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 محاضرة رٌاضة الخواص

 المرحلة الرابعة 

 م.د عباس عبد الحمزة كاظم                              7108 -7107العام الجامعً / 

 12المحاضرة 

 اللٌاقة البدنٌة للمعاقٌن

 مقدمة

وفقا الدرجة التً ٌستطٌع بها الفرد اداء عمل ما وهً مسألة فردٌة تختلؾ من فرد الى اخر هً ٌقصد بالٌاقة 

 لمبدأ الفروق الفردٌة مما ٌشٌر الى انها اسلوب عمل الفرد واستخدامه لقدراته بكفاءة لمواجهة متطلبات الحٌاة.

وقد تكون تلك الصفة فطرٌة او مكتسبة ونجد ان القاموس االمرٌكً قد عرؾ اللٌاقة بأنها:) امتالك لخواص 

 وسمات شًء ما(.

ما قد تتؽٌر بالنسبة للفرد الواحد مع تؽٌر ظروفه أثناء حٌاته لكً تقابل وتختلؾ تلك الخواص بالنسبة لألفراد ,ك

 احتٌاجاته ,وٌضاؾ الى ذالك تناسبها مع المراحل السنٌة المختلفة التً ٌمر بها الفرد.

كذلك تختلؾ اللٌاقة للرجل عن المرأة وللشباب عن الشٌوخ,وٌرجع ذلك للقدرات المتوفرة لدى الفرد او احتٌاجاته 

 طلبات الحٌاة الٌومٌة ,ومن ثم تختلؾ درجة اللٌاقة الضرورٌة من فرد الى اخر.ومت

 physical fitnessاللٌاقة البدنٌة: 

 ٌحتاج المعاق الى لٌاقة بدنٌة عامة وخاصة ,كما تختلؾ تلك اللٌاقة باختالؾ درجة االعاقة وشدتها.

طولها ولكن بالطرٌقة التً عاش بها فلٌست ال تقاس حٌاة المرء ب peter marshalولقد ذكر ))بتر مارشال((

 الحٌاة كماً بل كٌفاً.

وتشمل اللٌاقة البدنٌة على جمٌع المكونات التً تكسب االنسان السعادة وذلك النعكاس اثرها على الجوانب البدنٌة 

 والنفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة والعقلٌة.



2 
 

سب االنسان السعادة وذلك النعكاس اثرها على الجوانب وتبدأ حاجة المعاق البدنٌة على جمٌع المكونات التً تك

 البدنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة والعقلٌة.

تبدأ حاجة المعاق الى اللٌاقة البدنٌة بعد الجراحات واالصابات فً اوقات مبكرة ,وذلك للتأهٌل الطبً كما   

ه البدنً والنفسً كما تستعٌد اجهزته الحٌوٌة والعالج الطبٌعً والرٌاضً حتى ٌستطٌع المصاب ان ٌستعٌد توازن

 تدرٌجٌا عملها الطبٌعً النها تساعده على الحركة بسهولة واداء انشطة الحٌاة الٌومٌة لكً ٌصل الى الٌاقة الشاملة.

ٌة ان اللٌاقة البدنٌة تكسب المعاق القوام الجٌد وفقا لما تبقى له من قدر بدنٌة وتحد من االنحرافات القوام حٌث  

اوضاع قوامٌة خاطبة ٌرتاحون الٌها مما ٌؤثر ذلك على قوامهم  على التً تزداد لدى المعاقٌن بزٌادة اعتٌادهم

 واجهزتهم الحٌوٌة .

وهناك حقٌقة مهمة وهً التقبل النفسً للمعاق حٌث ٌكون اكثر قدرة للتكٌؾ النفسً واالندماج فً المجتمع        

تقبل الذات ب وعدم السوٌة حٌث ٌتمكن من البعد عن التعصومقاومة الضؽوط االنفعالٌة فٌكتسب الشخصٌة 

ن نجح المعاق فً تعامله مع البٌبة المحٌطة به ٌاقة البدنٌة .ونستطٌع القول الك نتٌجة تمتعه بالواالنطواء والقلق وذل

 والمجتمع الذي ٌتعامل فٌه نتاج اللٌاقة البنٌة والصحٌة والتً تؤدي الى اتزانه االنفعالً ورضابة عن نفسه.

الٌاقة البدنٌة ضرورٌة للمعاق اكثر من الفرد السوي. والواقع ان اللٌاقة للفرد المعاق اقل من الفرد العادي,        

, وذلك وفقا المكانات البرامج الرٌاضٌة المعدلة للمعاقٌنال ان قدرة الجسم وكفاءته ٌمكن تنمٌتها عن طرٌق ا

وقدرات االفراد الباقٌة بعد االعاقة فالقوة والمرونة والقدرة والرشاقة والتحمل العضلً والدوري التنفسً والدقة 

حالته الطبٌعٌة واعادة اللٌاقة البدنٌة للفرد مما ٌساعد على  والسرعة ... كل تلك المكونات ضرورٌة لعودة الجسم الى

 التؽلب على واقع االعاقة, وذلك لتحسٌن قدرات الجسم وزٌادة كفاءته على العمل ومواجهة لمتطلبات الحٌاة الٌومٌة.

التعب المفرط  الحٌاة الٌومٌة دون : بأنها القدرة على اداء االعمال التً تتطلبها اللٌاقة vannier)فانٌار(وعرف

 مع االحتفاظ بفابض احتٌاطً من الطاقة لمواجهة الطوارئ والتمتع بمواصلة االشتراك فً النشاط التروٌحً.

اوضح معنى اللٌاقة البدنٌة بأنها القدرة العامة للتكٌؾ واالستجابة قد  ) (AMA للطبولعل االتحاد االمرٌكً      

درجة اللٌاقة البدنٌة على الحالة الصحٌة للفرد. وتكوٌنه الجسمانً بما فً ذلك ما االٌجابٌة لبذل الجهد البدنً .وتعتمد 

 ٌقوم به من انشطة بدنٌة مختلفة.

