


إضاءة على المهنة
لدى  الصحي  الوعي  تنامي  مع  المهنة خاصة  لهذه  عاٍل  نمو  يتوقع 
عامة الناس وتحديدًا أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية متفاوتة. 
المستشفيات  في  إن  واعدة  ستكون  العمل  فرص  فإن  وبالتالي 
األطراف  تركيب  مراكز  أو  الفيزيائي  العالج  مراكز  أو 
الفيزيائيين  المعالجين  من   10 من   6 حوالي  االصطناعية؛ 
يعملون في المستشفيات ومراكز العالج، والبعض اآلخر يعمل 
الفيزيائي مع جميع  المعالج  يتعامل  لحسابه في مركز خاص.  
محددة  فئة  في  يتخصص  قد  األحيان  بعض  وفي  المرضى، 
كاإلصابات  معينة  مرضية  حاالت  في  أو  والعجزة،  كاألطفال 

العضلية، الرياضية، العصبية، القلبية أو العظمية. 
أبرز المهام

طبية،  لوصفة  بناًء  أو  للتشخيص  وفقًا  وتطويره  العالج  أهداف  تحديد 
ووضع برنامج عالجي لتفادي اإلعاقة أو األلم أو التخفيف من حدته واستعادة 

األعضاء المصابة وظيفتها الطبيعية.
تطبيق أنماط عالجية تشمل استعمال الحرارة والبرودة والضوء واألشعة والهواء والماء والصوت 
والكهرباء والتدليك الطبي والتمارين؛ فضاًل عن استعمال آالت شد وسحب الفقرات لتسوية وضع 

مفاصل الفقرات ولتخفيف الضغط عن األسطوانة الموجودة بينها بغية تحرير األعصاب.
تدريب المريض على القيام ببعض التمارين العالجية واستخدام أجهزة تقويم األعضاء بنفسه.

مراقبة حالة المريض ومدى تقدم وضعه الصحي وتقديم التقارير للطبيب المعالج.
لعب دور بارز في المجال الوقائي واإلرشادي.

إمكانية إدارة مركز للعالج الفيزيائي واإلشراف على العاملين فيه ومراقبة مدى استجابة المرضى 
للعالج.

إمكانية االضطالع بمسؤوليات إدارية وبمهمات تعليمية والقيام بالدراسات 
واألبحاث في مجاالت الصحة والتأهيل العالج الفيزيائي.

الشخصّية المهنّية
الشخصية البحثية - الشخصية االجتماعية - الشخصية العملية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.

إعطاء التعليمات: تعليم وتدريب اآلخرين كيفية تنفيذ األعمال.
التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى المختلفة.

العلوم: استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.
التوجيه: تقويم األفراد عند تعلم أو فعل بعض األشياء.

التعبير الشفهي:القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
استشعار المشكلة:القدرة على تحسس األخطاء والمشاكل، دون اعتبار حلها.

القوة الثابتة: القدرة على بذل أقصى جهد عضلي لرفع أو دفع أو سحب أو حمل األجسام.
مستمر  بشكٍل  الجسم  من  جزء  لسند  السفلى  الخلفية  العضالت  استخدام  على  القدرة  البدن:  قوة 

ومتكرر لفترة طويلة دون تعب.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
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