


Pre-Participation 
Physical Examination

معاینات پیش از پیش از فصل



معاینات پیش از فصل چیست؟

،استآسیبازپیشگیريهدف.
معایناتوورزشکارانسالمتبررسیفرآیند

برايورزشکارآمادگیازاطمینانبرايپزشکی
تمرینشروع



اصول ارزیابی هاي پیش از فصل 
ازاطمینانبرايورزشکارمورددرپزشکیاطالعاتآوريجمع

ورزشدرشرکتبرايآمادگی
وورهافاکتریسکارزیابیاجازهبایدفصلازپیشمعایناتطراحی

شکلمبروزسبباستممکنکههاییآسیبوهابیماريشناسایی
.دهدنماید

باشدفهمقابلبایدسواالتتمام
وسایلکالیبراسیون
وسایلپایاییوروایی



(Kibler, 1990)اهداف معاینات پیش از فصل 

و فراهم کردن  ارزیابی اسکلتی عضالنی ویژه ورزش
معتبر
ه  اطالعاتی که شرکت در تمرین و مسابق(-)فراهم کردن

.را تغییر می دهد
ریسک بروز آسیب را اطالعاتی که (+)فراهم کردن

.کاهش می دهد و عملکرد را افزایش می دهد
فراهم کردن داده هایی براي مقایسه هاي بعدي
ی فراهم کردن اطالعات پایه براي بدنسازي رشته ورزش

تخصصی



زمان بندي و تواتر معاینات 
زمان بندي

 قراردادقبل از انعقاد
4 هفته پیش از شروع فصل8تا
تواتر

هر فصل ورزشی
هر سال
ارتقا به لیگ هاي باالتر و یا تغییر تیم



Personnel

General practice physician
Orthopedist
Cardiologist
Athletic trainer
Exercise physiologist
Psychologist 
Strength coach



formats of the examination

Mass screening
locker room
Individual exams









اجزاي معاینات پیش از فصل



HISTORY

 chronic medical illnesses,
 surgical history
 allergies
 current medications
 groups disagreed on questions related to 

cardiovascular,
 neurologic, musculoskeletal, and weight issues.
 Preparticipation Physical Examination Task Force











HEENT
A HEENT examination is a portion of a physical examination that 

principally concerns the head, eyes, ears, nose, and throat.
eye exam
Any differences in pupil size (anisocoria)at baseline
visual acuity.
An athlete should have corrected vision of 20/40 or better if engaging 

in collision and contact sports
Protective eyewear

single eye     
contraindication to participation boxing and wrestling

mouth
evidence of bulimic activity and/or
tobacco 
A high, arched palate :Marfan’s syndrome
ear
ruptured tympanic  membrane 
risk factor for participation in swimming and diving



Cardiovascular PPE?
 Risk of sudden death in young athlete:
 1/100,000
 Men>women              USA:HCM
 Age             risk          Italy:ARVD
 geographical diff.       Germany:Myocarditis

China:Marfan
 Silent  cardiovascular abnormalities 
 Such deaths among athletes are unexpected, 

dramatic, and often elicit community calls for 
preventive measures

 Beta blockers in sport is limitted
 Defibrilator is nessesary



goal 

 early identification of structural cardiac
disease associated with sudden death

reduction of the risk of disease progression
associated with athletic training and
competition.









CARDIAC









PULMONARY

 Exercise-induced asthma
Participation is allowed for all sports if the asthma
is under control. Only athletes with severe
asthma will need restrictions on activity

 primary spontaneous pneumothorax



ABDOMEN

 Organomegaly

An acutely enlarged liver or spleen is a contraindication to 
collision/contact or  limited-contact sports

Infectious mononucleosis can cause acute splenomegaly(3 
weeks)

 young female athletes is the presence of a gravid uterus.