 اما )اجتٌشل( فقد عرؾ اللٌاقة البدنٌة بأنها )قدرة القلب واالوعٌة الدموٌة واللعضالت للعمل بالكفاءة المثالٌة(.
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مسألة فردٌة تتغٌر مع الفرد الواحد بتغٌر الظروف قة البدنٌة بأنها )وعلى وجه العموم نرى انه ٌمكن تعرٌؾ اللٌا

الحٌاة الٌومٌة والعمل بكفاءة دون االجهاد مع االحتفاظ  الى قدرة الفرد على القٌام بانشطةومراحل النمو وتشٌر 

 (.بجزء من الطاقة لمواجهة الظروف الطارئة بالحٌاة

 قٌمة اللٌاقة البدنٌة

 البدنٌة من اهم المتطلبات الربٌسٌة للحٌاة الصحٌة السلٌمة ولكنها لٌست النهاٌة فً حد ذاتهاتعد اللٌاقة 

وارتباط اللٌاقة البدنٌة بالصحة فً انها مطلب اساسً فً مراحل العمر المختلفة من الصؽر الى البلوغ الى 

والتوازن المٌكانٌكً الجٌد للجسم  الشٌخوخة فتوفر التكٌؾ البدنً العام وتحافظ على النظام العضلً من التدهور

 باكتساب القوام الجٌد.

وبرامج اللٌاقة البدنٌة الفردٌة والتً تعد لالفراد ؼٌر القادرٌن تحل لهم الكثٌر من مشاكل الحٌاة حٌث تساعدهم 

اكثر  على تطوٌر قدراتهم البدنٌة وتكسبهم مهارات اجتماعٌة وتحسن من قدرتهم على الحركة والعمل فتصبح الحٌاة

 سهولة وٌسر وسعادة.

وال شك ان القضٌة االساسٌة فً اللٌاقة البدنٌة هً هل ٌجب ان ٌكون الهدؾ من البرامج هو تطوٌر اسالٌب 

ممارسة الحٌاة بانشطتها المختلفة؟ ولٌس التدرٌب على مكونات اللٌاقة البنٌة كالقوة لبعض العضالت او المرونة 

 لبعض المفاصل.

(مٌال فً 55على حاملً الخطابات الذٌن ٌمشون ) Pittsburghفً جامعة بتسربرج وهناك دراسة اجرٌت 

انخفاضا فً مستوى الكولٌسترول  د وج داالسبوع بمعدل سرعة بطٌبة مع وقفات متقطعة للوصول الى الهؾ , وق

 بما ٌكفً ان ان ٌضعهم فً مستوى المخاطرة البسٌطة .

 عوامل ضعف اللٌاقة البدنٌة 

 عوامل تضعؾ اللٌاقة البدنٌة والحركٌةهناك عدة 

االمراض التنفسٌة المزمنة -الربو -مستوى اللٌاقة البدنٌة المنخفضة,وتتمثل تلك العوامل فً:السمنة -

وقلة النوم –وسوء التؽذٌة)االنٌمٌا(  –كما تؤثر نزالت البرد  INFECTIONالقابلٌة للتعرض للوبابٌات 

 ممارسة رٌاضٌة.واسلوب الحٌاة الذي ال ٌشمل على اي 
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كما اننا نجد هناك دلٌال على ان االشخاص ؼٌر القادرٌن ٌمكن ان ٌكون لدٌهم وعً زابد ولكن  -

ٌنقصهم الثقة بالنفس. ومن ناحٌة اخرى قد ٌكون خوفهم من الفشل ٌمكن ان ٌؤدي الى تفادي )الوعً( 

 التعلٌمات الرٌاضٌة الزابدة.

فض لٌاقة الفرد ؟ حتى ٌجدى البرنامج الرٌاضً عندما ٌركز ومن المؤكد انه البد من تحدٌد لماذا تنخ

 على السبب واالثر

وعل وجه العموم قد ٌرجع انخفاض اللٌاقة الحركٌة الى رد فعل ؼٌر طبٌعً منذ النشأة االولى 

REFLEX عدم الوعى  -ضعؾ التفاعل مع االخرٌن–ضعؾ النظر –فقد ٌرجع الى تأخر فً الوسابل السمعٌة

ؾ الصورة الجسمٌة )مفهوم الذات الجسمٌة( وال شك ان هناك العدٌد من االسباب التً تؤدي ضع -المكانً

 الى تقٌد قدرة الفرد على الكفاءة الرٌاضٌة.

وعلى المربً الرٌاضً قبل ان ٌحدد الطرٌقة المثلى لرفع مستوى االداء الرٌاضً او الحركً ان ٌقٌم 

 رد وامكاناته البدنٌة والحركٌة ثم ٌضع البرنامج المناسب له.مستوى االداء الحالً. وذلك بقٌاس قدرات الف

وهناك بعض االعتبارات المهمة لتنمٌة اللٌاقة البدنٌة مع مالحظة ان هناك بعض االمراض او الظروؾ 

 والتً تحٌل دون تنفٌذ تلك الشروط ٌجب مراعاتها:

-وفً الوسط–ٌجب ان ٌتم الفحص الطبً اثناء البرنامج السنوي )الدراسة( مرة اثناء الدخول فً البداٌة  -1

 وفً البلوغ وفً النهاٌة وان ٌكون هناك اختبارات ثانوٌة للمعاقٌن.

 وذلك السباب صحٌة خاصة بالمعاق. –ٌجب ان تتم التمرٌنات التأهٌلٌة تحت اشراؾ طبٌب  -5

الحتمال البدنً بالنسٌة لجمٌع المعاقٌن المشاركٌن.كما ٌجب ان ٌبدا بتمرٌنات ٌجب ان ٌتم فحص قوة ا -3

 %كل اسبوع11بسٌطة وتزداد تدرٌجٌا وٌجب اال ٌتجاوز 

 ٌجب ان ٌكون النشاط منتظما واال ٌكون متقطعا. -4

 ٌجب ان ٌكون النشاط ثالث مرات اسبوعٌا على االقل او اكثر. -5

 صول الى اقصى تقدم فً وقت قصٌر.ٌجب ان ٌتم النشاط البدنً فردٌا للو -6

ٌجب ان ٌضفً روح المرح والسرور على النشاط الرٌاضً لتنمٌة اللٌاقة البدنٌة وذلك بأن ٌشمل  -7

 البرنامج على تدرٌبات وانشطة متنوعة ومحببة للجمٌع.

