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التمرينات 

العالجية



:  التمرٌنات 
هً مجموعة حركات ٌؤدٌها الشخص الطبٌعً دون تخطٌط أو 

.التزام ببرنامج رٌاضً محدد

:  التمرٌنات البدنٌة

هً مجموعة تمارٌن رٌاضٌة مرتبة وعلى لفترات محددة تخدم 

.نشاط بدنً معٌن

:  التمرٌنات العالجٌة

هً حركات الجسم التً تستخدم السترجاع أو تحسٌن وظائف 

.العضو المصاب

:  التأهٌلٌةالتمرٌنات 

قبل وبعد  االعبٌنهً نوع من التمرٌنات ٌستخدم فً تهٌئة 

(.استشفائٌة–إحمائٌة) المنافسة وٌطلق علٌها أٌضاً 



:التمرٌنات العالجٌة •

تستخدم فً بعض األمراض كالضعف العضلً : استخداماتها -

والشلل وبعد العملٌات الجراحٌة وتحت إشراف طبً متخصص 

.فً العالج الحركً

:تنقسم الحركات فً التمرٌنات العالجٌة إلى  -
.ثابتة( استاتٌكٌة)تمرٌنات  -1

تمرٌنات حرة للوصول إلى المدى الحركً للعضو المصاب وهو درجة  -2

.اإلحساس باأللم

.تمرٌنات بمقاومة المعالج أو بأحمال ٌحددها أخصائً العالج الطبٌعً -3



:  مالحظة

:ال ٌتم استخدام تمرٌنات المقاومة فً الحاالت التالٌة

.الجرح مفتوحإذا كان  -أ

.عند حدوث ألم مع الحركة -ب

:فوائد التمرٌنات العالجٌة

.تحافظ على مرونة المفاصل -1

.تساعد على استعادة قوة العضالت ومرونتها بسرعة -2

.تنشط الدورة الدموٌة -3

سرعة التغلب على األلم ما بعد الجراحة وٌتخلص العضو المصاب من  -4

.الشوائب التً تحدث بعد العملٌات الجراحٌة وخفض تورمهما



التمرٌنات العالجٌة•

فهً تكون مع التمرٌنات العالجٌة ولكنها متأخرة قلٌالً بعد استجابة 

المصاب واستعادة حالة االستشفاء وتقدم فً الحالة الصحٌة للمكان 

.العملٌة الجراحٌة بهالتً تمت 

التمرٌنات العالجٌة والتأهٌل البدنً 

تساؤل أٌهما أعم وأشمل التمرٌنات العالجٌة أم التأهٌل البدنً؟

الطب ( طبٌب)من قبل أخصائً عالج طبٌعً  بهاٌتم العمل 

.الرٌاضً

وتكون بعد العملٌات الجراحٌة خالل فترة العالج حٌث ٌتم استخدام 

األدوٌة والمسكنات فً بعض األحٌان وتكون تحت إشراف طبً 

.وتخصصً وٌتم التعامل مع الحالة بحذر شدٌد

:التأهٌلٌةالتمرٌنات •



فً ثالث مواضع من  بهاٌتم استخدامها واالستعانة  التأهٌلٌةوالتمرٌنات •

:اإلصابة وهً كالتالً

ٌتم التركٌز على الجانب النفسً لعودة الالعب للمنافسة حتى ال ٌكون : مالحظة

لدٌه انتكاسه أو خوف من إصابات مستقبلٌة وعودته للمالعب بثقة بالنفس حٌث 

أن فً مثل هذه الحاالت ٌتم االبتعاد عنه من الناحٌة اإلعالمٌة وٌحتاج إلى مدة 

.طوٌلة للعودة إلى ما قبل اإلصابة

البدنً أعم وأشمل من العالج الحركً ولكنهما متداخلٌن أن التأهٌل نستنتج 

.ومكملٌن لبعضهما البعض

وذلك بعد تثبٌت العضو المصاب والعمل على تحرٌك العضالت : قبل الجراحة

.العاملة أمام وخلف اإلصابة 

خالل وأثناء فترة ما بعد الجراحة وتواجد المصاب بالمستشفى ولكنها تبدأ 

([.الفترة الحرجة للمصاب)التمرٌنات العالجٌة ]متأخرة قلٌالً عن 

والعودة إلى  التأهٌلٌةبعد الجراحة ومقدرة المصاب االستجابة للتمرٌنات 

.المالعب وتكون بمساعدة وبعدها باعتماد المصاب على نفسه 

:مالحظة•



:التأهٌل البدنً•

.تحسٌن مستوى الوظائف الفسٌولوجٌة  ألعضاء الجسم المصاب -1

.تحسٌن ردود األفعال من خالل المعالجة النفسٌة -2

عند وضع األعمال العالجٌة وتأثٌراتها ٌجب األخذ فً االعتبار عملٌات التوافق العضلً  -3

