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اصابة  تأهيل واعادة ءالرباط الالصق المطاطي في تسريع شفااثر استخدام 
 االبهام  ألصبعالمفصل المشطي السالمي 

 محمد فاضل علوان .دم.
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 ملخـص البحـث
يسساد تطبي  الد   الطبيدع  التأهيل( ايى تدييل اللفسك لفم يةيئ لألفسية المقسبة    

رب المحددب ممس يسةل تاارد الد  لمكسن اإلقسبة بدد افتةسك الفت لأللتس ، اسراةالاسط المفسس  
تغ ية الفسية المقسبة ايريح درية حرارب الفسية ليت ي  من الل  االتإي  الد يع بمس 

 ااي ية يسساد ايى ارت سك الد  ف اارتفس  مستاى التفسا ف 
االتأهيل الريس ع ييمح بين التمريفسف البدفية ااسس ل الد   ال رى كسلمسس  احمسمسف    

دسدب مستاى الداك الدسلع ل لك يسلتأهيل يسف  مة  يع الد   اان ا تيسر المفةر السسافس است
ًثر ايى سراة اللفسك امن ث  الدادب الى   ير المفسس  لفااية اإلقسبة الدتةس يمكن أن ي
الم ا  بأسر  مس يمكن افد ظةرف من   ل الفحاقسف السريرية أن اادب ال ا  إلى 

ًدد إلى تكرار اإلقسبة ممسرسة الفلسط الريس ع ف بل اتمس  المفةر التأهييع المفسس  يمكن أن ي
 يع المستإبل 

تدرا أثر است دا  الربسط ال ق  المطسطع يع تسريح لفسك اااسدب  يعهمية البحث أاتمكن    
 اابةس    لقبحاقسبة المفقل الملطع الس مع  تأهيل
  الربسط ال ق  المطسطع يع تسريح لفسك تكمن يع اد  افية است داا امس ملكية البحث     

يع ااسدب تأهيل  تأثيرهامس  اابةس   لقبحاقسبة المفقل الملطع الس مع  تأهيلاااسدب 
 الم ا  ه ا المفقل ليدادب سريدس الى  بةقسبسفالمقسبين 
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The effect of using the adhesive rubber Rabat to accelerate healing And 
rehabilitation of injured metatarsophalangeal joint of the thumb. 

M . Dr. Mohammed Fadhil Alwan 
Absetract 

   Helps the application of physical therapy (rehabilitation) to accelerate the 
healing as it provides the infected tissue center-fitting Alloltam، the speed of 
blood inflow to the place of infection after the end of the limited period، 
making it easier to feed the infected tissue and raises the degree of tissue 
temperature to get rid of the pain and muscle contraction including Helps 
relaxation Algdilat and the high level of metabolic reactions.  
   And rehabilitation sport that combines physical exercise and other means of 
Kalmsag treatment and saunas to restore the high level of performance so 
Valtohel important aspect of the treatment and that the choice of method is 
not appropriate for the quality of the incidence and severity can affect a 
speedy recovery and then return to action as soon as possible has appeared 
through clinical tests that the player return to the practice of physical activity 
prior to the completion of appropriate rehabilitative approach can lead to a 
recurrence of the injury in the future. Through this enables the importance of 
research to identify the use of the adhesive rubber Rabat to accelerate the 
healing and rehabilitation of injured metatarsophalangeal joint of the thumb.  
   The research problem lies in the lack of lack of use of the adhesive rubber 
Rabat to accelerate the healing and rehabilitation of metatarsi phalangeal l 
joint of the thumb injury. 
  What is the impact on the rehabilitation of people with injuries this juncture 
to return quickly to the stadiums. 
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 المقدمة: -1
إ  ،تدد الريس ة اليا  مإيسسسق ليتطار الحسقل يع البيدان بكل مديستم اايتمساية االح سرية     

   ان استإطسبةس للريحة كبيرب أه  السسلي  ليتدبير ان ال اف ي أحدإن الفدسليسف الريس ية 
 امتدة من الميتمح لمس تحتايم من اثسرب 

أدى إلى التإد  الدسلع يع الديا   كسية أن التإد  االتطار الكبير يع الديا  االميساف     
الديا  من ا فة كبيرب يع الفلسط الريس ع ال د  هال رى المتديإة بسلديا  الريس ية، لمس لة 