 ٌجب ان ٌصمم البرنامج لتنمٌة الطاقة البدنٌة والرضا بالنفس. -8

واالعضاء فً عمل البرنامج وٌتم تشجٌع القادة المشاركٌن فٌكون حافزا ٌجب ان ٌشترك القادة المدربون  -9

 على الممارسة.
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 -درجة حرارة الجو-ٌجب توفٌر الجو المناسب للنشاط الرٌاضً للمعاقٌن من حٌث مناسبة المكان -11

االدوات المساعدة فً االداء والكراسً الرٌاضٌة والحمامات باالضافة الى موسٌقى خفٌفة لتضفى على 

 لبرنامج المحبة واالطمبنان النفسً.ا

 ٌجب ان تكون الرٌاضة لكل اجزاء الجسم . -11

 ٌجب عمل سجالت بها مالحظات خاصة بمستوى كل فرد ومدى تقدمه . -15

 ٌجب منح جوابز للمتمٌزٌن منهم لتشجٌع الجمٌع على االنتظام فً الممارسة. -13

 لبدنً.ٌجب مشاركة االطباء واخصابً العالج الطبٌعً فً ذلك النشاط ا -14

 دقابق بالتمرٌنات 11(-5ٌجب ان تتم عملٌة تسخٌن وتبرٌد للمعاقٌن قبل وبعد النشاط من ) -15

 اسس تنمٌة اللٌاقة البدنٌة:

 نوع وشدة االعاقة. -1

 تناسب نوع الرٌاضة مع درجة االعاقة. -5

 تناسب قواعد الممارسة الرٌاضٌة الخاصة مع نوع االعاقة. -3

  فً الدول المتقدمة اللٌاقة البدنٌة للطالب المعاقٌن

م بالصحة وذلك من خالل تدرٌب كانت وال تزال تعتمد على االهتما الدول المتقدمةان التربٌة الرٌاضٌة فً 

الطالب.كما ان برنامج المدرسة الحدٌثة ٌتكون من مجموعة اسس مبنٌة على اساس تدرٌبً لمجموع العضالت 

 وتحسٌن عملٌة التنفس.

فً مجال التربٌة الرٌاضٌة ومنهم دكتور )ادوارد هٌتشكوك( )د.دٌدل  ونجد ان القادة االمرٌكان

سارجنت(.)د.ولٌم اندرسون( هم اطباء معالجون ومقتنعون بمبدأ الحفاظ على الصحة العامة . وذلك من خالل 

ن التدرٌبات ومعرفة القوانٌن الصحٌة واللرؼم من ان مجال التربٌة الرٌاضٌة قد اتسع عما كان من قبل اال ا

االكتشافات الصحٌة لم تزل الشؽل الشاؼل لواضعى البرامج فً مدارسنا , زٌادة االهتمام العام بعالقة التربٌة 

 قد اكد تأكٌدا اضافٌا على اللٌاقة البدنٌة كهدؾ ربٌسى للتربٌة الرٌاضٌة. 1951الرٌاضٌة بالصحة منذ سنة 

عندما وجد ان االطفال االمرٌكان اقل لٌاقة من  وقد بدأ هذا التأكٌد بناء على توصٌة )كراوس هٌر كالندل(

االطفال االوربٌٌن وان الربٌس )داوٌت( تعامل مع هذا الوضوع عن طرٌق مجلس الربٌس للٌاقة البدنٌة للشباب 

 والذي ٌهدؾ الى توظٌؾ البرامج الصحٌة من اجل االهتمام بالٌاقة البدنٌة لالطفال.
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جال اللٌاقة والرٌاضات خاصة فً سن المدارس وبرامج اللٌاقة البدنٌة وقد استمر هذا المجلس فً االهتمام بم

 الخاصة.

انشأت الجمعٌة االمرٌكٌة للصحة البدنٌة برامج اختبارات دولٌة لالطفال فً عمر المدارس  1958فً سنة 

لتربٌة االهتمام بالبرامج المتخصصه للٌاقة البدنٌة من خالل برامج ا,وقد ساعد هذا االختبار على تحسٌن 

 المدرسٌة.

 البرنامج:ومن ممٌزات هذه 

االقالل من فرصة االصابة بأمراض القلب والضعؾ العام وارتفاع ضؽط الدم .كما تساعد اٌضا هذه البرامج 

 على اللٌاقة العالٌة بالنسبة للتمرٌنات االٌقاعٌة.

البدنٌة كموضوع عام لبرامج التربٌة هذا القبول بالنسبة الهمٌة التدرٌب البدنً ٌساعد على اتساع بؤرة اللٌاقة 

الرٌاضٌة.وقد زاد التعرؾ على هذه البرامج وتطوٌرها فً السنوات االخٌرة .خاصة البرامج التً تؤكد على 

وٌفضل الربط بٌن  اهمٌة االهتمام بالصحة واللٌاقة البدنٌة للقٌام بعدد من النشاطات وخاصة بالنسبة للمعاقٌن.

ونجد ان االفراد المعاقٌن ؼالبا ما ٌقوموا بأداء انشطة بدنٌة  البدنً والضؽط االجتماعًالعوامل المتظمنة للعجز 

 قلٌلة ٌومٌا بنسبة ما ٌؤدٌه االفراد االصحاء.

 هذا االداء الٌومى القلٌل ٌؤثر تأثٌرا سلبٌا على الكفاءة الوظٌفٌة لبعض العضالت والجهاز الدوري التنفسً .

المعاقٌن قد احرزت بعض الدرجات خاصة فً تلك االختبارات الخاصة  وتوجد مجموعة خاصة من االفرا

 ومن المنطقً ان االفراد المعاقٌن اقل لٌاقة من االفراد االصحاء. بالٌاقة البدنٌة خاصة فً قٌاس بدانة الجسم,

لمستوى لكن لو اكدنا على االهتمام بمبدأ الصحة العامة لهوالء االشخاص فأن ذلك ٌؤدي الى الرقً وتحسٌن ا

العام الداء بعض النشاط المالبم لهم ومساعدة حالتهم البدنٌة قٌمة ردود الفعل للتدرٌبات وقد عممت عالمٌا اٌضا 

 كواقً لحاالت المصابٌن وتساعد هذه التدرٌبات على اعادة الوظابؾ السابقة لمناطق االصابات او االمراض .