NEUROLOGIC

 past history of concussions

second impact syndrome,

 History of a seizure disorder

 Burners/stingers or pinched nerves

 transient quadriplegia



يزغم  نبموس ناكت  يزغم  نبمود ناكت  يزغم  نبلوا ناكت  هجرد  

الع يب تروص رد  لصف يتم
يدعب 

تروص رد    سبزا 2 هتفه
الع يب    1 هتفهيتم

الع دشاب  1 هتفه يب تم لوا   هجرد

الع يب تروص رد  لصف يتم
يدعب 

تروص رد    سبزا 1 هام
الع يب  1 هتفه لصف اي يتم

يدعب 

الع دشاب  2 هتفه يب تم ود هجردم 

شزرو ياه  ات رخا رمع زا 
 يم عنم يتباقردوش 

الع يب تروص رد  يتم
يدعب لصف 

 اهام دعب زا 1 هتفه يب 
الع  يتم

موس هجرد 

 

)كانتو(يفعالیت ورزشبھشت بیمارانگراھنماي بازجدول


		سومبن تكان مغزي

		دومبن تكان مغزي

		اولبن تكان مغزي

		درجه 



		در صورت بي علامتي فصل بعدي

		بس از 2 هفته در صورت 1 هفته بي علامتي 

		1 هفته بي علامت باشد

		درجه اول



		در صورت بي علامتي فصل بعدي

		بس از 1 ماه در صورت 1 هفته بي علامتي يا فصل بعدي

		2 هفته بي علامت باشد

		درجه دوم



		تا اخر عمر از ورزش هاي رقابتي منع مي شود

		در صورت بي علامتي فصل بعدي

		ا ماه بعد از 1 هفته بي علامتي

		درجه سوم







MUSCULOSKELETAL

 In general, clearance is denied to an athlete with a 
musculoskeletal injury who has

 persistent effusion or edema

 loss of functional ability,strength that is   less than 85 to 90% of 
the unaffected side, 

 decreased range of motion 



 Spinal conditions that are cause for disqualification include:

 symptomatic spondylolysis

 spondylolisthesis

 functional cervical spinal stenosis

 herniated discs with cord compression



RISK INCREASES WITH:

 Congenital narrowing of the spine at the neck.
 Activities that have a high risk of trauma to the neck.
 Arthritis of the spine.
 High risk sports, such as football, rugby, wrestling, 

hockey, auto racing, gymnastics, diving, martial arts, or 
boxing.

 Poor neck strength and flexibility.
 Previous neck injury.
 Poor tackling technique.
 Wearing poorly fitted or padded protective equipment.



ROUTINE SCREENING TESTS

Routine laboratory tests such as urinalysis
or complete blood count, are not
recommended

 the history or physical examination raises
concerns, then further tests should be
ordered



تمرینات اصالحی براي ورزشکاران



:آنچه ارایه خواهد شد

مقدمه اي بر تمرینات اصالحی•
ارزیابی نقص هاي عملکردي حرکات ورزشکاران•

ارزیابی وضعیت ایستا–
ارزیابی حرکت–
ارزیابی دامنه حرکت–

زنجیره حرکات اصالحی•
تکنیک هاي مهاري–
تکنیک هاي افزایش طول–
تکنیک هاي فعال سازي و انسجام–

راهبرد تمرینات اصالحی براي ورزشکاران•



ارزیابی پوسچر ایستا









معرفی نرم افزار پوسچر پرو





HTTP://WWW.POSTUREPRO.COM/



ارزیابی ناهنجاري هاي ستون فقرات



اندازه گیري لوردوز و کایفوز
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چارت نرم انحناي پشتي زنان و مردان ایران

















افت ناوي
کار،نایبراي.شودمیاستفادهبروديآزمونازناويافتگیرياندازهبراي
ورانهکدرحالیبنشیند،صندلیرويشودمیدرخواستآزمودنیازابتدا

مفصلوزمینروياوپاهايکفدرجه،90فلکشنوضعیتدراوزانوي
.دهدقراروزنتحملبدونوضعیتدروخنثیوضعیتدراوتاالرساب

وایدنممیمشخصولمسراآزمودنیناوياستخوانبرجستگیآزمونگر
شدستهخواآزمودنیازسپس.کندمیاندازهکشخطبازمینتاراآنفاصلۀ

وزنوکندبازشانهعرضاندازةبهراپاهاوگیردقرارایستادهوضعیتدر
فاصلۀ.دهدقراروزنتحملوضعیتدرپادورويمساويطوربهرابدن

دونایبیناختالف.شدخواهدگیرياندازهدوبارهزمینتاناوياستخوان
.می گرددثبتناويافتمقدارعنوانبهمیلیمتربهوضعیت
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61



FMSآزمونهاي 

الگوي حرکتی
اسکوات کامل
گام برداشتن از روي مانع
النچ روي خط
تحرك پذیري شانه
باال آوردن فعال پاها بصورت مستقیم
شناي سوئدي با ثبات تنه
ثبات چرخشی

