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کتاب  مقدمه 
که به نحوی با ناهنجاری سروکار  کتاب برای بدنسازان، مربیان بدنسازی و آن هایی  این 
يا عدم  ناهنجاری  با  که می خواهید  يا ورزشکاری هستید  گر مربی  ا دارند نوشته شده است. 
کتاب  تعادل عضالنی، مراحل ارزيابی در حرکات اصالحی و اصالح ناهنجاری ها آشنا شويد 

درستی را در دست داريد.

نویسنده )ابوالفضل زاهدی( کیست؟
از  اصالحی  حرکات  و  ورزشی  آسیب شناسی  گرايش  در  تربیت بدنی  فوق لیسانس  بنده 
بدنسازی  زمینه  در  ديگری  متعدد  های  کتاب  کتاب،  این  به غیراز  هستم.  تهران  دانشگاه 
نوشته ام. همچنین صاحب سايت www.arnoldsho.com هستم. با تلفیق علم و عمل 
کتاب ها و اصالح ناهنجاری ها به دست آورده ام، به نوشتن این  که در این سال ها با خواندن 

کردم. کتاب اقدام 

کتاب را نوشتم؟ چرا این 
کافی ورزشکاران،  ع زياد ناهنجاری و عدم تعادل عضالنی و نداشتن اطالعات  به دلیل شیو
مربیان و معلمان تربیت بدنی از ارزيابی، تشخیص و اصالح ناهنجاری ها، مصمم شدم تا این 

کتاب را به رشته تحریر دربیاورم. 

کوتاه کوتاه به مطالب  سفری 
کتاب با آناتومی و عدم تعادل عضالنی آشنا می شويد. بخش دوم مراحل  در بخش اول 
ارزيابی در حرکات اصالحی شامل ارزيابی وضعیت بدنی ايستا، ارزيابی حرکت و ارزيابی طول 
عضله را بیان می کنم. در بخش سوم انواع ناهنجاری ها و اصالح آن را توضیح خواهم داد. 
از  همان قدر  هم  شما  بردم،  لذت  و  شدم  ذوق زده  کتاب  این  نوشتن  از  هرچقدر  امیدوارم 
کتاب لذت ببريد. پس با من همراه شويد تا این سفر هیجان انگیز را هر چه زودتر  خواندن این 

کنیم.  آغاز 





                                                         
  

       مقدمه ای بر حرکات اصالحی
              

بخش اول





 

آناتومی بدن

فصل  اول
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آناتومی عملکردی
است. روش  تدريس می شده  و چندپاره  به صورت مجزا  آناتومی  اجزای  به شکل سنتی، 
سنتی با نقشه برداری از بدن، به توضیح آسان ساختارها و طبقه بندی هر جزء می پرداخت. 
پیچیده ای  سؤاالت  به  مجزا،  ساختار  يک  به عنوان  عضله  هر  به  کردن  نگاه  با  نمی توان 
همچون » چگونه سیستم حرکت انسان به صورت يک سیستم يکپارچه عمل می کند؟« پاسخ 
داد. عملکرد روزانه ی بدن انسان، يک سیستم چندبعدی و منسجم است، نه مجموعه ای 
گذشته به تمرین بخش های  از قطعات مجزا و مستقل. تمرین دهی سنتی در طول ۲5 سال 
خاص بدن و اغلب در صفحات ثابت و منفرد پرداخته است. تفکر جديد، شامل ارائه ی آناتومی 
با يک نگاه عملکردی و يکپارچه است. مربی آمادگی جسمانی و سالمت با داشتن درک جامعی 

از آناتومی عملکردی، بهتر می تواند به انتخاب تمرينات و طراحی برنامه ها بپردازد.