المجموعات العضلٌة خاصة عند االشخاص المعاقٌن وقد استخدمت تقنٌات التدرٌبات المتشابهة لتقوٌة 

باالضافة الى الفوابد المباشرة للصحة وتأكٌدا اللٌاقة البدنٌة وٌؤدي ذلك الى تؽٌرات فً االشخاص المعاقٌن مثل 

 الثقة والعالقات االجتماعٌة.

اء الجسم وهذا ان شكل الجسم بالنسبة للشخص المعاق ٌكون الى حد ما سلبٌا بفضل امر معٌن فً بعض اجز

 العجز او القصور هو الذي ٌسوقهم ان ٌفكروا فً نظرتهم لالخرٌن من حولهم خاصة االصحاء.



7 
 

ولكً ٌكونوا اصحاء بدنٌا فان ذلك ٌتطلب ان ٌكون لدٌهم ثقة بأنفسهم كما ٌجب ان تكون هذه الثقة واضحة 

 من ناحٌة االخرٌن االصحاء من حولهم .

ٌح للمعاقٌن ان ٌشاركوا مشاركة فعالة نشاطات طبٌعٌة فً الحٌاة ومعظم تحسٌن اللٌاقة البدنٌة سوؾ ٌت

الرٌاضات وااللعاب البدنٌة نجد لها خصوصٌة بالنسٌة للٌاقة البدنٌة وهذا ٌعطً درجة من القوة للعضالت 

 وكذلك التحمل والمرونة الداء مهارات اللعب على اكمل وجه .

ؤثر بقدر كاؾ على اعضاء الجسم والقٌام بالمهارات الٌا ,كما ان معدل ان التأكٌد على اهمٌة اللٌاقة البدنٌة ت

 تعلم المهارة ٌفوق عند الشخص ؼٌر المتعلم 

ونجد ان سرعة التعلٌم لها تأثٌر سلبً على المتعلم لالستمرار فً النشاطات الرٌاضٌة. وبالرؼم من انه من 

 ٌوجد بعض االنشطة القلٌلة االتً تالبم حالتهم.النادر ان كل اشكال التدرٌبات تبعد عن المعال فانه 
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  01المحاضرة 

 الكراسً المتحركة لمتحدي اإلعاقة

ٌنظر إلى الكراسً المتحركة على أنها أحد الوسابل المهمة فً التأهٌل وإعادة التأهٌل كونها تعمل على تمكٌن 

ٌمكن أن تفرضها علٌه عدم قدرته على الحركة بسبب ما ٌعانٌه المعوق من الحركة والتنقل والخروج من العزلة التً 

 من شلل أو فقدان للساقٌن أو ؼٌرها من اإلعاقات إضافة إلى استخدامها أٌضا مع حاالت المرض وكبار السن .

فرد وتعتمد استخدام الكراسً المتحركة على درجة اإلعاقة ونوع اإلعاقة فكلما كانت اإلعاقة لها تأثٌر على حركة ال

 ، كلما كانت الحاجة للكراسً ضرورٌة 

 تعتمد استخدام الكراسً المتحركة على عدة أمور،منها:

 / درجة اإلعاقة ونوعها .1

 / البٌبة التً سوؾ تستخدم فٌها الكراسً المتحركة 5

 / مدى قدرة المرٌض أو الفرد المعوق على الجلوس 3

 أطرافه العلوٌة أو عدم إستخدامها ./ مدى قدرة المرٌض أو المعوق على إستخدام 4

كما وتتفاوت الكراسً المتحركة من كونها وسٌلة بسٌطة لإلنتقال تستخدم من آن آلخر فً نقل الفرد المعوق إلى 

خارج المنزل وفً النزهات أو كونها وسٌلة اساسٌة ووحٌدة إلستخدام المعوق لمساعدته على الحركة والتنقل 

مثال والتً  النخراط الفرد المعوق فً كثٌر من األنشطة كاأللعاب الرٌاضٌةآلن ضرورٌة باستقاللٌة ال بل أصبحت ا

 لم ٌكن لٌستطٌع أدابها بدون هذه الوسٌلة  .

كما وتجدر اإلشارة أٌضا إلى أن الكراسً المتحركة تتنوع وتتوفر بعدة أشكال و أنواع والبد نظرا لذلك من إختٌار 

قة من جهة وحسب الكرسً واألدوار المتوقعة منه من جهة  ثانٌة . كما أن الكرسً المناسب حسب حالة اإلعا

اختٌار الكرسً ٌتم بواسطة طبٌب و اخصابً التأهٌل بناء على تقدٌراتهم لوضعٌة الفرد المعوق وإمكانٌاته 

من المرٌض أو  واحتٌاجاته الخاصة , كتقدٌر طبٌعة العجز الوظٌفً والحالة العامة للجسم وطبٌعة التوقعات المتوقعة

 المعوق و كذلك  البٌبة التً سوؾ ٌتم استخدام الكراسً فٌها 

 األغراض التً تحققها الكراسً المتحركة :

/ زٌادة وتفعٌل قدرة الفرد المعوق على التنقل بحرٌة وبدون مساعدة اآلخرٌن وما ٌحققه هذا الؽرض من أبعاد 1

 نفسٌة واجتماعٌة .

 / األؼراض الصحٌة : 5

الشخص المعوق المحافظة على طرٌقة جلوس لكراسً المتحركة العدٌد من األؼراض الصحٌة من أهمها توفر ا

منع أو الجذع و كذلك  التقلٌل من التشوهات أو اإلصابات التً ٌمكن أن تلحق باألطراؾ بصورة مناسبه تعمل على 

 وؼٌرها من اإلصابات التقرحات 
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عرضوا إلى مشاكل صحٌة تتمثل فً بعض األمراض الجلدٌة ورؼم أن مستخدمً الكراسً المتحركة قد ٌت

 والتشنجات والتفقعات والسمنة وؼٌرها والتً ٌمكن معالجتها من خالل تمرٌنات خاصة للٌاقة البدنٌة

 / أغراض وظٌفٌة :1

ً توفر الكراسً المتحركة أداء وظٌفٌا أفضل لألجزاء العلوٌة من الجسم والرأس . ومن جهة أخرى فإن مستخدم 

 الكراسً المتحركة ٌحافظون على مظهرهم الخارجً بشكل أفضل .

