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APPLIED KINESIOLOGY

98آکادمی ملی المپیک پاییز   

ناس ورزشیدکتر انرد شاکری فیزیولوژیست  و آسیب ش 



حرکت شناسی

بی تحرکی یکی از دغدغه های مهم انسان امروزی

علل فیزیولوژیک

از دست دادن 

توانمندی های 

مختلف

ژنتیک، سن، جنس و شیوه زندگی

ناتوانی



انسان

بی تحرک

تغییر در

ساختار و 

عملکرد

استرس

ریکاوری

ناهنجاری



DEFINITION

حرکت فیزیولوژِی
شناسی

شرطی سازی جسمانی

ساختاری و عملکردی



فزاینده یا کاهنده هورمون
حرکت 
شناسی

کاربردی

تجزیه و تحلیل حرکات بدن
شناسایی اختالل عملکرد در اندام 

DEFINITION



پوست 

گوارشایمنی
کلیه ها و 

تولید مثلمجاری ادراری نیاسکلتی عضال

تنفس قلب عروق  غدد درون ریزمغز و اعصاب
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خون سازی

ایجاد حرکت

حمایت کننده

عملکرد استخوان های بدن

حفاظت

ذخیره مواد معدنی
فیبرهای کالژن

امالح معدنی

ت هیدروکسی آپاتی

کلسیم اولیه

محکم ترین 

بافت پیوندی



Human 

Skeleton 
• 206 Bones

• Axial skeleton: (80 bones) in 

skull, vertebrae, ribs, sternum, 

hyoid bone 

• Appendicular Skeleton: (126 

bones)- upper & lower 

extremities plus two girdles 

• Half of bones in hands & feet 



عضالت بدن 
انسان

عضله اسکلتی 600بیش از 

درصد وزن بدن60تا 50تقریبا 

عضله جفت یا دوتایی215

حساسیت

انقباض پذیری

انبساط پذیری

ارتجاعی
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نیروی عضله

ودی اصطکاك و افزایش نیروی عم،كاهش نیروی جاذبه،داخلي

رك اثر دقیقاً به یك میزان در سرثابت و سرمتحنينیروی عضال

(یعني با نیروی مساوی ولي جهت متفاوت)رگذا

، و مرکز ، مسیر کشش عضله(سر ثابت و متحرک عضله)موقعیت 

کنندة حرکتی است که در آن عضو اتفاق می افتدثقل تعیین

آیا دو سر عضله هر آزادی حرکت دارند و یا  یکی ثابت
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Shoulder 