ًثر ابلكل مب سلر ايى تطار الفظ  االيةزب الحياية ليريس ع ايإسق ليفدسلية الممسرسة ا سقة ي
يع ميسل الط  الريس ع اااسدب التأهيل ال د لةد تطاراق كبيراق إلاسدب ال ابين المقسبين إلى 

                                   ممسرسة الفدسليسف الريس ية التيف  تكرار اإلقسبة مرب أ رى                                       
 االمفسقل،إن ممسرسة الفدسليسف الريس ية تحدث  غطسق كبيراق ايى الد  ف االربطة     

ًدد إلى اإلقسبة بكل الكسلةس ايع م تيا أيزاك اليس  ابحس  متطيبسف اتأثير  ال د بداره ي
 اليدبة،تمر بين ال ابين، اسراة ااحتكسك المبسلر االمس فتييةالفدسليسف الريس ية الممسرسة 

ا قاقيتةس  امن ه ه اإلقسبسف إقسبسف أقسبح اليد التع تحدث فتيية التركيبة القدبة 
االربطة ييةس الكثرب ااحتكسك مح المفسيس  ،االمدإدب لييد اكثرب الدظس  القغيرب االمفسقل

 ه اإلقسبسف كبيرب من بين االسراة التع تتمتح بةس بدا االدس  الريس ية الة ا يسن فسبة ه
الة ا يسن تأهيل ال ا  المقس   ا أهمية كبيرب يداق يع  اإلقسبسف اللس دة لدى الريس يين،

أاسدتم إلى الم ا  امفح اإلقسبة  االمحسيظة ايى قحتم اليسفتم من   ل مرحية الفإسهة 
رية ،االتففسية اتمفح مس يمكن أن يسببم الرفاد الطايل من م سافسف ايى اليةزب الدا 

ايسساد تطبي  الد   ، يحدث لحسلة ال ا  الففسية ،االدقبية ،االد يية ،االدظمية اك لك مس
 الطبيدع  التأهيل(ايى سراة اللفسك، لفم يةيئ لألفسية المقسبة الاسط المفسس  لأللتس ،

الفسية المقسبة اسراة تاارد الد  لمكسن اإلقسبة بدد افتةسك الفترب المحددب ممس يسةل تغ ية 
ليت ي  من الل  االتإي  الد يع بمس يسساد ايى ارت سك  الفسيةايريح درية حرارب 

( االتأهيل الريس ع 503:588الد  ف اارتفس  مستاى التفسا ف ااي ية  أسسمة ريسا:
ى ييمح بين التمريفسف البدفية ااسس ل الد   ال رى كسلمسس  احمسمسف السسافس استدسدب مستا 

الداك الدسلع ل لك يسلتأهيل يسف  مة  يع الد   اان ا تيسر المفةر  ير المفسس  لفااية 
ًثر ايى سراة اللفسك امن ث  الدادب الى الم ا  بأسر  مس يمكن  اإلقسبة الدتةس يمكن أن ي

اظةرف من   ل الفحاقسف السريرية أن اادب ال ا  إلى ممسرسة الفلسط الريس ع فبل 
ًدد إلى تكرار اإلقسبة يع المستإبل  امن   ل ه ا إتمس  الم فةر التأهييع المفسس  يمكن أن ي

تكمن اهمية البحث ايى التدرا ايى است دا  الربسط ال ق  المطسطع يع تسريح لفسك اااسدب 
 اابةس    لقبحاقسبة المفقل الملطع الس مع  تأهيل
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يسل الط  الريس ع اتأهيل ااقسبسف أمس ملكية البحث يمن   ل  برب البسحث يع م    
الريس ية لاحظ كثرب حداث ااقسبة لدى ااابين يع مفقل اقبح اابةس  االتع تكان لحركة 

ااالدس   ‘ اليمبسز ‘ه ا المفقل اسسس يع اداك المةسراف الريس ية امفةس يع المقسراة 
اافدمس تحدث ااقسبة ايةمل  المرمى( اكرب الإد   حسرس ‘اكرب السية ‘اليمساية مفةس كرب اليد