 /  أغراض اقتصادٌة :4

إضافة إلى التقلٌل من كلفة العملٌات الجراحٌة واإلجراءات الطبٌة , وإن الكراسً المتحركة تسهم بشكل مهم جدا  

المعوقٌن فً مجاالت العمل فً تمكٌن الشخص المعوق من اإللتحاق بالمدرسة أو مركز التأهٌل وتسهل فرص عمل 

 المختلفة حٌث تحقق للشخص المعوق الكفاٌة االقتصادٌة .

 / األغرض التروٌجٌة والرٌاضٌة :5

توفر الكراسً فرص التنقل الذاتً والخروج إلى الخارج والتروٌح عن الذات واإلتصال بالعالم الخارجً والتنقل  

 داخل البلد وخارجها .

المتحركة قد فتحت الطرٌق أمام العدٌد من ذوي اإلعاقات الحركٌة والجسمٌة لممارسة  هذا عالوة على أن الكراسً

 األلعاب الرٌاضٌة المختلفة . 

 وٌمكن للمعاقٌن جسمٌا أن ٌمارسوا األلعاب الرٌاضٌة التالٌه  بإستخدام الكراسً المتحركة :

 أ( رٌاضة رماٌة األسهم                 

 ب( المبارزة 

 ولة البولٌنج              ج( تنس الطا

 د( كرة السلة 

 هـ(  مسابقات المضمار وتشمل الجري السري ، التتابع ........

 و( مسابقات الرمً ) القذف، الرمح ، القرص ، المطرقة (  

 مكونات الكرسً المتحرك : 

 من المتعارؾ علٌه هو أن الكرسً المتحرك ٌتكون من :

 تشتمل على األجزاء التالٌة : «: الساندة»/ البنٌة االساسٌة الحاملة 0

 أ( مسند الظهر .
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 ب( المقعد 

 ج( مساند الذراعٌن  

 د( مساند القدمٌن أو ألواح سند القدمٌن 

 تشتمل على األجزاء التالٌة :/ منظومة الدفع : 7

 أ( العجالت 

 ب( المنظومة المٌكانٌكة المحركة للكرسً 

 وابحج( الك

وبشكل عام فإن من أهم اإلضافات التً ٌمكن أن تضاف على الكراسً المتحركة والتً تتناسب مع االحتٌاجات 

 الفردٌة التالٌة : 

 / مساند للذراعٌن :0

وتتوفر مساند الذراعٌن بعدة أنواع وأشكال وألوان تتوافق مع لون المقعد ومسند الظهر ومن أشكال مساند الذراعٌن 

: 

 د العادٌة .أ( المسان

 ب( المساند الطوٌلة .

 ج( المساند القصٌرة .

 د( المساند المتحركة لألعلى ولألسفل وعلى الجوانب .

 / مساند القدمٌن : 7

 وتتوفر أٌضا بأنواع مختلفة فمنها الثابتة والمتحركة إلى 

 األعلى وإلى األسفل وعلى الجانبٌن ومنها المساند المنجدة 

 لع .والثابتة والقابلة للخ

 / المقاعد : 1

من أنواعها المقاعد الجلدٌة الخفٌفة , المقاعد المنجدة , مقاعد الحمام ,مقاعد متحركة قابلة لالرتفاع وإمكانٌات 

 الوقوؾ وهناك مقاعد متموجة تعمل بالبطارٌة الكهربابٌة وهً مرٌحة وتعمل على

 منع التقرحات . 



11 
 

 / مساند الرأس اإلضافٌة : 4

 ى ظهر الكرسً  وٌمكن استخدام ٌمكن تركٌبها عل

 مدعمات للراس ٌتم تركٌبها فً الكراسً ذات 

 الظهر المنخفض إذا كان المرٌض بحاجة لداعم

 للرأس . 

 / أحزمة األمان للساقٌن أو القدمٌن.5

 / رافعات مطولة للمكابح:6

ٌد المكبح القصٌر وهً  ٌمكن تركٌبها بشكل ثابت أو ٌمكن تركٌب طول إضافً للذٌن ال ٌستطٌعون الوصول إلى

 أسهل لالشخاص ذوي األذرع القصٌرة .

 /حجم الكرسً :7

ٌجب أن ٌكون حجم الكرسً مالبما لقٌاسات الشخص المعوق كذلك ٌجب أن ٌكون مرٌحا حتى ٌستطٌع الشخص 

ا فحسب المعوق القٌام بالوظابؾ المطلوبة , حٌث أن الكرسً الذي تكون مقاٌٌسه ؼٌر مناسبة فإنه لن ٌكون مرٌح

 وإنما سوؾ ٌحد من وظابؾ الشخص المعوق وٌؤدي إلى إصابته بإصابات متعددة من أهمها التقرحات .

 وهناك خمسة أحجام للكراسً المتحركة :

 / حجم الطفل الصؽٌر . 1

 / حجم الطفل الٌافع .5

 / حجم الٌافع .3

 / حجم البالػ .4

 / الحجم الكبٌر .5

 أنواع الكراسً المتحركة :

 أوالً:من حٌث عمر الشخص الذي سوف ٌستخدمها :

 / كراسً متحركة لألطفال.1

 / كراسً متحركة للكبار)البالؽٌن(.5

 ثانٌاً:من حٌث الوزن:
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 / كراسً خفٌفة جداً.1

 / كراسً خفٌفة.5

 / كراسً ثقٌلة.3

 ثالثاً:من حٌث التشغٌل:

 / كراسً متحركة تعمل ٌدوٌاً.1

 اً./ كراسً متحركة تعمل كهرباب5ٌ

 رابعاً: من حٌث التصمٌم :

 / الكراسً القابلة للطً.1

 / الكراسً الثابتة ؼٌر القابلة للطً.5

 / كراسً ذات ظهر ٌنحنً إلى الخلؾ.3

/ كراسً ذات مقاعد متحركة منها ما ٌسمح بإضافة أجهزة خاصة للحمالة ومنها ماٌسمح للشخص المعوق 4

 بالوقوؾ .

