزارمحدد كؿ مف القرار : مدارس التربية الفكرية

كالصادريف فى شأف الالئحة التنظيمية )ـ 1990لسنة  (37) رقـ الكزارمكالقرار 
 التيمفيـك مدارس التربية الفكرية بأنيا تمؾ المدارس  (لمدارس كفصكؿ التربية الخاصة
يان كىى تابعة إلشراؼ إدارة التربية الخاصة بكزارة فكرتقـك بتعميـ التالميذ المعاقيف 

 إلى 50التربية كالتعميـ، كيقبؿ بيذه المدارس األطفاؿ الذيف تتراكح نسبة ذكائيـ ما بيف 
 درجة، عمى أال يككف لدل المقبكليف إعاقات أخرل كأف يتكفر فييـ شرط االستقرار 75

ف كاف يالحظ عمى ىذه المدارس أنيا تضـ أحيانان تالميذ معاقيف النفسي، يان ينتمكف فكركا 
. إلى مستكيات ذكاء أقؿ مما ىك محدد فى شركط القبكؿ بيا



مدي توافر استخدام خدمات المساندة القائمة عمى العالج الطبيعي في مدارس التربية الفكرية والمؤسسات ذات 
              حسن حمدي احمد محمد/ د.م .ا                                                  الصمة بمحافظة قنا

                                                                                   

 

            2015الثاًى والعشروى                                                                               ٌٌاٌر  :         العذد 
                      

 -184-  

ىي تمؾ المؤسسات التربكية التي تقدـ خدماتيا التعميمية كالتدريبية لمتالميذ ذكم 
اإلعاقة الفكرية  بمعزؿ عف المدارس العادية كتشرؼ عمييا مديرية التربية كالتعميـ  

 .التابعة لكزارة التربية كالتعميـ بجميكرية مصر العربية

" ، الخدمات المساندة بأنيا(2001)عرؼ الخطيب كآخركف : الخدمات المساندة
. جميع الخدمات التي يحتاج إلييا المعكقكف ليتسنى ليـ اإلفادة مف التربية الخاصة

مات النمائية كالتصحيحية مثؿ دكتتضمف ىذه الخدمات تكفير المكاصالت، كالخ
 العالج بالفف كالعالج الطبيعي كالكظيفي ، كالعالج التركيحي، كالخدمات الصحية، )

( 2015القريني ،) (الخ...
ىي البرامج التي تككف في طبيعتيا األساسية غير تربكية، :التعريؼ اإلجرائي 

الصحية، )مثؿ الخدمات اإلعاقة الفكرية  ذكم لألطفاؿ كلكنيا ضركرية لمنمك التربكم 
المدرسية كخدمات العالج الطبيعي كالكظيفي كخدمة النقؿ كالتنقؿ  (النفسية، اإلرشادية

 .كخدمة النشاط التركيجي كخدمة التعرؼ كالكشؼ المبكر

 مفيـك خدمة العالج الطبيعي (2009)ؼ كائؿ مسعكد صم: العالج الطبيعي
بأنو فف كعمـ يسيـ في تخفيؼ آثار اإلصابة الحركية كتشتمؿ ىذه الخدمة عمى التقييـ 

. كالعالج كاإلدارة كاإلشراؼ لخدمات العالج الطبيعي
بأنيا تمؾ الخدمة التي تقدـ مف قبؿ »التعريؼ اإلجرائي لمفيـك العالج الطبيعي 

أخصائي العالج الطبيعي الذم يخطط كينفذ برنامج العالج الطبيعي لمتالميذ المحكليف 
عادة تأىيؿ الكظائؼ الحركية كالمحافظة عمييا، كتخفيؼ  لمعالج مف أجؿ تأىيؿ كا 

«  األلـ، كمنع حدكث التشكىات أك العجز كمما أمكف ذلؾ
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اإلطار الٌظري للذراست 
 :مفيوم الخدمات المساندة

 إحدل اآلليات التي تعبر Support Servicesتعتبر الخدمات المساندة            
عف فمسفة كمفيـك الخدمات ذات العالقة بالتربية الخاصة كالمصطمح عمييا بالمغة 

 كىكذا فإف مصطمح الخدمات المساندة يشترؾ مع Related Servicesاإلنجميزية
 Ancillary Servicesغيره مف المصطمحات األخرل كمصطمح الخدمات اإلضافية 

 باإلضافة إلى مصطمح الخدمات Alled Servicesكمصطمح الخدمات المشتركة
 في التعبير عف نفس المضمكف كالغاية التي Assistant Servicesالمساعدة 

تسعى ليا فمسفة الخدمات ذات العالقة بالتربية الخاصة، فالخدمات المساندة تعني 
العممية الشاممة المنسقة لتكظيؼ األنشطة الالصفية كالخدمات الطبية كالنفسية كالتربكية 
كالمينية المساعدة لمطالب المعاؽ في تحقيؽ أقصى درجة ممكنة مف الفاعمية الكظيفية 
بيدؼ تنميتو في شتى جكانب النمك المختمفة لتمكينو مف التكافؽ مع متطمبات بيئتو 

( 1996الكابمي،).الطبيعية لالعتماد عمى نفسو كجعمو عضكان منتجان في المجتمع 
 :ما يمي  كتشمؿ الخدمات المساندة

 : ( Physical Therapy ) العالج الطبيعي- 1
  : ( Recreational Therapy ) العالج التركيحي- 2

 : ( Art Education Special ) التربية الفنية الخاصة- 3
 

: المساندة  الخدماتالقائم بعملميام ومسئوليات 
المساندة ىك المسئكؿ عف متابعو جميع  رئيس قسـ الخدمات:- تعريؼ 

بنكدىا أدناه كالمكمؼ بيا مف مدير  األمكر المتعمقة بالخدمات المساندة كالمدكنة
المسئكليف اتجاىو جميع العامميف بقسـ  الشئكف اإلدارية كالمكارد البشرية كيككف

الفحص )كالمستأجرة مف حيث  متابعو ممؼ السيارات المممككةكالخدمات المساندة 
تجاه متطمبات كأعماؿ الصيانة  المسئكلية ك تجديد االستمارات ، كالحكادثك الدكرم
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البحث عف أفضؿ ،كأجيزه – سكف-  مبنى اإلدارة )لمباني ك الخدمات المقدمة ليا
- احتفاالت  ) المؤسسةالمساندة كالتي تقدـ لصالح  األسعار فيما يخص الخدمات

متابعو ك ،مراقبي الدكاـ ك الحراسات األمنية بالمشاريع متابعو أعماؿ-، (مناسبات 
متابعو إنياء ما  ،سائقي الخدمات ك عماؿ البكفيو أعماؿ مكظفي االستقباؿ ك
متابعو التقديـ عمى  ،متابعو تصديؽ الخطابات  ، ) يتعمؽ بالدكائر الحككمية
( 2007القريني،).إصدارىا  تأشيرات العمؿ كمتابعو

: مقدمة تاريخية عن العالج الطبيعي
يعتبر العالج الطبيعي قديمان، فقد كاف يبحث في المصادر المتاحة لو 

ينابيع المياه الحارة أك )كالمتكفرة لديو عما يخفؼ مف اآلمة كمشاكمو الصحية مثؿ 
 إلى دفف األطراؼ أك الجسـ كامالن في الرماؿ يمجأ كفأشعة الشمس ككاف البعض 
كمع التطكر استخدـ اإلنساف الكثير مف المصادر  (الساخنة ليتخمصكا مف آالميـ

. الطبيعية كسخرىا بالشكؿ الذم يريده
كما أف العالج الطبيعي لـ يظير فجأة، فقد كرد في األساطير اإللياذة 
كاألكديسيا أف النساء اإلغريقيات كف يعالجف المحاربيف بما تكافر لدييـ مف 

. أساليب طبيعية لتخفيؼ مشاكميـ العضمية كالصحية
بعد ذلؾ كمع التطكر ظير العالج الطبيعي كتخصص مستقؿ بعد الحرب 
العالمية الثانية، كنتيجة ما خمفتو مف انتشار اإلصابات كاإلعاقات باإلضافة إلى 

شمؿ األطفاؿ كما نتج عف ذلؾ مف إعاقات في صفكؼ الشباب،كأصبح ىذا 
التخصص الطبي يستخدـ لعالج المرضى الذيف يعانكف مف أمراض شتى مثؿ 
صابات األعصاب  الكسكر كالحركؽ كالدرف كآالـ الظير كالسكتات الدماغية كا 

عاقات الرؤية ألشككيكالحبؿ   كالتشكىات الخمقية كالتياب المفاصؿ كا 
 (2006اسماعيؿ ،).كالنطؽ

 في كتابة (Robert Shestack)كحسب رأم ركبرت شيستاؾ 
Therapy Hand Book of (Physical)  فإف العالج الطبيعي يعرؼ اآلف 
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عمى أنو األحدث كاألقدـ في مجاؿ الطب الممارس في آف كاحد، يعتبر األحدث 
ألنو بدأ فقط خالؿ الثالثيف إلى األربعيف سنة الماضية يصبح مميزان كجزءنا مكمالن 

لممعالجة المنتظمة، أما األقدـ فألف الرجؿ البدائي الذم استمقى تحت أشعة 
الشمس ليستفيد مف تأثيرىا المعقـ كالحرارم كاف يمارس ما يعرؼ في كقتنا 

 ككذلؾ الرجؿ األكؿ الذم عمؿ (Helio Therqpy)الحاضر بالعالج المناخي 
حمامان مائيان لجرحو في ركافد أحد األنيار إلزالة األلـ كاف يمارس العالج المائي 

(Hydro- Therapy) (، 2003يكسؼ .)
 : (خاصة لمعالج الطبيعي) المساندة الخدماتالفئات التي تحتاج إلى - أ

قد تختمؼ فئات األشخاص المعكقيف كذكم االحتياجات الخاصة الذيف 
يحتاجكف إلى أجيزة كتجييزات خاصة بالعالج الطبيعي كفقان لنكع العجز كدرجتو ، 
إال أف جميع الفئات تشترؾ في خاصية كاحدة ىي كجكد عائؽ يعيقيـ عف الحركة 

 كجكدة الحياة كالتعايش ، مف ىنا فإنو يتكجب اإلشارة إلى الفئات مدار –كالتنقؿ 
:  البحث كالتعريؼ بيا باختصار كىي 

 Physical Handicapsاإلعاقات الجسمية : أواًل 

    اإلعاقات الجسمية بأنيا مجمكعة الحاالت التي يمكف أف تصيب 
،   (كراثية ، إثناء كبعد الكالدة ، مكتسبة)اإلنساف في أم مرحمة مف مراحؿ حياتو 

ينتج عنيا خمؿ في قدرات الفرد الكظيفية كتعيقو عف ممارسة أنشطة الحياة اليكمية 
(.  2002مسعكد ، )بشكؿ مستقؿ كتتطمب برامج كخدمات تأىيمية خاصة

بتعريؼ المعكقيف جسميان بأنيـ  ( 1998 )كما كقاـ السرطاكم كالصمادم 
تمؾ الفئة مف األفراد الذيف يتشكؿ لدييـ عائؽ يحرميـ مف القدرة عمى القياـ 
بكظائفيـ الجسمية كالحركية بشكؿ عادم مما يؤدم إلى عدـ حضكرىـ إلى 

المدرسة أك أنو ال يمكنيـ مف التعمـ إلى الحد الذم يستدعي تكفير خدمات تربكية 
.  كطبية كنفسية خاصة 
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نالحظ مف التعريفيف السابقيف بأف أىـ المعايير التي تتحدد مف خالليا 
اإلعاقات الجسمية تكمف في منع المصابيف مف الحركة كالقياـ بالكظائؼ الحياتية 

اليكمية بشكؿ مستقؿ ، األمر الذم يترتب عميو حاجتيـ خدمات تأىيمية طبية 
.  كنفسية كتربكية كمينية خاصة 

وتصنف أدبيات التربية الخاصة اإلعاقات الجسمية إلى األصناف الثالثة 
:  التالية 

      Neurological Impairment:  إصابات الجياز العصبي – 1
:  كمف أىـ اإلصابات التي تنتج عف إصابة الجياز العصبي التالية 

 (Athetosis) كالتخبطي (Spastic)حاالت الشمؿ الدماغي بأنكاعيا التشنجي  .1
 . (.Mixed c.p) كالمختمط (Rigidity) كالتيبسي (Ataxia)كغير التكازني 

إف اإلصابة بالشمؿ الدماغي قد تؤدم إلى إمكانية اإلصابة بإعاقات أخرل 
كالتخمؼ العقمي ، الصرع ، إعاقة سمعية ، إعاقة بصرية ، اضطرابات في 

 (2009مسعكد،). النطؽ كالمغة 

إصابات الحبؿ الشككي ، حيث يتفاكت مستكل العجز الناتج حسب مكقع  .2
اإلصابة ، فكمما اقتربت اإلصابة مف منطقة المخ كمما كانت درجة تأثيرىا 
أعمؽ كأكبر عمى قدرات الشخص الجسمية كالحركية كالكظيفية ، كغالبان ما 
ينتج عف ىذه اإلصابات حاالت شمؿ منيا الشمؿ الرباعي أك الثالثي أك 

األحادم أك السفمي كيمثؿ ىذا النكع مف اإلصابات مشكمة أساسية في المممكة 
العربية السعكدية حيث تشير بعض الدراسات إلى إصابة ما يقرب مف عشرة 

 .(ىػ 1420الطريقي ، )آالؼ إصابة نتيجة لحكادث السيارات 

 كىي حاالت تشكه كألدم (Spina Bifida)إصابات العمكد الفقرم المفتكح  .3
الخ ... تؤدم إلى حاالت شمؿ أك استسقاء دماغي أك تشكىات في العظاـ 

 (2001الشراح،).

 كىي حالة تؤدم إلى تعطؿ كظائؼ الخاليا Poliomyelitisشمؿ األطفاؿ  .4
 .الحركية 
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 كىي مف اإلصابات الشديدة التي قد Hydrocephalusاالستسقاء الدماغي  .5
 (1998الخطيب،). يصاحبيا إعاقات أخرل 

 كىي اضطراب مؤقت يصيب اإلنساف كيسبب زيادة مفرطة Epilepsyالصرع  .6
كينقسـ إلى ثالثة أنكاع ىي الصرع األكبر . في الحركة العصبية في الدماغ 

( 2000ابك النصر،).كالصرع األصغر كالصرع النفسي الحركي 
 Muscular Impairment:  إصابات الجياز العظمي – 2

 تختمؼ إصابات الجياز العظمي حسب مكقع اإلصابة كشدتيا كمف أىميا ما 
( 2002مسعكد،): يمي 
 . إصابات الجمجمة  .1

  .(انحرافات العمكد الفقرم األمامية ، الجانبية كالخمفية)إصابات العمكد الفقرم  .2

  . (البتر كالتشكىات  )إصابات األطراؼ العمكية كالسفمية  .3

 . ىشاشة العظاـ كالتياب المفاصؿ  .4

. خمع الكرؾ الكالدم  .5
 Skeletal Impairment:  إصابات الجياز العضمي – 3

تصنؼ إلى نكعيف رئيسييف ىما إصابات العضالت اإلرادية             
صابات العضالت الالارداية كتشمؿ التالية  ( 2009مسعكد،): كا 

 Mascular Dystrophy  (ضمكر كانحالؿ العضالت  )الحثؿ العضمي  .1

 Spinal Mascular Atrophالضمكر العضمي ألشككي        .2

 Myasthenia Gravisالكىف العضمي                        .3
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 : حاالت اإلعاقة الفكرية الشديد : ثانيا 

، أك جسدم، أك مجمكعة لإلعاقات النمائيةإعاقة حادة كمزمنة ترجع :             بأنيا
مف ىذه العمؿ؛ تحدث قبؿ أف يبمغ الفرد عمر الثانية كالعشريف، كيحتمؿ أف تستمر إلى 
أمد غير محدد؛ كتؤدم إلى قيكد كظيفية مؤثرة في ثالثة، أك أكثر مف المجاالت التالية 

( 3)المغة االستقبالية كالتعبيرية،  (2)االعتناء بالذات،  (1): لمنشاط الحياتي الرئيس
القدرة عمى المعيشة المستقمة،  (6)تكجيو الذات،  (5)القدرة عمى الحركة،  (4)التعمـ، 

االكتفاء الذاتي االقتصادم؛ كتعكس حاجة الفرد إلى مجمكعة مف الخدمات  (7)
الخاصة، أك القائمة عمى تداخؿ التخصصات، أك العامة كأشكاؿ الدعـ الفردم، أك 

غيرىا مف األشكاؿ األخرل مف المساعدة مدل الحياة، أك طكيمة المدل كالتي تخطط 
 ..كتنسؽ فردينا

      كيتبنى الباحث  تعريؼ الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية كالنمائية 
American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities  تتميز بانخفاض شديد في كؿ مف "  اإلعاقة الفكرية بأنيا2008 لعاـ
األداء العقمي كالسمكؾ التكيفي الذيف تمثميما الميارات المفاىيمية كاالجتماعية كالتكيفية 

، كتتمثؿ الميارات " كىذه اإلعاقة تظير قبؿ بمكغ الفرد الثامنة عشرة مف عمره، العممية 
كالتكجيو الذاتي، ، األعداد، النقكد، كالكقت ، المغة كالقراءة كالكتابة: المفاىيمية في

، الميارات المينية، (العناية بالذات)ميارات الحياة اليكمية: الميارات العممية فيي
السالمة العامة، كتعتبر اإلعاقة الفكرية الشديدة ، السفر كالتنقؿ، الرعاية الصحية

كاالعتمادية مف الفئات التي تتأثر قدراتيا الحركية كالجسمية إضافة إلى أنيا قد تعاني 
جماؿ )مف إعاقات مصاحبة كاإلعاقات الحسية كالسمككية كالجسمية كالنطقية كالمغكية 