62



63

III – Able to complete task
II – Able to complete task with compensation
I – Unable to complete the task 
0 – Pain during test (or clearing exam)

Max Score = 21 points

Scoring The FMS 63



1
Fists are not within one and half hand lengths

Shoulder Mobility

64



0
The athlete receives a score of zero if pain is associated with any 
portion of this test.

Shoulder Mobility

65



Clearing Test
Perform this clearing test bilaterally.
If the individual does receive a
positive score, document both
scores for future reference.
If there is pain associated with this
movement, give a score of zero and
perform a thorough evaluation of
the shoulder or refer out.

66



Active Straight Leg Raise 
ويرطاقبازبصورتفردشروعوضعیتدر

بدنطرفیندرراهادست.خوابدمیزمین
قرارباالبهروهادستکفوکردهباز

دادهقرارفردزانويزیرابزارتخته.میگیرد
خطوASISبینمرکزينقطه.شودمی

رابیچومیلهومیکنیمتعیینرازانومفصل
ارقرزمینرويعموديبصورتنقطهایندر
وضعیتحالیکهدرفردسپس.دهیممی

ظحفثابتپايمچوزانودررااصلیشروع
میانجامآنرويآزمونکهرااندامیمیکند،

منهداانتهايبهوقتی.کندمیبلندراشود
يقرارگیرمحلبهتوجهبارسید،حرکتی
چوببهنسبتمتحركپايخارجیقوزك
.گیردمیانجامامتیازدهیعمود

67



3
Vertical line of the malleolus resides between mid- thigh and ASIS The 
non- moving limb remains in neutral position

Active Straight Leg Raise 

68



2
Vertical line of the malleolus resides between mid- thigh
and joint line The non-moving limb remains in neutral position

Active Straight Leg Raise 

69



1
Vertical line of the malleolus resides below joint line The non-
moving limb remains in neutral position

Active Straight Leg Raise 

70



0The athlete receives a score of zero if pain is associated with any 
portion of this test.

Active Straight Leg Raise 

71



Trunk Stability Push-Up

یدهکشسربااليسمتبههادستحالیکهدر
رد.گیردمیقراپرونحالتبهفرداند،شده
اندختربرايشروعوضعیتآزموناجرايطول

تدسشستمرداندر.استمتفاوتپسرانو
نانزدرحالیکهگیرد،میقرارپیشانیبااليها

.دهندمیقرارچانهسطحدرراهادستشست
حسطتانمره،معیارهربرايهاشستسپس
ازحالایندر.آیندمیپایینهاشانهیاچانه
دنب.کنداجراراشناحرکتتاخواهیممیفرد
هیچدنبایوشودبلندیکپارچهبصورتباید

.شودایجادفقراتستوندرنوسانی

72



3
The body lifts as a unit with no lag in the spine

Men perform a repetition with thumbs aligned with the top of the head
Women perform a repetition with thumbs aligned with the chin

Trunk Stability Push-Up

73



2
• The body lifts as a unit with no lag in the spine

• Men perform a repetition with thumbs aligned with the chin
• Women with thumbs aligned with the clavicle

Trunk Stability Push-Up

74



1
Men are unable to perform a repetition with hands aligned with the chin

Women unable with thumbs aligned with the clavicle

Trunk Stability Push-Up

75



0
The athlete receives a score of zero if pain is associated with any 
portion of this test.

Trunk Stability Push-Up

76



Spinal Extension Clearing Test

Spinal extension is cleared by performing a press-Up in the pushup position.
If there is pain associated with this motion, give a zero and perform a more
thorough evaluation or refer out. If the individual does receive a positive score,
document both scores for future reference.

77



Rotatory Stability

قرارکیترويپاودستچهارحالتبهفرد
90زاویهدربایدهارانوهاشانهگیرد،می

بهاپاهمچبگیرندوقرارتنهبهنسبتدرجه
فرد.دباشزمینبرعمودپاکفوطبیعیحالت

يزانوسمتبهراآرنجکنترل،حفظباباید
وکنددورهمازراآنهاسپسوببردموافق
بصورتحرکتاین.داردنگهزمینموازي

رتصودروموافقپايودستابتداودوطرفه
ايپودستوضربدريبصورتتواناییعدم

آزمونایناجرايکهآنجااز.شودانجاممخالف
لکاموموفقاجراباریکچنانچهاستدشوار

.نیستآنکردنتکراربرايدلیلیبود

78



Cook et al, 2010, Movement, Functional Movement Systems, Screening, Assessment and Corrective Strategies.