المةسرية اتأثر  اكفسكتة ا يةس تسب  ملسكل يع حركة المفقل اتحد من فدراف ال ابين 
ه ا  اقسبةل ا يي  اد  تكرار حداث ايى افتظسمة  يع التدري  املسكل يع المفسيسة ،

ق  ايةدا البحث الى تدرا أثر است دا  الربسط ال  المفقل ليدادب سريدس الم ا  
  اابةس   لقبحالمطسطع يع تسريح لفسك اااسدب تأهيل اقسبة المفقل الملطع الس مع 

إحقس ية بسست دا  الربسط ال ق  المطسطع يع   اف دالةهفسك يرا  ا أمس يرا البحث     
الميف ايفة  اابةس   لقبحتسريح لفسك اااسدب تأهيل اقسبة المفقل الملطع الس مع 

الغسية  51/51/1353اابين مقسبين بمفقل اقبح اابةس  ليفترب من  (53البحث ايى  
                                                                                   مركز المتميز لد   ااقسبسف الريس ية / بغداد                                                                                 ال  يع  51/0/1353
جراءاتهمنهج البحث -1  : وا 
 منهج البحث:  2-1

است د  البسحث المفةر التيريبع بتقمي  الميمااتين التيريبية اال سبطة لم  متم لطبيدة     
 البحث  

 عينة البحث:  2-2
اابةس ، مفقل اقبح ت  ا تبسر ايفة البحث بسلطريإة الدمدية من ال ابين المقسبين بأقسبسف     

 (          5فس  البسحث بأيراك التكسيً ليراد الديفة كمس ما   يع اليدال  ا  ( 53ادده    االبسلغ
 ( يبين تكافؤ افراد عينة البحث1الجدول )

عدد  المجاميع
ةالعين  

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة  قيمة ت
 الخطأ

الصور 
 الشعاعية

 0،548 1،600 5 المجموعة التجريبية
0،577 0،580 

 0،548 1،400 5 المجموعة الضابطة

اختبار 
 الداينميتر

 - 0،312 5،664 5 المجموعة التجريبية
0،162 

0،875 
 0،387 5،700 5 المجموعة الضابطة

اختبار المدى 
 الحركي

 0،837 8،800 5 المجموعة التجريبية
-0،408 0،694 

 0،707 9،000 5 المجموعة الضابطة
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 االدوات واالجهزة والوسائل المستخدمة في البحث:  2-3
لغرا الاقال إلى أي ل الفتس ر ادا  البحث فس  البسحث بسست دا  الدااف االاسس ل     

أدااف البحث هع الاسيية أا الطريإة التع يستطيح بةس البسحث حل ملكية بحثم " ال رارية 
( اأه  اايةزب االاسس ل 00: 5880  محيا  " يةزبمةمس كسفف: أدااف أا بيسفسف أا أ

 المست دمة يع البحث هع :
 القسبح  أداب لإيسس زاايس مفسقل 1(الددد / GDافرا  ليزرية  ، (Acer)يةسز حسسا      

(اسلع Shimadzuيةسز ألدة   يري  الدمل مسساد  الربسط ال ق  المطسطع    المفإية(
الديمية  (  المقسدر Lفاميتر اليداد  مسفد ايى لكل حرا  الدايم قفح يع القين  الدفة،

 لي براك، ااستبسفة استمسرب الل قية   الديمية  المإسب فاالإيسس  الم حظة  اا تبسراف
ميمااة من الزاايس  لإيسس  اليد  مفإيةفيسس فاب فب ة  اللدساية  يةسزالرفس    اااطبسك( 

 المطسطية ااربطة ال قإة 
 الخاصة بتحديد اإلصابة االختباراتوات خط 2-4

بسلفظر لهمية الما ا  من حيث تحديد اإلقسبة كسن ابد من ااط   ايى المقسدر     
اا تقس ، المتديإة بسلما ا  ي  ق ان المإسب ف الل قية التع أيراهس البسحث مح  اد 

اإلقسبة، اتمسد اييةس لمدرية البسحث بةاداد ميمااة من اا تبسراف ال سقة االتع يمكن اا فس 
تاقل البسحث إلى ااسسلي  التع يمكن اااتمسد اييةس لياقال إلى تحإي  أهداا البحث  ث 