  (.114ص ، 2010، الخطيب

  Multi handicapped children األطفاؿ متعددم اإلعاقة: ثالثا
 The Association)عرفت جمعية ذكم اإلعاقات الشديدة :تعريؼ متعددم اإلعاقة 

for Persons with Sever Handicaps) TASH  األفراد " متعددم اإلعاقة بأنيـ
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مف كافة األعمار الزمنية، كالذيف يحتاجكف إلى دعـ مستمٍر كمكثؼ في أكثر مف نشاط 
حياتي رئيسي؛ مف أجؿ المشاركة في األنشطة االجتماعية التكاممية، كلالستمتاع 
أبك )" بالمستكل المعيشي المتكفر ألفراد المجتمع ممف يعانكف مف إعاقات أقؿ أك أكثر

 (2000النصر ،

 ( صمم –إعاقة عقمية  )خصائص األطفال  متعددي اإلعاقة 
:  ما يمىاإلعاقة متعددم خصائص األطفاؿ أىـ إفمف العرض السابؽ يتبف لنا       
بكجكد اضطرابات دالة  (صمـ–  عقمية إعاقة ) اإلعاقة متعددميتسـ األطفاؿ  -1

 عالقة أقامة تؤثر عمى العمميات الحيكية فى كالتيفى كثير القدرات كالميارات 
. باآلخريف

 كذلؾ بكجكد اضطرابات فى بعض مجاالت اإلعاقة متعددم يتسـ األطفاؿ  -2
 كأدراؾ المعنى كالتكاصؿ التآزرالنمك كخاصة الحركية كالحسية كعمميات 

  .اآلخريف مع االجتماعي

 عف األطفاؿ العادييف بفارؽ كبير فى كافة اإلعاقة متعددم يتأخر األطفاؿ  -3
 .مجاالت النمك

 أنماط باالنسحاب كالعزلة كاالنخراط فى اإلعاقة متعددم يتميز األطفاؿ  -4
 .حركية تكرارية كما يتميزكا بالعنؼ كالحركة الزائدة 

 عمى نحك مقبكؿ كعدـ أنفسيـ بعدـ قدرتيـ عمى رعاية اإلعاقة متعددم يتميز  -5
 . يعبر عنيا بصكرة طفمية حادةكالتيالقدرة عمى التحكـ أك الضبط لالنفعاالت 

  Heward, W & Orlansky. M. 1992 : 421- 422) 

: طبيعة األدكار كالمياـ التي تقع عمى عاتؽ األخصائي الطبيعي - ب
        أما فيما يتعمؽ بطبيعية األدكار كالمياـ التي تقع عمى عاتؽ أخصائي العالج 
الطبيعي عند تقديـ خدماتو لمتالميذ ذكم التخمؼ العقمي، فقد أشار قانكف تربية األفراد 

 إلى بعض تمؾ المياـ كمنيا دكره في تكفير (IDEA,1997)الذيف لدييـ إعاقات 
المعالجة لزيادة عمؿ كمشاركة المفاصؿ كتقكية العضالت لتتمكف مف القدرة عمى 
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التحمؿ، كالعمؿ عمى تنمية ميارات التحرؾ الكمي التي تعتمد عمى العضالت الكبيرة 
في الجسـ كالمساعدة في تحسيف الكقفة كالمشية لدل ىؤالء التالميذ، إضافة إلى دكره 

في تحديد طبيعة األجيزة التعكيضية أك المعينات الحركية التي يحتاجيا التمميذ لمكاجية 
.  جكانب القصكر الحركي لديو

  أف تمؾ المياـ التي يضطمع بيا أخصائي (Dunn, 1991)        كيضيؼ دف 
العالج الطبيعي مع ىؤالء التالميذ تتركز في تقييـ الحالة المرضية لكؿ تمميذ مف خالؿ 

نتائج االختبارات كالمقاييس بغرض كضع خطة عالجية مناسبة تتضمف الكسائؿ 
العالجية المستخدمة كاألىداؼ المتكخاة مف العالج المقترح كتنفيذ الخطة العالجية لكؿ 

تمميذ كمراجعتيا كؿ فترة حسب طبيعة الحالة كتطكير تمؾ الخطة بما يتفؽ مع تقدـ 
الحالة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة، كمناقشة حالة التمميذ مع الطبيب المختص، 
إضافة إلى تسجيؿ جميع البيانات كنتائج االختبارات كما يطرأ عمى حالة التمميذ مف 
رشاد كتعميـ التمميذ كأسرتو إلى كيفية اتباع طريقة العالج الطبيعي كتطبيقو  تغير كا 

. بطريقة سميمة بالمنزؿ
 ,Neal, Bigby & Rebecca)           كمام رل كؿ مف نيؿ كبجبام كريبكا 

 أف أخصائي العالج الطبيعي يعمؿ عمى تقديـ خدمات عديدة لمتالميذ الذيف (2004
يعانكف مف مشاكؿ حركية كمنيا تدريبيـ عمى المشي حتى يتمكنكا مف إتقاف المشي 
الكظيفي كالذم يمكنيـ مف االنتقاؿ ضمف البيئة التربكية، كالعمؿ عمى تنمية ميارات 
حركة التنقؿ لدييـ مما يساعدىـ عمى النجاح في ممارسة الميارات الالزمة كالجمكس 

. عمى الكرسي، أك الميارات األساسية لمحياة اليكمية كاستخداـ الحماـ مثالن 
      إضافة إلى تقديـ التكصيات لألسرة التي تشارؾ في التدريب الستخداـ المكاد، 
كالمعينات المكصى بيا مف قبؿ أخصائي العالج الطبيعي لمكصكؿ مف خالليا إلى 

تركي ). االستقاللية قدر اإلمكاف سكاء في البيئة المنزلية أك حتى المجتمع المحمي
(. 2007،القريني 

 :الطبيعي أساليب العالج- ج
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 : ميميف         العالج الطبيعي يتـ بأساليب متعددة ، كلكنيا ترتكز عمى أساسيف
. كىك ما يقكـ بو الطفؿ نفسو: الحركة المكجبة  

 كىي الحركات التي يقكـ بيا المعالج لتحريؾ العضالت:الحركة السالبة

إلى زيادة قكة العضالت كمف ثـ زيادة القدرات الحركية،  ىذه النشاطات العضمية تؤدم
تزداد ثقة الطفؿ في نفسو كما يزيد تكاصمو مع المجتمع مف  كمع كؿ زيادة في الميارات

كؿ نجاح يؤديو كعدـ اليأس مف فشؿ المحاكلة، كالكثير  حكلو، لذلؾ يجب تشجيعو في
كيعتبر العالج . ليقـك المعاقيف بالمشاركة فييا  (تغييرىا  تـ )مف األلعاب قد كيفت 

تساعد الطفؿ عمى استخداـ عضالتو المعطمة، كيستخدـ في  الطبيعي مف الكسائؿ التي
يكسؼ ).، الكيرباء كالتدليؾ ، التمرينات البدنية  ذلؾ العالج بالحمامات المائية

،2003) 

: ممخص ما يقـك بو أخصائي العالج الطبيعي 
 : مف خالؿ ما يمي يقـك أخصائي العالج الطبيعي بدراسة حالة الطفؿ

  الفعؿ التكازنية ، تقييـ  تقييـ مستكل التكتر العضمي ، كتقييـ األنماط الحركية كردكد
الجسمي كالقدرات الحركية  القدرات الجسدية كمف ثـ التعامؿ معيا لتحسيف الكضع

 .الكبرل

 خالؿ الحركة كالتمريف ،كتقييـ طكؿ  استعادة مجاؿ حركة المفصؿ كاالحتفاظ بو مف
الطرية لتعزيز العضمة ك،تنفيذ التقكيـ  العضمة ك إنجاز تمرينات التمدد كحركة األلياؼ

 .كالتدريب عمى الجمكس كالكقكؼ كالمشي الخاص بقكة الحركة،كتقييـ التكازف

 كالتحمؿ كالتنسيؽ لمجمكعة محددة مف  إعطاء التمرينات الخاصة بيدؼ زيادة القكة
 (2009مسعكد،).لألجيزة المساعدة العضالت اك الجسـ كمو،كتقدير احتياج الطفؿ

 :  الدراسات التي اىتمت بخدمة العالج الطبيعي بمدارس التربية الفكرية - د
 فى كالمجتمعية التعميمية المؤسسات مقدمة فى الفكرية التربية مدارس   تأتى

 بما ليـ المناسب التعميـ كتكفير فكريا المعاقيف األطفاؿ بتنشئة المختصة مصر
 بداية فكريا المعاؽ لمطفؿ بالنسبة المدارس ىذه كتعتبر المتكامؿ، النمك عمى يساعدىـ
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 فترة كأثناء خالليا كمف األسرة، نطاؽ خارج كالحياة الخارجي العالـ مع التكاصؿ
 فناء مف المدرسية البيئة فى يكجد بما الطفؿ يتأثر أف- المفترض مف- الدراسة
دارة كمعمميف كمناىج مدرسية كأنشطة الفصؿ فى كرفقاء دراسة كحجرات كمالعب  كا 
 المعاؽ الطفؿ يكتسب أف يمكف المدارس ىذه طريؽ كعف كثير، ذلؾ كغير مدرسية
 حياتية بميارات كتزكيده قدراتو تنمية يتـ كما اإليجابي كالسمكؾ التفكير جكانب عقميان 

 فى كالمشاركة معو كالتكيؼ بو المحيط المجتمع فى بنجاح الحياة عمى تساعده
.  المختمفة أنشطتو

 لقد أكدت الكثير مف الدكؿ في تشريعاتيا المعنية باألفراد الذيف لدييـ إعاقات 
عمى ضركرة كجكد خدمات تساند العممية التعميمية المكجية لمتالميذ ذكم اإلعاقات 

المختمفة بما فييـ التالميذ ذكم اإلعاقة الفكرية، حيث تشكؿ تمؾ الخدمة محكرنا أساسيان 
بؿ ضركريان في فاعمية العممية التعميمية، إف تكفر مثؿ تمؾ الخدمة ضمف الفعاليات 

المدرسية كبرامج المعكقيف كؿ حسب حاجتو تعتبر مف األكلكيات التي ينبغي أف تؤكد 
عمييا األنظمة كالقكانيف التربكية، كبذلؾ نجد أف الكثير مف التشريعات كالقكانيف، 

 التربية لجميع األطفاؿ المعكقيف الصادر عاـ 94/142كالقانكف العاـ األمريكي رقـ 
ـ، كغيرىا قد نصت عمى مجاؿ 1997 الصادر عاـ IDEAـ، ككذلؾ قانكف 1975

 .الخدمات المساندة كمدل فاعميتيا بشكؿ عاـ كالعالج الطبيعي بشكؿ خاص
 بإجراء دراسة ىدفت لمعرفة مدل فاعمية (Anderson, 1982)قاـ أندرسف 

الخدمات المساندة في دعـ استفادة التالميذ الذيف لدييـ إعاقات كمف ضمنيـ التالميذ 
ذكم التخمؼ العقمي مف البرامج التربكية الخاصة المقدمة ليـ، ضمف برنامج يدعى 

حيث يركز ىذا البرنامج عمى عممية تقييـ القرارات ذات العالقة بنكعية  (ىاكام)
الخدمات المساندة، كأشارت الدراسة إلى أنو بإمكاف األسرة، كالمعمميف تقديـ بعض 

الخدمات المساندة ليؤالء التالميذ بعد إعطاءىـ التكصيات، كالخطط الالزمة مف قبؿ 
أخصائي الخدمات المساندة؛ مما يسيؿ تنفيذ تمؾ الخطط كاألنشطة مع ىؤالء التالميذ 
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كالذم ينعكس بدكره عمى تحسف استفادتيـ مف البرامج التربكية الخاصة المقدمة 
 (1998السرطاكل كالصمادم ،).ليـ

 دراسة (York & Rainforth, 1989)كما إجراء كؿ مف يكرؾ كرأيف فكرث 
ىدفت إلى التعرؼ عمى أفضؿ الممارسات التي يقدميا أخصائيك العالج الطبيعي 
كالكظيفي لمتالميذ ذكم اإلعاقات الشديدة، كشممت الدراسة جميع أخصائي العالج 

الطبيعي كالكظيفي العامميف مع ىؤالء التالميذ في جميع الكاليات األمريكية، كخمصت 
الدارسة إلى أف ىؤالء األخصائييف يقدمكف ىذه الخدمة بفاعمية كبيرة مف حيث تقييـ 
احتياجات ىؤالء التالميذ، كمف ثـ العمؿ عمى تنمية الميارات الحركية الكبيرة كالدقيقة 

( 2001الشراح،).كالذم يدعـ استفادتيـ مف البرامج التعميمية المقدمة ليـ
 دراسة سعت إلى تقييـ فاعمية خدمتي (Francis, 1989) فيما أجرل فرانسيز 

العالج الطبيعي كالكظيفي المقدمة لمتالميذ الذيف لدييـ إعاقات شديدة في المدارس 
. العادية، مف خالؿ مدل قياـ أخصائيك العالج الطبيعي كالكظيفي بياتيف الخدمتيف

حيث شممت الدراسة مسحان ألسر ىؤالء التالميذ كمعممييـ، كأخصائيي العالج 
الطبيعي كالكظيفي المذيف يقدماف تمؾ الخدمتيف ليـ، كخمصت الدراسة إلى فاعميتيما 
مع ىؤالء التالميذ، كما أظيرت الدراسة تأثير تقديـ ىاتيف الخدمتيف عمى استفادة 

التالميذ ذكم اإلعاقات الشديدة بشكؿ إيجابي مف البرامج التربكية المقدمة 
 (2002مسعكد،).ليـ

 بيدؼ مناقشة أىمية (Sandler, 1992)كفي دراسة أخرل قامت بيا سالندر 
خدمات العالج الطبيعي كالكظيفي لمتالميذ الذيف لدييـ إعاقات بما فييـ التالميذ ذكم 
التخمؼ العقمي كتكضيح الدكر التعاكني بيف مقدمي ىاتيف الخدمتيف كبيف أفراد الفريؽ 

المدرسي اآلخريف، باإلضافة إلى تكضيح الميارات كالكفايات الالزمة ليما كالتي 
تساعدىما في تقديـ خدماتيما بشكؿ فاعؿ ليؤالء التالميذ، كقد بينت الدراسة حاجة 
ا أكلئؾ التالميذ  ىؤالء التالميذ لتمقي خدمات العالج الطبيعي، كالكظيفي كخصكصن

الذيف يظيركف مشاكؿ حركية كاضحة، كما أظيرت الدراسة أيضان أىمية كجكد عالقة 
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تعاكنية بيف ىذيف األخصائييف كبيف بقية أعضاء الفريؽ المدرسي، كتقديـ االستشارة 
مف قبميـ إلى معممي أكلئؾ التالميذ فيما يتعمؽ بتمؾ التكجييات التي ينبغي تقديميا 
ليؤالء التالميذ في حجرة الدراسة، كما أشارت الدراسة إلى أنو مف المفترض تدريب 
ىذيف األخصائييف عمى كيفية التعامؿ مع الفريؽ المدرسي، كعمى ميارات التكاصؿ 
الالزمة لمتفاعؿ مع ىذا الفريؽ كالتي يمكف أف تدعـ عمميـ مع التالميذ ليتمكنكا مف 

( 1998الخطيب ،).االستفادة القصكل مف البرامج التربكية كالتعميمية المقدمة ليـ
 بإجراء دراسة ىدفت لمعرفة أكثر (Hawkins, 1997)كذلؾ قاـ ىانكس 

الخدمات التي يحتاجيا التالميذ الذيف لدييـ إعاقة بدنية كالتي يمكف أف تدعـ 
تمميذ  (300)استفادتيـ مف البرامج التربكية الخاصة المقدمة ليـ، كقد شممت الدراسة 

لدييـ إعاقات بدنية، كأظيرت الدراسة حاجة ىؤالء التالميذ لخدمة العالج الطبيعي 
بشكؿ كبير نظير ما يعانكنو مف مشاكؿ حركية، كما أشارت الدراسة إلى أف خدمة 
العالج الكظيفي تمعب أىمية في دعـ استفادة ىؤالء التالميذ مف البرامج التربكية 
رشاد  الخاصة المقدمة ليـ مف خالؿ تدريبيـ عمى استعماؿ األجيزة التعكيضية كا 

أسرىـ كمعممييـ حكؿ التدريبات الضركرية ليـ مما يساعد في زيادة كفاءتيـ 
 (.2000ألشمرم ،)البدنية

 بإجراء دراسة ىدفت إلى (Neal, et al., 2004)كما قاـ كؿ مف نيؿ كزمالئو 
تكضيح فاعمية خدمة العالج الطبيعي كالكظيفي في المدارس العادية مع التالميذ الذيف 
لدييـ إعاقات بما فييـ التالميذ ذكم التخمؼ العقمي، كتكصمت الدراسة  إلى أف ىاتيف 
الخدمتيف تعد ىامتيف في دعـ استفادة ىؤالء التالميذ مف البرامج التربكية المقدمة ليـ 
مف خالؿ تقييـ الحاجات الفريدة ليؤالء  التالميذ لخدمتي العالج الطبيعي كالكظيفي، 

( 2008يكسؼ،).كمف ثـ تصميـ برامج التدخؿ المناسبة لكؿ تمميذ
 لتحديد اليدؼ مف تقديـ خدمة (Reese, 2004) كفي دراسة قامت بيا ريسي 

العالج الطبيعي لمتالميذ الذيف لدييـ إعاقات، حيث شممت الدراسة تحميالن لمدل 
فاعمية خدمة العالج الطبيعي في دعـ استفادة التالميذ ذكم االحتياجات التربكية 
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الخاصة بما فييـ التالميذ ذكم التخمؼ العقمي في األدبيات التي ناقشت ىذا الجانب، 
كخمصت الدراسة إلى التأكيد عمى أف ىذه الخدمة تمعب أىمية كبيرة في تحسيف نكعية 

