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  پيشگفتار

 به ور روند اخير هايسال در دانشگاهي علمي حوزه يك عنوان به ورزشي علوم و بدني تربيت
 وردم مهم مسائل از يكي. است داشته اجرايي و پژوهشي آموزشي، هايزمينه تمامي در را رشدي
 دانش دتولي براي الزم هايزمينه تقويت و سازيفراهم شناسايي، ريزان،برنامه و مسئوالن توجه
 نميادي و قهرماني ورزش هايعرصه در يافته توليد ورزشي علوم كارگيري به و ورزشي علوم
 دنيب تربيت هپژوهشگا جهت همين به. است عمومي سالمت و همگاني ورزش نيز و الملليبين

 نآخري انتقال براي خود، پژوهشي و آموزشي علمي، هايسياست راستاي در كه ورزشي علوم و
 دارد ظرن در شده، نهاد بنيان اسالمي ايران در فناوري و دانش روزافزون توسعه منظور به هايافته

 علمي، سطح ارتقاي نيز و پژوهشي هايفعاليت پيشبرد براي مناسب بستري كردن فراهم با
. رداردب كشور ورزش علمي نيازهاي رفع در مؤثر گامي عمل، و علم تلفيق به كمك و فرهنگي

 از فتهبرگر تخصصي -ورزشي -علمي هايكتاب انتشار به اقدام پژوهشگاه راستا، اين در

 اميد. است هنمود ورزشي علوم و بدني تربيت آموختگان دانش و محققان متخصصان، هايتالش
 عاليه فاهدا تحقق جهت در مؤثري هايگام متعال، خداوند فضل به كتب، اينگونه انتشار با است
 .باشيم برداشته ايران اسالمي جمهوري نظام

 

  ورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشگاه 

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت                                                                                  



  مقدمه
ترین مشکالت جوامع انسانی در عصر حاضر است. عضالنی یکی از شایع -اختالالت اسکلتی

والنی طبرای های تکراری رسد زندگی در جوامع صنعتی که مستلزم حفظ وضعیتبه نظر می
وامل اصلی ایجادکننده این اختالالت باشد. در چنین شرایطی نقش یکی از ع، مدت است

خوشبختانه با شروع به کار فارغ  .شودتر میحرکت درمانی پررنگو  تمرینات اصالحی
شناسی ورزشی و حرکات اصالحی در سطح کشور و ارائه خدمات التحصیالن رشته آسیب

ن در سالهای اخیر، شاهد اقبال عمومی تمرین درمانی و پیشگیری از بروز اختالالت توسط آنا
 ایم.بسیاری از مردم به انجام تمرینات اصالحی و استفاده از ورزش به عنوان درمان بوده

 -رویکردهای تشخیصی و درمانی متعددی در حوزه نقایص حرکتی و اختالالت اسکلتی
کردهای بخشی وجود دارد. آگاهی از رویعضالنی در کتب و مقاالت تخصصی حوزه توان

به  درماناصالح و روند تواند درک بهتری از ، میاین زمینهدر  اصالحیمختلف تشخیصی و 
بدهد. دو رویکرد رایج در زمینه درمان  متخصصین حرکات اصالحی و امدادگران ورزشی

و این د است؛عضالنی، رویکردهای جاندا و سرمن  -نقایص حرکتی و اختالالت اسکلتی
جاندا روفسور پدهند. مختلفی نسبت می عواملعضالنی را به  -اسکلتی اختالالت منشأرویکرد 

سرمن فسور پرو که یحالداند در عضالنی را منشأ عصبی می  -علت بیشتر اختالالت اسکلتی
رد وداند. اما مدل جدیدتری که اخیراً توسط کامرفیومکانیکی میبمنشأ این اختالالت را بیشتر 

 -لتیاختالالت اسک بروز را نیز در و اجتماعی عوامل روانشناختی لاز قبیذکر شده، سایر عوامل 
همزمان بکار برده شوند، یک  ها بطوررسد اگر این مدلداند. به نظر میعضالنی دخیل می

النی به عض -چوب تشخیصی ویژه برای تشخیص نقایص حرکتی و اختالالت اسکلتیچار
اصل گردآوری و تجمیع جامعی از کتب در مجموعه حاضر که ح .کنددرمانگران معرفی می

عضالنی است، سعی -مرجع اصلی در زمینه نحوه بروز و اصالح و درمان اختالالت اسکلتی
 .کاربردی و عملیاتی دست پیدا شودنگری بندی و جامعجمع یک به شده است

تخصص ملکه ب ،تواند بطور مستقیم انجام شودنمی شناسایی علل عملکردی بروز این اختالالت
 درمانگر باید از طریق درک فعل و انفعاالت پیچیده ساختارها و سیستمحرکات اصالحی یا 

و در رفع آن گام بردارد. در این راه  نمودهرا شناسایی بروز اختالل ، عامل اصلی کلی حرکت
ه آسیب را عضالنی بافت در پاسخ ب -بایست رویکرد فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و عصبیمی
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های هر یک از اختالالت در مجموعه حاضر سعی شده است تا به عالئم و نشانه. دیدرک کن
عالوه، روند اصالح و درمان هر ضایعه با دقت و با ارائه جزئیات به نحو کاربردی اشاره شود، به

الزم ارائه شده تا دانشجویان بتوانند با استفاده از این نکات روند تشخیص و اصالح مناسبی 
 یرند.را در پیش گ

  هومن فتاحی -محمدرضا سیدی 



 

 چیه قلبی شیپ او مردود نیست             زانکه قصدش از خریدن سود نیست
 

موهبت اهی  لحظات و عمر صرف شده ربای این کتاب را تقدیم می کنیم هب بی نظیررتین
کار سرزمینمان اریان، آانن   اتتاداه هکزندگی، پدر و مارد زعزیمان و همه پدران و ماردان فدا

ن جلیی یاتت و همدلی و یکرنگی را ربایمان معنی کردند، راتتی اقمتمان ردیگتسکش اقاشتم
 ققنوس جوانی شان هب پای روشنایی حیات ما سوخت.

 هومن تتاحی -محمدرضا تیدی
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