 امفةس:
 الشعاعي:الفحص  2-4-1
ت  ااتمسد الفح  اللدساع اسيية لتحديد درية اإلقسبة ي  ق ان بيسن مدى اللفسك بدد    

طبي  ا تقس  يع  اللدساية( ايىار ةس  القار است دا  التمسرين التأهييية من   ل 
ه ا الطريإة فسيحة يع ميسل التل ي  إ  إن  اليةزب المست دمة تكان  المفسقل، اتددميسل 

 سية يع الدفة ايكان التإيي  ايى يد  بير م ت  ايدطع تقايراق ليحسلة الدسمة لألقسبة 
 .sport injure ) 
 المفاصل:قياس زوايا حركة  2-4-2
ااست دمف لة ا الغرا أداب  ييممإيسسسق اا حسق لاياد إقسبة  يددأن تحديد حركة المفقل     

(، لتحديد درية اإلقسبة ث  مستاى 5لإيسس الزاايس اهع  المفإية( كمس ما حة يع اللكل  
التأهيل  التحسن( بدد است دا  التمسرين التأهييية إ  إن  لكل مفقل من مفسقل أقسبح اليد 

 ( اهع كمس يأتع :5كمس يع اللكل   بيدية ليحركةط اق حداد



312074-6032 :ISSN

 

127 
 

 
 
 

 ( المفإية 5اللكل  
 
 
 
 
 
 
 

 ( يا   المدى الطبيدع لحركة الثفع ليمفقل الملطع الس مع لقبح اإلبةس    1اللكل  
    
 اختبار القوة للعضالت العاملة على مفاصل األصبع: 2-4-3
سمية ايى مفسقل القسبح استدسن البسحث ب براتم من ايل تحديد فا  فيسس الإاب الد يية الد   

ي  ق ان ااط   ايى المقسدر المتديإة  الريس ع،يع ميسل الط   سق ال اتية لكافم م تق
 بسست دا ث  تحديد ا تبسر فيسس الإاب الد يية لمفقل ااقسبح  الد يية، امنبما ا  الإاب 

 يةسز  الدايفاميتر اليداد( 
 

 
 
 
 
 

 سز الدايفاميتر اليداد ( ية0اللكل  
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 االستطالعية:التجربة 2-5
التيربة ااستط اية ايى اثفين من الريس يين ال د يدسفان من إقسبة  بأيراكفس  البسحث      

اكسن الةدا من التيربة ااستط اية ها  اابةس   لقبحيع المفقل الملطع الس مع 
اك لك   ل التيربة  الر يسة يزاك التيربة الافاا ايى اا طسك التع من الممكن ان تإح افد 

اا تبسرهس اتحديد المكسن المفسس  لا ح اللريط اطريإة  ال قإةالر يسة ت  ا تبسر فا  ااربطة 
 التثبيف لياقال الى اي ل طريإة ليتثبيف تكان ميدية امريحة ليل   المقس  

 الرئيسة:التجربة  2-6
  ستعييع التيربة الر يسة فس  البسحث بمس 

اابةس  ( ليميح  لقبح*ايراك الفح  اللدساع ليمفقل المقس   المفقل الملطع الس مع 
 ايراد الديفة اارا القار اللدساية ايى الطبي  الم ت  اتداين م حظستم  

 الديفة(*فيسس افقى مدى حركع ليمفقل بسست دا  يةسز  الدايفاميتر اليداد(    ليميح ايراد 
( ااددهس  مسة مقسبين Aميمااتين متسسايتين الميمااة   ايىالبحث  *تإسي  ايراد ايفة

 التيريبية ( ااددهس  مسة مقسبين هع الميمااة Bهع الميمااة ال سبطة الميمااة  
( بااسطة المسفد  الس  ( المست د  A*فس  البسحث بتثبيف المفقل المقس  ايراد الميمااة  

يث يكان اابةس  امادد ايى الس ميسف ابسفع ( بحLحرا   ايلبمحسليسق ايلكل لس ح 
ااقسبح الى يسف  بد ةس البدا بلكل متاازد ايكان اابةس  مح اليزك الإقير من المسفد 