کنند، اما  گرچه عضالت قادرند تا به شکل عمده روی يک صفحه حرکتی مشخص عمل  ا
ع همکاری عضالت می پردازد، نه انتخاب  سیستم عصبی مرکزی به بهینه سازی انتخاب نو
کاهش شتاب، ثبات و افزايش  چند عضله ی منفرد. سیستم عصبی مرکزی، وظايفی چون 
شتاب را در هر مفصل سیستم حرکت انسان و در هر سه صفحه ی حرکتی هماهنگ می کند. 
نیروهای  حرکت،  اندازه  جاذبه،  نیروی  به  نسبت  عمقی،  به صورت  بايد  عضالت  همچنین 

کنش نشان دهند. عکس العمل زمین و نیروهای تولیدشده توسط عضالت فعال، وا

تمرکز تمرین سنتی، تقریبًا به شکل انحصاری روی تولید نیروی درون گرا و تک صفحه ای 
که عضالت به منظور تولید نیرو، کاهش  بود؛ اما این ديدگاه دارای بینش ضعیفی است چرا 
همکاری  يکديگر  با  جفت نیرو  به صورت  حرکتی  سیستم  کل  پويای  نمودن  پايدار  و  نیرو 
گروه های منسجم عمل می کنند. درک این  کنترل حرکات عملکردی در  می کنند؛ آنان جهت 
کامل  دامنه ی  در  و  تمامی صفحات  در  را  تا عملکرد عضالت  اجازه می دهد  فرد  به  ع  موضو

عمل عضله )برونگرا، درون گرا، ایزومتريک( در نظر بگیرد.

مفاهیم رایج در آناتومی عملکردی
گانه اما به هم وابسته وجود  که دو سیستم عضالنی جدا ع پیشنهادشده است  این موضو
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دارند که بدن ما را قادر می سازند تا ثبات خود را حفظ نموده و به شکل مؤثر، نیروها را به منظور 
میان  پايداری  هستند،  نزديک تر  فقرات  ستون  به  که  عضالتی  کند.  توزيع  حرکت  اجرای 
که دورتر از  قطعه ای )مهره ها را روی هم پايدار می کنند( فراهم می آورند درحالی که عضالتی 
گون را  گونا ستون فقرات قرار دارند، کل مهره ها را پايدار می کنند. برگمارگ این سیستم های 

نسبت به تنه، تحت عناوین سیستم های عضالنی موضعی و سراسری طبقه بندی نمود.

سیستم حمایت مفصل
سیستم عضالنی موضعی )سیستم پایداری(

که به شکل برجسته، در پايداری يا حمايت  سیستم عضالنی موضعی شامل عضالتی است 
حمايت  سیستم های  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه  بااین وجود،  دارند.  دخالت  مفصل 
مفصل، محدود به ستون فقرات نبوده و شامل مفاصل پیرامونی نیز می شوند. این سیستم، 
که مخصوص حرکت نبوده و در عوض به منظور اجازه ی انجام  دربرگیرنده ی عضالتی است 
اتصاالت  دارای  و  بوده  مفصل  نزديکی  در  معمواًل  آنان  می شوند.  پايداری  موجب  حرکت، 
ثبات  و  سختی  افزايش  برای  را  آنان  امر  این  که  هستند  مفصل  غیرفعال  عناصر  به  وسیعی 
عضالت  مفصل،  حمايت  پیرامونی  سیستم  از  رايج  مثال  يک  است.  کرده  آل  ايده  مفصل، 
که برای سر استخوان بازو نسبت به حفره ی دوری، پايداری  چرخاننده يا روتیتورکاف هستند 
و  میانی  سرينی  خلفی  تارهای  شامل  مفصل  سیستم های  سایر  می آورند.  ارمغان  به  پويا 
کرده و تارهای مورب  که پايداری لگنی رانی فراهم  چرخش دهنده های خارجی ران هستند 

کشکک در زانو می شوند. که باعث ثبات  عضله پهن داخلی 

عضالتی  شامل  رانی،  لگنی  کمری  کمربند  يا  تنه  مرکزی  ناحیه  مفصلی  حمايت  سیستم 
کمری متصل می باشد. عضالت  که ابتدا يا انتهايشان )يا هر دو( به ستون فقرات ناحیه  است 
لگن  ناحیه  عضالت  و  گم  ديافرا سر(،  )چند  فیدوس  مولتی  شکمی،  عرضی  شامل  اصلی 

می باشد )شکل ۱-۱(.
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گم و  گم، عرضی شکمی، ديافرا  شکل ۱-۱ جعبه عضالنی شامل عضالت ديافرا
مولتی فیدوس )چند سر( که در مرکز بدن قرارگرفته و باعث ايجاد ثبات می شود.