Rotatory Stability

3
• Performs a correct unilateral 

repetition

79



Cook et al, 2010, Movement, Functional Movement Systems, Screening, Assessment and Corrective Strategies.

2
• Performs a correct diagonal 

repetition

Rotatory Stability

80



Cook et al, 2010, Movement, Functional Movement Systems, Screening, Assessment and Corrective Strategies.

1
• Inability to perform a 

diagonal repetition

Rotatory Stability

81



Cook et al, 2010, Movement, Functional Movement Systems, Screening, Assessment and Corrective Strategies.

0
The athlete receives a score of zero if 
pain is associated with any portion of 
this test.

Rotatory Stability

82



Landing Error Scoring System

Sagital

Frontal

83
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85



86



87



88



LESS Scores
 نمرهLESS  ≥4عالی«فرود -تکنیک پرش«

 خوب«فرود -تکنیک پرش5تا  4دامنھ نمرات بین«

 نمراتLESS <6 ضعیف«تکنیک پرش و فرود«

 میانگین نمراتLESS  6تا 5بین

89



Analyze
90



Analyz
e



Frontal

92






Sagital

93






94



95



The tuck jump test

96



مقدمه اي بر تمرینات اصالحی



تمرین اصالحی چیست؟

النیعضعصبیعملکرددرنقصشناساییمندنظامفرآیند
منسجمراهبردیکاجرايوعملیبرنامهطراحیاسکلتی،

:هدف

سالمتارتقا

عملکردارتقا

آسیبازپیشگیري



99



زنجیره تمرینات اصالحی

شناسایی 
مشکل

ارزیابی منسجم•

حل مشکل 
طرح برنامه اصالحی•

اجراي راه 
حل 

تکنیک تمرین•





تکنیک هاي مهاري

ایتنشرهاسازيمنظوربهکهاصالحیحرکاتهايتکنیک
بدنردنورومایوفاشیالهايبافتاندازهازبیشفعالیتکاهش

.گیردمیقراراستفادهمورد



)افزایش طول(تکنیک هاي کششی 

تقابلیافزایشمنظوربهکهاصالحیحرکاتهايتکنیک
هايبافتحرکتیدامنهوطولافزایشبافت،کشسانی

.گیردمیقراراستفادهموردنورفاشیال



تکنیک هاي فعال سازي

ایشافزوبازآموزيمنظوربهکهاصالحیحرکاتهايتکنیک
میقراراستفادهموردبدندرکارکمهايبافتسازيفعال
.گیرد



تکنیک هاي انسجام

ردعملکبازآموزيمنظوربهکهاصالحیحرکاتهايتکنیک
رديعملکحرکاتطریقازعضالتتمامجمعیسینرجیستیک

.گیردمیقراراستفادهموردپیشرونده



زنجیره حرکت



ACTIVE

there are two distinct, yet interdependent, muscular systems that
enable our bodies to maintain proper stabilization and ensure
efficient distribution of forces for the production of movement

The Local Muscular System (Stabilization System)

THE GLOBAL MUSCULAR SYSTEMS (MOVEMENT SYSTEMS)



The Local Muscular System (Stabilization System)

The local musculature system consists of muscles that are predominantly 
involved in joint support or stabilization

not movement specific, rather they provide stability to allow movement of a joint. 

They are usually located in close proximity to the joint that make them ideal for 
increasing joint stiffness and stability 

rotator cuff 

posterior fibers of the gluteus medius and the external rotators of the hip that 
provide pelvofemoral stabilization

oblique fibers of the vastus medialis that provides patellar stabilization at the 
knee



THE GLOBAL MUSCULAR SYSTEMS (MOVEMENT SYSTEMS)

systems are responsible predominantly for movement and consist of more 
superficial musculature that originate from the pelvis to the rib cage, the lower 
extremities, or both 

rectus abdominis, external obliques, erector spinae, hamstring complex, gluteus 
maximus, latissimus dorsi, adductors, quadriceps, and gastrocnemius. 

The movement system muscles are predominantly larger and associated with 
movements of the trunk and limbs that equalize external loads placed on the 
body. 