 مستاد ه ا افد ا ح كا اليد مفتاحسق ايى سط   المسفد،االسبسبة مح اليزك الطايل من 
 ااتع:( ايى الفحا Bاالميمااة   الديفة:*اك لك فس  البسحث بتثبيف المفقل المقس  ايراد 

المطسطية( اه ه الطريإة هع طريإة مبتكرب من احع ا برب البسحث يع  ال قإة طريإة ااربطة 
 مرب   لالميسل ااقسبسف الريس ية اطر  ا يةس اتأهييةس، اتست د  

 : ساتعك المطسطية م تيفة ااطاال اهع ال قإةا  فس  البسحث بتيةيز أربح فطح من ااربطة 
  cm(1اارا   cm(13( اهع ااكبر حيمسق بطال  5  الإطدة رف   5

  cm(1اارا   cm(51( اهع ثسفع اكبر فطدة حيمسق بطال  1  الإطدة رف   1
 ( 1( اهع بففس فيسس الإطدة رف   0  الإطدة رف   0
  cm(5اارا   cm(1( اهع اقغر الإطح حيمسق بطال  4  الإطدة رف   4
 

 الايم( بدد ازالة الغ ا الدسزل ان 5يت  ربط احد طريع الإطدة رف    -ربط :*طريإة ال
ال سريع  الظفر(  الايماابةس  الى  لقبحالدا يع  الايمايت  تثبيف ه ا الطرا من  ال ق 

 ال ق  الايم( افزيل الغ ا الدسزل ان 4الإطدة رف    فأ  محيطسق بإمة ااقبح ، بدد  لك 
بلكل دا رد حال الس مية الثسفية من اقبح اابةس  ايا  الطرا المثبف من  افإا  بتثبيتةس
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( بدد ازالة الغ ا 5( ث  فبدأ بسح  الفةسية الثسفية أا اا رى من الإطدة رف   5الإطدة رف   
اليةة الاحلية ليسساد ابماازاب اظ  السساد امن ث  تثبيف  بستيسه ال قإةالدسزل ان المفطإة 

( اربطةس حال 1( ايى السساد ، ابددهس است دا  الإطدة رف   5ر من الإطدة رف   الطرا اا 
 ( 5محيط السساد بدد ازالة الغ ا الدسزل افد طرا الإطدة رف   

اربطةس حال السساد  ال ق ( ابدد ازالة الغ ا ان الايةة 0امن ث  تست د  الإطدة رف   
 ان مفقل الرسغ   cm(2-1ايى بدد  

( لمدب ث ثة الةر ث  تدسد اا تبسراف B( ا  Aف المفقل المقس  ليميح ايراد الديفة  يت  تثبي
مرب أ ر ان طري  التإسط قار لدساية ليمفقل اك لك ا تبسر المدى الحركع ليمفقل 

 اا تبسر فاب الإب ة ان طري  يةسز الدايفمامتير  
 :تهاومناقش يهاعرض النتائج وتحليل-3

 ألفراداالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات البحث  ( يبين قيم1الجدول )
 المجموعة الضابطة.

( يبين قيم فرق االوساط الحسابية وفرق االنحرافات المعيارية الختبارات البحث 2الجدول )
 المجموعة الضابطة. ألفراد

ف –س  المتغيرات ف –ع   المعياري الخطأ  لخطأنسبة ا قيمة )ت(   

 374. 1.000 200. 447. 200.- الصور الشعاعية

الداينميتر اختبار  -35.100 5.962 2.666 13.164 .000 

الحركي المدى اختبار  -34.000 3.742 1.673 20.319 .000 

 
 

الوسط  المتغيرات
االنحراف  عدد العينة الحسابي

 نسبة الخطأ المعياري

 الصور الشعاعية
 245. 548. 5 1.400 قبلي
 245. 548. 5 1.600 بعدي

 اختبار الداينميتر
 173. 387. 5 5.700 قبلي
يبعد  40.800 5 6.058 2.709 

 اختبار المدى الحركي
 316. 707. 5 9.000 قبلي
 1.449 3.240 5 43.000 بعدي
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 ألفراد( يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات البحث 3الجدول )
 المجموعة التجريبية.