الحياة ألكلئؾ التالميذ، كما أشارت الدراسة إلى أف مقدمي خدمة العالج الطبيعي 
يجب أف يحصمكا عمى مؤىالت متخصصة في ىذا المجاؿ كالتي يمكف أف تككف 
درجة البكالكريكس فما فكؽ، كيجب أف يتمقكا تدريبان مميزان أثناء دراستيـ حتى يتقنكا 

( 2007القريني،).دكرىـ الحيكم كالفاعؿ لمعمؿ مع ىؤالء التالميذ
إف المتتبع لمسيرة برامج التربية الخاصة المقدمة لمتالميذ ذكم االحتياجات 

التربكية الخاصة في عالمنا العربي كبالتحديد في مصر يجد أنيا ما زالت تفتقر لكجكد 
الخدمات المساندة بشكؿ عاـ كالعالج الطبيعي بشكؿ خاص كداعـ لبرامج التربية 

الخاصة، حيث أنيا لـ تصؿ إلى ما يطمح إليو المختصكف في مجاؿ التربية الخاصة 
بما يمبي احتياجات ىؤالء التالميذ كرفع مستكل استفادتيـ مف برامج التربية الخاصة 
مف حيث تكفر الخدمات المساندة بشكؿ عاـ كالعالج الطبيعي بشكؿ خاص كيتجمى 

ـ في نتائج دراستو 1996ذلؾ مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة حيث تكصؿ الكابمي 
إلى أف مفيـك الخدمة المساندة قائـ كممارس ضمف فعاليات معاىد التربية الفكرية لكف 

تظؿ عممية الممارسة بالنسبة لمجاالت الخدمة المساندة المختمفة يشكبيا شيء مف 
القصكر فقد كصمت درجات التحقؽ في معظـ أىدافيا ككظائفيا إلى مستكيات 
متكسطة أك فكؽ المتكسطة أحيانان بينما في البعض اآلخر مف الخدمة كالعالج 

 (2007القريني،). الطبيعي فقد كصمت إلى مستكيات ضعيفة
 شخصان يمثمكف جميع 551ـ في دراستو التي شممت 2007كما تكصؿ القريني 

العامميف بمعاىد كبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض إلى أف معظـ الخدمات 
المساندة متكفرة في تمؾ المعاىد كجاءت خدمة العالج الطبيعي في المرتبة الثامنة مف 

. بينيـ تسع خدمات
 التي تسعى خدمات العالج الطبيعي مدارس التربية الفكريةإف أحد أىـ األىداؼ 

لتحقيقيا ىك تكفير الفرص لمتمميذ المعاؽ لتمقي الخدمات في المدرسة التي يشترط أف 
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تككف بيئة قميمة التقييد ، كنظران لتزايد القناعات ببرامج إدماج المعكقيف في المدارس 
المدرسة الشاممة ، فقد بات مف الضركرم / العادية كظيكر حركة المدرسة لمجميع 

.  التركيز عمى تصميـ المدارس بما يتالئـ مع االحتياجات الخاصة لممعكقيف فكريا 
كقد تناكلت بعض الدراسات كالمراجع المتكفرة أىـ التعديالت كالتغيرات التي 

يجب أف تتكفر في المدارس حتى نتمكف مف تمبية احتياجات التالميذ المعكقيف كذكم 
 في دراسة حكؿ كاقع الخدمات المساندة 1996أشار الك ابمي ،االحتياجات الخاصة 

كمدل أىميتيا مف كجية نظر العامميف في معاىد التربية الفكرية عمى ضركرة تكفر 
: الخدمات التالية

خدمات الصحة المدرسية كالتي تمثؿ مجمكعة التسييالت الصحية التي ستعمؿ - 1
عمى دعـ االستقرار الصحي لمطفؿ في المدرسة في ضكء احتياجاتو الصحية 

. المرتبطة بتعميمات الطبيب المختص
. خدمات العالج الطبيعي كالعالج الكظيفي كالتركيحي - 2

فقد ميز بيف متطمبات المدارس الخاصة بالمعكقيف  (2001)       أما الشراح 
كالمدارس العادية كذلؾ ميز بيف متطمبات كتجييزات رياض األطفاؿ كالمدارس 

كيركز الشراح عمى تصميـ الفراغات كالمساحات ،االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية
. كاالرتفاعات كالتجييزات الداخمية كدكرات المياه كالمالعب كاألبكاب كاأللكاف كاإلضاءة

بالكثير مف اإلرشادات لمتعامؿ مع حاالت العكؽ  (2001)     فقد قاـ العبد الكىاب 
الحركي في المدارس العادية كركز عمى مكقع الفصؿ الدراسي بالنسبة لممدرسة 

. كأرضية الفصؿ كمساحتو كأبكابو كمحتكياتو كأثر تصميـ دكرات المياه
إلى أف تحقيؽ أىداؼ ىذه المرحمة يحتاج إلى دراسات  (2002)كيشير مسعكد 

تفصيمية تعطي صكرة كاقعية كمكضكعية عف الجكانب الشخصية كالبيئية كطبيعة 
. االحتياجات التأىيمية المالئمة في ضكء المعطيات التي تكشؼ عنيا ىذه الدراسات

: كالبد أف تتككف ىذه الدراسات مف
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كتيتـ بتقييـ الكضع  (  Medical Evaluation Studies)دراسات تقييمية طبية . أ
الصحي كالتاريخ التطكرم لحالة العجز كمدل حاجتو لمتدخؿ العالجي أك األدكية 

كالعقاقير الطبية ككذلؾ تحدد حاجة المعاؽ إلى برامج طبية مساندة كالعالج الطبيعي 
. كالعالج الكظيفي

  كتيتـ (Vocational Rehabilitation studies)دراسات التقييـ الميني - ب
بتقييـ ميكؿ المعكؽ كاستعداداتو كقدراتو المينية كتحديد الميف المالئمة إلعادة تأىيمو 

. عمييا
: تعقيب عاـ عمى الدراسات التي اىتمت بمجاؿ الدراسة - ق

الجميكرية  محافظات كافة فى الفكرية التربية مدارس تحتاج المنطمؽ ىذا كمف
  مف المختمفة الخدمات المساندة استخداـ إلى قنا محافظة بينيا كمف مصر العربية
دارة كتدريب المعمـ كتكفير  التقميدية كالغير تقميدية لمعالج الطبيعي، كتقنيات مدرسية كا 

 تككف تعميمية مخرجات عمى الحصكؿ أجؿ مف كغيرىـ العالج الطبيعي، إخصائى
 االقتصادية التنمية جيكد في كالمشاركة العمؿ بسكؽ االلتحاؽ عمى قادرة

 المعاقيف تربية مجاؿ في كاضح كتطكر كبير تقدـ ىناؾ كأف خاصة كاالجتماعية،
 األخيرة، اآلكنة في المعاقيف ليؤالء النظرة فى تغير مع العالـ، دكؿ مختمؼ فى فكريان 
 اإلنتاجية القكة مف جزء أنيـ عمى إلييـ تنظر المتقدمة المجتمعات أصبحت حيث

عدادىـ تيتـ أصبحت كبالتالي لممجتمع،  لقدراتيـ كفقان  نافعة ألعماؿ بتأىيميـ كا 
مكاناتيـ . كا 

الفكرية الي  خدمات المساندة كالتجييزات كاألجيزة  التربية مدارس  كما تحتاج
الفردية كالجماعية بيذه األىمية فإف التجييزات المجتمعية أكثر أىمية كحيكية ألنيا 

المفصؿ الذم يستطيع مف خاللو جميع المعكقيف مف ممارسة حياتيـ التعميمية 
كلمداللة عمى أىمية . كالعممية كاليكمية بشكؿ طبيعي أك أقرب ما يككف إلى الطبيعي

التنقؿ فقد اعتمدت المجتمعات كالدكؿ الكرسي التحرؾ كمعيار خاص ألم تعديالت 
 .تجرل عمى التجييزات المجتمعية لصالح المعكقيف
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 :الطرق التقميدية وغير التقميدية في العالج الطبيعي
الطرق التقميدية لمعالج الطبيعي     

. الكيرباء الطبية: أوالً 
. التبريد كالتسخيف - 1
ىك استعماؿ الثمج أك الماء البارد أك المثمج في عالج بعض : التبريد  

كالتبريد في ، اإلصابات مثؿ الشمؿ التيبسي أك إصابات المالعب في مرحمتيا الحادة
حالة اإلصابة الحادة يعمؿ عمى تقميؿ نسبة الدـ في المنطقة المصابة نتيجة انقباض 
األكعية الدمكية بالبركدة، ككذلكـ يعمؿ عمى تقميؿ األلـ حيث أنو يؤثر عمى أعصاب 
الجسـ فيخدرىا كيقؿ اإلحساس باأللـ، كما يمكف تطبيؽ العالج بالتبريد عمى مناطؽ 

األلـ مثؿ آالـ أسفؿ الظير كآالـ عرؽ النسا كآالـ المفاصؿ كالرقبة، كما يمكف 
استخدامو في عالج حاالت النزيؼ مف األنؼ، أك مف أحد األطراؼ حيث يعمؿ 
التبريد عمى انقباض األكعية الدمكية فيتكقؼ النزؼ، كلعؿ استعماؿ كمادات الثمج 

ككمادات الماء المثمج ىك إحدل الطرؽ المتبعة، كلكف ىناؾ أيضان رش البنج 
عمى أماكف  إصابة الالعبيف خالؿ المباريات، كىذا الغاز  (الكمكر أثير)المكضعي 

يسبب انخفاضان شديدان في درجة الحرارة في المكاف المصاب فيقمؿ الكـر كاأللـ 
كىذا ما نراه دائمان عند عالج إصابات المالعب، كىي تتسـ عادة باأللـ . كالنزيؼ

اعتبرت اإلصابة بسيطة،  (الكمكر أثير) فإذا ما طرأ تحسف نتيجة رش ،كالكـر كالنزؼ
. كاستطاع الالعب أف يستكمؿ المباراة

كالعالج بكمادات الثمج أك الماء البارد يعتبر أساسيان في المنازؿ كخاصة مع 
كجكد األطفاؿ، كيمكف استخدامو في حاالت نزيؼ األنؼ أك نزيؼ أم طرؼ مف 

أطراؼ الجسـ، أك في حاالت جزع المفاصؿ كعالج مؤقت حتى يتـ عرض المصاب 
الثمج في حاالت ضربة  (طاقية)كما يمكف استخداـ كمادات الثمج أك . عمى الطبيب

الشمس التي تحدث عادة لكبار السف أك لألطفاؿ خالؿ فترات الصيؼ نتيجة تعرضيـ 
 (2000اسماعيؿ ،).لمحرارة الشديدة لمدة طكيمة



مدي توافر استخدام خدمات المساندة القائمة عمى العالج الطبيعي في مدارس التربية الفكرية والمؤسسات ذات 
              حسن حمدي احمد محمد/ د.م .ا                                                  الصمة بمحافظة قنا

                                                                                   

 

            2015الثاًى والعشروى                                                                               ٌٌاٌر  :         العذد 
                      

 -201-  

 .) :أما العالج بالتسخيف أك العالج بالحرارة فيك ينقسـ إلى نكعيف رئيسييف: التسخيف
( 1990،خالد 

 .(األشعة تحت الحمراء)العالج السطحي -1
كيتمثؿ في كثير مف األشكاؿ في حياتنا، كيتـ باألشعة تحت الحمراء، فأشعة 

كقد كجد أف أم . الشمس ىي المصدر الطبيعي لمتدفئة كالتسخيف في العالـ أجمع
شيء يتـ تسخينو يشع أشعة تحت الحمراء تماثؿ إلى حد كبير األشعة تحت الحمراء 

كبذلؾ أصبحت مصادر العالج السطحي بالحرارة سيمة كفي . التي تخرج مف الشمس
متناكؿ الجميع، فمنيا الكسائد الكيربائية كقربة الماء الساخف كزجاجة الماء الساخف 
كالكمادات الساخنة، ككذلؾ لمبات األشعة تحت الحمراء المضيئة كغير المضيئة ، 

كىي تختمؼ عف الممبات العادية في أنيا تصنع مف زجاج الككارتز الذم يتحمؿ درجة 
الحرارة العالية كيسمح بمركر األشعة تحت الحمراء، كما تصنع مف سمؾ تنجستاف، 

كمف المصادر األخرل لمعالج السطحي بالحرارة السكنا أك غرفة البخار كالسكنا 
الجافة، ككذلؾ حمامات شمع البارفيف التي تحتكم عمى مزيج مف الشمع كزيت 

 درجة 50كخاصية ىذه الحمامات أنيا تصؿ إلى أقصى درجة انصيار عند . البرافيف
فعند كضع أربطة شمع . مئكية، كىي الدرجة التي يمكف لمجسـ البشرم تحمميا

البرافيف، أك دىاف المفاصؿ بشمع البرافيف المنصير يشع الشمع أشعة تحت الحمراء، 
-40كنظران ألف ىذا المزيج يتجمد عمى مفصؿ المريض، كيحتفظ بدرجة حرارتو مدة 

 دقيقة، فإنو يعطي بذلؾ حرارة ثابتة لمدة كافية لمعالج الذم يستغرؽ عادة بيف 60
( 1990،خالد  ) .. دقيقة30-40

كأىـ خكاص األشعة الحرارية أك األشعة تحت الحمراء ىي أنيا تزيد الدكرة 
الدمكية تنشطيا، فتزيد كمية الدـ الكاصمة إلى المنطقة المعرضة لمحرارة، ككذلؾ تزيد 
نسبة خاليا المناعة التي تدافع عف الجسـ، ككذلؾ تزداد جرعة الدكاء التي يأخذىا 

المريض نتيجة زيادة الدكرة الدمكية في المنطقة المعرضة لألشعة تحت الحمراء فتعمؿ 
كما تعمؿ الحرارة عمى تقميؿ اإلحساس باأللـ في المنطقة . عمى إزالة بقايا االلتيابات
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كبذلؾ يقؿ التقمص العضمي الذم يحدث دائمان نتيجة األلـ كتتحسف . المعرضة لألشعة
ككذلؾ تنشط الدكرة الدمكية فتزيؿ بقايا االلتيابات كتطردىا عف طريؽ . حالة المريض

كبتكرار تعرض المفصؿ المصاب، أك العضمة المصابة لألشعة تتحسف . الكميتيف
استعماالت األشعة تحت    (1990خالد ). . حالتيا كيقؿ االلتياب كيشفي المريض

( 1990،خالد  ) .:الحمراء
بعض االلتيابات الحادة كتحت الحادة كالمزمنة مثؿ التياب الجيكب األنفية كالتياب  -

 .األذف الكسطى غير الميكركبي، كالتياب العيف، كالتيابات الجمد

الحاالت الركماتيزمية الحادة كالمزمنة مثؿ مرض الركماتكيد، كركماتيـز العضالت،  -
 .كالتياب األعصاب كعرؽ النسا،كخشكنة المفاصؿ كالظير

تساعد عمى التئاـ الجركح كالقرح السطحية نتيجة لزيادة الدـ كتحسيف الدكرة الدمكية في  -
 .المنطقة المصابة

تستعمؿ قبؿ عمؿ التدليؾ كالتمرينات فتساعد عمى تحسيف الدكرة الدمكية كارتخاء  -
 .العضالت مثؿ حاالت شمؿ األطفاؿ كالشمؿ التيبسي

حاالت السمنة باستعماؿ حمامات األشعة تحت الحمراء فتساعد عمى إنقاص الكزف عف  -
 .طريؽ العرؽ، كتسمى ىذه الحالة الساكنا الجافة أم بدكف بخار

 :مكانع استعماؿ األشعة تحت الحمراء

ذا كاف انسداد في  النزيؼ أك إمكانية حدكث النزيؼ مثؿ القرح أك الحيض،كا 
ذا استعممنا األشعة تحت الحمراء في ىذه الحالة فالبد مف كضع . األكعية الدمكية كا 

الجياز عمى مسافة أبعد مف الجزء المسدكد،كفقداف اإلحساس بالجمد في المنطقة 
( 1990،خالد  ) ..المعالجة

 :العالج العميؽ-2
كىذا النكع مف العالج يحتكم عمى أنكاع متعددة مف الكيرباء الطبية التي 

تستخدـ اآلف في جميع مراكز العالج الطبيعي، كالنكادم الرياضية، كالمستشفيات 
 :العامة، كالعيادات الخاصة، كىذه األنكاع يمكف حصرىا في اآلتي
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 .(الشكرت كيؼ)المكجات القصيرة -أ
كىي أكثر انتشاران كاستعماالن، فيي تتخمؿ جسـ اإلنساف كتصؿ إلى جميع 

المناطؽ العميقة، كلذلؾ فيي تعتبر مف أنجح األنكاع في العالج سكاء في اإلصابات 
 .السطحية أك اإلصابات العميقة

كتصدر المكجات القصيرة مف خالؿ صماـ ثالثي يستطيع أف يذبذب التيار 
الكيربائي إلى حكالي مميكف ذبذبة في الثانية، كعند دخكؿ ىذا التيار إلى جسـ 

كتعمؿ ىذه الطاقة الحرارية . اإلنساف تتحكؿ الطاقة الكيربائية إلى طاقة حرارية ىائمة
عمى زيادة التمثيؿ الغذائي باألنسجة، كعمى تنشيط الدكرة الدمكية كتكسيع الشراييف 
كاألكردة في المنطقة التي تتعرض ليا، كتساعد في القضاء عمى االلتيابات كتذيب 
االلتصاقات باألنسجة، ككذلؾ تزيد نسبة األجساـ المضادة ككمية الدكاء في المنطقة 

المصابة، كما تقضي عمى األلـ كتسبب ارتخاء العضالت، كؿ ذلؾ بفاعمية أكبر كأثر 
أقكل مف األشعة السطحية، كما أنيا تعمؿ في األجزاء السطحية األجزاء العميقة مف 
الجسـ عمى السكاء، كالتأثير الحرارم ليذه المكجات القصيرة يعمؿ عمى تسخيف الدـ 
الذم يدكر في الجسـ اإلنساف فيصؿ إلى المراكز العميا بالمخ، كىي المراكز التي 