 خامساً:من حٌث الغرض:

 متحركة ذات أؼراض خاصة منها الكراسً الرٌاضٌة ./ كراسً 1

 / كراسً متحركة لالستخدام داخل المنزل.5

 / كراسً متحركة لالستخدام خارج المنزل.3

إن إختٌار الكرسً المتحرك المناسب ٌجب أن ٌتم بالتنسٌق بٌن الطبٌب واخصابً األجهزة التعوٌضٌة والمرٌض 

همة من أهمها درجة اإلعاقة وإمكانٌات وقدرات الشخص المعاق والمكان وٌجب أن ٌأخذ بعٌن اإلعتبار عوامل م

الذي سوؾ ٌستخدم فٌه الكرسً المتحرك ومكان التخزٌن وقد ٌحتاج الشخص المعوق أحٌانا إلى كرسً ٌخدم 

 أؼراضا متعددة .

 من أكثر أنواع الكراسً المتحركة شٌوعاً 

 / الكراسً المتحركة النمطٌة :0

املة لهذا النوع من الكراسً من الفوالذ الصلب , وتصلح لالستخدام من قبل معظم األفراد وٌتمٌز تصنع البنٌة الح

 هذا النوع من الكراسً بأنها مجهزة لتركٌب اإلضافات االختٌارٌة التً تلبً احتٌاجات الشخص المعوق .

 / الكراسً المتحركة القابلة للطً والتً ٌدفعها الشخص بنفسه : 7
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لكراسً من  عجالت خلفٌة كبٌرة وعجالت أمامٌة صؽٌرة بحٌث تتٌح للشخص الذي ٌستخدمها من وتتكون هذه ا

 . التحكم فً الكرسً أثناء المشً والدوران

 / كراسً الخدمة الشاقة : 1

كؽم 91تصمم هذه األجهزة لألفراد ذوي الحركة النشطة أو الذٌن ٌعملون فً أراضً وعرة والذٌن ٌزٌد وزنهم عن 

هذه الكراسً من مقاعد عرٌضة , وهً مصنوعة من الصلب وتتمٌز بأنها سهلة الحمل لوضعها فً حقٌبة . تتكون 

 السٌارة إذا ما تم نزع مساند القدمٌن والذراعٌن وصوانً الذراعٌن والقدمٌن . 

 / الكراسً ذات الوزن الخفٌف :4

و من األلمنٌوم , وهذه الكراسً مفٌدة تصنع من نوع خاص من أنانبٌب الصلب رقٌقة الجدران ومطلٌة بالكروم أ

 لحاالت المعاقٌن خفٌفً الوزن وهً سهلة الوضع فً حقٌبة السٌارة . 

 / كراسً متحركة لالستخدام خارج المنزل :5

مخصصة لالستعمال خارج المنزل وؼالبا ما تكون لها مقاعد ومساند ذراعٌن ومساند قدمٌن ومسند ظهر منجده ولها 

بات الطقس وهً مصممة للدفع بواسطة مرافق وتعتبر هذه الكراسً مرٌحة ومفٌدة للرحالت ؼطاء واٍق من تقل

 البعٌدة والشاقة ,وهً قد تكون قابلة للطً ولكن من سلبٌاتها انه ٌصعب وضعها بالسٌارة .  

 / كراسً األطفال :6

 هناك مجموعة من الكراسً المتحركة التً تصمم خصٌصا لألطفال على حسب السن .

 الكراسً غٌر القابلة للطً أو غٌر المرنة : /7

تتكون من مقعد منجد وتتصؾ بسهولة الحركة لكنها بطٌبة ,هٌكلها ثابت وؼٌر مرن وتحتاج إلى مكان مناسب 

  لتخزٌنها .

 /الكرسً المتحرك لمبتور األطراف السفلٌة :8 

اختالل توازن الجسم عند الرضى الذٌن  أهم ماٌمٌز هذه الكراسً هو نقل مركز الثقل إلى األمام حتى تنسجم مع

 ٌعانون من بتر الساقٌن .

 / الكراسً التً تلبً االحتٌاجات الفردٌة:9

هناك الكثٌر من الكراسً المتحركة التً تصنع لتلبً اإلحتٌاجات الفردٌة الخاصة بالشخص الذي سوؾ ٌستخدمها 

 ومن هذه األنواع :

 ٌداً واحدة./ كراسً خاصة باألشخاص الذٌن ٌستخدمون 1

 / كرسً االضطجاع الكامل أو كرسً ذو مسند ظهر قابلة لإلضطجاع .5



14 
 

 / كرسً الحمام.3

 /كرسً متحرك لصعود حواؾ األرصفة أو الدرج.4

 / كرسً ذو مقعد قابل لالرتفاع و التعدٌل لوضعٌة 5

 الوقوؾ.

 / الكراسً الرٌاضٌة.6

 مواصفات خاصة بالكراسً الرٌاضٌة المتحركة :

 الوزن. / خفة1

 / الصالبة و قوة االحتمال.5

 / القدرة على المناورة.3

 / االتزان الجٌد.4

 / قلة معامل االحتكاك لضمان عامل السرعة وتوفٌر جهد الالعبٌن .5

 / الخلو من أي مساعدات تعطً امتٌازات خاصة لالعبٌن.6

 عب على االحتفاظ بتوازنه أثناء الجلوس./ ٌختلؾ حجم مسند الظهر و مساند الذراعٌن و القدمٌن تبعاً لقدرة الال7

 / لالعب استخدام أي طراز من الكراسً شرٌطة أن ٌتمشى مع المواصفات الخاصة التً تشترطها قوانٌن اللعبة.8

 أهمٌة الكراسً الرٌاضٌة المتحركة و كٌفٌة التدرٌب علٌها :

أن ال ٌكون الكرسً سبباً فً تعطٌل الالعب أو تعتبر الكراسً المتحركة بمثابة القدمٌن لالعب المعاق لهذا ٌنبؽً 

 التقلٌل من من كفاءته الحركٌة والعضلٌة .

