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  المتوسطةالميذ المرحمة ت لدى الكتفين استدارة لعالج تأهيمي برنامج تأثير
 بدولة الكويت

 96بحث رقم 

 7  المقدمـة

أحػد الػدئم ـ ااسمسػية التػت يرتلػز ئتييػم تلػويف الػنشب وال ػبمب   يعتبر درس التربية البدنية ىو
حيث يعمؿ ئتى تنميػة الفػتمت البدنيػة والميػمرات الحرليػة وتلػويف العػمدات الفػحية السػتيمة والتسػمب 
المعػػػمرؼ والمعتومػػػمت بمإلػػػممة إلػػػى تنميػػػة اللوانػػػب المتعػػػددة ل وفػػػية التػػػرد  ولتمعتػػػـ دور لبيػػػر مػػػت 

قواـ الستيـ وىـ مت أطوار نموىـ ااولى  و الت مؼ ئيػوب القػواـ ومفػة مػت الطػرؼ إلسمب التالميذ ال
العتوي مػف اللسػـ ولػذلؾ التعػرؼ ئتػى طػرؽ القيػمس الموتتتػة مػت تحديػد ئيػوب القػواـ لتتالميػذ وولػ  

 البرامج إفالح االنحراممت القوامية. 
يملػف أف  تسػتمر معػو حتػى البتػوغ قد تفيب الترد مت مرحتة الطتولة االنحراممت القوامية التت و 

لذا ممنو مف اللروري االىتممـ بيذه المرحتة العمرية لتل ؼ المبلر ئف االنحراممت والت وىمت القوامية 
بحسػػب نوئيػػم ودرلتيػػم  والتعػػرؼ ئتػػى نوئيتيػػم ومعػػدؿ انت ػػمرىم ومػػدا تالميرىػػم ئتػػى فػػحة التالميػػذ  

نية  واالستتمدة مف النتم ج مت الحد مف ظمىرة انت ػمر وول  برنممج تمرينمت ئاللية بدرس التربية البد
فػػػالحيم  حتػػػى نسػػػمئد ال تالميػػػذ ئتػػػى التسػػػمب القػػػواـ االنحرامػػػمت القواميػػػة  والعمػػػؿ ئتػػػى معمللتيػػػم واع

 (85:5( )29:3).الستيـ
تحسػػػػنت ميلمنيليػػػػة اللسػػػػـ إذا  مػػػػملقواـ الليػػػػد مػػػػف أىػػػػـ فػػػػتمتو ت تػػػػب لػػػػمف القػػػػواـ سػػػػتيمم   لتمػػػػمو 

مـ وااربطة واائفمب ئتى لمذبية اارض  وئتى ذلؾ ممف ئلػالت القػواـ يلػب أف العلالت والعظ
ف إتعمؿ بمستمرار لد اللمذبية اارلية وأف تلوف مت ن مط دا ـ حتى تلعتو مت ولعو القم ـ  حيث 

أف النمػو الزا ػد لملموئػة مػف العلػالت  م(9102عصـام أبـو الن ـا  نظرية القػواـ السػم دة لمػم يػذلرىم 
 دوف أف يقمبتيم مم يوازييم وبنتس الدرلة مف النمو لملموئة العلالت المقمبتة ليم سوؼ ينتج ئنو 
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 (.23:  10إنحرامم  لتقواـ ئف ال لؿ الطبيعت المستـ بو ت ريحيم  . )
ــرحيم  وتػػري  ــد ال أف االنحػػراؼ القػػوامت ىػػو حملػػة ئػػدـ التػػوازف الوالػػ  بػػيف  م(9100ناهــد عب
 (13:  13ؤدي ذلؾ لبذؿ طمقة زا دة أمنمب الحرلة والمبمت. )يالموتتتة و  أليزة اللسـ
 ويعػد يػةالقوام والت ػوىمت مػمتالالنحر  ئرلػو العظمػت الييلػؿألػزاب  أىـ مف التقري العمود ويعد

 تتمرلػػز لمػػم العظمػػت  الييلػػؿ ألػػزاب لميػػ  مبم ػػر وغيػػر مبم ػػر بطريػػؽ بػػو ويتفػػؿ ااسمسػػية  الرليػػزة
 وتنمسػػؽ القممػػة ائتػػداؿ يتوقػػؼ ولػػذلؾ القممػػة انتفػػمب ئػػف والمسػػ ولة اللبيػػرة الظيريػػة العلػػالت ئتيػػو
 أف إذ بػو المتفػتة العلػالت وتػوازف ئمؿ وفحة العمود  ىذا وسالمة فحة ئتى اللسـ ألزاب لمي 
 لتعمود الطبيعية االنحنمبات ئتى يؤمر وبملتملت بملتوازف يوؿ سوؼ العلالت ليذه انحراؼ أو وتؿ أي

 .اللػػػػػػػمنبت وااللتػػػػػػػواب القطػػػػػػػف  وتقعػػػػػػػر الظيػػػػػػػر  تحػػػػػػػدب: ممػػػػػػػؿ القواميػػػػػػػة الت ػػػػػػػوىمت وتظيػػػػػػػر التقػػػػػػػري 
(74:11)(93:9) 

تهيػػم وتعػػد   العلػػالته التػػت تحػػيط بػػملعمود التقػػري وتتنػػو ع العلػػالته الييلتيػػة مػػف حيػػث  ػػلتهيم وقو 
( ئظمػة أو مقػرة  ئظميػة 33حيث يتلوف العمود التقري مػف ) ىت ااقوا  وىت التت ت لِّؿ قواـ اللسـ

تحيط بملحبؿ ال ولت وتحميو مف االفػمبمت. وىػذه التقػرات مػف االئتػى الػى االسػتؿ مرتبػة ئتػى النحػو 
( مقػػرات ئلزيػػة   و 5( مقػػرات قطنيػػة    و)5ية   و)( مقػػرة  فػػدر 12( مقػػرات  ئنقيػػة   و)7التػػملت : )

( مقػػرات ئفعفػػية . وقػػد  يحػػدث مػػت أي مسػػتوا مػػف مسػػتويمت ىػػذه التقػػرات ت ػػوه أو الػػطراب . 4)
وتفنؼ انحنمبات العمود التقػري الػى م تػيف ر يسػيتيف ىمػم االنحنػمبات  الوظيتيػة  واالنحنػمبات البنم يػة   

(  بلونيػم مرنػة وال تحػدث  ت ػوىمت مزمنػة Functional Curvaturesوتتميز االنحنمبات الوظيتية  )
 Structuralميػػػت قمبتػػػة لتتفػػػحي  بت ييػػػر ولػػػ   اللسػػػـ  وبملتمػػػمريف  أمػػػم االنحنػػػمبات البنم يػػػة  )

Curvatures  ميت ممبتة ومزمنة وتتطتب ئمتيمت لراحية آلنيم غيػر قمبتػة لتتفػحي  بت ييػر الولػ  )
 (75:20( )67:19)(84:8أو بملتممريف . )

 و من أسباب التشوهات القوامية التي تصيب طمبة المدارس7

وذلػػؾ بمتوػػمذ التتميػػذ ولػػعم  ومط ػػم  مػػت لتسػػتو أو وقتتػػو أو أمنػػمب حمػػؿ   العــادات الطاط:ــة7 -
 حقيبتو أو أمنمب نومة.
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بعض أئلمب اللسـ قد تنمو مت مترة المراىقة أسرع مف غيرىم ممم يترتب   النمو السريع7 -
 ئنو إوتمؽ الترد مت استعممالت غير فحيحة الزاب اللسـ وئدـ ائتداؿ قوامة.