( يبين قيم فرق االوساط الحسابية وفرق االنحرافات المعيارية الختبارات البحث 4الجدول )
 ألفراد المجموعة التجريبية.

 
 البحث: الختباراتعرض وتحليل ومناقشة النتائج  3-1
( ال د بين في  اااسسط الحسسبية ااافحرايسف المديسرية ا تبسر القار 5من   ل اليدال     

( -5،433يإد بيغف فيمة الاسط الحسسبع ل  تبسر الإبيع   الميمااة ال سبطة ليراداللدساية 
 ( 2453( ابمدسمل  طأ مإداره  ،141،3بأفحراا مديسرد  

( ب طأ مديسرد 442،3المديسرية  ،( اير  اافحرايسف 0-133افد كسن ير  اااسسط الحسسبية  
 ( 1ليدال  ( كمس ما   بس0،374( افسبة ال طأ  333 5،( اكسفف فيمة  ف(  1330فدرب  

( يإد بيغف 0الميمااة التيريبية لففس اا تبسر  القار اللدساية ( االيدال   ليرادأمس بسلفسبة 
( ابمدسمل  طأ  0، 141مديسرد   ابسفحراا( 5،333الإبيع   ل  تبسرفيمة اااسسط الحسسبية 

تبسر يإد بيغف البددد لففس الديفة الففس اا  ل  تبسرأمس فيمة الاسط الحسسبع   0،245) 
( افد كسن ير  اااسسط 3،333( ابمدسمل  طأ  3،333مديسرد   ابسفحراا( 0،333 

( اير  اافحرايسف 5،4333( ها  4الحسسبية  الإبيع االبددد ( لة ا اا تبسر كمس يع اليدال  
 اق ف حظ ان هفسك تطار  مس سب ( امن   ل 3،141( اب طأ مديسرد  3،141المديسرية ها  

بع ايى مستاى يح  القار اللدساية ليراد الديفة التيريبية مح اا   بفظر اااتبسر ان اييس
 الفر   ير كبير 

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

العينةعدد   االنحراف 
 المعياري

 نسبة الخطأ

 0،245 0،548 5 1،600 قبلي الصور الشعاعية
 0،000 0،000 5 3،000 بعدي

 0،139 0،312 5 5،664 قبلي اختبار الداينميتر
 1،860 4،159 5 59،600 بعدي

 0،374 0،837 5 8،800 قبلي اختبار المدى الحركي
يبعد  71،400 5 4،879 2،182 

ف -س  المتغيرات المعياري الخطأ ع ف  الخطأنسبة  قيمة )ت(   
 0،005 5.715 0.245 0.548 1.400- لصور الشعاعيةا
 0،000 30.425 1.773 3.964 53.936- الداينميتر ختبارا

 0،000 24.630 2.542 5.683 62.600- اختبار المدى الحركي
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يبدد ان كسن هفسك تار  يع مفطإة المفقل المقس  اك لك اد  افتظس  أا تغير يع        
يراد لكل المفقل ان اللكل أا الا ح التلريحع الطبيدع ا لك بدد ااقسبة مبسلرب اليميح ا

اه ا التغير يع اللكل ها مفطإع فتيية اللدب ال سريية التع سيطف ايى المفقل  البحث ايفة 
تغير الحسل بدد مرار يترب ( Posner MA ،Retaillaud :1992 : 713اادف الى ااقسبة   

 الد   بسلطريإة التإييدية لاحظ ا تفسك التار  يع مفطإة المفقل ااادب المفقل الى لبة الحسلة
الطبيدية من   ل القار اللدساية اد اياد حسلة من اد  االت س  التس  يع المفقل إليراد 

السيي   تلير اليم الدديد من المقسدر افد اقفةس ليلكل التلريحع الميمااة ال سبطة  اه ا مس
 (Kaplan EB :1957 :108  ، )Gray ،Henry : 1918 :285االقحي  ليمفقل   

كسفف فيمة الاسط الحسسبع ايراد يتبسر فاب فب ة اليد  ا تبسر الدايفاميتر( أمس ييمس ي   ا    
( أمس 3،520( بمدسمل  طأ  3،012( بسفحراا مديسرد فدرب -1،233الميمااة ال سبطة  