These muscles are also important in transferring and absorbing forces from the 
upper and lower extremities



The movement system muscles have been broken down and 
described as force-couples working in four distinct subsystems:

the deep longitudinal

posterior oblique

anterior oblique

and lateral subsystems.



The Deep Longitudinal Subsystem (DLS)

Erector spinae, thoracolumbar fascia, 
sacrotuberous ligament biceps femoris, and 
peroneus longus

Thus, activation of the biceps femoris increases 
tension in the sacrotuberous ligament, which in 
turn transmits force across the sacrum, stabilizing 
the sacroiliac joint, then up the trunk through the 
erector spinae

Dysfunction in any of these structures can lead to 
SIJ instability and low-back pain



The Posterior Oblique Subsystem (POS)

The posterior oblique subsystem
works synergistically with the
DLS.
Just before heel strike, the latissimus dorsi and
the contralateral gluteus maximus are
eccentrically loaded. At heel strike, each
muscle accelerates its respective limb (through
its concentric action) and creates tension
across the thoracolumbar fascia. This tension
also assists in stabilizing the SIJ. Thus, when
an individual walks or runs, the POS transfers
forces that are summated from the muscle’s
transvers plane orientation to propulsion in the
sagittal plane



The POS is also of prime importance for rotational activities such as 
swinging a golf club or a baseball bat, or throwing a ball Dysfunction of 
any structure in the POS can lead to SIJ instability and LBP. 

The weakening of the gluteus maximus, the latissimus dorsi, or both can 
lead to increased tension in the hamstring complex



The Anterior Oblique Subsystem (AOS)

The prime contributors are the internal and external 
oblique muscles, the adductor complex, and hip 
external rotators.

Electromyography of these AOS muscles show that 
they aid in pelvic stability and rotation as well as 
contributing to leg swing. The AOS is also a factor in 
the stabilization of the SIJ



The Lateral Subsystem (LS)

Dysfunction in the LS is evident during
increased subtalar joint pronation in
conjunction with increased tibial and
femoral adduction and internal rotation
during functional activities.

Unwanted frontal plane movement is
characterized by decreased strength and
decreased neuromuscular control in the
LS







ناهنجاري هاي حرکتی انسان





سندرم نقص حرکتی

تغییر در انسجام ساختاري سیستم حرکتی انسان به علت خارج از راستا بودن اجزا آن•

کم فعال شدن سرینی 
میانی

بیش فعالی تنسورفاشیا 
التا براي پایداري 

کمربند لگنی
باندسفتی ایلیوتیبیال پاتالفمورال سندرم



ناراستایی
تاناراستایی ایس

اناراستایی پوی













ارزیابی نقص هاي عملکردي 

حرکات ورزشکاران



وضعیت بدنی ایستا
رادافبدنگیريقرارنحوه•

میراایستادهحالتدر
اساسعنوانبهتوان

.گرفتنظردرفردحرکت
رارقنحوهدرتغییرهرگونه•

ندتوامیبدناجزايگیري
.گرددتعادلعدمبهمنجر



چگونه تغییر در وضعیت بدنی ایستا رخ می 
دهد؟

.الگوهاي حرکتی که به شکل عادت درآمده اند•
تغییر الگوهاي حرکتی به دلیل انجام حرکات مکرر•
تغییر در الگوهاي حرکتی به دلیل آسیب دیدگی•
تغییر در الگوهاي حرکتی به دلیل عمل جراحی•
دیدگیتغییر در الگوهاي حرکتی به دلیل ترمیم ناقص آسیب•



.حرکتی که به شکل عادت درآمده اندالگوهاي 
حمل کیف هاي سنگین به صورت 1.

یکطرفه
رانندگی زیاد2.
استفاده مکرر از یک سمت بدن3.
ابپیوتر و لپ تماستفاده مکرر از کا4.