ونظرا لما للكرسً من أهمٌة فً األلعاب الرٌاضٌة فإن على الالعب المعوق الذي ٌرؼب فً مزاولة أي لعبة 

 ا تلك اللعبة .رٌاضٌة أن ٌتقن تماما استخدام الكرسً المتحرك وجمٌع المهارات الخاصة التً تتطلبه

 على الالعب المعاق إتقان المهارات التالٌة:

 / مهارة االنتقال من وإلى الكرسً .1

 / مهارة التقدم بالكرسً فً خط مستقٌم إلى األمام و إلى الخلؾ.5

 / مهارة السٌر فً خط متعرج إلى األمام و إلى الخلؾ.3

 ام قوة الٌدٌن./ مهارة الوقوؾ المفاجا دون استخدام الكوابح و باستخد4
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 / مهارة التوازن و الوقوؾ على العجالت الخلفٌة.5

 / مهارة الصعود على األرضٌة و النزول عنها و تجاوز العتبات الطبٌعٌة.6

 / مهارة الدوران على العجالت الخلفٌة.7

 / الكراسً المتحركة اآللٌة :01

تعتبر الكراسً المتحركة الكهربابٌة هً أكثر الكراسً اآللٌة انتشاراً و استخداماً من قبل فبة من األفراد   •

المعاقٌن و خصوصاً الذٌن ٌعانون من مشاكل فً األطراؾ العلوٌة أو مشاكل فً الجلوس ومنهم ذوي الشلل 

 الدماؼً وحاالت اإلعاقة الشدٌدة وحاالت الشلل الرباعً .

 فراد المعاقٌن الذٌن لٌس لدٌهم القوة البدنٌة الكافٌة ٌحتاجون عادة إلى كراسً متحركة ذاتٌة الدفع.إن األ  •

 إن الكراسً الكهربابٌة تحقق للشخص المعاق درجة عالٌة من االستقاللٌة و القدرة على التنقل. •

القوة و المتانة و لقد تطورت صناعة الكراسً المتحركة الكهربابٌة لتصل إلى مستوٌات أفضل سواء فً  •

 السرعة

 أنواع الكراسً الكهربائٌة :  •

 / الكراسً ذات الدفع المباشر.0 •

تمتاز بالمتانة وقوة التحمل خصوصا فً المناطق الوعرة وتتكون من قاعدة صلبة تحتوي على المحرك  •

 صؽٌرةومنظومة توجٌه الكرسً مثبة على مقعد الكرسً , وؼالبا ما ٌكون لها أربع عجالت هوابٌة 

 / الكراسً ذات حزام للدفع.7 •

تتكون من عجلتٌن كبٌرتٌن وعجلتٌن أمامٌتٌن صؽٌرتٌن لتسهٌل مهمة الكرسً فً التحرك وتتمٌز بأنها أكثر  •

 استقرار وذات سرعة أعلى من النوع األول لكنها أقل متانة . 

 / الكراسً ذات المحرك اإلضافً.1 •

ٌون تحمل مشقة المسافات الطوٌلة حٌث ٌعمل المحرك اإلضافً على تتمٌز بأنها مالبمة لألشخاص الذٌن الٌستط •

 القٌام بهذه المهمة ومن مٌزاتها أٌضا أن منها ماهو قابل للطً وأن كلفتها أقل من ؼٌرها .

 / الدرجات الكهربائٌة: 4 •

لدٌهم المهارة تناسب الذٌن لدٌهم إعاقة فً األطراؾ السفلٌة لكنهم قادرون على إستخدام الٌدٌن أو ٌد واحدة و •

الالزمة لتوجٌة الدراجة , كما تتمٌز بوجود لوحة تحكم خاصة تشبه إلى حد بعٌد لوحات التحكم الموجودة 

 بالدراجات اآللٌة العادٌة 

 الكهربائٌة الكراسً عٌوب و مزاٌا
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  : المزاٌا( أ

 .الٌدوي الدفع ذات الكراسً استخدام تعٌق التً البدنٌة الموانع من بعٌد حد إلى ٌقلل /1 

 .المختلفة المجاالت فً الشخص استقالل من ٌزٌد /5

  اآلخرٌن احترام اكتساب على قدرته ولى بذاته المعاق الشخص ثقة زٌادة على الكهربابٌة الكراسً تعمل /3

 إلٌها التصل قد أماكن إلى الوصول وتٌسٌر التنقل عملٌة لتحسٌن ممتازة وسٌلة الكهربابٌة الكراسً إن /4

 . الٌدوٌة الكراسً

 عند المجهود بذل عن تنتج أن ٌمكن التً األضرار من حماٌتها و العلوٌة األطراؾ على المحافظة على تعمل /5

 .الٌدوٌة الكراسً استخدام

 ب( العٌوب :

 / ارتفاع التكالٌؾ لدرجة ال ٌمكن أن تتوفر لجمٌع المحتاجٌن لها.1

 / ثقل الوزن.5

 إلى أخر و خصوصاً إذا ما أراد نقلها بالسٌارة./ صعوبة النقل من مكان 3

 / ارتفاع تكالٌؾ الصٌانة.4

 /اعتمادها بشكل أساسً على تقنٌة المحركات.5

 / االعتماد علٌها بشكل تام و عدم ممارسة المعاق للتمارٌن.6

 شروط خاصة باستخدام الكراسً المتحركة

 / شروط خاصة بطرٌقة الجلوس:0

 للجلوس هً الهٌبة التً ٌتوفر فٌها الراحة و االتزان.أن الهٌبة الصحٌحة  •

 أن المحافظة على الجلوس بطرٌقة صحٌحة تعتبر شرط أساسً و مهم •

 وذلك حتى ٌساعد األطراؾ و الجذع على أداء وظابفها و منع حدوث 

 تشوهات لها. 

 إن اختٌار نوع الكرسً المتحرك المناسب لهٌبة الجلوس الخاصة 

 ن كل حسب حاجاته الخاصة ٌتقرر وفقا لرأي باألشخاص المعوقٌ

 مجموعة من األختصاصٌٌن ٌطلق علٌهم مصطلح فرٌق اإلجالس.
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 / شروط خاصة باالنتقال من و إلى الكرسً:7

 إن جسم اإلنسان ٌتحرك فً جمٌع نشاطاته بطرٌفة من الطرٌقتٌن التالٌتٌن :

لخلؾ ,إذا كانت الحركة إلى األمام ٌجب أن ٌتحرك وقد تكون إلى األمام او إلى اأ( طرٌقة الحركة المستقٌمة 

 الرأس أوال أما إذا كانت إلى الخلؾ فٌجب أن تتحرك األرداؾ أوال .