( ابأفحراا مديسرد 43،133فتس ر اا تبسر البددد لففس ايراد الديفة يإد كسن الاسط الحسسبع   
 (  5( كمس ما   يع اليدال  1،238ل  طأ  ( امدسم3،311مإداره  

الديفة ال سبطة  ليراد( ييا   ير  اااسسط الحسسبية  الإبيع االبددد ( 1أمس اليدال     
( 1،333( ابفسبة  طأ مإدار  1،831( اير  اافحراا المديسرد  1،533اكسن مإدار الفر   

 ( 50،534افد فيمة ف المحسابة  
الميمااة التيريبية يإد كسن الاسط الحسسبع ل  تبسر  ليراديفماميتر أمس فتس ر ا تبسر الدا   

 ( 3،518( بمدسمل  طأ  3،051( ااافحراا المديسرد  1،334الإبيع ها  
يبين فتس ر اا تبسر البددد يإد بيغ الاسط الحسسبع ا تبسر فاب الإب ة ي( 0أمس اليدال   
( يبين الفر  4( االيدال  5،133سمل  طأ  ( ابمد4،518( ااافحراا المديسرد  18،333 

الميمااة التيريبية ا تبسر الدايفماميتر  ليرادبين اااسسط الحسسبية ااافحرايسف المديسرية 
( افد فيمة 5،220( ب طأ مديسرد  0،834( اير  اافحرايسف  10،803يكسن ير  اااسسط  

اا تبسر الإبيع االبددد بين  ( اف حظ ان فيمة ير  اااسسط بين03،411المحسابة  
الميمااتين التيريبية اال سبطة يداد لقسل  الميمااة التيريبية اه ا يدل ايى يسايية ايداى 

المطسطية يع تسريح المسدب تأهيل فاب  ال قإةالطريإة المبتكرب من فبل البسحث ادار ااربطة 
اا تقسر يع الزمن ااادب  فب ة اليد ااادب الد  ف الدسمية الى ا دةس الطبيدع اه ا

 افف ممكن اها الةدا الر يسع ليبحث   بأسر ال ا  المقس  الى الم ا  
مإسامسف  تددطسطية التع ما  ان الطريإة المبتكرب التع تدتمد ايى است دا  ااربطة ال قإة ال

ة الثسفية م تيفة الإاى تسسه    ل يترب الد   يع الحفسظ ايى فاب الد  ف  الد ية الطايي
         اهع الد  ف المسسهمة يع افثفسك اقبح اابةس   لإلبةس ،الد ية الإقيرب الثسفية لإلبةس  

اابةس  ( اهع  لقبحاابةس  ، الد ية الإقيرب المسدب  لقبحا الد ية الطايية المسدب 
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( Posner MA ،Retaillaud :1992 : 713الد  ف المسسهمة يع مد اقبح اابةس     
،اد ان طريإة التثبيف المبتكرب تحسيظ ايى الد  ف المحيطة بسلمفقل المقس  من ال مار 

 ممس يسر  من تأهيل المفقل المقس  االحفسظ ايية من م سافسف ااقسبة  
( في  اااسسط الحسسبية 5اأمس ا تبسر المدى الحركع ليمفقل المقس  ييبين اليدال      

لة ا اا تبسر يإد بيغ الاسط  اا تبسر الإبيعة ال سبطة يع ااافحرايسف المديسرية ليميماا
البددد يكسن مإدار الاسط  اا تبسر( أمس يع 3،232( ااافحراا المديسرد  8،333الحسسبع  
( افد 5،320  فيمتم( ابفسبة  طأ مديسرد 0،241( ااافحراا المديسرد  40،333الحسسبع  

 (  1ع اليدال  ( اكمس ما   ي13،058فيمة ف المحسابة  
( ييا   لفس فيمة الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد ايراد الديفة 0أمس اليدال رف       

التيريبية ا تبسراف البحث يكسفف فيمة الاسط الحسسبع ا تبسر المدى الحركع الإبيع ها 
يفة الففس ( أمس الاسط الحسسبع البددد لففس ايراد الد3،102( ااافحراا المديسرد  1،133 