کررتغییر الگوهاي حرکتی به دلیل انجام حرکات م



دیدگیتغییر در الگوهاي حرکتی به دلیل آسیب 

.بروز درد منجر به اتخاذ وضعیت بدنی ضد درد می گردد

.تغییر در الگوي حرکتی رخ می دهد

اهبردهاي تغییر در الگوي حرکتی سبب تغییر در بارهاي وارده بر مفاصل می شود و تغییر در ر
.بکارگیري عضالت را به دنبال دارد

.عدم تعادل عضالنی رخ می دهد و وضعیت بدنی تغییر خواهد کرد



جراحیتغییر در الگوهاي حرکتی به دلیل عمل 

.بهترین جراحی ها هم سبب ایجاد بافت زخم می گردد

.عدم تحرك سبب دگرگونی راستاي بافت و تغییر ساختار می شود

.عدم تعادل عضالنی ایجاد می شود



دیدگییب تغییر در الگوهاي حرکتی به دلیل ترمیم ناقص آس

شروع تمرینات قبل از کامل شدن دوره توانبخشی سبب عدم تعادل عضالنی خواهد شد و
.محدودیت حرکت ایجاد خواهد نمود و ایجاد الگوي جبرانی را به همراه دارد



سندرم ناهنجاري هاي وضعیتی جاندا
عیت الگوي انحراف وضعیت بدنی که باید در خالل ارزیابی وض3•

:بدنی ایستا مورد ارزیابی قرار گیرد
سندرم متقاطع تحتانی•
سندرم متقاطع فوقانی•
سندرم انحراف پرونیشن•



سندرم متقاطع تحتانی





سندرم متقاطع فوقانی









حرکات اصالحیزنجیره 



تکنیک هاي مهاري



مقدمه

.آسیب سبب التهاب و چسبندگی بافت ها می شود•
.بافت نرم در طول مسیر فشار شکل می گیرد: قانون دیویس•



رهاسازي مایوفاشیال توسط خود فرد

عال مورد تکنیک انعطاف پذیري که به منظور مهار تارهاي عضالنی بیش ف•
.استفاده قرار می گیرد

ر بافت تکنیک هاي مایوفاشیال می تواند در رهاسازي میکرواسپاسم ها که د•
رآیند آسیب دیده ایجاد می شوند و در شکسته شدن چسبندگی ها در طی ف

.و سبب افزایش طول بافت شوند. چرخه تجمعی آسیب کمک کنند
ی رهاسازي مایوفاشیال سبب ایجاد پاسخ مهاري در دوك هاي عضالنی م•

.شود














تکنیک هاي افزایش طول
















تکنیک هاي فعال سازي و انسجام



مقدمھ

کهالفعبیشمایوفاشیالهايبافتبه،اصالحیحرکاتيزنجیرهازدوویکمراحل
کاهشراحرکتتواناينهایت،دروکردهمحدودرامفصلحرکتیدامنهتوانندمی

.دارداختصاصدهند
یا(تحریکبه،فعالسازي.باشدمیسازي،فعالاصالحیحرکاتزنجیرهسوميمرحله

.دارد،اشارهفعالکممایوفاشیالبافت)بازآموزي
خود به اوجتکنیک هاي انسجام مرحله ي چهارم و پایانی زنجیره ي حرکات اصالحی ،با 

ازگشت تکنیک هاي انسجام به منظور بازآموزي سیستم حرکت انسان براي باز رسدمی 
.به یک الگوي حرکتی عملکردي و سینرجیستیک استفاده می شود



ضالتععضالنیدرونهماهنگیافزایشبرايکهاستتکنیکیمجزاتقویت
دواحسازيفعالترکیبطریقازکاراین.گیردمیقراراستفاده،موردخاص
.یردگمی،انجامحرکتیواحدسازيفعالفرکانسافزایشوسازيهمگاه،حرکتی

املکحرکتیيدامنهطریقازعضلهسازيفعالتر،افزایشمهميمساله
انجامازپیش.باشدمیخاصيعضلهآنبامرتبطمفاصلیامفصلیک

حرکاتازتایافتدستحرکتیيدامنهاینبه،بایدمنسجمتمرینات
عضلهعملکردبرتري(همکارعضالتتوسطحدازبیشجبرانی
.نمودجلوگیري)همکار



چهار اصل بدیهی منل
به اصول بدیهی منل، اساس نظري بر این فرضیه است که تقویت عضالت در مفاصل مبتال

محدودیت محدودیت حرکت ،باعث کسب نتایج نامطلوب شده و در هنگام تمرین باید ،
.مفصل را مورد توجه قرار داددامنه ي حرکتی 

هنگامی که یک مفصل در حرکت آزاد نباشد ،عضالتی که آن را حرکت می دهند ،نمی .1
.توانندآزادي داشته باشند