سیستم های عضالنی سراسری )سیستم های حرکتی(
ساختار  شامل  و  بوده  حرکت  عهده دار  عمده  شکل  به  سراسری  عضالنی  سیستم های 
عضالنی سطحی تر که ابتدايشان از لگن تا قفسه سینه، اندام تحتانی يا هر دو است، می باشد.

ستون  کننده  راست  خارجی،  مورب  شکمی،  راست  شامل  اصلی  عضالت  این  از  برخی 
دوقلو  و  ران  چهارسر  کننده ها،  نزديک  بزرگ،  پشتی  بزرگ،  سرينی  همسترينگ،  فقرات، 
که  اندام ها  و  تنه  حرکات  با  و  بوده  بزرگ تر  به طورکلی  حرکتی  سیستم  عضالت  می باشد. 
باعث توزيع برابر نیروهای خارجی وارد به بدن می شوند، در ارتباط می باشند. همچنین این 
از اندام فوقانی و تحتانی به لگن دارای اهمیت هستند.  انتقال و جذب نیروها  عضالت در 
گانه فعالیت  که در چهار زیرسیستم جدا عضالت سیستم حرکتی، به صورت جفت نیروهایی 
جانبی.  و  قدامی  مایل  خلفی،  مایل  عمقی،  طولی  زیرسیستم های  تعريف شده اند.  می کنند 
شود.  ارائه  عملکردی  آناتومی  از  آسان تر  مرور  و  توصیف  يک  تا  می کند  کمک  تفکیک  این 
واحد  يک  به صورت  را  زیرسیستم ها  این  فعالیت های  تا  است  مهم  بدنسازی  مربیان  برای 
که سیستم عصبی مرکزی به بهینه سازی  عملکردی منسجم در نظر بگیرد. به خاطر بیاوريد 

ع همکاری عضالت می پردازند نه انتخاب چند عضله ی منفرد. انتخاب نو
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زیرسیستم طولی عمقی
کننده  راست  شامل  عمقی  طولی  زیرسیستم  در  اصلی  کننده ی  مداخله  نرم  بافت های 
نئی  نازک  و  دوسررانی  عضله  نشیمنگاهی،  خاجی  رباط  کمری،  پشتی  نیام  فقرات،  ستون 
يک  عمقی،  طولی  زیرسیستم  که  می کنند  پیشنهاد  متخصصان  از  برخی  می باشند.  طویل 
که در  تنه به زمین فراهم می کند. همان طور  از  نیرو  ارسال دوطرفه ی  را جهت  مسیر طولی 
شکل  ۱-۲ مشاهده می شود، سردراز عضله دوسررانی در قسمت نشیمنگاهی به رباط خاجی 
نشیمنگاهی متصل می شود. رباط خاجی نشیمنگاهی نیز از برجستگی استخوان نشیمنگاهی 
به  و  باال  به  خاصره  و  خاجی  از  فقرات،  ستون  کننده ی  راست  می شود.  متصل  خاجی  به 
گردنی، اتصال می يابد؛ بنابراین، فعال سازی عضله دوسررانی،  دنده ها و ستون فقرات ناحیه 
که این امر موجب انتقال نیرو به خاجی و  تنش رباط خاجی نشیمنگاهی را افزايش می دهد 
راست  طریق  از  نیرو  این  سپس  گرديد؛  خواهد  خاجی-خاصره ای  مفصل  پايداری  درنتیجه 

کننده ستون فقرات به تنه انتقال می يابد.