.  العصبً

.العالج بالحركة تنشط عملٌات التحكم فً وسائل الجسم والعضالت -4

نتٌجة المعالجة الحركٌة والرٌاضٌة ٌزداد نشاط النظام اللمفاوي مما ٌخلص الجسم من  -5

.  رواسب ونواتج اإلصابة

 المتكامل العالج مجال فً األساسٌة الوسائل من الرٌاضً العالج ٌعتبر

 فً خاصة أهمٌة ٌمثل الرٌاضً والعالج األمراض من , الرٌاضٌة لإلصابات

 إلعداد وتمهٌداً  العالج تنفٌذ عند النهائٌة مراحله فً خصوصاً  التأهٌل مجال

 العمل بعد للمالعب وعودته المتخصصة ألنشطته لممارسته المصاب الشخص

 عملٌة وتعتمد المصاب الشخص لجسم األساسٌة الوظائف استعادة على

 والرٌاضٌة البدنٌة التمرٌنات على الرٌاضً الحركً والتأهٌل المعالجة

.أنواعها بمختلف

(:للعالج الحركً الرٌاضً وتأثٌراتها)األسس الفسٌولوجٌة والعالجٌة 



:األسس الستخدام العالج الحركً الرٌاضً هً كالتالً•

قدر المستطاع  الرٌاضى الحركىتجنب حدوث األلم للمصاب عند الشروع والبدء بالعالج  -1

.(البسٌط إلى المركب)ومن ( من السهل إلى الصعب)ٌجب التدرج فً تنفٌذ العالج الحركً 

.(األعضاء السلٌمة واألعضاء المصابة)مراعاة التوازن بالتمارٌن لجمٌع أجزاء الجسم -3

.ٌعتبر العالج الحركً الرٌاضً هو لزٌادة اإلحساس الحركً للمصاب وتقوٌته والصحة -4

خصوصاً كبار )الحرص عند وصول لحدود الحركة أن ٌراعى مستوى العمر للمصاب  -5

(.السن

محاولة أن ٌتجه العالج الحركً فً أقل زمن إلى عالج إٌجابً ٌؤدٌه المصاب دون  -6

.المساعدة

األخصائً منفذ البرامج العالجٌة والرٌاضٌة أن ٌكون مدركاً للمدى على  -1

.المفاصل بهالحركً الذي تسمح 

ٌجب أن ٌكون تنفٌذ برامج العالج الحركً الرٌاضً فً ظروف نشطة  -2

.تستحث ذاكرة المرٌض

.بالتعاون والتناسق متمٌزهبغرض العالج  المؤداهإن تكون الحركة  -3

الشروط التربوٌة التً ٌجب إتباعها عند تنفٌذ العالج الحركً الرٌاضً



:أهداف العالج البدنً الحركً الرٌاضً•

.هً المرحلة التً تبدأ بعد تثبٌت العضو المصاب: مرحلة التثبٌت

وفٌها تتركز األهداف األساسٌة للمعالج الستعادة الوظائف : مرحلة ما بعد التثبٌت -ب

:الطبٌعٌة األساسٌة للعضو المصاب وتتمثل بما ٌلً 

.فترة زٌادة األعمال الحركٌة والتمرٌنات البدنٌة العالجٌة الرٌاضٌة 

التخصصً الدقٌق  والمهاريالعالج بالعمل وٌعنً ذلك التمرٌنات التً تخدم اإلعداد البدنً 

حٌث ٌكون المصاب قادراً على أن ٌؤدي نفس الواجبات مع منافسات محددة ومشاركات تحت 

.اإلشراف الرٌاضً التخصصً

.استعادة الشعور باللمس للعضو المصاب -1

.استعادة الذاكرة الحركٌة للعضو المصاب -2

(.ارتخاء للعضو المصاب–انقباض )استعادة سرعة رد الفعل  -3

.استعادة التوافق العضلً العصبً للعضو المصاب -4

.استعادة سرعة األعمال الحركٌة للعضو المصاب -5

.استعادة قوة العضو المصاب -6

:مراحل العالج البدنً الحركً الرٌاضً