در مفاصلی که عضالت آنها را حرکت می دهند آزادي حرکت نداشته باشند ،نمی توان .2
.این عضالت را به حالت طبیعی بازگرداند

.عملکرد طبیعی عضله وابسته به حرکت طبیعی مفصل می باشد.3
.اختالل در عملکرد عضله ،می تواندباعث ایجاد اختالل در مفصل شود.4

این چهار اصل بدیهی ،به عنوان برخی از دالیل اجراي تکنیک هاي مهار و افزایش طول 
پیش از انجام تمرینات تقویتی مجزا )دو مرحله ي نخست زنجیره ي حرکات اصالحی(

.بشمار می روند





ایزومتریک وضعیتی تمرینات 

متریک تکنیک ایزودومین تکنیک فعال سازي که می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، 
.می باشدوضعیتی 

م ترکیب می این تکنیک ،انقباضات ایزومتریکی را در پایان دامنه حرکتی یک مفصل ،با ه
.کند

ه هستند و تکنیک براي کسانی که داراي قدرت بیشتري در عضالت ناحیه مرکزي تناین 
نقباضات یا عضالنی بهتري دارند مناسب تر است ،زیرا این کار نیاز به ا-کنترل عصبی

.نیروهاي با شدت باالتري دارد
الت این تکنیک ،همانند تکنیک تقویت مجزا ،افزایش هماهنگی درون عضالنی عضهدف

خاص و ضروري جهت باالبردن سطح فعالسازي پیش از انسجام آنان با عضالت
.همکارشان می باشد



اصول علمی ایزومتریک وضعیتی

کم)التعض(عضلهسازيفعالافزایشمنظوربهوضعیتیایزومتریکهايتکنیکاز
.شودمیاستفادهمفصلیکدرفعال

سطوح،لهعضایزومتریکانقباضاتکندمیبیانکهاستفرضیهاساسبرکاراین
درراديعملکروقدرتکردهتولیددرونگراانقباضبهنسبتراتنشازباالتري
نمایندمی،ایجادمفصلازسمتدوهردردرجه10حداکثر

فعالشافزایبرايبهتريياولیهمحركتواندمیایزومتریک،انقباضاتبنابراین
.آوردفراهمخاصعضالتسازي

.استوريضربیشترحرکتیيدامنهیکدرعملکرديقدرتارتقابرايتکنیکاین





تکنیک هاي انسجام



تکنیک ھای انسجام
Integrated dynamic movement

کهجامانسهايتکنیکتوانمی،گرفتانجامنظرموردعضالتفعالسازيکههنگامی
تحرکبکارگیريطریقازراباشدمیاصالحیحرکاتيزنجیرهازجزءآخرین
.دادانجامپویامنسجم

.دباشمیبدنپویايتمریناتمجموعازاستفاده،شاملپویامنسجمحرکت
وسیلههبراانسانحرکتسیستمعملکردي،ظرفیتپویامنسجمحرکتمجموع،در

.بخشدمی،بهبودايصفحهچندعضالنی-عصبیکنترلافزایشي
،کسبتاسبدنحرکتیوکنندهپایدارعضالتهمکاريبرکهتمریناتیباهدف،این

.شودمی



میلآایدهبدنیوضعیتدرکمبارباوشدهکنترلحرکتشاملپویامنسجمحرکت
روابطقالبدربمانند،عضالتباقیصحیحراستايدرمفاصلتاکندمیکمککاراین.باشد
.گیردصورتمطلوبشکلهمکار،بهعضالتبکارگیريونمایندعملصحیحتنش-طول
بااليپرسباهمراهتوپبااسکاتحرکتشاملتواندمیپویامنسجمحرکتازاينمونه

باشدسر



هايمحیطدرمقاومتیتمریناجرايفواید،جدیدتحقیقات
هکاندرسون،دریافتندوبم.دهدمینشانراناپایدارتر
هايمحیطبهنسبتناپایدارهايمحیطدرحرکات

اعثبهمواندامعضالتفعالیتافزایشباعثپایدار،هم
همکارانوکارتر.)6(شودمیتنهعضالتفعالیتافزایش
تواندتوپ،میيبوسیلهپایداريتمریناتکهدریافتند
حركتکمجمعیتدرفقراتستونپایداريبهبودموجب
شوند

تمرینات مقاومتی در محیط هاي ناپایدار





تمرینات اصالحی براي راهبرد 

ورزشکاران
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