إفػػػمبة ئظمػػػة أو ئلػػػتة أو ربػػػمط تعمػػػؿ ئتػػػى اوػػػتالؿ مػػػت اتػػػزاف اللسػػػـ  واذا   اإلصـــابة7 -
 مفم  يرتمح ئتيو.استمرت اإفمبة طويال  مإف اللسـ يتوذ ولعم  و

:  إف اامراض التت تفيب العظػمـ والعلػالت أو اامػراض التػت تلعػؿ المتمفػؿ المرض -
 تتقد مرونتيم وبسيولة تؤمر مت القواـ ممؿ اللسمح ومرض ليف العظمـ.

: ممػػؿ حمتيػػم ئتػػى لتػػؼ واحػػد وأيلػػم  مقػػؿ الحقيبػػة حمــل الحقيبــة المدرســة بصــورة طاط:ــة -
 (161:14)( 77:6)( 69:15)الزا د. 

ولػػػ  غيػػػر لت ػػػوه يحػػػدث لت ػػػة التالميػػػذ مػػػى المرحتػػػة المبلػػػرة مػػػف العمػػػر ىػػػو  اللتتػػػيف  اسػػػتدارةو 
وتفػب  م ػدودة  طبيعت لحزاـ اللتؼ وتولد ىذه الحملة ئندمم تقفر العلالت ااممميػة لحػزاـ اللتػؼ

العالمػػمت الظػػمىرة  ومرتويػػة أمػػم وبػػذلؾ تتقػػد أربطػػة قػػبض وبسػػط حػػزاـ اللتػػؼ ممئتيتيػػم وتفػػب  لػػعيتة
 :ىىالستدارة اللتتيف 

 ميالف الرأس قتيال لألممـ. 
 يليؽ القتص الفدري مف ااممـ. 
  ممـ وااستؿاالى إينسحب اللتتمف. 
  التقريتبرز النتوبات ال ولية لتتقرات الفدرية لتعمود. 
  اللتؼبروز الزاويتمف الستتيتمف لعظـ لوح. 
  (162:14) (184: 7) .اللسـ وأممـ لألستؿتدلت الذرائيف         

 يةولػػع إئػػمدةالت ػػوىمت القواميػػة و مػػف لميػػر وئػػالج  تالىيػػؿيػػالتت دور التمػػمريف العالليػػة مػػت و 
التمرينػػػمت البدنيػػػة ئتػػػى أىميػػػة اسػػػتوداـ  البػػػمحموف ألػػػد  وقػػػد  الطبيعػػػت الػػػى ولػػػعوالمنحػػػرؼ اللػػػزب 

تػػـ الت ػػمؼ االنحرامػػمت إذا مػػم حيػػث تلػػوف النتػػم ج حسػػنة العالليػة قبػػؿ الوفػػوؿ إلػػى الدرلػػة البنم يػػة   
وظيتػت وحرلػت مػت وتػؿ إذا زادت الدرلػة البنم يػة ميػذا يػؤدي إلػى حػدوث  والقوامية مت سػف مبلػرة  انػ

تسػػمئد ئتػػى إفػػالح ل التالىتيػػةالتمرينػػمت  اسػػتوداـاللسػػـ ئممػػة ومػػت منطقػػة الت ػػوه ومفػػة  حيػػث يػػتـ 
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الوتؿ الوظيتت أو بعض ئيوب القواـ أو زيمدة القوة العلتية ومػم القواـ مت التوتص مف بعض حمالت 
يقمبتيم مف زيمدة مطمطية العلالت  لذلؾ تعمؿ ئتى تحسيف الػدورة الدمويػة حػوؿ العلػالت المتػالمرة  

 (55:12)بمعنى أف التطبيؽ الفحي  لتتمرينمت العاللية يسمئد ئتى تفحي  انحراممت القواـ. 

 7 البحث ـةمشكم
 معنػد لبيػر  حػد إلػى الػرأس بولػ  تتػالمر القواميػة ااولػمع أف( ـ٣١٢٢) الرحيم عبد ناهد تػرا

 العلتة تقتص مت يتسبب ذلؾ مإف( استؿ أو ائتى النظر) الوتتية أو اامممية الرقبة ئلالت قبض
 الػرأس رمػ  مػ  لألمػمـ النظػر يلػوف أف يلػب ولػذلؾ الظيػر  إنحنػمب إلػى يػؤدا ولػذلؾ المربعػة المنحرمة

 (11:13 .(االنحنمب مفالرأس  لمن  وذلؾ
ف االئتنمب بملقواـ والمحممظة ئتية مف الت وىمت تومر إإلى ـAgranovich  (2018 )وت ير 

لتترد الريملت وغير الريملت مزايم إيلمبية ئديدة منيم التمئتية الحرليػة والفػحية والنلػمح االلتمػمئت 
 النملمة ئف الت وىمت القوامية.إلممة إلى غيمب اآلالـ واإفمبمت 

أنػػو يلػػب أف ي ػػػل  التالميػػذ ب ػػتى الوسػػػم ؿ التػػت تػػدمعيـ إلػػػى  (Andrew 2010ويولػػ  )
االىتممـ بقواميـ ون ر الوئت القوامت والريملت بعمؿ أو  ػراب أمػالـ  ػمرحة لتقػواـ ومميزاتػو  واابطػمؿ 
وقػػواميـ أو اسػػتوداـ اإئالنػػمت والفػػور وت ػػلي  االستعرالػػمت وتقػػدير البطػػوالت وتنظػػيـ االوتبػػمرات 

 (37:19)ومن  اللوا ز.
لطراب العلالت الييلتية مت مراحتيػم ااوليػة البػد مػف  ولعالج حمالت ئدـ التوازف العلتت واع

يعتبر العالج بملحرلػة المقننػة اليمدمػة تالتمرينػمت التالىيتيػة  أحػد ممج تمرينمت تالىيتية حيث نالولوع لبر 
 (78:  20) . الوسم ؿ الطبيعية ااسمسية مت ملمؿ العالج التالىيتت البدنت المتلممؿ

تػالمير برنػممج تػالىيتت لعػالج اسػتدارة اللتتػيف لػدا تالميػذ لذا ارتالا البمحث لػرورة التعػرؼ ئتػى 
 .المرحتة المتوسطة  بدولة اللويت

 أهداف البحث 7 
 -مت : المقترح التالىيتت التعرؼ ئتى تالمير البرنممج 



5 
 

 تحسف إطملة ئلالت الفدر لتتالميذ ئينة البحث. -
 لتتالميذ ئينة البحث. تقوية ئلالت اللتتيف -

 فروض البحث 7 
  -مت: لفمل  القيمس البعدي تولد مروؽ بيف القيمس القبتت والبعدي 

 تحسف إطملة ئلالت الفدر لتتالميذ ئينة البحث. -
 تقوية ئلالت اللتتيف لتتالميذ ئينة البحث. -

