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  چکیده فارسی 

تکواندوکار دانش آموزان هاي اسکلتی باالتنه  ات اصالحی بر ناهنجارينریمهفته برنامه ت 8تاثیر بررسی هدف از پژوهش حاضر 

 ندادد تشکیل میخوي سال شهرستان  16تا  11 رکاتکواندو آموزان پسردانشنفر از  34هاي این تحقیق را . آزمودنیبودپسر 

آزمون براي ارزیابی تست پیشاین دو گروه هاي آزمودنی . ازطورتصادفی به دو گروه گواه و تجربی تقسیم شدندکه به

و همچنین از آنها خواسته  هدبعمل آمبرداري دیجیتالی تصویر "خلفو  پهلو ،قدام" از سه جهتهاي اسکلتی باالتنه ناهنجاري

شد تا با استفاده از داینامومتر، نیروي ایزومتریک لیفت دو طرفه، لیفت مرکزي، لیفت دوسر بازو و کشش وفشار دو دست را 

اصالحی  برنامه تمرینات هفته 8جربی، گروه تند، پرداختتکواندو  عاديات نریمبه ت گواه تحت نظر مربی خودگروه اجرا نمایند. 

مجددا ساعت را انجام دادند.  2جلسه در هفته و هر جلسه بمدت  3ات کششی و انعطاف پذیري، و تمرینات تقویتی) (تمرین

هاي آزمونبررسی تصاویر و ضمنانجام شد و براي هر دو گروه آزمون پس هايآزمون ،ات اصالحینریمبرنامه تپس از اتمام 

 . انجام شد آزمون مقایسهبا پیش نتایج بدست آمده نیروسنجی،

)غیر وابسته بترتیب براي مقایسه نتایج T) مستقل و تی(Tهاي نیروسنجی از آزمون تی (براي تجزیه و تحلیل و مقایسه داده

هاي اسکلتی هر یک از پیش آزمون و پس آزمون و نیز نتایج هر مرحله در دو گروه انجام شد. به منظور مقایسه نتایج ناهنجاري

هاي غیرپارامتریک مک نمار و ویلکاکسون استفاده شد. براي مقایسه نتایج آزمون از آزمونآزمون و پسدو گروه در مراحل پیش

% کاهش 50کتف بالدار  استفاده شد. در گروه تجربی، عارضه Uویتنی و من Zاسمیرنوف  –دو گروه در هر مرحله از کلموگروف

اند. نتایج این تحقیق نشان داد که اجراي هشت هفته برنامه داشتهآزمون آزمون نسبت به پیشدرصد فراوانی در مرحله پس

رسد انجام اسکلتی کتف بالدار شده است. بنظر می داري در فراوانی و درصد ناهنجاريتمرینات اصالحی موجب کاهش معنی

  جوانان موثر باشد. هاي اسکلتی باالتنه نوتواند در کاهش ناهنجاريتمرینات اصالحی و جبرانی در رشته تکواندو می

  ناهنجاري، تمرینات اصالحی، کتف بالدار. واژگان کلیدي:
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