گام برداشتن  همان گونه در شکل ۱-۲ مشاهده می شود، چنین انتقال نیرویی، در هنگام 
کاهش  به منظور  دوسررانی  عضله  زمین،  به  پاشنه  برخورد  از  پیش  است.  آشکار  طبیعی، 
شتاب حرکات خم شدن ران و بازشدن زانو به صورت برونگرا فعال می شود. پس از برخورد 
نازک  از طریق حرکت خلفی استخوان  و  پا  پاشنه به زمین، عضله ی دوسررانی توسط ساق 
نی، تحت فشار قرار می گیرد. انتقال این تنش از ساق پا، به عضله دوسررانی، به رباط خاجی 
کمک به  که  کننده ی ستون فقرات، باعث تولید نیرویی می شود  نشیمنگاهی و سپس راست 

کرد. پايداری مفصل خاجی خاصره ای خواهد 

کننده  که اغلب در تعريف این زیرسیستم ذکر نمی شود، شامل راست  جفت نیروی ديگری 
)عرضی  تنه  مرکزی  ناحیه  عمقی  پايدارکننده های  و  سوئز  عضله  فقرات،  ستون  سطحی 
کننده ستون فقرات و سوئز باعث  گرچه راست  شکمی، چندسر يا مولتی فیدوس( می باشد. ا
اما  می شوند   S۱ تا   L4 مهره ی  از  قدامی  برشی  نیروی  تولید  و  کمر  بازشدن  حرکت  ايجاد 
سیستم عضالنی موضعی در خالل حرکات عملکردی موجب پايداری میان قطعه ای و تولید 
يک نیروی برشی خلفی می گردد. نقص در عملکرد هر يک از این ساختارها می تواند موجب 

کمردرد خواهد شد. ناپايداری مفصل خاجی خاصره ای و 
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 شکل ۱-۲ زیرسیستم طولی عمقی

زیرسیستم مایل خلفی
که در   زیرسیستم مایل خلفی، با زیرسیستم طولی عمقی همکاری می نمايد. همان گونه 
شکل ۱-۳ مشاهده می شود، هم عضله ی سرينی بزرگ و هم پشتی بزرگ، دارای اتصاالتی به 
که به خاجی متصل می شود و تارهايش عمود بر مفصل خاجی خاصره ای  کمری  نیام پشتی 
ازاین رو، هنگامی که عضله ی سرينی بزرگ در سمت مقابل و پشتی بزرگ  است، می باشند. 
منقبض می شوند، يک نیروی پايدارکننده به مفصل خاجی خاصره ای انتقال می يابد )ثبات 
از طریق نیرو(. پیش از برخورد پاشنه به زمین، عضله پشتی بزرگ و سرينی بزرگ در سمت 
هر  زمین،  به  پاشنه  برخورد  هنگام  در  می گیرند.  قرار  تحت فشار  برونگرا  به صورت  مقابل، 
عضله، باعث سرعت بخشیدن به اندام مربوط به خود شده )از طریق عمل درون گرا( و موجب 
کمری خواهد شد. این تنش همچنین به پايداری مفصل خاجی  تولید تنش در نیام پشتی 
خاصره ای کمک می کند؛ بنابراین هنگامی که يک فرد قدم می زند يا می دود، زیرسیستم مایل 
که از جهت يابی عضالت در صفحه ای افقی  خلفی، باعث انتقال نیروهای برآيندی می شود 
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به منظور پیش روی در صفحه ی سهمی ناشی شده است. زیرسیستم مایل خلفی همچنین 
پرتاب يک  يا  يا بیس بال  گلف  با چوب  انجام فعالیت های چرخشی نظیر ضربه زدن  برای 
توپ، دارای بیشترین اهمیت می باشد. نقص در عملکرد هر يک از ساختارهای زیرسیستم 
کمردرد می شود. ضعف  مایل خلفی می تواند منجر به ناپايداری مفصل خاجی خاصره ای و 
عضالت  در  تنش  افزايش  موجب  می تواند  دو،  هر  يا  بزرگ  پشتی  بزرگ،  سرينی  عضالت 