 المصطمحات المستطدمة 7 
 البرنامج التأهيمي7 -

ملموئػػػة مػػػف الليػػػود والبػػػرامج المنسػػػقة والمنظمػػػة التػػػت تقػػػدـ لألمػػػراد بيػػػدؼ تػػػدريبيـ ووقػػػميتيـ  "
 (23:1. )"لمسمئدتيـ ئتى موالية م لالتيـ اللسمية أو العقتية أو النتسية أو التعتيمية

 استدارة الكتفين7 -
. "بت بسػيطانحراؼ أمممت لتحزاـ اللتتت بحيث تحدث حرلة تبعيد مت ئظـ التوح مػ  ميػؿ لػمن "

(65:4) (82:13) 
 Posture Deviation  7اإلنحراف القوامي  -

بتعػمده ئػف ال ػلؿ الطبيعػت المسػتـ  " ت ير لتت ولز ت مت ئلو أو ألمػر مػف أئلػمب اللسػـ واع
 (149: 12). "بو ت ريحيم  وىذا المت ير قد يلوف مورومم  أو ملتسبم  

 الدراسات المرتبطة 7
 أواًل 7 الدراسات العربية

 مقتػػرح تمرينػػمت برنػػممج تػػالميربعنػػواف  7(3  م(9105أحمــد ســيد أحمــد والســيد )ســماعيل   دراسػػة -1
( سنة  حيث 15-12) العمرية الت ة مت ذىنيم   لتمعمقيف اللتتيف واستدارة لألممـ الرأس سقوط لت وه

ئتػى  البرنػممج تػالمير مػدا ئتػى والتعػرؼ ئقتيػم لتمتوتتػيف تالىيتت برنممج ىدمت الدراسة إلى ول 
البحػػث   قيػػد ذىنيػػم المعػػمقيف التالميػػذ لػػدا اللتتػػيف واسػػتدارة لألمػػمـ الػػرأس سػػقوط انحػػراؼ تحسػػيف
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، البحػث قيد لتتعتـ القمبتيف ذىنيم المعمقيف لدا واللتتيف الفدر ئلالت إطملة مت التحسف ومدا
 المدرسػة يػمراوت الدراسػة  وتػـ لطبيعػة لمال متيػم وذلؾ والتلريبت الوفتت واستودـ البمحث المنيج

 ئػػػػف الل ػػػػؼ وتػػػػـ ( تتميػػػػذ90) ئػػػػدد تالميػػػػذىم البػػػػمل  التعتيميػػػػة المنزلػػػػة بػػػػإدارة بملبفػػػػراط التلريػػػػة
 المفػػػمبيف بػػػمنحراؼ التالميػػػذ وبتػػػ  اللتتػػػيف(  واسػػػتدارة لألمػػػمـ الػػػرأس )سػػػقوط االنحرامػػػمت القواميػػػة

 النتػم ج أىػـ لتتعتـ   ولمنت القمبتيف ذىنيم المعمقيف مف تالميذ (21) اللتتيف واستدارة الرأس سقوط
 اللتتػػيف واسػػتدارة لألمػػمـ الػػرأس سػػقوط تحسػػف انحػػراؼ مػػت معػػمال تػػالميرا   أظيػػر التػػالىيتت البرنػػممج أف

 قيمػة لمنت البرنممج التالىيتت تطبيؽ وبعد ملريم   المعمقيف مف تالميذ (10) مف العينة تلونت حيث
 التحسػف نسػبة ولمنػت البعػدا القيػمس لفػمل  (7.14) والبعػدي القبتػت القيمسػيف متوسط بيف الترؽ

 (.48.68) اللتتيف استدارة مت التحسف ( ونسبة51.29) مت انحراؼ سقوط الرأس
 البدنيػػػة لتتمرينػػػمت مقتػػػرح بعنػػػواف برنػػػممج 7(5  (م9104ي  صـــالع معمـــر صـــالع ال مـــالدراسػػػة  -2

ىػػدؼ ( سػػنوات  9-6ااسمسػػت ) التعتػػيـ مرحتػػة االنحرامػػمت القواميػػة تالميػػذ بعػػض لعػػالج لمػػدوؿ
الل ػػػؼ ئػػػف بعػػػض االنحرامػػػمت القواميػػػة )اسػػػتدارة الظيػػػر  االنحنػػػمب اللػػػمنبت لتعمػػػود  البحػػػث إلػػػى

اسػػػتودـ الػػػدارس ( سػػػنوات بطػػػرابتس  و 9-6التقػػػري(  لػػػدا تالميػػػذ مرحتػػػة التعتػػػيـ ااسمسػػػت بػػػيف )
ئتى ملمػوئتيف تلريبيػة ورابطػة لمنمسػبتو  بعدي( -)قبتت  التلريبت ـالمنيج التلريبت ذو التفمي

سػػػنوات مػػػف ( 9-6)ئمػػػمر الممػػػؿ ملتمػػػ  البحػػػث بتالميػػػذ المرحتػػػة االبتدا يػػػة ب  وتلطبيعػػػة البحػػػث
( تتميػػذ  وأظيػػرت النتػػم ج 78بمنحرامػػمت العمػػود التقػػري بمدينػػة طػػرابتس والبػػمل  ئػػددىـ )المفػػمبيف 

قيد البحث لتالميػذ المرحتػة االبتدا يػة بالئمػمر ولود انحراممت مت استدارة الظير واالنحنمب اللمنبت 
( سػػنوات بمدينػػة طػػرابتس  وولػػود لػػعؼ مػػت قػػوة ئلػػالت الظيػػر وقػػوة ئلػػالت الػػرلتيف 6-9)

قيػػػد البحػػػث  وأدا البرنػػػممج التمرينػػػمت البدنيػػػة المقتػػػرح لػػػدرس التربيػػػة البدنيػػػة إلػػػى تحسػػػيف بعػػػض 
 الرلتيف( لتملموئة التلريبية.قوة ئلالت  –المت يرات المتممتة مت )قوة ئلالت الظير 

 انحرامػمت لتحسػيف مقتػرح حرلػت ئاللػت برنػممج تالميربعنواف  7(3  م(9105أليس رزق  دراسة  -3
 دراسػػة إلػػى البحػػث اللديػػد  ييػػدؼ الػػوادي محممظػػو مػػت اإئداديػػة المرحتػػة لتالميػػذ التقػػري العمػػود
 مػت اإئداديػة المرحتػة لتالميػذ العمػود التقػري انحرامػمت لتحسػيف مقتػرح حرلػت ئػالج برنممج تالمير



7 
 

 الوفػتت) الوفػتت المػنيج اسػتوداـ تػـ مقػد وأىداميم الدراسة لطبيعة اللديد  وومقم   الوادي محممظو
 مػػف تتميػػذا   (٤٥٦ئتػػى ) البحػػث ئينػػة ا ػػتمتت الدراسػػة وقػػد ليػػذه لمنمسػػبتو( التلريبػػت - المسػػحت