( افيمة ير  اااسسط اير  اافحرايسف 4،128( ااافحراا المديسرد  25،433اا تبسر يكسن  
( هع 31،333( يا حةس يكسفف  4ا تبسر المدى الحركع ايراد الميمااة التيريبية يسليدال  

يسرية ( هع فيمة ير  اافحرايسف المد1،310فيمة ير  اااسسط الحسسبية الإبيع االبددد ا  
( امن ير  اااسسط الحسسبية احظ 14،303( افيمة ف المحسابة  1،141ب طأ مديسرد  

البسحث كبر فيمة ير  اااسسط ايراد الميمااة التيريبية ان ال سبطة اه ا يدل ايى ان ايراد 
 التيريبية فد تمسثياا ليلفسك بلكل اسر  ااي ل من ايراد الديفة ال سبطة ا  ان ازديسدالديفة 

المدى الحركع ليمفقل ها  ير دليل ايى اادب المفقل الى ا دةس الطبيدع ايدزا البسحث 
بسلاقال الى مكسن ااقسبة بلكل اي ل  تسم  ليد  ا  لك ليطريإة المبتكرب يع تثبيف المفقل 

يفع  (L)من الطريإة الك سيكية التع تدتمد ايى ربط المفقل بمسفد  س  ايى لكل حرا 
الربط يكان المفقل ثسبتسق ابسلتسلع تفإد الد  ف المحيطة بسلمفقل لإسبييتةس ايى ه ا الفا  من 

التإي  ااافبسسط اايزاتافع ممس يبطئ من اقال الد  الى مكسن ااقسبة ابسلتسلع يبطئ من 
سراة الت س  ااربطة المحيطة بسلمفقل ا  كيمس زادف كمية الد  الاارد الى اليزك المقس  زادف 

التسلفة اه ا مس تحإإم الطريإة المبتكرب بلكل اي ل ابسلتسلع تداد  لألفسيةاسدب البفسك اميية ا
ااربطة المحيطة بسلمفقل الى ا دةس الطبيدع ايستديد المفقل المدى الحركع 

( اه ا مًلر مة  ايى  Maheshwari ، R،Sharma Duncan RO:2007:227الطبيدع 
كل فتس ر البحث السسبإة الةدا الر يس ليبحث   يددد سراة ااسدب تسهيل المفقل المقس  ال 

تدطع مًلراف ادااف اا حة ايى يداى الطريإة المبتكرب من فبل البسحث يع ااسدب تأهيل 
 اقسبة المفقل الملطع الس مع اقبح اابةس   
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 الخاتمة :-4
است دا  ان  من   ل فتس ر البحث است ي  البسحث بدا ااستفتسيسف االتاقيسف المةمة  

لد   اتأهيل إقسبة المفقل  ال ز المطسطع سسه  يع ا تقسر الافف  ال ق الربسط 
اابةس  ، ااستدسدب فاب فب ة اليد من الميزاف المةمة است دا  الرابط  لقبحالملطع الس مع 

اابةس  ،  لقبحالمطسطع يع اميية تثبيف اتأهيل إقسبة المفقل الملطع الس مع  ل ق 
المطسطع كسن لم الدار الكبير يع مفح تحدد حركة المفقل الملطع  ال ق است دا  الربسط ا 

التار  يع مفطإة المفقل ااادتم الى الحسلة الطبيدية ااالت س   اا تفسكالس مع اقبح اابةس  ، 
التس  ليمفقل، الربسط ال ق  لم تأثير ايى المدى الحركع ليمفقل بف ل طريإة التثبيف 

 حيحة ليمفقل اابةس    ل يترب ااقسبة الق
 ال قإةاتاقل البسحث الى ميمااة من التاقيسف اأهمةس تاسيح است دا  ااربطة     

المطسطية يع تثبيف اااسدب تأهيل المفسقل القغيرب يع يس  اافسسن، اتقفيح الكسل  سقة 
اربطة  اف دريسف م تيفة من  ااتمسد اليس ، ليزاكمن ااربطة تتفسس  مح التركي  التلريحع 

اتقفيح مسسفد متطارب متغيرب يع  تثبيتم،المطسطية تتفسس  مح المدى الحركع ليمفقل المراد 
 التأهيل  اأمح مرحية الد    اتت ك زاايس الحركة 
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