تستقبؿ األلـ، فيرفع درجة إحساسيا باأللـ كبذلؾ يقؿ إحساس المريض باأللـ كتتحسف 
( 1990،خالد  ) ..حالتو تحسنان ممحكظان 

 .(االلتراسكنيؾ) المكجات فكؽ الصكتية –ب 
ىي أحدث أنكاع الكيرباء العالجية في العالـ، كىي تعتبر اآلف جزءنا ال يتجزأ 
مف طرؽ العالج الطبيعي حيث أنيا تستخدـ في كثير مف األمراض كاإلصابات 

كالجياز المستعمؿ في العالج بيذه المكجات ىك أصغر أنكاع األجيزة . المختمفة
كىك عبارة عف دائرة كيربائية يمر منيا التيار الكيربائي . المستخدمة في ىذا المجاؿ

إلى ذراع العالج، كىي عمى ىيئة يد صغيرة مثؿ سماعة التميفكف بيا رأس العالج 
، فإذا ما مر «ككارتز»الذم يكضع عمى جسـ المريض، كبيا زجاج كريستاؿ يسمى 

كىي ، التيار بو يعطي ذبذبات كتضاغطات كتخمخالت تعرؼ بالمكجات فكؽ الصكتية
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كنظران ألف المكجات فكؽ الصكتية ال تنتقؿ في .  ذبذبة في الثانية17000حكالي 
اليكاء فالبد مف كجكد كسط بيف رأس الجياز كجسـ اإلنساف حتى تنتقؿ المكجات فكؽ 
الصكتية خاللو إلى داخؿ الجسـ، كيعتبر الماء الخالي مف الفقاقيع كالزيت مف أحسف 

( 1990،خالد ) ..المكاد المستخدمة في ىذا الغرض
 .التيارات الكيربائية(2)

كتعتبر ىذه التيارات مف أىـ أنكاع العالج الطبيعي، فيي تيارات كيربائية تعمؿ 
عمى انقباض العضالت انقباضان يشبو إلى حد كبير االنقباض الطبيعي لمعضالت،كمف 
ىنا نجد أف التيارات الكيربائية ميمة لمغاية في عالج مثؿ ىذه الحاالت كلدينا الكثير 

كيشترط الستخداـ ىذه التيارات في الشمؿ االرتخائي أف تككف األعصاب فقط ىي . منيا
المصابة كذلؾ لممحافظة عمييا حتى ينمك العصب، كيعكد إلى تشغيؿ العضالت مرة 

كالبد أف ننكه ىنا إلى أف جميع األعصاب الخارجية، أم الخارجة مف المخ أك . أخرل
النخاع الشككي كالتي تغذل األطراؼ المختمفة إذا ما أصيبت فإنيا تنمك مرة أخرل مثؿ 

 . األظافر كتعكد إلى طبيعتيا كما كانت
التيار : كتنقسـ التيارات الكيربائية المستخدمة في العالج إلى نكعيف رئيسييف ىما

، كىما يستخدماف في عالج (التيار الفراديؾ)كالتيار المنقطع  (التيار الجمفانيؾ)المستمر 
 (1990خالد  ). كثير مف األمراض

 :العالج بالماء: ثانياً 
يعتبر ىذا النكع مف العالج ىامان لمغاية حيث أنو أساسان جزء : أىمية العالج بالماء

مف مصحات السياحة % 90كنجد أف . مف السياحة العالجية في جميع أنحاء العالـ
. العالجية تعتمد عمى عيف ماء تبنى حكليا مصحة كحمامات كمراكز لمعالج الطبيعي
كىناؾ مراكز عديدة في العالـ تتمتع بيذه الخاصية، كمنيا عيف حمكاف كمركز العالج 

ككذلؾ كارلك فيفارم في تشيككسمكفاكيا كبادف بادف في ألمانيا، . الطبيعي الممحؽ بيا
 .كالمراكز المماثمة في ركمانيا كالمجر كبكلندا كبمغاريا
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كأشير ىذه المراكز العالجية كأقدميا ىك مركز فيشي في فرنسا الذم يؤمو آالؼ 
 :مف المرضى كاألصحاء كؿ عاـ،كلمعالج المائي طريقتاف

 :العالج بالحمامات العالجية(1)
 :كأىـ أنكاع ىذه الحمامات العالجية 

كبيا نسبة كبريت عالية، كذلؾ لعالج األكراـ الجمدية : الحمامات الكبريتية-أ
 .كالركماتيزمية

كبيا نسبة معادف عالية، كذلؾ لعالج األمراض : الحمامات المعدنية -ب
 .الركماتيزمية كاألمراض العصبية كالضعؼ العاـ كليف العظاـ

كبيا مكاد مشعة حسب حالة المريض، كذلؾ لعالج كثير : الحمامات المشعة-ج
مف أمراض الجياز العصبي كالجياز الدكرم كاألمراض الركماتيزمية كالضعؼ العاـ 

 .كاليزاؿ
كذلؾ بإطالؽ تيار كيربائي مستمر في الحماـ، لعالج : الحمامات الكيربائية-د

التياب األعصاب، كاألمراض العصبية كبعض أنكاع الشمؿ، كالضعؼ العاـ كبعض 
 .األمراض الركماتيزمية

كىذا النكع عمى شكؿ فراشة، كذلؾ لعالج مرض الشمؿ الرباعي : حماـ الفراشة-ىػ
كقدح صمـ عمى شكؿ فراشة حتى يمكف . كالشمؿ النصفي الطكلي أك العرضي

ألخصائي العالج الطبيعي أف يقؼ في كسط الحماـ بحيث يستطيع مساعدة المريض 
 .خالؿ العالج

كيحتكم ىذا النكع عمى مركحة تدكر داخؿ الحماـ :  الحمامات المركحية–ك 
 .فتعمؿ عمى اىتزاز الماء، كىذا النكع مفيد لمغاية في عالج مرض شمؿ األطفاؿ

كىي حمامات ضحمة بحيث يمكف لألخصائي أف ينزؿ : حمامات السباحة-ز
إلييا مع المريض كيقـك بتدريب المريض عمى أداء التمرينات كتعمـ المشي داخؿ 

 .الحماـ
 :العالج بشرب المياه المعدنية(2)
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كبعد فحص المريض . كتختمؼ نسبة المعادف في ىذه المياه مف نكع آلخر
 .كتشخيص حالتو بدقة، يمكف حينئذ تحديد نكع الماء المطمكب لمعالج كفقان لمتشخيص

كالمصحات . كتمعب المياه المعدنية دكرنا كبيران في عالج كثير مف األمراض
المختمفة في جميع أنحاء العالـ تكتظ بالمرضى الذم يقيمكف بيا لفترات تتراكح بيف 

 لترات 3-2أسبكعيف كثالثة أسابيع، يشرب المريض خالليا المياه المالئمة لحالتو مف 
 . يكميان 

 الطرق غير التقميدية لمعالج الطبيعي
 :العالج بالميزر: أوال

كفي أمراض المفاصؿ كالعضالت كاألعصاب . أحدث أنكاع العالج في العالـ
تمت تجربة عدة أجيزة، كلـ تؤكد النتائج نفع ىذا النكع مف العالج في مثؿ ىذه 

كلكف مف المؤكد أنو في المستقبؿ القريب كمع التطكر السريع المذىؿ في . األمراض
ىذه األجيزة، البد كأف يتـ التكصؿ إلى أجيزة مناسبة تعطي جرعات شافية مف أشعة 

كقد أجريت عدة أبحاث لمقارنة أشعة الميزر بالمكجات القصيرة كالمكجات فكؽ . الميزر
الصكتية، أثبتت جميعيا بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف أشعة الميزر لـ تحقؽ بعد النتائج 
اإليجابية بالمقارنة بالمكجات القصيرة كالمكجات فكؽ الصكتية، كلذلؾ، فإننا نجد أف 

 (1990خالد ). كثيران مف مراكز العالج ال يتكافر بيا ىذا النكع مف العالج
 :العالج بالطمي الطبي والرمال الساخنة: ثانياً 

كىي طريقة استحدثيا العرب في مجاؿ العالج الطبيعي ، إذ أنيـ كجدكا أف ىناؾ 
كقد قاـ كثير . أنكاع مف الطمي تحتكم عمى معادف مختمفة يمكف أف تساعد المريض

مف مراكز العالج في العالـ بعمؿ حمامات لمطمي الطبي، يمكف كضع المريض فييا 
كيترؾ المريض . كتغطية جميع أجزاء جسمو ما عدا الرأس، الذم يبقى خارج الطمي

كقد كجد أف كثيرنا مف .  ساعات عمى ىذا الحاؿ مرة يكميان أك كؿ يكميف4-3لمدة 
. مرضى األمراض الركماتيزمية كآالـ الظير كالرقبة كاألعصاب كالعضالت يفيدكف منيا
كىناؾ العديد مف مراكز العالج بالطمي في كثير مف بمداف العالـ، أىميا شيككسمكفاكيا 
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كقد أقيـ في مصر مركز لمعالج بالطمي كىك مركز عيف الصيرة، كيتـ فيو . كبمغاريا 
 .عالج الكثير مف المرضى

أما العالج بالدفف في الرماؿ فيك مف أقدـ أنكاع العالج، كخاصة في الرماؿ 
كقد أعدت لذلؾ حمامات أيضان يكضع فييا المريض ثـ يغطى بالرماؿ . الساخنة

الساخنة، كيبقى المريض تحت الرماؿ لمدة ساعة أك بضع ساعات حسب قكة تحممو، 
عمى أف يظؿ رأسو خارج الرماؿ، ثـ يترؾ في الشمس الحارقة بعد تغطية رأسو، حتى 

كتستخدـ ىذه الطريقة في عالج كثير مف األمراض . ال يصاب بضربة شمس
كيكجد ىذا النكع مف . الركماتيزمية كآالـ الظير كعرؽ النسا كآالـ األعصاب كالعضالت

 .العالج بقرية نزلة السمات باليـر
ف كاف ليما أثر طبي كعالجي في بعض المرضى،ػ إال أنيما  كىاتاف الطريقتاف كا 

ككثير مف المرضى يفضمكف السكنا الجافة التي . ليستا مف الطرؽ المألكفة لمعالج
 (1990خالد ). تتساكل في كثير مف األحياف مع ىذه الطرؽ غير التقميدية في العالج

 :الكي بالنار: ثالثاً 
فيناؾ . ظير في كثير مف الدكؿ العربية كخاصة مصر كالمممكة العربية السعكدية

 .بعض أفراد تخصصكا في العالج عف طريؽ كي المرضى
مثبتة في ذراع  ( مف الحديد2سـ3حكالي )كىذا الكي يتـ بإحماء دائرة حديدية  

حديدية في النار حتى تصؿ لدرجة االحمرار، ثـ تكضع ىذه الدائرة المحمية عمى 
كعادة ما يتحمؿ المريض عذاب حرقو . أماكف األلـ المختمفة في جسـ المريض

كنظران . بكاسطة ىذه الطريقة البدائية ليأسو مف الشفاء كتعمقو باألمؿ مف كراء العالج
ألنو ليس ىناؾ أساس عممي عالجي ليذه الطريقة، فإنيا ال تستخدـ في أم مف 
الدكؿ األكركبية أك األمريكية، كلكنيا تكجد فقط في دكؿ العالـ الثالث، ككثير مف 
المرضى الذيف يفدكف عمى عيادات العالج الطبيعي يحممكف آثاران العالج سابؽ 

( 1990،خالد  ) بالكي
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كطريقة الكي بالنار ىي نفس طريقة كاسات اليكاء التي تستخدـ حتى اآلف 
كتعتمد عمى أف المخ البشرم يتنبو دائمان لمتنبيو . في كثير مف البيكت المصرية

كعند كي المريض يتنبو المخ إلى آالـ الكي كينسى آالـ المفاصؿ أك الظير . األقكل
أك العضالت، كبذلؾ يشعر المريض بتحسف في مفاصمو أك ظيره أك عضالتو، كال 

كعند شفاء األجزاء التي تـ كييا، . يشعر سكل بآالـ الكي الذم سعى إليو بإرادتو
أك أف . فإما أف اإلصابة األصمية عند المريض شفاءه لمكي: فيناؾ أحد احتماليف

حالتو المرضية مما ال يشفى في أسبكع أك أسبكعيف، كفي ىذه الحالة فإف األلـ 
كبذلؾ يتضح أف الكي ليس بطريقة عالج . سيعكد لممريض ككما أف شيئنا لـ يحدث

كما قد يعتقد البعض، كلكنو نصب كاحتياؿ، إذ ال يسبب سكل تشكيو الكثيريف مف 
كلذا ال تستخدـ ىذه . المرضى، كال يستند إلى أساس عممي في شفاء المرضى

الكسيمة في أم قسـ مف أقساـ العالج الطبيعي، كلكنيا تمارس في بعض القرل عمى 
أيدم دجاليف كمشعكذيف يقكمكف بالكي، كالعديد مف ىؤالء مكجكدكف في قرية نزلة 

ككثير مف المرضى يعالجكف بيذه الطريقة . السماف باليـر كفي محافظة الشرقية
العتقادىـ الخطأ بجدكاىا، كالدليؿ عمى ذلؾ أف آالفا مف المرضى الذيف تعرضكا 
لمكي عادكا مرة أخرل إلى عيادات األطباء لطمب المشكرة كالنصيحة بعد فشؿ ىذه 

 .(1990،خالد)الطريقة غير اآلدمية في عالجيـ
 :العالج بالمغناطيس: رابعاً 

ظيرت في العالـ في اآلكنة األخيرة طريقة أخرل مف طرؽ العالج الطبيعي غير 
التقميدية، راجت إلى حد كبير في كثير مف الدكؿ األكربية كخاصة فرنسا، كالياباف، 

كتعتمد نظرية العالج بالمغناطيس عمى كضع المغناطيس عمى مكاف األلـ، كبذلؾ ينشأ 
: كيعمؿ المجاؿ المغناطيسي بعدة طرؽ. مجاؿ مغناطيسي في المنطقة المراد عالجيا

أكليا إفراز مادة اإلندكرفيف التي تعمؿ عمى تقميؿ اإلحساس باأللـ، كثانييا أف المجاؿ 
المغناطيسي يعمؿ عمى تغيير كضع الجزيئات داخؿ الجسـ كبذلؾ يقؿ االلتياب 
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إف تعرض الجسـ لممجاؿ المغناطيسي يغير : كيتحسف األلـ، كىناؾ أيضان نظرية تقكؿ
 .مف الشحنات الكيربائية المكجكدة داخؿ الجسـ، كبذلؾ يساعد عمى اختفاء األلـ

كتقكـ ىذه الطريقة بعالج كثير مف األمراض الركماتيزمية كآالـ المفاصؿ، كآالـ 
. أسفؿ الظير كالرقبة، كعرؽ النساء كآالـ الكتؼ كالركبتيف، كالرسغ كمفاصؿ األصابع
كقد تكافد عمى مصر في اآلكنة األخيرة عدد مف األطباء األجانب كالمصرييف الذيف 

يعممكف في ىذا المجاؿ، كقامكا بعالج كثير مف المرضى، كذلؾ بخالؼ سفر الكثيريف 
كلكف التقييـ العممي لمثؿ ىذا النكع مف . لمخارج لمحصكؿ عمى ىذا النكع مف العالج

العالج أثبت أف الناحية النفسية تمعب فيو دكرنا كبيران، كأنو ليس باألسمكب الناجع في 
عالج ىؤالء المرضى، كأنو ال يفضؿ طرؽ العالج السابقة بؿ أقؿ كثيران منيا، كما زالت 

( 1990خالد ). ىناؾ قمة مف األطباء تستخدـ ىذه الطريقة في العالج حتى اآلف
 

 .الوخز باإلبر الصينية: خامساً 
يعتبر ىذا النكع مف العالج مف العادات الصينية القديمة، فيك يمتد بأصمو إلى 

مئات السنيف،كلكنو تطكر في السنكات الماضية تطكرنا مذىالن حتى أصبحت لو 
كالكخز باإلبر الصينية ليس لو حتى اآلف أساس . مراكز في جميع أنحاء العالـ

عممي محدد، حيث أنو يعتمد عمى خطكط طكلية كعرضية في جسـ اإلنساف تربط 
كىذه الخطكط ىي خطكط كىمية مرسكـ عمى لكحات . األعضاء المختمفة ببعضيا

قاـ بتصميميا الصينيكف، كلكف ليس ليا كجكد في عمـ التشريح ، كىذه اإلبر رقيقة 
جدان كتخترؽ الجسـ، كيقكـ المعالج مف آف آلخر بتدكير ىذه اإلبر في نفس مكانيا، 

( 1990،خالد  ) ..كيمكف كضع عدد كبير مف اإلبر في كقت كاحد
عممان بأف ىذه اإلبر متصمة بجياز صغير يعطي تياران كيربائيان مستمرنا مشابيان 

كتكضع اإلبر كتحرؾ في مكانيا كؿ عدة . لمتيار الجمفاني المستمر، أك تيار البطاريات
دقائؽ لمدة ساعة تقريبان، حسب نكع المرض كالتشخيص، ثـ يكرر ذلؾ يكميان أك يكمنا 

كقد أصبح ىذا النكع .  جمسة في بعض الحاالت40كقد يستدعى األمر إجراء . بعد يكـ
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كيكجد في القاىرة عمى األقؿ . مف العالج شائعان في كثير مف دكؿ العالـ بما فييا مصر
.   عيادة بالمستشفيات، كعيادات خاصة اشتيرت بعيادات عالج األلـ40-50

كتعمؿ  اإلبر الصينية عند كضعيا في جسـ اإلنساف عمى إفراز مادة اإلندكرفيف 
كما أف اإلبر . التي تساعد عمى رفع قكة االحتماؿ لأللـ، كبذلؾ ال يشعر المريض باأللـ