 التقػري العمود مت القوامية االنحراممت نسبة والريتية  وأظيرت النتم ج ولود ارتتمع الحلرية البي ة
 %  وتػػؤمر63بنسػػبة  الظيػػر أئتػػى تحػػدب انحػػراؼ لػػدييـ التالميػػذ %  وولػػد ئػػدد مػػف80بنسػػبة 
 بتػػ  حيػػث العمػػود التقػػري انحرامػػمت ئتػػى إيلمبيػػم تػػالميرا   الحرليػػة العالليػػة التمرينػػمت بػػرامج مممرسػػة
 %(.86البحث ) ئينة لدا التحسف متوسط

 السػتدارة تػالىيتت تػدريبت مػنيج أمػربعنػواف  7( 2  م(9109ال نابي وعمـي الفـتالوي   أكرمدراسة  -4
ىػدؼ البحػػث القفػػيرة   المسػمممت ئػػدا ت لػدا واإنلػػمز اللينممتيليػة المت يػػرات بعػض اللتتػيف مػػت

مػػت بعػػض  التػػالىيتتالتعػػرؼ ئتػػى امػػر المػػنيج   و ئػػداد مػػنيج تػػدريبت تػػالىيتت السػػتدارة اللتتػػيفإإلػػى 
لعػػمب أممػػؿ ملتمػػ  البحػػث الئبػػو   و ـ  ػػبمب100 لػػدا ئػػدا ييف واإنلػػمزاللينممتيليػػة  المت يػػرات

بملطريقػػػػة العمديػػػػة مػػػػف الالئبػػػػيف  النديػػػػة محممظػػػػة القمدسػػػػية وقػػػػد تػػػػـ اوتيػػػػمر ئينػػػػة البحػػػػثبالقػػػػوا 
ـ(  100)المسػمممت القفػيرة  ئػدا يف اوتفػمص (10)المفمبيف بمسػتدارة اللتتػيف والبػمل  ئػددىـ 

لػمف لتالىيػؿ اسػتدارة   و لتالىيتت اامػر مػت أئػمدة تالىيػؿ اسػتدارة اللتتػيفالتمنيج وأظيرت النتم ج أف 
زيػػمدة   اللتتػػيفزاويػػة تقتيػػؿ لتػػذرائيف   زيػػمدة السػػرئة المحيطيػػة مت يػػراتاللتتػػيف الػػدور مػػت تطػػور 

 .اإنلمزفوا ولذلؾ لمف نتيلة لتالىيؿ استدارة اللتتيف تطور السرئة الق  و معدؿ تردد الوطوة

 الدراسات اال نبية  ثانيًا7

ت وه لنيج العالج  بعنواف7 (01 م(Agranovich et. al.  9105أ رانوفيتش وآطرون دراسة  -5
تقيػيـ ثمػمر ئمتيػمت نقػؿ  البحػث ىػدؼ  المفػمبيف بمل ػتؿ ال لػرومت ئند ااطتمؿ إستدارة اللتتيف

 ػػتؿ اللػػتيرة  ااوتػػمر ئنػػد ااطتػػمؿ الػػذيف يعػػمنوف مػػف ت ػػوه الػػدوراف الػػداوتت لتلتػػؼ بسػػبب الػػوالدة
ػػم يعػػمنوف مػػف  15  قمنػػم بتحػػص وئػػالج  2017إلػػى ئػػمـ  2015مػػف ئػػمـ  العلػػدية ت ػػوه مريل 

 17إلى  4طتمؿ مف ر ااتراوحت أئمم  نمتج ئف  تؿ اللتيرة العلدية التوليدي إستدارة اللتتيف
ػػػم.  التفػػػوير بػػػملرنيف الم نمطيسػػػت   التحػػػص السػػػريري وال ػػػعمئت  بمػػػم مػػػت ذلػػػؾ تػػػـ اسػػػتوداـئمم 
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النتػػم ج. حسػػب مسػػتوا  .توطػػيط ليربيػػة العلػػؿ  وتوطػػيط العلػػؿ الليربػػم ت لألطػػراؼ العتويػػة
 C5 – C6 (9 ملموئػػمت: المسػػتوا 3إفػػمبة اللػػتيرة العلػػدية   تػػـ تقسػػيـ المرلػػى إلػػى 

)مػريض واحػد(. لميػ   C5 - Th1 أطتػمؿ(   المسػتوا 5) C5 - C7 مرلػى(   المسػتوا
وتؿ التنسػج الحقػمنت العلػدي مػف النػوع المػمنت    :مف ت وىمت ممنوية مت اللتؼ ااطتمؿ يعمنوف

٪(. 20) 3٪( ؛ والنػػػػوع الوػػػػممس 6) 1٪( ؛ النػػػػوع الرابػػػػ    34) 5٪( ؛ النػػػػوع المملػػػػث   40) 6
طتػال . بعػد العػالج  15إلػراب العػالج اللراحػت مػت  ر وظيتة الطػرؼ العتػوي. تػـلتقدي نتيلة ممليت

اسػػتنتمج. ئمتيػػمت نقػػؿ ااوتػػمر مػػت  .أظيػػر المرلػػى تحسػػن م مػػت أن ػػطة الحيػػمة اليوميػػة لػػؿ  ػػتب
أدا  العلدية التوليديػة المرلى الذيف يعمنوف مف ت وىمت الدوراف الداوتت لتلتؼ بسبب اللتيرة

 ظيتػػة الطػرؼ العتػػوي وتقػػديـ نتػػم ج ئػالج تلميتػػت مرلػػية دوف إئػػمدة ت ػػليؿال ػتؿ إلػػى تحسػػيف و 
 المتفؿ الحقمنت العلدي.

 7) راءات البحث
 7من ج البحث  - أ

تفػميـ البحػث   وذلػؾ ب  البمحث المنيج التلريبػت وذلػؾ نظػرا  لمال متػو لطبيعػة وأىػداؼ استودـ
 القيمس القبتت والبعدي لملموئة واحدة تلريبية .

  7البحثعينة  - ب
  المتوسػػطةبملمرحتػة  ب تالميػذ الفػػؼ السػمتػـ إوتيػمر ئينػة البحػػث بملطريقػة العمديػة مػػف بعػض 

( 13-12تراوحػػت أئمػػمرىـ مػػف )  مػػت ملموئػػة تلريبيػػة واحػػدة  تتميػػذ( 40حيػػث إ ػػتمتت ئتػػى ئػػدد )
مف ومرج ئينة البحث وتنطبػؽ ئتػييـ  ميذتال( 10ئمـ   لمم إ تمتت التلربة اإستطالئية ئتى ئدد )

 نتس  روط وموافتمت العينة ااسمسية لتبحث .
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 ت انس أفراد عينة البحث 7

 (1 دول 

 يخغُزاث )انسٍ، انطىل، انىسٌ(عُُت انبحذ فٍ حجاَس أفزاد 

 (50)ن=            

 ل ع م وحدة القياس الوخغيراث

 -0,373 2,33 21,95 السٌت السي
 02850 52.6 062250 سن الطول

 03.58 5205 60265 كجن الوزى

 0,5,* الدالة >      
 م = المتوسط الحسابي
 ع = اإلنحراف المعياري

 ل = اإللتواء
قيـ معممؿ  إف حيث )السي، الطول، الوزى(مت يرات ( إئتدالية توزي  1ل  مف لدوؿ )يت

الوزف   وىذا يعطت داللة ئتى وتو البيمنمت مف ئيوب  وؿ( لتسف والط3±اإلتواب إنحفرت مم بيف )
 التوزي  غير اإئتدالت .