 وهنا ٌتحرك الرأس واألرداؾ معا ولكن فً اتجاهٌن متعاكسٌن . ب( طرٌقة الحركة الجانبٌة  

 تكون من التالٌة :إن من أهم األنشطة الوظٌفٌة التً ٌحتاجها مستخدم الكرسً المتحرك ت

 / التحرك من السرٌر إلى الكرسً أو من الكرسً إلى السرٌر .1

 / التحرك من الكرسً إلى السٌارة والعكس .5

 / التحرك من الكرسً إلى مقعد الحمام وبالعكس .3

 / التحرك من الكرسً إلى األرض والعكس .4

لعلوٌة قد ٌتمكنوا من إجادة حركات و األنشطة إذا إن األشخاص المعاقٌن الذٌن ٌستطٌعون استخدام األطراؾ ا   

ما تم تدرٌبهم بشكل مكثؾ وقد ٌحتاج بعضهم إلى مساعدة خارجٌة من أشخاص آخرٌن خصوصا أفراد األسرة 

الذٌن أٌضا ٌجب العمل على تدرٌبهم بشكل جٌد حتى ال ٌرتكبوا أٌة أخطاء قد تعود بالضرر على الشخص 

 المعوق .

خص المعوق إلى وسابل مساعدة الحركة مثل الزالجات الخشبٌة أو العكازات أو العصً أو كما قد ٌحتاج الش

 الرافعات .

 / شروط خاصة بمنع حدوث األخطار الناجمة عن قلة أو عدم النشاط: 1

 إن مستخدمً الكراسً المتحركة معرضون بشكل مباشر إلى أنواع مختلفة من اإلصابات،منها: 

 / السمنة الزابدة.1

 أمراض الجلد و المثانة./ 5

 / التقفعات و التشنجات الناتجة عن زٌادة التوتر العضلً.3

 / األلم و تصلب العضالت و المفاصل.4

 / عدم كفاءة عضلة القلب.5

 / قصور الدورة الدموٌة.6

 / ترهل الجسم و ارتخاء العضالت و ضعفها.7
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 / هشاشة العظام.8

عاق الذي ٌستخدم الكراسً المتحركة القٌام بالعدٌد من التمارٌن و لتجنب هذه المخاطر فإن على الشخص الم  

 التدرٌبات،ومنها:

 وٌشمل التمارٌن التالٌة :/ البرنامج القلبً التنفسً: 0

 أ( تسٌٌر الكرسً المتحرك لمدة عشر دقابق أو أقل            

 ب( التدرٌب المتقطع            

 ط التالل .ج( التدرٌب على صعود وهبو           

 وٌشمل التمارٌن التالٌة :/ برنامج قوة و تحمل العضالت: 7

 أ( تمرٌن الرفع على مقعد الكرسً .      ب( تمرٌن  تهذٌب البطن .

 ج( تمرٌن تقوٌس الظهر .                   د( التمارٌن الساكنة بدون إستخدام األوزان .

 و( تمرٌن لمس أصبع القدم .هـ( تمارٌن للذراعٌن .                       

 ز( تمرٌنات األثقال .

 مثل كرة السلة ,السباحة , الكرة الطابرة .../ ممارسة األلعاب الرٌاضٌة 1

 / تمارٌن مرونة العضالت و المفاصل وتشمل :4 

 ( تمارٌن شد الرقبة                             ب( تمارٌن شد الجذع ولفه أ

 د( تمارٌن شد الكتؾ والمرفق .                       ج ( تمارٌن شد الظهر    

 هـ ( تمارٌن شد المرفق والرسػ               و ( تمارٌن الشد الشامل 

 ز( ( تمارٌن الشد السلبً 

 / تمارٌن خفض التوتر وتشمل :5

 أ( التنفس العمٌق .           

 ب( اإلسترخاء المندرج .          

 الكرسً المتحرك:شروط خاصة بخصائص    

التأكد من أن الكرسً مطابق للوصفة العالجٌة من حٌث المكونات وسهولة الحركة وسهولة فك وتركٌب / 0

 القطع اإلضافٌة المطلوبة .
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 / التأكد من مناسبة حجم الكرسً للمرٌض .5

/ التأكد من العجالت من حٌث استوابها و كمٌة الهواء الموجود فً اإلطارات,سالمة الكوابح والتأكد من عدم 3

 إرتخابها أو شدها أكثر من الالزم كما ٌجب التأكد من عملٌة الدوران 

تجنٌد  / التأكد من سالمة هٌكل الكرسً و ثباته وعدم قابلٌته للتخلخل والتأكد من عدم وجود أي مشكلة ف4ً

 الكرسً وارتفاع المقعد وضؽطه وسمكه ومساحته لتتالبم مع راحة المعوق وهٌبة اإلجالس الصحٌحة .

/  التأكد من مساند الذراعٌن و القدمٌن و مدى مطابقتهما لمواصفات وإمكانٌة تحرٌكها وخلعها و إعادة تركٌبها 5

 بسهولة .

تجرٌبٌة للتأكد من قدرة المعوق على دفع الكرسً وتدوٌره  التأكد من تشؽٌل الكرسً وٌتم ذلك من خالل فترة/ 6

وقدرته على استخدام الكوابح وفك وإعادة تركٌب القطع اإلضافٌة وتحرك الكرسً فً اإلتجاهات المختلفة 

 والتاكد أٌضا من قدرة المعاق على اإلنتقال من و إلى الكرسً

 الوصاٌا العشرة الرئٌسٌة للعناٌة بالكرسً المتحرك: 

 ضرورة الحصول على الضؽط الصحٌح لإلطارات./ 0

 / تقوٌم العجالت من خالل شد و ضبط أسالكها.5

 / المحافظة على وضع أسالك العجالت مشدودة.3

 / ضرورة المحافظة على تشحٌم الكرسً حسب الضرورة.4

ناعمة ؼٌر  / ضرورة فحص حلقتً تدوٌر العجالت بالٌد حتى تكون خالٌة من الشظاٌا و أن تكون حوافها5

 خشنة وؼٌر حادة .

 / ضرورة فحص العجالت الصؽٌرة من حٌث سهولة الحركة و الدوران.6

 / المحافظة على إحكام جمٌع المسامٌر فً الكرسً.7

 / المحافظة على نظافة الكرسً.8

 / التأكد من حجم الكرسً و  الجلوس فٌه بصورة مرٌحة و متزنة.9

 ن أنها تعمل بشكل سلٌم قبل المباشرة باستخدام الكرسً./ ضرورة فحص المكابح و التأكد م11
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