الصينية قد استخدمت أيضان في تخدير المرضى قبؿ العمميات الجراحية، كيقاؿ أنيا 
 إف صحة –نجحت في بعض الحاالت، كلكنيا لـ تعمـ حتى اآلف بالرغـ مف أنيا أسمـ 

كلكف .  مف التخدير العادم الذم مازالت لو بعض المضاعفات–ما يدعيو البعض 
لألسؼ فإنو مع ما يشاع عف إمكاف تخدير المريض باإلبر الصينية، فإنيا ليست 

مستخدمة في أم مركز مف المراكز العالجية بمصر،كلعؿ العامؿ النفسي أيضان مف 
( 1990،خالد  ).. عكامؿ ركاج ىذا النكع مف العالج

 .أساور الروماتيزم: سادساً 
كىي أساكر مف النحاس كالقصدير، أك أساكر مف النحاس فقط، كتتككف إما مف 

كتمبس األساكر في رسغ . فقرات نحاسية متصمة أك فقرة نحاسية كأخرل مف القصدير
اليد كتترؾ لعدة أياـ، فإذا ما كانت ىناؾ آالـ باألصابع أك الرسغ أك الككع أك الكتؼ 

 .أك الذراع فإنيا تتحسف بعد بضعة أياـ
كفكرة ىذه األساكر تعتمد عمى خمؽ فرؽ جيد كيربي بيف النحاس كالقصدير، أك 

بيف النحاس كمحمكؿ الممح الذم يخرج مف غدد العرؽ بالجمد، كبذلؾ ينشأ تيار 
كال . كيربائي مستمر في رسغ اليد يعمؿ عمى التخفيؼ مف األلـ المكجكد في الطرؼ

شؾ أف الحالة النفسية تمعب دكرنا كبيران في مثؿ ىذه الحاالت، خاصة كأف ىذا النكع مف 
. العالج ال يكجد سكل في دكؿ العالـ الثالث كال يستخدـ مطمقنا في الدكؿ المتقدمة

فكمية الكيرباء التي تنتج عف ىذه األساكر صغيرة جدان ال تكفي لعالج األلـ، كلكف 
تركيا في يد المريض لفترات طكيمة قد يككف العامؿ األساسي في تحسيف األلـ، 

كنظرنا لرخص سعر ىذه األساكر فكثير مف . باإلضافة إلى الحالة النفسية كما أكردنا
المرضى يقكمكف بتجربتيا، كلكف لـ يعتبر بيا طبيان حتى اآلف، كال يمكف اعتبارىا جزءان 
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مف عالج المريض كما ىك الحاؿ في الكي بالنار، خالفان لباقي األساليب التي ذكرناىا 
( 1990احمد خالد ). كالتي يعترؼ بيا طبيان 

 : لمعالج الطبيعيالطرؽ العالجية

العديد مف الطرؽ التي تعتمد عمى العالج الحسي الحركي، البعض منيا  ىناؾ   
دكف غيرىـ، كأخصائي العالج الطبيعي ىك الذم يقرر مناسبة  ينفع لبعض األطفاؿ

 (1990احمد خالد ) :عدميا، كمف ىذه الطرؽ الطريقة لحالة الطفؿ مف
 فييا كتسييؿ  كتعتمد أساسا عمى منع الحركات غير المرغكب: طريقة بكباث

 الحركات المطمكبة

 حيث يتـ تطكير كتنمية  كتسمى طريقة األنماط،: ديالكتك - طريقة دكماف
 .االنعكاسية األنماط الحركية المعقدة عف طريؽ تطكير األنماط

  طريؽ  تعتمد عمى ردكد الفعؿ الالإرادية عف: (الفكتيا  )الطريقة الشرقية
الضغط عمى نقاط كأماكف محددة في الجسـ تؤدم إلى حث المستقبالت 

 الطفؿ لمحصكؿ عمى الحركة الداخمية لدل

 خالؿ زيادة مستكل  تعتمد عمى العالج العصبي الفسيكلكجي مف: طريقة ركد
 .النشاط العضمي بطرائؽ مختمفة مثؿ الحرارة كالبركدة كالمساج

 كتعتمد عمى تكظيؼ األجزاء القكية كغير المصابة مف : نكت- طريقة كابات
  .األجزاء الضعيفة أجؿ تقكية

       مع قمة الدراسات السابقة،كالتي تتناكؿ العالج الطبيعي كالتأىيؿ بالفف 
التشكيمي، إال أف المصطمح عمييا يجد تنكعان في مكاضيعيا كالطرؽ كاألساليب التي 

تستخدميا، فمنيا ما يتناكؿ التأىيؿ البدني بشكؿ كبير، كمنيا ما يتناكؿ التأىيؿ 
النفسي، كمنيا ما يقؼ عند التشخيص كاالستكشاؼ، ككميا تصب كتسيـ في تشكيؿ 

كاضح لفائدة كدكر الفف التشكيمي، في التشخيص كالعالج النفسي كالبدني بالفف 
. التشكيمي

      كتجد أنو مف السيكلة إقناع المريض العالج التركيحي الفني كاستمراره 
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كممارستو ليا بعد حدكث تمؾ اإلعاقة، حيث يكجد لدييـ الرغبة الزائدة في االستمرار 
كبعد كضع المعالج التصنيؼ كالتشخيص الدقيؽ لممشكمة فعميو كضع .في ىذه الممارسة

إستراتيجية كميارات التركيح مف خالؿ الفف كالتي تتناسب مع الحالة الممارسة لذلؾ 
. النشاط
  : الطبيعي باستخداـ بالففالعالج 

العالج بالفف يعد أسمكب عالجي ناجح مع المعاقيف فكريا، كما يرل أف العالج 
، ىذا الحكار يتـ (معالج- مريض )الكظيفي يقكـ أساسا عمى حكار يتـ بيف طرفيف 

غالبا مف خالؿ تبادؿ الكممات، أم ينشأ حكار لفظي بيف المريض كالمعالج، حيث 
يطمؽ المريض العناف لمسانو كي يعبر عما يجكؿ بخاطره مف ذكريات كأحداث كمشاعر 
كانفعاالت كأكؿ خطكة نحك تحقيؽ االستبصار بطبيعة مشكالتو كالتعرؼ عمى أسبابيا 
متقدما نحك الشفاء، غير أنو  في  كثير مف األحياف نجد المرضى يتكقفكف عف الحكار 
المفظي كيمكذكف بالصمت طكاؿ الجمسة العالجية، كبالرغـ مما  في  الصمت مف لغة، 

فإف الصمت الطكيؿ خالؿ الجمسات المتعددة إنما ييدد عممية العالج كيحكؿ دكف 
(. 2001، عكض مبارؾ). تقدميا، بؿ قد يؤدل إلى فشميا

كيعد الرسـ عمؿ فني تعبيرم يقـك بو الطفؿ، كىك بديؿ عف المغة، كىك شكؿ 
 عف طريؽ فاألطفاؿمف أشكاؿ التكاصؿ غير المفظي، كأيضا شكؿ مف أشكاؿ التنفيس، 

الرسـ يعكسكف مشاعرىـ الحقيقية تجاه أنفسيـ كاآلخريف، كمف ثـ كانت الرسـك كسيمة 
ممتازة لفيـ العكامؿ النفسية كراء السمكؾ المشكؿ، كقد أثبتت الدراسات التحميمية 

أف نصؿ رأسنا إلى طفؿ  أننا نستطيع مف خالؿ الرسـ الحر الذم يقـك بو اؿلألطفاؿ
الشعكر، كالتعرؼ عمى مشكالتو كما يعانيو، ككذلؾ التعرؼ عمى ميكلو كاتجاىاتو 

كمدل اىتمامو بمكضكعات معينة  في  البيئة التي يعيش فييا، كعالقتو باآلخريف سكاء  
(. 2004،حسف، عفاؼ )في  األسرة، أك الرفاؽ، أك الكبار 

كمف ثـ فقد لجأ المعالجكف إلى استخداـ الرسـك ككسيمة يمكف مف خالليا 
تحقيؽ التكاصؿ مع الذيف قد ال يحسنكف التحدث بالمغة المنطكقة، عمى اعتبار أف 
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الرسـ إنما ىك لغة يمكف مف خالليا إقامة جسر لمتكاصؿ بيف المريض كالمعالج لتبادؿ 
إذ أف . األفكار كالمعاني فيما بينيما، كالكشؼ عف الصراعات الداخمية لدل المريض

لدل اإلنساف القدرة عمى أف يحكؿ األفكار إلى صكر بالقدر الذم يمكف فيو أف يحكؿ 
 .(2001عكض مبارؾ، ) الصكر إلى أفكار ككممات

 The American Art Therapyرفّتو الجمعية األمريكية لمعالج بالفف 

Associationا استكشافية لممشكالت :  بأنو مجاؿ لمخدمة اإلنسانية يقدـ فرصن
، كيّنمي الخبرات الجسمية كاالنفعالية كالتعميمية مف فنيالشخصية مف خالؿ التعبير اؿ

(. 18، ص 2001عكض مبارؾ، )خالؿ ممارسة النشاطات الفنية العالجية 
نكع مف العالج يعتمد عؿ : كتعرفو الجمعية البريطانية لممعالجيف بالفف بأنو

كأداة يستعمميا  (التصكير التشكيمي، كالرسـ، كالتجسيـ، كغيره)األشكاؿ البصرية 
اختصاصي العالج بالفف المؤىؿ ليساعد المريض عؿ إبراز األفكار كالمشاعر التي ال 

كقد ُتستعمؿ تمؾ األشكاؿ في . يستطيع المريض التعبير عنيا بأم طريؽ آخر
التشخيص كالعالج كمف خالليا يتكفر لممريض كالمعالج سجالت عالجية تفيد في 

كقد . االحتفاظ بتمؾ الخبرات كتساعد عمى معرفة مدل الحاجة لالستمرار في العالج
 التي تحتكم (Transference)يستعمؿ المعالج في العالج بالفف طريقة التحكيؿ 

عمى مشاعر مف ماضي المريض يكصميا إلى المعالج عف طريؽ العمؿ الفني في 
الجمسة العالجية كتحتكم األعماؿ الفنية عادة عمى المشاعر كاألحاسيس، كالتي إذا ما 

(. 21، ص 2001عكض مبارؾ،)كضحت بدأت مف خالليا العممية العالجية 
 باعتباره مجاؿ أكاديمي إنساني لو دكر أساسي Art Therapyفالعالج بالفف 

حيث يسيـ في رعاية كتقكيـ كثير مف حاالت ذكم اإلعاقات سكاء كانت ىذه الحاالت 
، كيككف ذلؾ بتكظيؼ اإلعاقة الحركية  نفسية، أك عقمية، أك عضكية، أك حسية مثؿ 

 كدمجو في الحياة العامة، كدفع جكانب التنمية المتكاممة لديو، لطفؿالفف إلعادة تييئة ا
فيدفو التغيير الجكىرم إلى األفضؿ في شخصية اإلنساف كفي حياتو بكجو عاـ، كىذا 

(. 121  ص،1990عبد الحميد، )ما ُيرجى مف جمسات العالج بالفف كممارستو  
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كفمسفة العالج بالفف تقكـ عمى اإليماف الكامؿ بالقدرة الكامنة لإلنساف في 
التعبير عف نفسو تمقائينا كال شعكرينا عف طريؽ الفف، كليذا اىتـ المعالجكف بالفف 

بإطالؽ الحرية في التعبير لإلدالء بمحتكيات الالشعكر اإلنساني كيتمنى تحقيقو في 
الكاقع، فيي تجد طريقيا الطبيعي مف خالؿ كسائؿ التعبير الفني لتطفك ىذه المحتكيات 

عمى السطح الشعكرم لإلنساف بدالن مف كبتيا في الالشعكر فيتمكف مف مكاجيتيا 
يجاد الحمكؿ المقترحة الكاعية كالتكافقية ليا كمف ثـ يتحقؽ التكافؽ كالعالج  ، القريطي)كا 

1995.) 
:  بالفف  التركيحياألسس التي يستند إلييا العالج

: عمى النحك التالي   تستند نشأة العالج بالفف إلى مجمكعة مف األسس       
إف المشاعر كاألفكار الالشعكرية يسيؿ التعبير عنيا تمقائينا في صكر أكثر مما  -

(. 1995، القريطي). يعد عنيا في كممات
إف إسقاط صراعات الفرد الداخمية في صكرة بصرية ال يحتاج إلى ميارة، أك  -

. تدريب فني
إف التعبير الفني المنتج في العالج بالفف يجسد المكاد الالشعكرية مثؿ األحالـ  -

، ص 1427الغامدم، )كغيرىا ... كالصراعات، كالذكريات الطفكلة، كالمخاكؼ
15 .)

يعمؿ إسقاط الصراعات كالمخاكؼ الداخمية في صكرة بصرية عمى بمكرتيا في  -
شكؿ مممكس ثابت يقاكـ النسياف، كيككف دليالن عمى انطالؽ الصراعات مف 

الالشعكر، فيبدأ المريض في االنفصاؿ عف صراعاتو، الشيء الذم يجعمو قادرنا 
 (.18، ص 2001عكض مبارؾ، )عمى فحص مشكالتو بمكضكعية متزايدة 

 
: العالج الطبيعي القائم عمى الترويح الفني 

        أصبحت ممارسة األنشطة التركيحية مف الضركرات المرتبطة بالصحة الكقائية 
كالعالجية لإلنساف حيث أكدت الدراسات المردكد اإليجابي لألنشطة عمى أجيزة الجسـ 
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المختمفة متضمنة الجياز الدكرم كالتنفسي كالعضمي، كالنفسية كاالجتماعية لمفرد، أما 
الغامدم، ). بالنسبة لألشخاص المعاقيف فقد تككف أىمية ممارسة األنشطة مضاعفة

1427.) 
:           كتيدؼ الممارسة التركيحية مف خالؿ الفف إلى ما يمي 

تشجيع كتنمية استعداداتيـ لكفاءتيـ الكظيفية كبخاصة الجياز العصبي  .1
. العضمي

. زيادة إحساسيـ بتأقمميـ الخارجي  .2
كالعضالت  (حاسة الممس)زيادة االعتماد عمى المستقبالت الحسية في الجمد .3

 (2001عكض مبارؾ،) .كالمفاصؿ لتعكيض األجيزة الحسية المفقكدة
تمعب دكران ميمان في نظاـ التكازف بالجسـ مع الجياز العصبي كبقية األجيزة  .4

 (2009مسعكد،).األخرل
: االستراتجيات العالج الطبيعي القائـ عمى التركيح الفني 

كذلؾ ليساعدىا عمى التعبير كاالستبصار بمشاعرىا كأفكارىا : الرسـ الحر- 1
 (.1995، القريطي )المكبكتة في الالشعكر

كلسيكلة العمؿ كنتائجو الجميمة سيساعدىا عمى رفع : السحب بألكاف الزجاج - 2
. كزيادة ثقتيا بنفسيا بشكؿ يكمي كمستمر 

عمؿ محفظة جمدية لشغؿ أكقات فراغيا كلتشتيت انتباىيا : األعماؿ اليدكية - 3
. عف التفكير كالتمركز حكؿ حالتيا ككضعيا الصحي 

ستساعدىا بابتكار تصاميـ جديدة كذلؾ سيرفع مف : ألكاف الزجاج المطاطية - 4
 (2001عكض مبارؾ،) .ركحيا المعنكية نتيجة لنجاحيا في أعماؿ فنية جديدة

التشكيؿ اليكمي بيدؼ التخطيط لعمؿ معرض شخصي ييدؼ إلى دمج - 5
المريض مع المجتمع كأف تستفيد منو لتقميؿ الحساسية الزائدة كتدريبيا عمى 

 (.1427الغامدم، ) .اكتساب ميارات التكاصؿ مع اآلخريف



مدي توافر استخدام خدمات المساندة القائمة عمى العالج الطبيعي في مدارس التربية الفكرية والمؤسسات ذات 
              حسن حمدي احمد محمد/ د.م .ا                                                  الصمة بمحافظة قنا

                                                                                   

 

            2015الثاًى والعشروى                                                                               ٌٌاٌر  :         العذد 
                      

 -216-  

 التخيؿ المكجو مع التغذية الراجعة لمتأقمـ مع العكدة إلى المدرسة مف خالؿ  -1
 (.1427الغامدم ، ) تعديؿ البنية المعرفية السمبية الناتجة عف اإلعاقة 
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 اإلطار اإلجرائً للذراست

 لمنيج الدراسة المتبع األىداؼ العامة لمعالج الطبيعي     يتناكؿ ىذا الفصؿ إيضاحان 
ككذلؾ كصؼ مجتمع أفراد عينة الدراسة ثـ عرضان ألداة الدراسة ك الكيفية التي طبقت 

: بيا الدراسة 
 :األىداف العامة لمعالج الطبيعي

تحديد أىداؼ العالج الطبيعي ليس باألمر السيؿ، كلكف يمكف أف نكجزىا في 
 :األىداؼ التالية

 (.2008يكسؼ،) .زيادة أك المحافظة أك رفع القدرة عمى التحمؿ -1

 .زيادة المدل كالتناسؽ الحركي -2

 .تخفيؼ أك إزالة ، كزيادة التغذية الدمكية -3

 .تقميؿ التصمب كالتشنج العضمي، كمنع الضمكر العضمي -4

 .تخفيؼ األكراـ كتخفيؼ االحتقانات الرئكية كالصدرية -5

 .تحقيؽ الشفاء إلصابات األنسجة الرخكة -6

 .منع حدكث التشكىات كالتقفعات كالتصمبات المفصمية -7

 .تقميؿ التغذية الحسية الراجعة غير الطبيعية -8

 .تعديؿ كتصحيح انحراؼ الييئة كتقميؿ انحراؼ كخمؿ المشية -9

تحقيؽ أكبر قدر مف االستقاللية في التنقؿ كالحركة كتعميـ المرضى كأىالييـ  -10
 .كيؼ يمكف أف يستمركا في برنامج العالج الطبيعي في بيكتيـ