 المستطدمة 7 ةاألدوات واأل  ز  - ج
 7 (Dynamometer)بإستطدام  الكتفينقياس قوة عضالت  -

منتفبم ئتى قمئدة الليمز وقدممه مت الملمف المنمسب )وسط القمئدة( واليديف  التتميذيقؼ  -
 اممـ التوذيف وافمب  اليد متليو الى االستؿ .

ئتى ئمود  تتميذتعد ستستة الليمز بحيث تفب  تحت اطراؼ اليد مبم رة   مـ يقبض ال -
 ال د   بحيث تلوف راحة اليديف موليو لألممـ واالورا موليو لتلسـ.

مستعدا لت د يمنت لذئو قتيال لألممـ مف منطقو الحوض  ويلب  تتميذئندمم يلوف ال -
 مالحظة ئدـ منت الرلبتيف و لذلؾ استقممة الذرائيف دوف اي انمنمب مت المرمقيف .

 تتميذئند نيمية االوتبمر يلب اف يلوف الظير مستقيمم تقريبم وتسلؿ املؿ محمولة للؿ  -
 ( محموالت .3مف اؿ)
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 . بملوقوؼ ئتى م طت القدميف تتميذتحلـ مت طوؿ الستستة بحيث ال يسم  لتيلب ال -
(38 :209 -210) 

 البرنامج التأهيمي البدني المقترح 7

تـ تفميـ برنممج النتالىيؿ البػدنت المقتػرح بنػمب ئتػت  المرالػ  والدراسػمت العتميػة ومػف وػالؿ مػم 
أسػػترت ئنػػو الدراسػػة االسػػتطالئية لتبحػػث وبعػػد ئرلػػو ئتػػت ملموئػػة مػػف الوبػػراب المتوففػػوف مػػت 

 التالىيؿ البدنت. 
 أمكن تحديد اآلتي7 

 . أسبوئيفمراحؿ لؿ مرحتة تست رؽ  3أف يلوف برنممج التالىيؿ مت  -
( مرات أسبوئيم  تمرينمت تالىيتية 3( أسمبي  بواق  )6التترة الزمنية لتطبيؽ البرنممج ىت ) -

 ( وحدة تدريبية .18ليلوف إلمملت ئدد الوحدات التدريبية ىت )
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 (2 دول  
 المقترح التأهيمي ( في المرحمة األولى  من البرنامجاستدارة الكتفيننموذج لوحدة تأهيمية النحراف  

 التاريخ 7                                ال دف7 
 األسبوع7                                الوحدة7                           الزمن7

 انًحخـــــــىي أجشاء انىحذة
األدواث 
 انًسخخذيت

 انشـــذة انخكـــزار انشيـــٍ
انزاحت 
داخم 

 انًجًىعــت
حكزار 

 انًجًىعت
 انزاحـت بٍُ
 انًجًىعـاث

 انجشء انخًهُذي
 "اإلحًاء"

أداء انخددددددددددددددذرَباث وانخًزَُدددددددددددددداث انخانُددددددددددددددت أر دددددددددددددداو 
 2 ق15  (59()49()39()29()19()9)

يٍ 
30 
إنً 

40% 

 د60 2 د60

ً
س
ئُ
نز

 ا
ء
جش

ان
7
0

 
ق

 

ُت
ُه
أه

نخ
 ا
ث

ُا
زَ

خً
ان

 

 أداء حذرَباث انصانت
(5()10()15()20()25()30()35()40()42) 

 دايبهش
 اسخك يطاط
 أو حبم يطاط

 ق60

25 

 ٍ
ي

5
0

 
 ً

إن
6
0

%
 

 د60

 د60 5

 د60 5 25 أداء نعبت رَاضُت

 - - 10 ق(10يبارة كزة  ذو )

طت
ش
ألَ

ا
 

رالد يجًىعاث وكم يجًىعدت يكىَدت   حقسُى انخاليُذ عهً  -
( حاليُذ ردى عًدم يبدارة بدٍُ انًجًىعداث اندزالد       5يٍ عذد )

بخددددزوس انًغهددددىل )حُددددذ حهعدددد  انًجًىعددددت األونددددً يدددد     
انًجًىعدددت انزاَُدددت وانلدددائش َهعددد  يددد  انًجًىعدددت انزانزدددت      

 .ق(1ي  يزاعاة وجىد فخزة راحت ) ق(4وحى ُج انًباراة )

ذو
  
زة

ك
 

 - - - - ق15

أداء انخددددددددددددددذرَباث وانخًزَُدددددددددددددداث انخانُددددددددددددددت أر دددددددددددددداو  ق5انخخاو 
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 تأهيميالتمرينات والتدريبات المستطدمة فى البرنامج ال

  قطرا(. –وتتى  –اللرا متنوع اإتلمىمت )أمممى  .1
 لتمس القدميف بملتبمدؿ.منى اللذع أمممم أستؿ ( ذرائمف ئمليم – وقوؼ متحم) .2
 اللرا مى دا رة.( وقوؼ)   .3
 دوراف الذرائيف أمممم وتتم بملتبمدؿ.( ذرائمف ئمليم – وقوؼ متحم) .4
 رم  الفدر والرلتيف.( ذرائمف ئمليم – انبطمح) .5
 منى اللذع لية اليسمر والل ط مـ يلرر لية اليميف.( ذرائمف ئمليم – وقوؼ متحم)  .6
حة البرلؿ واارتلمز ئتى التوذيف والمبمت مى العد مـ الوفوؿ الى مت( وقوؼ متحم) .7

 الوقوؼ ويلرر.
 انقبمض ئلالت الفدر بلـ اللتتيف لتداوؿ مـ البسط. ( الرقود)  .8
 تحريؾ الرأس لتلمنبيف يمينم ويسمرا.( وقوؼ) .9

 الم ى حوؿ الملممر. (وقوؼ)  .10
 الومب م  ئمؿ نفؼ لتة مى اليواب مـ لتة لممتة. (وقوؼ)  .11
  ى الريملى مـ اللرا متدرج السرئة.الم( وقوؼ) .12
 دوراف الذرائمف م  الم ى مى الملمف.( وقوؼ)  .13
 دوراف الرقبة حوؿ محورىم لية اليميف ويلرر لية ال ممؿ.( وقوؼ)  .14
رم  الرلتيف م  وتض الذرائيف لمسؾ القدميف مـ ( ذرائمف ئمليم – لتوس طويؿ متحم)  .15

 منى الرلبتيف.
وببطب حتى ت عر بمطمطية العلالت مـ العودة لتول   منى اللذع لمنبم( وقوؼ متحم) .16