کشیدگی همسترينگ. ع مجدد آسیب  همسترينگ شود-يکی از عوامل وقو

گر به صورت  اجرای تمرین اسکات برای سرينی بزرگ يا حرکت لت پول برای پشتی بزرگ، ا
هنگام  در  خلفی  مایل  زیرسیستم  مطلوب  عملکرد  باعث  نمی تواند  گیرد،  صورت  گانه  جدا

فعالیت های عملکردی شود.

زیرسیستم مایل قدامی
زیرسیستم مایل قدامی )۱-4( از جهت نقش آن در جهت يابی روی صفحه ی افقی و غالبًا 
در بخش قدامی بدن، همانند زیرسیستم مایل خلفی است. مشارکت کننده های اصلی شامل 
کننده ها و چرخش دهنده های خارجی  عضالت مایل داخلی و خارجی، مجموعه ی نزديک 
نشان  قدامی،  مایل  زیرسیستم  عضالت  فعالیت  از  الکترومیوگرافی  نمودار  می باشند.  ران 
که آنان در پايداری و چرخش لگن و همچنین در حرکت نوسان پا، دخالت دارند.  می دهد 
به  خاصره ای  خاجی  مفصل  پايداری  در  عاملی  به عنوان  همچنین  قدامی  مایل  زیرسیستم 

شمار می رود.

هنگامی که قدم می زنیم، لگن ما به منظور تولید نیروی الزم برای نوسان پاها، در صفحه ی 
افقی می چرخد. زیرسیستم مایل خلفی )به صورت خلفی( و زیرسیستم مایل قدامی )به صورت 
گاهی از جهت قرارگیری تارهای عضالت درگیر )پشتی  قدامی( در این چرخش دخالت می کند. آ
کننده ها و چرخش دهنده های ران( این  بزرگ، سرينی بزرگ، مایل خارجی و داخلی، نزديک 
نکته را تائید می کند. زیرسیستم مایل قدامی همچنین برای انجام فعالیت های عملکردی 
تنه و اندام فوقانی و تحتانی ضروری می باشد. عضالت مایل با همکاری مجموعه ی نزديک 
کمربند  کننده ها، نه تنها باعث تولید حرکات چرخیدن و خم شدن می شوند بلکه در پايداری 

کمری لگنی رانی نیز نقش دارند. 
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شکل ۱-۳ زیرسیستم مایل خلفی

زیرسیستم جانبی
مجموعه ی  نیام،  پهن  کشنده ی  میانی،  سرينی  عضالت  از  متشکل  جانبی،  زیرسیستم 
که هرکدام در پايداری لگنی رانی و پايداری روی صفحه  کمری است  کننده ها و مربع  نزديک 
که چگونگی عضالت سرينی میانی، کشنده  فرونتال نقش دارند. شکل ۱-5 نشان می دهد 
کننده ها در سمت موافق، با عضله مربع کمری در سمت مخالف همکاری  پهن نیام و نزديک 
گام برداشتن،  می کنند تا بتوانند لگن و ران را در خالل انجام حرکات عملکردی با يک پا نظیر 
جانبی  زیرسیستم  عملکرد  در  نقص  نمايند.  پايدار  سهمی،  صفحه ی  روی  پله،  يا  النگز 
باعث افزايش پرونیشن مفصل تحت قاپی همراه با افزايش نزديک شدن و چرخش داخلی 
کنترل عصبی  درشت نی و ران در خالل فعالیت های عملکردی، خواهد شد. کاهش قدرت و 

عضالنی زیرسیستم جانبی، موجب ايجاد حرکات ناخواسته در صفحه ی سهمی می شود.
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شکل: ۱-4 زیرسیستم مایل قدامی

شکل ۱-5: زیرسیستم جانبی