 :أىداف العالج الطبيعي مع المعاقين
 (2009مسعكد،) ..الطبيعي فكران بعد ظيكر المرض يأتي دكر العالج -1
تيبس المفاصؿ، ضعؼ )منع حدكث مضاعفات لممرض مثؿ  -2

 (.2001الشراح،)(..العضالت

زيادة القدرة )تحسيف أك زيادة الحركات التي يمكف أف يقـك بيا المعاؽ مثؿ  -3
 (2000،ابك النصر .)(..العضمية، تحسيف االتزاف 
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متابعة تقدـ الحالة حيث أف المرض يأخذ أشكاؿ ثالثة األكؿ مرض بطبيعتو  -4
 (2009مسعكد،). متراجع، كالثاني يميؿ لالستقرار، كالثالث يتحسف

لمكاف اإلصابة في الجياز العصبي  يختمؼ شدة كحدة الشمؿ النصفي تبعان  -5
 .المريض المركزم كبالتالي تختمؼ الطريقة التي يعالج بيا

 إراديان إلى ييدؼ العالج الطبيعي مف خالؿ تحريؾ المريض سكاء إراديان أك ال -6

 (2008يكسؼ،) :
 .منع نقص مدل الحركة -
 .الجمدية منع حدكث التقرحات -
 .منع قصر العضالت -
 .األطراؼ منع حدكث الجمطات في -
 .زيادة الدكرة الدمكية لألطراؼ -
إلى الحالة الطبيعية كمساعدتو بحيث يككف  الرجكع بالمريض -

  .اإلمكاف معتمدان عمى نفسو قدر

 :الفئات المستفيدة من العالج الطبيعي
 :         مف خالؿ معرفة أماكف تقديـ الخدمة يمكف تقسيـ الفئات المستفيدة كما يمي

          في المستشفيات العامة أك الخاصة كالعيادات الخاصة يمكف أف يضـ فئات 
ليس بيا إعاقة كلكف تشخيص الطبيب لمحالة يرل أنو بحاجة إلى عالج طبيعي كتشمؿ 
صاباتو مثؿ شمؿ نصؼ الكجو ، أمراض  أمراض عديدة منيا أمراض الجياز العصبي كا 
الجياز اليضمي كاضطراباتو مثؿ ما بعد الكسكر كعمميات العظاـ ، إمراض المفاصؿ 

في مراكز - (2002مسعزد،).كغيرىا.مثؿ الركماتيـز  األمراض الجمدية مثؿ الصدفية 
، التأىيؿ الشامؿ لممعاقيف يضـ فئات الشمؿ الدماغي كالتخمؼ العقمي كاإلعاقة الجسدية

( 2003يكسؼ، ). األندية الرياضية كغالبان ما تضـ فئات إصابات المالعب
 :إمكاف خدمات العالج الطبيعي المتكفرة بمحافظة قنا

 :غالبان ما تُقدـ خدمة العالج الطبيعي في بمحافظة قنا في األماكف التالية
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 .المستشفيات العامة أك الخاصة .1

 .عيادات كمراكز العالج الطبيعي الخاصة .2

 .مراكز التأىيؿ الشامؿ لممعاقيف .3

 .األندية الرياضية .4
الذراست املٍذاًٍت وأهن ًتائجها 

: أىداف الدراسة الميدانية
 : يميتتمخص أىداؼ الدراسة الميدانية فيما                   

فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي المتكفرة  في معاىد التربية  .1
. الفكرية بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا

كاقع فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي المتكفرة  في معاىد  .2
التربية الفكرية كمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف 

. بيا
سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي مف كجية نظر العامميف بمدارس التربية  .3

 .الفكرية كمؤسسات ذات الصمة
 منيجية الدراسة

اتساقان مع مكضكع الدراسة كنكعيا كتحقيقان ألىدافيا اعتمد الباحث بشكؿ         
، فيذا المنيج ال يقـك عمى مجرد جمع المعمكمات "الكصفيالمنيج " عمى أساسي

نما يمضى إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ، ألنو يقكـ بتفسيرىا  كالبيانات عف ظاىرة معينة كا 
 منتظـ، كمكضكعيكتحديد الظركؼ كالعالقات المختمفة فييا بدقة كبشكؿ عممى 

، كما يمتد ىذا (136ـ، ص1987عبد الحميد جابر ك كاظـ، أحمد خيرل ،جابر)
 الكقت الحاضر كما بيا مف عالقات فيالمنيج إلى دراسة كيؼ تعمؿ الظاىرة 

 أك كصؼ ما الحاليكتأثيرات، كأيضان ما قد يحدث فى المستقبؿ بناء عمى الكضع 
، كىذا بالفعؿ ما قاـ (105ـ، ص1991فؤاد أبك حطب، كآماؿ صادؽ، )سكؼ يحدث 
.  الدراسة الحاليةفيبيا الباحث 
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: أدوات الدراسة الميدانية
: اعتمدت الدراسة الميدانية عمى األدكات التالية          

 كمدراء مدارس التربية كمكجيي معمميالمقابمة الشخصية غير المقننة مع بعض - 1
، كذلؾ لالستفادة مف آرائيـ، قناالفكرية كبعض المسئكليف فى إدارة التربية الخاصة ب

 تكاجو مدارس التربية التي كالمعكقات صعكباتكالتعرؼ عف قرب عمى أىـ اؿ
الخدمات المساندة الخاصة بالعالج  الطبيعي الفكرية كتحد مف دكرىا تجاه 

. ان فكرمالمعاقيف لألطفاؿ 
 النظرماستبياف قاـ الباحث بتصميمو ككتابتو عباراتو مستعينان فى ذلؾ باإلطار - 2

كالدراسات السابقة كمعايشة الباحث لمجتمع الدراسة داخؿ مدارس التربية الفكرية 
كمقابمة بعض المسئكليف عنيا كاالستفادة مف آرائيـ كمقترحاتيـ، كقد جاء ىذا 

بعد تحكيمو مف قبؿ بعض المتخصصيف كأساتذة -االستبياف فى صكرتو النيائية 
- التربية كتقدير صدقو كثباتو كما سيتضح ذلؾ بالتفصيؿ فى الصفحات القادمة

 :تتألؼ مف جزأيف ىما
:  الجزء األول

 (التخصص ، المؤىؿ، الخبرة )    يمثؿ معمكمات عامة عف عينة الدراسة ك تكضح 
 : كيشمؿ المحاكر التالية :الجزء الثاني

مدل فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي المتكفرة  :المحكر األكؿ -
في معاىد التربية الفكرية بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا ك يشمؿ 

 .عبارة  (18-1 )ىذا المحكر 
ما الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي  بمؤسسات : المحكر الثاني -

ذات الصمة بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا ك يشمؿ ىذا المحكر 
 .عبارة  (1-15)
سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي مف كجية نظر العامميف :المحكر الثالث  -

( 17-1 )بمدارس التربية الفكرية كمؤسسات ذات الصمة ك يشمؿ ىذا المحكر 
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 .عبارة 

. محكر (3)عبارة جاءت مكزعة عمى  (60)قد اشتمؿ عمى عدد  -
 (االستبانة )تطبيؽ األداة 

: صدق االستبيان
لمتحقؽ مف صدؽ استبياف الدراسة تـ عرضو فى صكرتو األكلى عمى           

كالتربية الرياضية مجمكعة مف المحكميف مف األساتذة المتخصصيف فى مجاؿ التربية 
كأيضان بعض المسئكليف فى إدارة التربية الخاصة  (خاصة فى مجاؿ التربية الخاصة)

ممف ليـ الخبرة العممية كالمينية بالعمؿ مع مدارس التربية الفكرية، كفى ضكء ما أبداه 
ىؤالء المحكمكف مف مالحظات كاقتراحات، تـ إجراء التعديالت الالزمة فى االستبياف، 
حيث تـ تعديؿ بعض عناكيف المحاكر كمسمياتيا، كحذؼ بعض العبارات مف المحاكر 
ضافة عبارات أخرل، كما تـ تعديؿ صياغة بعض العبارات، كنقؿ بعضيا إلى محاكر  كا 

. أخرل
محمكد عبد ،منسى ) الظاىرمكىذا اإلجراء يطمؽ عميو بعض الباحثيف مسمى الصدؽ 

، فى حيف يطمؽ عميو البعض اآلخر مسمى صدؽ (205ـ، ص1994الحميـ ، 
، كُيعد صدؽ المحكميف مف (56ـ، ص1996ذكقاف كآخركف، ،عبيدات )المحكميف 
.  ُيعتد بيا لتحديد مدل صدؽ األداة المستخدمةالتيالمؤشرات 

باإلضافة إلى ذلؾ كلزيادة التأكد مف صدؽ أداة الدراسة كأنيا تقيس فعالن ما كضعت  
 الستبياف الدراسة مف خالؿ معامؿ اإلحصائي الذاتيلقياسو، تـ حساب معامؿ الصدؽ 
(: 553ـ، ص1979 ، البييفؤاد ،السيد )التالية   الثبات، كذلؾ مف خالؿ المعادلة 

معامؿ الثبات   =    اإلحصائي الذاتيمعامؿ الصدؽ             
 0.92= كحيث إف معامؿ الثبات 

  كىك 0.96 = 0.92=   لالستبياف اإلحصائي الذاتيإذف معامؿ الصدؽ 
. معامؿ صدؽ مرتفع

: ثبات االستبيان
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حيث قاـ " طريقة إعادة التطبيؽ"لحساب ثبات استبياف الدراسة تـ استخداـ         
الباحث بتطبيؽ االستبياف عمى عينة مف أكلياء أمكر التالميذ كالمعمميف كالمكجييف 

ستكف فردان ممف  (60) بمغ حجميا كمؤسسات ذات الصمة بمدرسة التربية الفكرية 
 الحديث عنيا بالتفصيؿ يأتي كالتي- تنطبؽ عمييـ خصائص العينة األصمية لمدراسة

ثـ أعيد التطبيؽ عمى العينة نفسيا مرة أخرل بعد مضى - فى الصفحات القادمة
بيف " معامؿ االرتباط" تقريبان مف تاريخ التطبيؽ األكؿ، كبعد ذلؾ تـ حساب يفشير

دكجالس )"  لالرتباطسيبرمافمعادلة " باستخداـ كالثانيدرجات التطبيقيف األكؿ 
(: 105ـ، ص1986ماكنتكش، 

مجػ ص × مجػ س – ف مجػ س ص = ر    
[ 2(مجػ ص) – 2ف مجػ ص ][2(مجػ س) – 2مجػ س)] 

. فردان  (60)عدد أفراد العينة = ف :  حيث     
. الثانيدرجات التطبيؽ = ص . درجات التطبيؽ األكؿ=   س 

، كمف ثـ تـ حساب 0.86 = (ر)كبتطبيؽ المعادلة السابقة تبيف أف معامؿ االرتباط 
لحساب " براكف- معادلة سبيرماف"معامؿ الثبات مقاسان بمعامؿ االرتباط مف خالؿ 

(. 523ـ، ص1979 السيد، البييفؤاد )الثبات 
ر  + 1 ر 2= براكف لمثبات - معادلة سبيرماف       
.  لالستبيافكالثانيمعامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األكؿ = ر : حيث        
. كىك معامؿ ثبات مرتفع (0.92)كقد بمغ معامؿ الثبات كفقان ليذه المعادلة        

 :مجتمع الدراسة الميدانية 
        يمثؿ مجتمع الدراسة بعض العامميف في مدارس التربية الفكرية  كمؤسسات 

 ( .470)ذات الصمة في محافظة قنا البالغ عددىـ 
 :      عينة الدراسة الميدانية 
 كالمعمميف المكجييفالميدانية بطريقة عشكائية مف         اشتممت عينة الدراسة 
عمى جميع العامميف بمدارس التربية الفكرية كمؤسسات  كالمديريف كالنظار كاإلخصائييف



مدي توافر استخدام خدمات المساندة القائمة عمى العالج الطبيعي في مدارس التربية الفكرية والمؤسسات ذات 
              حسن حمدي احمد محمد/ د.م .ا                                                  الصمة بمحافظة قنا

                                                                                   

 

            2015الثاًى والعشروى                                                                               ٌٌاٌر  :         العذد 
                      

 -223-  

قنا حيث أرسمت أداة الدراسة  (فقط–نجع حمادم - قكص- قنا)ذات الصمة بمحافظة
عمى أداة  (270)أجاب  (470)إلى جميع أكلئؾ العامميف ك الذم بمغ مجمكعيـ 

. الدراسة 
   تكضح كصؼ عينة الدراسة 4 إلى  1الجداكؿ مف  

السن  ( 1 )جدول رقم 
 البياف التكرار النسبة

  سنة25أقؿ مف  23 8.5

  سنة30 إلى أقؿ مف 25مف  34 12.6

  سنة35 إلى أقؿ مف 30مف  50 18.5

  سنة40 إلى أقؿ مف 35مف  46 17.2

  سنة 50 إلى أقؿ مف 40مف  45 17.1

  فأكثر50 72 26.7

 المجمكع 270 100.0

        
 50أف غالبية أفراد عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ ما بيف  ( 1 ) يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

 إلى 30ثـ يمييـ الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف  (: 26.7)إلى فأكثر كذلؾ بنسبة بمغت 
 35ثـ يمييـ الذيف أعمارىـ مف  ( : 18.5) سنة كذلؾ بنسبة بمغت    35أقؿ مف 

ثـ يمييـ الذيف تتراكح  ( : 17.2) سنة كذلؾ بنسبة بمغت    40سنة إلى اقؿ مف 
ثـ يمييـ الذيف  (: 17.1) سنة بنسبة بمغت 50 إلى أقؿ مف 40أعمارىـ ما بيف 
سنة  فقد 25أما اقؿ مف  ( : 12.6) سنة كذلؾ بنسبة بمغت 30أعمارىـ أقؿ مف 
  .(: 8.5)بمغت نسبتيـ 
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مكان العمل  ( 2 )جدول رقم 
 البياف التكرار النسبة

 مدرسة 190 70.4

 مؤسسات ذات الصمة 80 29.6

 المجمكع 270 100.0

 

أف غالبية أفراد عينة الدراسة يعممكف في  ( 2 )         يتبيف مف الجدكؿ رقـ 
أما الذيف يعممكف في مؤسسات ذات الصمة فقد  (: 70.4)المدارس كذلؾ بنسبة بمغت 

 . (: 29.6)بمغت نسبتيـ 
المؤىل العممي  ( 3 )جدول رقم 

 البياف التكرار النسبة

  عاـ كأساسي كنكعيةبكالكريكس تربية 81 30

 خاصة دبمكـ تربية+ تأىيؿ تربكم  75 27.8

 معيد خدمة اجتماعية+دبمـك معمميف 60 22.2

 تربية رياضية+ أخصائي عالج طبيعي 14 5.1

أخرم +فني صحي+معيد تمريض  40 14.8

 المجمكع 270 100.0

                 
أف غالبية أفراد عينة الدراسة مؤىميـ العممي  ( 3 )     يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

ثـ يمييـ الذيف  (: 30)بكالكريكس تربية عاـ كأساسي كالنكعية كذلؾ بنسبة بمغت 
دبمكـ تربية خاصة كذلؾ بنسبة بمغت + مؤىميـ العممي بكالكريكس تأىيؿ تربكم 
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ثـ  ( : 22.2)ثـ يمييـ الذيف مؤىميـ دبمـك المعمميف كذلؾ بنسبة بمغت  (: 27.8)
 (:14.8)يمييـ الذيف مؤىميـ العممي خالؼ المؤىالت التي ذكرت كذلؾ بنسبة بمغت 

  .( : 5.1)فقد بمغت نسبتيـ  (عالج طبيعي)أما الذيف ينتمكا لمؤىؿ العممي

عدد سنوات الخبرة في التدريس  ( 4 )جدول رقم 
 البياف التكرار النسبة

  سنكات5أقؿ مف  46 17.1

  سنكات10 إلى أقؿ مف 5مف  76 28.1

  سنة15 سنكات إلى أقؿ مف 10 68 25.1

  سنة فأكثر15 50 18.5

 لـ يبيف 30 11.1

 المجمكع 270 100.0

 
أف غالبية أفراد عينة الدراسة تتراكح سنكات خبرتيـ في  ( 4 )يتبيف مف الجدكؿ رقـ 

ثـ يمييـ  (: 28.1) سنكات كذلؾ بنسبة بمغت      10 إلى أقؿ مف 5التدريس ما بيف 
 سنكات كذلؾ 15 إلى أقؿ مف 10الذيف تتراكح سنكات خبرتيـ في التدريس ما بيف

 سنة 15ثـ يمييـ الذيف سنكات خبرتيـ في التدريس أكثر مف   (: 25.1)بنسبة بمغت 
 5ثـ يمييـ الذيف سنكات خبرتيـ في التدريس أقؿ مف   (: 18.5)كذلؾ بنسبة بمغت 

أما الذيف لـ يبينكا عدد سنكات خبرتيـ في   ( : 17.1)سنكات كذلؾ بنسبة بمغت   
 .  (: 11.1)التدريس فقد بمغت نسبتيـ 

: المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ االستبياف
تـ استخداـ طريقة حساب نسبة متكسط االستجابة كتقدير حدكد الثقة فى إجراء 

: المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيؽ االستبياف كذلؾ كفقان لمخطكات التالية
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حساب تكرارات استجابات أفراد العينة لكؿ عبارة مف عبارات االستبياف تحت كؿ - 1
. (تتحقؽ، تحقؽ إلى حٍد ما، ال تتحقؽ)بديؿ مف بدائؿ اإلجابة الثالثة 

: إعطاء مكازيف رقمية لكؿ بديؿ مف بدائؿ اإلجابة كما يمى- 2
(. 1= ، ال تتحقؽ 2= ، تتحقؽ إلى حد ما 3= تتحقؽ )           