 اابتدا ى.
 رم  رلؿ م  الذراع لمنبم وئمليم.( انبطمح مم ؿ لمنبى)  .17
 الومب م  ئمؿ مقفمت بملذرائيف والقدميف معم.( وقوؼ) .18
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 تبمدؿ مد ومنى الرلبتيف.( وقوؼ ئتى أرب  متحم منى الرلبة) .19
 مـ البسط. رم  اللتتيف مـ ل طيمم الى أستؿ ( رقود) .20
 اللرا لألممـ لتمس حم ط والعودة.( وقوؼ)  .21
طملة لعلالت الذرائيف  الرس يف. .22  تمرينمت مرونة واع
طملة لعلالت منطقة اللذع والتى تتلمف الظير والبطف واللمنبيف .23  تمرينمت مرونة واع
 دوراف الرأس دورة لممتة.( وقوؼ متحم) .24
 .رم  اللتتيف بملتبمدؿ الى أئتى وأستؿ( وقوؼ متحم) .25
 تحريؾ الذرائيف دوا ر ف يرة وبطي ة مف اللتتيف.( م  مرد الذرائيف لتلمنب -وقوؼ) .26
 الل ط بمللذع لألممـ والذرائيف أمممم ابعد مسممة.( وقوؼ متحم) .27
 لـ القدميف معم ئتى الفدر ومردىـ مرة أورا.( لتوس طويؿ) .28
 الم ى أمممم ومد الذرائيف ئمليم.( وقوؼ ئتى اام مط) .29
 تحريؾ الذرائيف دوا ر واسعة وسريعة مف اللتتيف( مرد الذرائيف لتلمنبم   -وقوؼ)  .30
لـ القدـ اليمنى ئتى الفدر وئودتيم لتول  اابتدا ى مـ لـ القدـ ( لتوس طويؿ) .31

 اليسرا ئتى الفدر وئودتيم لتول  اابتدا ى.
 الم ى أمممم م  التفتيؽ أممـ ووتتم للسـ.( وقوؼ) .32
 منى الرلبتيف وتتم. اللرا أمممم م  تبمدؿ( وقوؼ) .33
 الحلؿ بملدوراف ليو اليميف. (وقوؼ) .34
 الومب متحمم  رم  الذرائيف لمنبم ئمليم. (وقوؼ) .35
 منى الذرائيف.( انبطمح مم ؿ) .36
 التقوس وتتم م  رم  الذرائيف والرلتيف وتتم.( الذرائيف ئمليم – انبطمح)  .37
الذرائيف وتتم  لؼ اللذع ئتى اللمنبيف ول ط( ذرائمف لمنبم – لتوس طويؿ متحم) .38

 بملتبمدؿ.
 الومب متحم م  تبمدؿ رم  الذرائيف أمممم وأمممم ئمليم ملمنبم مـ لمنبم أستؿ. (وقوؼ) .39
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 ططوات تنفيذ البرنامج التأهيمي البدني 7
 الدراسة اإلستطالعية 7 .0

ـ 2018/ 20/4ـ وحتػى2018/ 10/4قمـ البمحث بإلراب التلربة اإسػتطالئية  مػت التتػرة مػف 
 . الميذت( 10ئتى )

وقػػد أسػػترت التلربػػة اإسػػتطالئية ئػػف إلػػراب بعػػض التعػػديالت ئتػػى البرنػػممج حتػػى ولػػعو مػػت 
 فورتو النيم ية . 

 الت ربة األساسية 7 .9
المفػمبوف  تتالميذالتمرينمت التالىيتية بقمئة الريملة بعد إنتيمب اليـو الدراست لتـ تطبيؽ برنممج  -

 . بإستدارة اللتتيف
ستور  القيمس -  اج النتم ج لتقيمسمت المستودمة.القبتت واع
 لقيمس قوة العلالت . (Dynamometerليمز ) .1
  اللتتيف.ئلالت  ريط قيمس لقيمس طوؿ  .2
 .التالىيتتتـ إلراب القيمس البعدي بعد إنتيمب مدة البرنممج  -

 االسموب االحصا:ي المستطدم 7 
 االلتواب (  –االنحراؼ المعيمري  –االحفمب الوفتت ) المتوسط الحسمبت  -
 نسب التحسف  %. -اوتبمر ويتلولسوف    -

 عرض النتا:ج 7
  -في7 لصالع القياس البعدي تو د فروق بين القياس القبمي والبعدي 

 تحسف إطملة ئلالت الفدر لتتالميذ ئينة البحث. -
 تقوية ئلالت اللتتيف لتتالميذ ئينة البحث. -

ئلػػالت قػػوة  -إطملػػة ئلػػالت الفػػدر المت يػػرات )داللػػة التػػروؽ ونسػػب التحسػػف مػػت تػػـ إيلػػمد 
 (اللتتيف
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 (3 دول  
عضالت قوة  -)طالة عضالت الصدر  متغيرات وداللة الفروق ونسب التحسن في  اإلحصاء الوصفي

 (Zكسون  كو بإستطدام )طتبار ويم (الكتفين
 (11 ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  داللة الفروق القياس البعدي القياس القبمي
التحسن 

% 
 الداللة Z ل ع م ل ع م

)طالة 
عضالت 
 الصدر

 6.36 1.536 3.615 1.51 9.61 33.59 1.152 1.36 49.61 سم

قوة عضالت 
 كتفينال

 09.14 1.354 9.60 1.43 2.65 35.25 1.30 3.6 93.6 ك م

 0,5,* الدالة > 
 م = المتوسط الحسابي
 ع = اإلنحراف المعياري

 ل = اإللتواء
( ولػػود مػػروؽ دالػػة احفػػم يم  بػػيف القيمسػػيف القبتػػت والبعػػدي لػػدا الملموئػػة 3يتلػػ  مػػف لػػدوؿ )

  (عضـالت الكتفـينقـوة  -)طالة عضالت الصدر  متغيرات الكفاءة الوظيفية المتمثمة في التلريبية مت 
حيػث  قـوة عضـالت الكتفـينقيد البحث  مت اتلمه القيمس البعدي  وبت ت أئتى نسبة تحسف مت مت يػر 

ـــة عضـــالت الصـــدر  بينمػػػم لمنػػػت أقػػػؿ نسػػػبة تحسػػػف مػػػت مت يػػػر  %09.14بت ػػػت  حيػػػث بت ػػػت  )طال
6.36%. 

مف ىذه النتم ج نالحظ التروؽ بػيف القيػمس القبتػت )قبػؿ تطبيػؽ البرنػممج( والقيػمس البعػدي )بعػد و 
قــوة مت يػػر مت يػػر  يعــزو الباحــث نســبة التحســن فــيتطبيػػؽ البرنػػممج( مػػت لميػػ  المت يػػرات السػػمبقة   

  الى الترليز والتمحور حػوؿ ىػذه المنطقػة وتوظيػؼ البرنػممج  %09.14حيث بت ت  عضالت الكتفين
رلمئػػو لتمنحنػػى الطبيعػػت الػػذي لػػمف  لػػوح اللتػػؼمػػت سػػبيؿ إفػػالح وتقػػويـ العمػػود التقػػري مػػت منطقػػة  واع

عــزو الباحــث يئتيػػو مػػف وػػالؿ التمرينػػمت التػػت تنوئػػت وحسػػب لػػؿ مرحتػػة مػػف مراحػػؿ البرنػػممج    لمػػم 
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  حيػث نالحػظ أف التػرؽ بػيف القيػػمس %6.36حيػث بت ػػت  )طالــة عضـالت الصـدر نسـبة التحسـن فـي
التمػمريف التػت إسػتيدمت العلػالت العممتػة ئتػى لػمنبت  وافالقبتت والبعدي لمف لفمل  القيػمس البعػدي 

الػػى إحتػػواب البرنػػممج  أدت الػػى تقويػػة ئلػػالت اللتتػػيف وبملتػػملت الػػتوتص مػػف اإسػػتدارة العمػػود التقػػري 
إيلػػمبت مػػت زيػػمدة قػػوة ئتػػى تمرينػػمت القػػوة والتػػت إوتتتػػت حسػػب مراحػػؿ البرنػػممج ممػػم لػػمف ليػػم التػػالمير ا

رتتمع نسبة التحسف ميو . ئلالت اللتتيف  واع

 و تتتػػؽ تتػػؾ النتػػم ج مػػ  ممنوفػػتت اليػػو نتػػم ج الدراسػػمت التػػى اسػػتودمت بػػرامج التالىيػػؿ البػػدنت  
أحمـــد ســـيد أحمـــد والســـيد )ســـماعيل  دراسػػػةلتػػػتوتص مػػػف ت ػػػوه اسػػػتدارة اللتتػػػيف لػػػدا التالميػػػذ  ممػػػؿ 

 الرأس سقوط تحسف انحراؼ مت معمال تالميرا   أظير التالىيتت البرنممج أف التى توصمت الى3م(  9105 
البرنػممج  تطبيػؽ وبعػد ملريػم   المعػمقيف مػف تالميػذ (10) مػف العينػة تلونػت حيػث اللتتيف واستدارة لألممـ

 ولمنػت البعػدا القيػمس لفػمل  (7.14) والبعػدي القبتت القيمسيف متوسط بيف الترؽ قيمة لمنت التالىيتت
(   48.68) اللتتػػػيف اسػػػتدارة مػػػت التحسػػػف ( ونسػػػبة51.29) مػػػت انحػػػراؼ سػػػقوط الػػػرأس التحسػػػف نسػػػبة

أظيػرت ولػود انحرامػمت مػت اسػتدارة الظيػر ( التـى  5( م9104ي  صالع معمـر صـالع ال مـالدراسة و 
( سػنوات بمدينػة طػرابتس  وولػود 9-6واالنحنمب اللمنبت قيد البحث لتالميذ المرحتة االبتدا ية بالئمػمر )

لػػعؼ مػػت قػػوة ئلػػالت الظيػػر وقػػوة ئلػػالت الػػرلتيف قيػػد البحػػث  وأدا البرنػػممج التمرينػػمت البدنيػػة 
قػػوة  –بعػػض المت يػػرات المتممتػػة مػػت )قػػوة ئلػػالت الظيػػر المقتػػرح لػػدرس التربيػػة البدنيػػة إلػػى تحسػػيف 

ــيس رزق  دراسػػة الت الػػرلتيف( لتملموئػػة التلريبيػػة   و ئلػػ  وأظيػػرت ولػػود ارتتػػمع (3م(  9105أل
 تحػدب انحػراؼ لػدييـ التالميػذ %  وولد ئػدد مػف80بنسبة  التقري العمود مت القوامية االنحراممت نسبة
 ئتػػػػى إيلمبيػػػػم تػػػػالميرا   الحرليػػػػة العالليػػػػة التمرينػػػػمت بػػػػرامج سػػػػةمممر  %  وتػػػػؤمر63بنسػػػػبة  الظيػػػػر أئتػػػى

أكـرم ال نــابي دراسػػة %(   و 86البحػث ) ئينػة لػػدا التحسػف متوسػط بتػ  حيػػث العمػود التقػري انحرامػمت
  لتػػالىيتت اامػػر مػػت أئػػمدة تالىيػػؿ اسػػتدارة اللتتػػيفالتمػػنيج وأظيػػرت أف ( 2م(  9109وعمــي الفــتالوي  

زاويػػة تقتيػػؿ لتػػذرائيف   زيػػمدة السػػرئة المحيطيػػة مت يػػراتلػػمف لتالىيػػؿ اسػػتدارة اللتتػػيف الػػدور مػػت تطػػور و 
لػػمف نتيلػة لتالىيػػؿ اسػتدارة اللتتػػيف تطػور السػػرئة القفػوا ولػػذلؾ   و زيػػمدة معػدؿ تػػردد الوطػوة  اللتتػيف
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 تأظيػػر  التػػى ( 01م( Agranovich et. al.  9105أ رانــوفيتش وآطــرون دراسػػة   و  اإنلػػمز
العلػػػدية  الػػػذيف يعػػػمنوف مػػػف ت ػػػوىمت الػػػدوراف الػػػداوتت لتلتػػػؼ بسػػػبب اللػػػتيرة المرلػػػىلػػػدا تحسػػػن م 
أدا ال تؿ إلى تحسيف وظيتػة الطػرؼ العتػوي وتقػديـ نتػم ج ئػالج تلميتػت مرلػية دوف إئػمدة  التوليدية
 .مت أن طة الحيمة اليومية  المتفؿ الحقمنت العلدي ت ليؿ

  -الذي امترليم البمحث والتت نفت ئتى :  وبذلؾ تـ تحقيؽ التروض

 وخغيراث: الفروق بيي القياس القبلي والبعدي في  و ود

 تحسف إطملة ئلالت الفدر لتتالميذ ئينة البحث. -
 تقوية ئلالت اللتتيف لتتالميذ ئينة البحث. -

 االستنتا ات7 

 اآلتت:مت لوب أىداؼ البحث ومم أملف التوفؿ اليو مف نتم ج يملف استوالص  

إطملة ئلالت الفدر لتتالميذ ئينة  مى  أدا البرنممج التالىيتت البدنت الى تحسف .1
 البحث.

وبملتػملت  اللتتػيف أدا البرنممج التالىيتت البدنت الػى تقويػة العلػالت العممتػة ئتػى منطقػة  .2
 .استدارة اللتتيفممم أدا إلى التوتص مف  تعديؿ ول  اللتتيفإزالة 

  التوصيات7
مف التالميذ بمستدارة المفمبيف بملبرنممج التالىيتت البدنت المقترح ئند تالىيؿ  االستر مد -1

 اللتتيف.
اللتتيف استوداـ تمرينمت التقوية المستودمة مت البرنممج التالىيتت المقترح لعلالت  -2

 اىميتيم مى التوتص مف استدارة اللتتيف.
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 المرا ــــــــــــع
 أواًل: انًزاج  انعزبُت:

 حسن الصالحين )براهيم  .0
 (م9113  الماعزي

 الظيػػػػػر تحػػػػػدب ئتػػػػػى العالليػػػػػة التمرينػػػػػمت أمػػػػػر"  7
-10) بالئمػػمر لتبنػػيف الوظيتيػػة المت يػػرات وبعػػض

 التربيػػػػػػػة لتيػػػػػػػة مملسػػػػػػػتير  رسػػػػػػػملة  "  سػػػػػػػنة( 11
 .ليبيم أبريؿ  مف السمب  لممعة البدنية 