ضرب تكرارات كؿ عبارة فى المكازيف الرقمية لبدائؿ اإلجابة، ثـ جمع حكاصؿ - 3
. الضرب لمحصكؿ عمى الدرجة الكمية لمعبارة

الحصكؿ عمى نسبة متكسط االستجابة لكؿ عبارة كذلؾ بقسمة الدرجة الكمية - 4
كذلؾ كما  (3) أعمى كزف رقمى لإلجابة كىك فيلمعبارة عمى عدد أفراد العينة مضركبان 

: يمى
الدرجة الكمية لمعبارة = نسبة متكسط االستجابة لمعبارة 

 3×  (ف) عدد أفراد العينة 
: التاليحساب نسبة متكسط شدة التحقؽ لمعبارة عمى النحك - 5

 0.67= 1–  3= أقؿ كزف رقمى- أكبر كزف رقمى =نسبة متكسط شدة التحقؽ 
                       3                        عدد بدائؿ اإلجابة                    

تقدير الخطأ المعيارل لنسبة متكسط شدة التحقؽ لمعبارة،كذلؾ مف خالؿ المعادلة - 6
(: 431ـ، ص1979فؤاد البيى السيد، )التالية 

ب × أ = الخطأ المعيارل        
ف                           

 0.67= نسبة متكسط شدة التحقؽ = حيث أ           
 0.33 = 0.67- 1= أ - 1=  ب 
 فرد 270= عدد أفراد العينة =   ف 

  0.029 = 0.33 × 0.67= المعيارم إذف الخطأ          
                                   270  
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. ج)      تقدير حدكد الثقة لنسبة متكسط االستجابة مف خالؿ المعادلة التالية-7
(: 80ـ، ص1985ممتكف سميث، 

 1.96× الخطأ المعيارل  ± 0.67= حدكد الثقة لنسبة متكسط االستجابة -
. 0.73 = 1.96 × 0.029 + 0.67= الحد األعمى لمثقة  -
 0.61 = 1.96 × 0.029 – 0.67= الحد األدنى لمثقة   -

: كبناء عمى ذلؾ فإف          
العبارات التى تحصؿ عمى نسبة متكسط استجابات أكثر مف أك يساكل  .1

. فإنيا تتحقؽ (0.73)
( 0.61)العبارات التى تحصؿ عمى نسبة متكسط استجابة أقؿ مف أك يساكل  .2

. فإنيا ال تتحقؽ
ك (0.73)العبارات إلى تحصؿ عمى نسبة متكسط استجابة تنحصر بيف  .3

. فإنيا تتحقؽ إلى حد ما (0.61)
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: نتائج الدراسة الميدانية
:  إجابة تساؤالت الدراسة 

مدل تكافر الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي في مدارس  :السؤاؿ األكؿ
؟ التربية الفكرية بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف

مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكسط 
الحسابي، لترتيب االستجابات مدل فاعمية الخدمات المساندة مف خالؿ العالج 

الطبيعي المتكفرة  في بمدارس التربية الفكرية بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف، 
حسب درجة تكفرىا مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

(5.) 
* المتكسط  المحكر األكؿ

الحسابي 
االستجابة 

***  0.19 يكجد أخصائي عالج طبيعي بمدارسة التربية الفكرية
فريؽ متعدد  لمعالج الطبيعي مف خالؿيكجد دكر 

  بمدارس التربية الفكريةالتخصصات 

0.09  ***

***  0.38 تكافر خدمات المسائدة كالخاصة بالعالج الطبيعي
يكجد بالمدرسة التجييزات الخاصة بتسييؿ ميمة المعكقيف 

 في استخداـ كسائط النقؿ الفردية كالجماعية

0.38  ***

مبني المدرسة تـ تنظيمو بشكؿ يسيؿ عمى المعكقيف 
كخصكصان مستخدمي الكراسي المتحركة  مف االنتقاؿ مف 

مبنى إلى آخر بسيكلة ككذلؾ االنتقاؿ إلى المكتبة 
كاالستفادة مف مقدراتيا كالدخكؿ إلى قاعات المحاضرات 

كجميع المرافؽ الصحية كالمطاعـ كمرافؽ األنشطة الثقافية 
 .كاالجتماعية كالرياضية ككسائؿ االتصاؿ

0.11  ***

****  0.90 ـمف قدراتو تحد األطفاؿ مشاكؿ حسية أك بدنية لدل كجكد
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 التقنية التعميمية عمى استخداـ

 يكجد خدمات الصحة المدرسية كالتي تمثؿ مجمكعة 
التسييالت الصحية التي ستعمؿ عمى دعـ االستقرار 

الصحي لمطفؿ في المدرسة في ضكء احتياجاتو الصحية 
 المرتبطة بتعميمات الطبيب المختص

0.79  ****

تكفر األجيزة الخدمات المساندة  اجتماعية كالتجييزات 
 . كبكمفة تتناسب مع إمكانيات المدرسة االقتصادية 

0.69  ****

يكجد بالمدرسة إجراء التعديالت الضركرية عمى البيئة 
 كتحريرىا مف العكائؽ الطبيعية كاالجتماعية

0.65  ****

التبريد  منيا الطرؽ التقميدية لمعالج الطبيعييكجد بالمدرسة 
  كبالحمامات المائية ك التيارات الكيربائيةكالتسخيف

0.01  ***

يكجد بالمدرسة الطرؽ غير التقميدية لمعالج الطبيعي العالج 
بالميزر ك بالطمي الطبي كالرماؿ الساخنة كالكي بالنار 
كالعالج بالمغناطيس كالكخز باإلبر الصينية ك أساكر 

 الركماتيـز

0.03  ***

****  0.71  الطبيعي باستخداـ بالففالعالج يكجد بالمدرسة 
****  0.77 يكجد بالمدرسة العالج الطبيعي القائـ عمى التركيح الفني

 *** 0.22 يكجد بالمدرسة أجيزة الكقكؼ كالرافعات الكراسي المتحركة 

 *** 0.00 يكجد بالمدرسة السيارات الشخصية المعدلة 

يكجد بالمدرسة خدمات العالج الطبيعي كالعالج الكظيفي 
 داخؿ المدرسة

0.06 *** 

 ** تتحقؽ إلى حد ما*** ال تتحقؽ**** تتحقؽ درجات3المتكسط مف * 
 مشاكؿ حسية أك بدنية لدل األطفاؿ تحد مف بكجكدمف الجدكؿ السابؽ؛ يتضح أف 
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 جاءت بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره التقنية التعميمية قدراتيـ عمى استخداـ
مف حيث أىـ الخدمات المساندة مف خالؿ العالج الطبيعي  المتكافرة  (3مف 0.90)

في بمدارس كمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف ثـ يأتي فى 
الترتيب يكجد خدمات الصحة المدرسية كالتي تمثؿ مجمكعة التسييالت الصحية التي 
ستعمؿ عمى دعـ االستقرار الصحي لمطفؿ في المدرسة في ضكء احتياجاتو الصحية 

؛ ثـ  يكجد  (3مف 0.79)المرتبطة بتعميمات الطبيب المختص بمتكسط حسابي قدره 
مف 0.77)بالمدرسة العالج الطبيعي القائـ عمى التركيح الفني بمتكسط حسابي قدره 

 الطبيعي باستخداـ بالفف بمتكسط حسابي قدره العالج ثـ يكجد بالمدرسة ، (3
ثـ تكفر األجيزة الخدمات المساندة  اجتماعية كالتجييزات كبكمفة ، (3مف 0.71)

ثـ ، (3مف 0.69)تتناسب مع إمكانيات المدرسة االقتصادية بمتكسط حسابي قدره 
يكجد بالمدرسة إجراء التعديالت الضركرية عمى البيئة كتحريرىا مف العكائؽ الطبيعية 

مدارس التربية الفكرية فى كيتضح اف  (3مف 0.69)كاالجتماعية بمتكسط حسابي قدره 
بالخدمات المساندة مف خالؿ العالج  العديد مف الجكانب الخاصة تمحافظة قنا أغفؿ

 ال تساير بالقدر الكاؼ المؤسسات ذات الصمة، كما أف المصرم  المجتمع في الطبيعي
 . بكجو عاـ كاإلعاقة الفكرية بكجو خاص مجاؿ التربية الخاصةفيالتطكرات المستمرة 

 : التساؤؿ األكؿممخص نتائج      
فريؽ متعدد يكجد  ،ال التربية الفكريةة بمدارسال يكجد أخصائي عالج طبيعي  - أ

،كعدـ تكافر خدمات المساندة كالخاصة  بمدارس التربية الفكريةالتخصصات 
بالعالج الطبيعي،ككما يخمك مبني المدرسة تـ تنظيمو بشكؿ يسيؿ عمى 

المعكقيف كخصكصان مستخدمي الكراسي المتحركة  مف االنتقاؿ مف مبنى إلى 
آخر بسيكلة ككذلؾ االنتقاؿ إلى المكتبة كاالستفادة مف مقدراتيا كالدخكؿ إلى 
قاعات المحاضرات كجميع المرافؽ الصحية كالمطاعـ كمرافؽ األنشطة الثقافية 

. كاالجتماعية كالرياضية ككسائؿ االتصاؿ
 التبريد كالتسخيف منيا الطرؽ التقميدية لمعالج الطبيعي ال يكجد بالمدرسة  - ب



مدي توافر استخدام خدمات المساندة القائمة عمى العالج الطبيعي في مدارس التربية الفكرية والمؤسسات ذات 
              حسن حمدي احمد محمد/ د.م .ا                                                  الصمة بمحافظة قنا

                                                                                   

 

            2015الثاًى والعشروى                                                                               ٌٌاٌر  :         العذد 
                      

 -231-  

كبالحمامات المائية ك التيارات الكيربائية، كبتالي ال يكجد بالمدرسة الطرؽ غير 
التقميدية لمعالج الطبيعي العالج بالميزر ك بالطمي الطبي كالرماؿ الساخنة 

كالكي بالنار كالعالج بالمغناطيس كالكخز باإلبر الصينية ك أساكر 
،كما ال يكجد بالمدرسة أجيزة الكقكؼ كالرافعات الكراسي المتحركة ،  الركماتيـز

كال يكجد بالمدرسة السيارات الشخصية المعدلة ،عدـ كجكد كعي بثقافة  
 .خدمات المساندة كالعالج الطبيعي كالعالج الكظيفي داخؿ المدرسة

مستكل الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي  بمؤسسات ذات :ثانيالسؤاؿ اؿ
؟ الصمة بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا

مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ التكرارات، كالنسب المئكية، كالمتكسط 
مستكل الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي  الحسابي، لترتيب االستجابات 

 ، حساب درجة تكفرىا بمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا مف كجية نظر العامميف بيا
 (.6)مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

* المتكسط  المحكر الثاني
الحسابي 

الترتيب االستجابة 

تكفر أخصائي عالج طبيعي بمؤسسات ذات 
 الصمة لدية خبرة فى مجاالت اإلعاقة

0.69  **5 

فريؽ  عدـ قرب المعالج الطبيعي مف خالؿ
  بمدارس التربية الفكريةمتعدد التخصصات 

0.49  ***12 

تكافر بعض التكعية بخدمات المسائدة 
كالخاصة بالعالج الطبيعي مف خالؿ 

  مؤسسات ذات الصمة

0.60  ***10 

يكجد بمؤسسات ذات الصمة التجييزات 
الخاصة بتسييؿ ميمة المعكقيف في استخداـ 

 كسائط النقؿ الفردية كالجماعية

0.41  ***13 
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مبني المؤسسات ذات الصمة تـ تنظيمو بشكؿ 
يسيؿ عمى المعكقيف كخصكصان مستخدمي 

الكراسي المتحركة  مف االنتقاؿ مف مبنى إلى 
 .آخر بسيكلة 

0.40  ***14 

تكفر المؤسسات ذات الصمة باألجيزة 
الخدمات المساندة كالتجييزات الخاصة 

 بالعالج الطبيعي

0.68  **6 

 يكجد خدمات الصحة بالمؤسسات ذات 
الصمة كالتي تمثؿ مجمكعة التسييالت 

الصحية التي ستعمؿ عمى دعـ االستقرار 
الصحي لمطفؿ في المدرسة في ضكء 

احتياجاتو الصحية المرتبطة بتعميمات الطبيب 
 المختص

0.73  ****4 

الطرؽ التقميدية يكجد بالمؤسسات ذات الصمة 
 التبريد كالتسخيف منيا لمعالج الطبيعي

 كبالحمامات المائية ك التيارات الكيربائية

0.54  ***11 

يكجد بالمؤسسات ذات الصمة الطرؽ غير 
التقميدية لمعالج الطبيعي العالج بالميزر ك 

بالطمي الطبي كالرماؿ الساخنة كالكي بالنار 
كالعالج بالمغناطيس كالكخز باإلبر الصينية ك 

 أساكر الركماتيـز

0.21  ***17 

 العالج يكجد بالمؤسسات ذات الصمة 
 الطبيعي باستخداـ بالفف

0.33  ***15 

 16***  0.31يكجد بالمؤسسات ذات الصمة العالج الطبيعي 
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 القائـ عمى التركيح الفني
يكجد بالمؤسسات ذات الصمة السيارات 

 الشخصية المعدلة 

0.67  **7 

يكجد بالمؤسسات ذات الصمة خدمات العالج 
 الطبيعي كالعالج الكظيفي 

0.62 ** 9 

يكجد بالمؤسسات ذات الصمة تحميؿ الفراغات 
كالمساحات المطمكبة لمحركة كعمميات 

 االلتفاؼ كالتحرؾ 

0.65 ** 8 

النظرة السمبية مف بعض األطباء ألخصائي 
 .العالج الطبيعي

090 **** 2 

ف كجدت يتـ تعييف خريج  ندرة الكظائؼ كا 
درجة البكالكريكس عمى مسمى فني 

0.80 **** 3 

كمفة العالج الطبيعي مما يجعؿ بعض 
 .الحاالت تيمؿ متابعة العالج

 

0.93 **** 1 

 ** تتحقؽ إلى حد ما*** ال تتحقؽ**** تتحقؽ درجات3المتكسط مف * 
بكجكد كمفة العالج الطبيعي مما يجعؿ بعض الحاالت مف الجدكؿ السابؽ؛ يتضح أف 

، (3مف 0.93)جاءت بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره . تيمؿ متابعة العالج
جاءت بالمرتبة الثانية . النظرة السمبية مف بعض األطباء ألخصائي العالج الطبيعي

ف كجدت يتـ تعييف خريج درجة (3مف 0.90)بمتكسط حسابي قدره  ، ندرة الكظائؼ كا 
مف 0.80)البكالكريكس عمى مسمى فني جاءت بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابي قدره 

، يكجد خدمات الصحة بالمؤسسات ذات الصمة كالتي تمثؿ مجمكعة التسييالت (3
الصحية التي ستعمؿ عمى دعـ االستقرار الصحي لمطفؿ في المدرسة في ضكء 
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احتياجاتو الصحية المرتبطة بتعميمات الطبيب المختص جاءت بالمرتبة الرابعة بمتكسط 
 (.3مف 0.73)حسابي قدره 

:  التساؤؿ الثانيلخص نتائج      تت
 أخصائي عالج طبيعي بمؤسسات ذات الصمة لدية خبرة فى مجاالت قمة -1

. اإلعاقة
ندرة المؤسسات ذات الصمة باألجيزة الخدمات المساندة كالتجييزات الخاصة  -2

. بالعالج الطبيعي
. عدـ كجكد بالمؤسسات ذات الصمة السيارات الشخصية المعدلة -3
ندرة بالمؤسسات ذات الصمة تحميؿ الفراغات كالمساحات المطمكبة لمحركة  -4

. كعمميات االلتفاؼ كالتحرؾ
. قمة كعى المؤسسات ذات الصمة بخدمات العالج الطبيعي كالعالج الكظيفي -5
ندرة بعض دكرات التكعية بخدمات المسائدة كالخاصة بالعالج الطبيعي مف  -6

. خالؿ مؤسسات ذات الصمة
الطرؽ ضعؼ اإلمكانيات المتاحة بالمؤسسات ذات الصمة عف استخداـ  -7

 كبالحمامات المائية ك التيارات التبريد كالتسخيف منيا التقميدية لمعالج الطبيعي
. الكيربائية

ضعؼ اإلمكانيات المتاحة بالمؤسسات ذات الصمة بالطرؽ غير التقميدية  -8
لمعالج الطبيعي العالج بالميزر ك بالطمي الطبي كالرماؿ الساخنة كالكي بالنار 

. كالعالج بالمغناطيس كالكخز باإلبر الصينية ك أساكر الركماتيـز
 بمدارس فريؽ متعدد التخصصات  عدـ قرب المعالج الطبيعي مف خالؿ -9

. التربية الفكرية
ضعؼ اإلمكانيات المتاحة بمؤسسات ذات الصمة بالتجييزات الخاصة  -10

. بتسييؿ ميمة المعكقيف في استخداـ كسائط النقؿ الفردية كالجماعية
ضعؼ اإلمكانيات المتاحة بمبني المؤسسات ذات الصمة بحيث يسيؿ عمى  -11
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المعكقيف كخصكصان مستخدمي الكراسي المتحركة  مف االنتقاؿ مف مبنى إلى 
 .آخر بسيكلة 

 العالج ضعؼ اإلمكانيات المتاحة بالمؤسسات ذات الصمة استخداـ  -12
 .الطبيعي باستخداـ التركيح لفني

 
 :  الصعوبات التي تواجو العالج الطبيعي

يمكف تقسيـ الصعكبات التي تكاجو خدمة العالج الطبيعي إلى قسميف األكؿ 
 .يتعمؽ بأخصائيي العالج الطبيعي كالثاني يتعمؽ بالحالة التي تتمقى العالج

 :الصعكبات التي يعاني منيا أخصائي العالج الطبيعي :أكال 
أك  (مدلؾ)النظرة السائدة مف المجتمع عف أخصائي العالج الطبيعي عمى أنو  -1