 ، الفتاح عبد احمد العال أبو  .9
 حسانين صبحى محمد

 (م0664 

 القيػػمس طػػرؽ) الريملػػى ومورمولوليػػم مسػػيولوليم"  7
 . القمىرة   العربى التلر دار  ( " لتتقويـ

 أحمد سيد محمد أحمد  .3
 )سماعيل السيد أحمد والسيد

 (م9105 

 الػػرأس سػػقوط لت ػػوه مقتػػرح تمرينػػمت برنػػممج تػػالمير 7
 الت ػػة مػػت ذىنيػػم   لتمعػػمقيف اللتتػػيف واسػػتدارة لألمػػمـ
 الملتػػة  35ع  35مػػج سػػنة ( 15-12) العمريػػة
 الريملػية التربيػة لتيػة والدراسمت  لتبحوث العتمية

 .مفر ببورسعيد 
 الصوفي ميس أحمد  .1

 (م9119 
 دا ػػػػػرة ئتميػػػػػة  طبيػػػػػة  ػػػػػيرية ملتػػػػػة طبيػػػػػة  أمػػػػػمؽ 7

 .العراقية الفحة وزارة نينوا  فحة
 الفتالوي وعمي ال نابي أكرم  .2

 (م9109 
 مػػػػت اللتتػػػيف السػػػتدارة تػػػػالىيتت تػػػدريبت مػػػنيج أمػػػر 7

 لػػػػػػػدا واإنلػػػػػػػمز اللينممتيليػػػػػػػة المت يػػػػػػػرات بعػػػػػػػض
 التربيػػػػػة لتيػػػػػة ملتػػػػػة القفػػػػػيرة  المسػػػػػمممت ئػػػػػدا ت

 .القمدسية لممعة الريملية 
 رزق عدلي ألفي أليس  .3

 (م9105 
 لتحسػػػػػػيف مقتػػػػػرح حرلػػػػػت ئاللػػػػػػت برنػػػػػممج تػػػػػالمير 7

 اإئداديػة المرحتػة لتالميذ التقري العمود انحراممت
 لتيػػة دلتػػوراة  رسػػملة اللديػػد  الػػوادي محممظػػو مػػت

 .اللديد الوادي لممعة الريملية  التربية
 والتالىيػػػػػؿ  العػػػػػالج ووسػػػػػم ؿ الريملػػػػػييف إفػػػػػمبمت 7 محمد طميل سميعة  .4
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 .القمىرة لتطبمئة  نمس  رلة (م9115 
 ال مالي صالع معمر صالع  .5

 91) 
 لمػػػدوؿ البدنيػػػة لتتمرينػػػمت مقتػػػرح برنػػػممج بعنػػػواف 7

 مرحتػػػة تالميػػػذ القواميػػػة االنحرامػػػمت بعػػػض لعػػػالج
 لتيػػػػمت ملتػػػػة سػػػػنوات ( 9-6) ااسمسػػػػت التعتػػػػيـ
 .8ع الزاوية  لممعة التربية 

 الرحيم محمود الرحمن عبد  .6
 (م0653  العزاوي وهاني

   لتطبمئػػػػػػة الحريػػػػػػة دار   الت ػػػػػػري  ئتػػػػػػـ مبػػػػػػمدئ 7
 .ب داد

 الن ا أبو حسن  مال عصام  .01
 (م9102 

 اللتػمب مرلػز  1ط  "الريملػية التربية مت القواـ"  7
 .القمىرة لتن ر  الحديث

 حسانين صبحى محمد  .00
 (م9111 

   2ج  "  الريملػػية التربيػػة مػػى والتقػػويـ القيػػمس"  7
 . القمىرة   العربى التلر دار

 ، حسانين صبحى محمد  .09
 راغب السالم عبد محمد

 (م0662 

 العربػى التلػر دار  1ط  "  لتلميػ  السػتيـ القواـ"  7
 .القمىرة  

 عبد أحمد ناهد  .03
 (م9100 الرحيم

 دار   1ط  "  القػػػواـ لتربيػػػة التالىيتيػػػة التمرينػػػمت"  7
 .ااردنت التلر

 ثانيًا7 المرا ع اإلن ميزية7
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تالمير برنممج تالىيتت لعالج استدارة اللتتيف لدا تالميذ التعرؼ ئتى ىدؼ البحث :  مستطمص البحث
البمحث المنيج التلريبت وذلؾ نظرا  لمال متو لطبيعة  استودـالمرحتة المتوسطة بدولة اللويت    

تـ إوتيمر ئينة    تفميـ القيمس القبتت والبعدي لملموئة واحدة تلريبية البحث   وذلؾ ب  وأىداؼ
  حيث إ تمتت ئتى ئدد تالميذ الفؼ السمب  بملمرحتة المتوسطةالبحث بملطريقة العمدية مف بعض 

ة ( ئمـ   لمم إ تمتت التلرب13-12تراوحت أئممرىـ مف )  مت ملموئة تلريبية واحدة  تتميذ( 40)
مت لوب أىداؼ البحث ومم أملف   و مف ومرج ئينة البحث  تالميذ( 10اإستطالئية ئتى ئدد )

 التوفؿ اليو مف نتم ج يملف استوالص اآلتت:

 إطملة ئلالت الفدر لتتالميذ ئينة البحث. مى  أدا البرنممج التالىيتت البدنت الى تحسف .3
تعػديؿ وبملتملت إزالػة  اللتتيف أدا البرنممج التالىيتت البدنت الى تقوية العلالت العممتة ئتى منطقة  .4

 .استدارة اللتتيفممم أدا إلى التوتص مف  ول  اللتتيف

 وفى ضوء ذلك يوصى الباحث ب7

 اللتتيف. المفمبيف مف التالميذ بمستدارةبملبرنممج التالىيتت البدنت المقترح ئند تالىيؿ  االستر مد -3
استوداـ تمرينمت التقوية المستودمة مت البرنممج التالىيتت المقترح لعلالت اللتتيف اىميتيم  -4

 مى التوتص مف استدارة اللتتيف.

 .استدارة الكتفين – برنامج تأهيمي الكممات الدالة7
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Abstract 

       The aim of the research is to identify the effect of a rehabilitation 

program for treating shoulder rotation among intermediate school students in 

the State of Kuwait. The researcher used the experimental method due to its 

suitability to the nature and objectives of the research, by designing the pre 

and post measurement for one experimental group. , As it included (40) 

students in one experimental group, their ages ranged from (12-13) years, 

and the exploratory experiment included (10) students from outside the 

research sample, and in light of the research objectives and the possible 

results that can be reached Draw out the following: 

1. The physical rehabilitation program led to an improvement in stretching 

the chest muscles of the students, the sample of the study. 

2. The physical rehabilitation program led to the strengthening of the muscles 

working on the shoulder area, thus removing the position adjustment of the 

shoulders, which resulted in the elimination of the rotation of the shoulders. 

In light of this, the researcher recommends: 

1- Be guided by the proposed physical rehabilitation program when 

rehabilitating injured students by turning the shoulders. 

2- Using strengthening exercises used in the proposed rehabilitation program 

for the shoulder muscles, due to their importance in eliminating shoulder 

rotation. 

Key words: rehabilitation program - shoulder rotation. 