 .(المساج)الشخص الذم يقـك بعمؿ 

 .النظرة السمبية مف بعض األطباء ألخصائي العالج الطبيعي -2

 .عدـ معرفة بعض الممرضات بدكر أخصائي العالج الطبيعي كطبيعة عممو -3

ف كجدت يتـ تعييف خريج درجة البكالكريكس عمى مسمى فني  -4 ندرة الكظائؼ كا 
كىي مساكاة بخريجي المعاىد الصحية بدرجة دبمكـ، مما يترتب عمى ذلؾ 
 .آثار سمبية منيا تدني الراتب الشيرم كتأخر في تحسيف مسمى الكظيفي

صعكبة الكصكؿ إلى برامج التعميـ المستمر بعد التخرج، كىك الذم يثرم  -5
 (2000)إسماعيؿ، طارؽ ). كيطكر مياراتيـ

 :الصعكبات التي تتعمؽ بالحالة التي تتمقى العالج:       ثانيا
عدـ فيـ كثير مف العامة بطبيعة عمؿ أخصائي العالج الطبيعي كأىميتو  - أ

في عالج كثير مف األمراض، حيث ال يعرؼ البعض أف العالج الطبيعي 
ال يأتي بنتيجة فكرية فيشعركف بالضيؽ كالممؿ مف المدة الطكيمة التي 

 .يقضييا في العالج

 .ارتفاع أعداد االنتظار كممؿ مف طكؿ فترات المكاعيد - ب
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 .كمفة العالج الطبيعي مما يجعؿ بعض الحاالت تيمؿ متابعة العالج - ت

 سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي مف كجية نظر العامميف :ثالثالسؤاؿ اؿ    
؟ بمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا بمدارس التربية الفكرية 

      مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ التكرارات، كالنسب المئكية، 
كالمتكسط الحسابي، لترتيب االستجابات سبؿ تحسيف خدمة العالج الطبيعي مف كجية 

نظر العامميف بمدارس التربية الفكرية بمؤسسات ذات الصمة بمحافظة قنا ، حساب 
(. 7)درجة تكفرىا مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

* المتكسط  لثالمحكر الثا الرقـ
الحسابي 

االستجابة 

 عالج طبيعي بمدارسة التربية أخصائي تكفير   -1
 الفكرية ك المؤسسات ذات الصمة

0.99 ****  

 كالتجييزاتتكفير األجيزة الخدمات المساندة   -2
كبكمفة تتناسب مع إمكانيات المدرسة االقتصادية 

 . كالمؤسسات ذات الصمة

0.97 ****  

إجراء التعديالت الضركرية عمى البيئة المدرسية   -3
كالمؤسسات ذات الصمة كتحريرىا مف العكائؽ 

الطبيعية كاالجتماعية 

0.91 ****  

تكفير بالمدرسة كالمؤسسات ذات الصمة بعض    -4
لتبريد  الطرؽ التقميدية لمعالج الطبيعي منيا

كالتسخيف كبالحمامات المائية ك التيارات 
الكيربائية 

0.93 ****  

يكجد بالمدرسة كالمؤسسات ذات الصمة الطرؽ   -5
غير التقميدية لمعالج الطبيعي العالج بالميزر ك 

0.95 ****  
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بالطمي الطبي كالرماؿ الساخنة كالكي بالنار 
كالعالج بالمغناطيس كالكخز باإلبر الصينية ك 

أساكر الركماتيـز 
تكفير بالمؤسسات ذات الصمة تحميؿ الفراغات   -6

كالمساحات المطمكبة لمحركة كعمميات االلتفاؼ 
 كالتحرؾ داخؿ المدرسة

0.99 ****  

تكفير بالمدرسة مكقع غرفة الفصؿ أك الغرؼ   -7
األكثر استخدامان مف جانب المعكؽ كيفضؿ أف 
تككف أرضية قدر اإلمكاف كقريبة مف المرافؽ 

 األخرل

0.90 ****  

تصميـ بالمؤسسات ذات الصمة الحمامات   -8
كالمطابخ بشكؿ يتالئـ مع االحتياجات الخاصة 

لممعاؽ 

0.91 ****  

 التربية الفكريةتأىيؿ القائميف بعمؿ بمدارس   -9
بشكؿ كاؼ الستخداـ التقنية العالج الطبيعي 

 الدراسة خالؿ سنكات

0.92 ****  

عدادتطكير مناىج كمقررات كميات التربية   -10  كا 
المعمميف ، فيذه المناىج كالمقررات ال تراعى 

 كاستخداـ بتأىيؿ التطبيقية الخاصة النكاحي
 الطبيعيالعالج 

0.99 ****  

تنظيـ  كعقد الدكرات التدريبية عف العالج   -11
 الفكرية لتحسيف اإلعاقة ألسر ذكم الطبيعي

 .  تعامميـ مع أبنائيـ 

0.99 ****  

  **** 0.97 المدرسية في تعديؿ اإلذاعةاالستفادة مف   -12
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 لممعمميف كتكعية الطبيعياتجاىات عف العالج 
 الفكرية في برامجيا بالصكرة التي اإلعاقة األطفاؿ

 .تكرس قدراتيـ االيجابية 

مرات ت الندكات كالمؤباإلعاقةحضكر الميتميف   -13
التي تعقد في المجتمع المحمي كالمتعمقة بالعالج 

 .الطبيعي

0.92 ****  

تكعية العامة بعمؿ أخصائي العالج الطبيعي   -14
كدكره في عالج الكثير مف األمراض 

0.96 ****  

تكفير الدكرات التدريب الكافية ألخصائي العالج   -15
الطبيعي بالمؤسسات ذات الصمة 

0.96 ****  

تقميؿ مف أعداد االنتظار كتنظيـ فترات المكاعيد   -16
. بالمؤسسات ذات الصمة

0.98 ****  

تعاكف األسرة كالتزاميا بمكاعيد جمسات العالج   -17
الطبيعي بالمؤسسات ذات الصمة 

0.97 ****  

 ** تتحقؽ إلى حد ما*** ال تتحقؽ**** تتحقؽ درجات3المتكسط مف * 
 : طرؽ كسبؿ التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو العالج الطبيعي

 :يمكف التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو العالج الطبيعي عف طريؽ ما يمي
تكعية العامة بعمؿ أخصائي العالج الطبيعي كدكره في عالج الكثير مف  -1

 .األمراض

 .تصحيح نظرة بعض األطباء تجاه أخصائي العالج الطبيعي -2

 .تكفير األجيزة المستخدمة في العالج الطبيعي -3

 .تكفير الدكرات التدريب الكافية ألخصائي العالج الطبيعي -4

 .تقميؿ مف أعداد االنتظار كتنظيـ فترات المكاعيد -5

 .تكفر عدد كافي مف أخصائييف العالج الطبيعي -6
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 .تأىيؿ أخصائييف العالج الطبيعي التأىيؿ المناسب -7

 .تعاكف األسرة كالتزاميا بمكاعيد جمسات العالج الطبيعي -8
التكفير مف التكمفة االقتصادية العالية كالتي تتطمبيا عممية إنشاء مراكز  -9

. خاصة
 تكسيع رقعة الخدمات لتصؿ إلى المناطؽ الريفية كالنائية بدالن مف تركيزىا  -10

. في المدف الرئيسية
. التكسع في عدد المستفيديف مف الخدمات كالبرامج كالتغطية اإلعالمية  -11
االتجاىات المعاصرة التي تشيدىا حركة تأىيؿ المعكقيف كالتربية الخاصة  -12

كالتي تؤكد عمى تكافؤ الفرص كالتحرر مف المؤسسات كالدمج المجتمعي 
.  كتحرير البيئة مف العكائؽ

تطكر كتحسف اتجاىات األسر كأفراد المجتمع كزيادة اىتماـ مؤسسات  -13
المجتمع األىمية كالتطكعية التي تطالب بتحسيف الخدمات كتأميف الحي 

 .لممعكقيف

التجييزات المجتمعية الخاصة ببرامج الكصكؿ الشامؿ لممعكقيف لمتغمب عمى 
: الصعكبات التي تكاجو الخدمات المساندة

كلك أردنا أف نستعرض التجييزات المجتمعية الخاصة بالمعكقيف لكجدنا أننا 
أماـ قائمة طكيمة كلكف اختصاران لمكقت كالجيد يجب التأكيد ىنا عمى أف مف حؽ 
المعكؽ االستفادة كالتمتع بجميع مرافؽ المجتمع التي يستفيد منيا كيستمتع بيا 

: أفراد المجتمع مف غير المعكقيف كيمكف ىنا التركيز عمى التجييزات التالية
التجييزات الخاصة بتسييؿ ميمة المعكقيف في استخداـ كسائط النقؿ الفردية - 1

كالجماعية كىنا يتـ التركيز عمى المكاقؼ الخاصة بالسيارات كالتي يجب أف 
تتصؼ بقربيا مع المكاف المنكم زيارتو كأف تككف مزكدة بالتسييالت الالزمة 

الستخداـ الكرسي المتحرؾ مف حيث السطح كتكفر المنحدرات كالممرات 
. المصممة بشكؿ خاص لمكراسي
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التجييزات الخاصة بكبائف التميفكنات العامة كصناديؽ البنكؾ المخصصة لصرؼ - 2
. النقكد كالتي يشترط أف يككف ارتفاعيا مناسبان لممعكقيف الذيف يستخدمكف الكراسي

الشكارع كاإلشارات الضكئية كاألرصفة كىذه ليا مكاصفات خاصة عالمية يفترض - 3
أف يتـ التقيد بيا مف المؤسسات المعنية كىي إدارات المركر كاألشغاؿ العامة 

كالميـ جدان أف نتذكر ىنا أف المكاصفات التي . كأمانات المدف كالمحافظات
حددتيا الككدات الخاصة تركز عمى السالمة كسيكلة العبكر بالنسبة لممعكقيف 
جسميان كالمكفكفيف بشكؿ خاص كباقي اإلعاقات بشكؿ عاـ، حيث يفترض أف 

تشتمؿ اإلشارات الضكئية عمى نظاـ إيقاؼ يدكم يتناسب ارتفاعو مع مستخدمي 
الكراسي المتحركة كيتككف مف زر خاص كمنبو صكتي لممعكقيف يعطي إشارة 

أما . عبكر الشارع  بأماف ، كىذا النظاـ يتكفر في عدد كبير مف دكؿ العالـ
األرصفة فيفترض أف تككف مالئمة لالستخداـ مف حيث األرضيات كالحكاؼ 

كالمنحدرات كمرافؽ تزييف الشكارع مف أحكاض األشجار كالمقاعد الخاصة لجمكس 
المعكقيف كشركط خاصة بعرض الرصيؼ المسمكح لغايات استخدامو مف قبؿ 

. المعكقيف
المرافؽ الصحية العامة كيشترؾ فييا أف تككف في مكاقع مالئمة يسيؿ الكصكؿ - 4

إلييا كأف تككف قريبة مف مكاقؼ السيارات الخاصة بالمعكقيف كأف تككف مداخميا 
أرضية بدكف عتبات أك استخداـ المنحدرات كبدائؿ إذا كاف البد مف كجكد عتبات 

أك أدراج كما يجب تكفير لكحات إرشادية لمداللة عمى مكاقع ىذه المرافؽ في 
الشكارع العامة كيشترط أيضان تكفير التصاميـ كالتجييزات الداخمية بشكؿ يتمشى 

. مع متطمبات حرية التنقؿ كاالستخداـ السيؿ ليذه المرافؽ
كيشترط أف تككف في مكاقع مختاره كأف يككف ليا مكاقؼ سيارات : الحدائؽ العامة- 5

خاصة بالمعكقيف كأف تككف مداخميا كتنظيميا الداخمي يسمح بحركة سيمة 
. لممعكقيف كما يراعي تصميـ مالعب كألعاب كمقاعد كمرافؽ صحية مناسبة
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المطارات كمحطات القطار كالباصات  )المباني الخاصة بالنقؿ كالمكاصالت - 6
كيشترط أف تتكفر فييا شركط الدخكؿ السيؿ كأشرطة  (كالسيارات كالمكانئ 

رشادات  كيربائية كمنحدرات كمكاقؼ خاصة بسيارات المعكقيف كمرافؽ عامة كا 
. لمداللة عمى المكاقع كمقاعد مخصصة لمراحة

كيشترط أف تتكفر فييا  (المباني العامة)المباني التجارية كالثقافية كالدينية - 7
التجييزات الخاصة بسيكلة عممية الدخكؿ كالخركج كمكاقؼ خاصة بالسيارات 
دراج  كمصاعد كتكفير الخدمات الداخمية مف لكحات إرشادية كمرافؽ صحية كا 
كيربائية كأف تككف األبكاب مف النكع الذم يفتح أكتكماتيكيان مع ضركرة كجكد 

منحدرات عمى األبكاب الخارجية كأف تككف األرضيات مكسكة بمكاد مانعة 
. لالنزالؽ

أيضان يجب أف يراعى فييا  (المستشفيات كالمراكز الصحية )المباني الصحية - 8
تصميـ المداخؿ كالفراغات كالخدمات الداخمية كذلؾ لتسييؿ ميمة المعكقيف مف 
الكصكؿ إلى كافة مرافؽ كخدمات المستشفى مف عيادات داخمية كخارجية كغرؼ 

الكشؼ كاألشعة كالمختبرات كالصيدليات، كذلؾ يشترط أف يتكفر فييا مكاقؼ 
. خاصة بسيارات المعكقيف

كيشترط أف يككف تنظيميا  (الجامعات- المعاىد كالكميات )المباني التعميمية - 9
مصمـ بشكؿ يسيؿ عمى المعكقيف كخصكصان مستخدمي الكراسي المتحركة  مف 
االنتقاؿ مف مبنى إلى آخر بسيكلة ككذلؾ االنتقاؿ إلى المكتبة كاالستفادة مف 
مقدراتيا كالدخكؿ إلى قاعات المحاضرات كجميع المرافؽ الصحية كالمطاعـ 

كبمعنى آخر . كمرافؽ األنشطة الثقافية كاالجتماعية كالرياضية ككسائؿ االتصاؿ
فإف مف حؽ الطالب الجامعي الذم يعاني مف إعاقة جسمية أك بصرية أك سمعية 

. االستفادة مف جميع مرافؽ الجامعة التي تخصص لجميع الطالب بدكف استثناء
المرافؽ التركيحية كالرياضية كالسياحية كىذه أيضان يجب أف تخضع لمشركط - 10

العامة لتصميـ المباني كالخدمات كالمرافؽ كمكاقؼ السيارات حيث أف مف حؽ 
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المعكقيف التمتع بما يكفره المجتمع لمكاطنيو مف أماكف تركيح كأندية كمالعب 
. كمكاقع سياحية كمكاقع أثرية لزيادة شعكره بالسعادة كاالنتماء لمبمد

المصانع كمباني المؤسسات الحككمية الخدمية كالتي يعمؿ بيا األفراد المعكقيف - 11
كيشترط أف تتكفر فييا إضافة إلى الشركط الخاصة بالحركة كالتنقؿ كالمرافؽ 
الصحية شركطان خاصة بالسالمة كعدـ التعرض لألخطار خصكصان ما يتعمؽ 

إف مف . منيا باألجيزة الكيربائية أك اآلالت كاألجيزة التي يستخدميا المعكقيف 
أف  (الكزارات كالدائر الحككمية )الضركرم عمى المؤسسات الخدمية الحككمية 

تمتـز بشركط الكصكؿ كسيكلة االستخداـ كتحديد مكاقؼ خاصة لمسيارات كتكفير 
 .المصاعد كالمنحدرات الخاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة
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 ممخص توصيات الدراسة
    مف خالؿ العرض لخدمة العالج الطبيعي نجد أنو جزء ميـ جدان ضمف برنامج 
خدمات متكاممة مقدمة لممعاقيف ، ك مف خالؿ التعرؼ عمى النماذج الفعالة ك التي 
حققت نجاح مع المعاقيف بمختمؼ فئاتيـ العمرية يمكف االستفادة مف تمؾ التجارب 

 :الناجحة كفؽ المتطمبات التالية 
 .تكفير اخصائي عالج طبيعي في مدارس التربية الفكرية لسد االحتياج القائـ  (1

عداد الككادر  (2 السعي الحثيث مف الجيات المعنية باالىتماـ بالعالج الطبيعي كا 
البشرية المؤىمة ك السعي قدمان لتعزيز ىذه الككادر بتدريبيا المستمر كتحقيؽ مكانتيـ 

 .المينية في المجاؿ الطبي ك الصحي 

ضركرة االىتماـ بتقديـ مكاد دراسية في مجاؿ الخدمات المساندة في مرحمة إعداد  (3
 .معممي التربية الخاصة عمى مستكل األقساـ األكاديمية في الجامعات المصرية 

زيادة الكعي االجتماعي بقضية المعاؽ كتعريؼ المجتمع بيذه الشريحة كبأىميتيا  (4
كبدكرىا الحيكم الذم قد تبذلو إذا ما كجدت العكف كالمساعدة ، كدكر العالج 

الطبيعي مع ىذه الفئة الغالية عمينا الشؾ دكر ميـ لمغاية ككنو عصب الحياة التي 
 .تقكـ عمييا حياة المعاؽ 

زيادة الكعي المعمميف بأىمية الخدمات المساندة في العالج الطبيعي كتعريفو  (5
بأىميتيا كبدكرىا الحيكم الذم قد تبذلو إذا ما كجدت العكف كالمساعدة لممعاقيف فكريا 

. 

التكسع في مراكز الخدمات المساندة المعنية بالمعاقيف لتقميص قكائـ االنتظار ك  (6
 .تمكيف جميع المعاقيف مف الحصكؿ جميع الخدمات بما فييا العالج الطبيعي 

االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ العالج الطبيعي كخاصةن ما اثبت  (7
عمميان ضركرم كجكد فريؽ متعدد التخصصات في المدارس التربية الفكرية 

 .كالمؤسسات ذات الصمة 
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