Girdle

Movements

Elevation

Depression

AbductionAdduction
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استرس

سازگاری

(خرابی)ناهماهنگی 

(آسیب)نارسایی موقت 

زنجیره حرکتی

یکپارچگی عملکردی سیستم های بدن

آزمون های عملکردی

معاینه تست فعال، غیرفعال و مقاومتی



جهت نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان 

 جلویی و یا نزدیک به قسمت جلویی بدن است      : قدامیAnterior

جناغ سینه در قسمت قدامی قفسه سینه

 عقبی و یا نزدیک به قسمت عقبی بدن است : خلفیPosterior        

مهره های پشتی در قسمت خلفی قفسه سینه

 نزدیک به سر یا انتهای فوقانی بدن است :فوقانیSuperior             

انتهای فوقانی استخوان ران در مفصل ران

 نزدیک به پا یا انتهای تحتانی بدن است : تحتانیInferior               

انتهای تحتانی استخوان ران در مفصل زانو 



جهت نشان دادن موقعیت اندام های بدن انسان 

                         Lateralبه معنی دور از خط میانی بدن : خارجی 

             Medialبه معنی نزدیک به خط میانی بدن: داخلی 

           Superficialنزدیک به سطح بدن: سطحی 

                              Deepبه معنی دور از سطح بدن: عمقی 

                         Internalداخل نسبت به مرکز بدن:داخلی 

                       Externalخارج نسبت به مرکز بدن: خارجی 



سطوح حرکتی عمود بر هم کاردینالاصلی سه صفحه 
پارا و مید ساجیتال

(قدامی ـ خلفی )سهمی 
جلو به عقب بدن طوری می گذرد که میانی، از سطح 

بدن را به دو نیمه کامالً مساوی تقسیم می کند
(آهیانه ای) سطح عرضی

از چپ به راست بدن می گذرد وبدن را به دو نیمه 
قدامی وخلفی تقسیم می کند

سطح افقی
موازی با سطح زمین است وبدن را به دو نیمه فوقانی

وتحتانی تقسیم می کند 
دنببا همدیگر مرکز ثقل محل تالقی سه سطح فوق 
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مح
حرکتاین)جانبیشدنخم.3آداکشن.2آبداکشن.1سهمیـافقیمحور

درصرفاً)شدندورفرایاآبداکشنهایپر.4(استوتنهسربهمربوطاختصاصاً 

حالتازبرگشت.6آداکشنهایپر.5(شودمیانجامشانهومفصلدستحرکات

جانبیشدنخمحالتازبرگشت.7شدنفرانزدیک

هایپر اکستنشن .4هایپر فلکشن .3اکستنشن .2فلکشن .1عرضیافقی ـ محور 

چرخش.3ساعدداخلیچرخش.2ساعدخارجیچرخش.1عمودیمحور

ازبرگشت.5خارجیچرخشحالتازبرگشت.4خارجیچرخش.4داخلی

داخلیچرخشحالت



اهرم
اهرم، چرخ و محور و قرقره

اهرمهای جسمانی همانند فعالیتحینحرکتیهای اندامعملکرد 

می چرخدسخت که آزادانه حول نقطة اتکای ثابتی میله ای 

نند کمک دو نیرو که در جهت موازی با یکدیگر در میلة اهرم اثر می کبه 

همیشه حرکت یک طرف اهرم در جهت مخالف طرف دیگر آن است

یك نیرو را قدرت و نیروی دیگر را مقاومت گویند



Resistance Arm

• Resistance Arm: the distance between the axis and the point 

of resistance application 

– Distance from joint to center of gravity of distal segment
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• AFR

3rd
|                          Resistance Arm  |

• ARF

2nd
|                                    Force Arm |

Levers
• FAR

1st

A

F R

|           Force Arm ||       Resistance Arm   |

A

R

|  Resistance Arm |

F

A

R

|      Force Arm      |

F



Inverse Relationship Between Length of 

the Two Lever Arms

• Longer force arm = less force required

(assuming resistance and resistance arm 

are constant)

• Shorter resistance arm = greater 

resistance moved

(assuming force and force are remain 

constant) 



خاص نشان عضله یک ضعف 

دهنده وجود یک روند پاتولوژی و 

مربوطه آسیب در ارگان یا اندام 

انجام معاینات آزمایشگاهی و طب

سیار ابزار بالینی و بسوزنی توانست 

مفیدی برای شناسایی بیماری 

حرکت شناسی کاربردی

 فیزیوتراپ جورج گودهارت

–دیترویت “1972در سال 

ت تکنیکهای تس” میشیگان

عضالنی

ای ابزار بالینی و بسیار مفیدی بر

بیماریشناسایی 

1976

بت به یك روش تشخیصی مطمئن که  توانست پاسخ بیمار نس

درمان را دقیقاً به تصویر بکشد



بدن شما “کتاب دکتر دایموند 

1979در سال ” دروغ نمی گوید 

حرکت شناسی کاربردی

 دایموند  روانپزشکدکتر جان

رفتاریشناسی حرکت 

روانی از محرک های استفاده 

هنر ، موسیقی ، ابزار انواع 

نوسان صدا و چهره،  احساسات در 

استرس های عاطفی

 های قرارگیری در معرض احساسات منفی و مثبت توسط محرک

ذهنی وفیزیکی، منجر به ضعف یا تقویت عضالت



و” یونگ” خود هاوکینز آن را پیروی از

آگاهیپایگاه داده های هوشیاری و “

حرکت شناسی کاربردی

 1975دکتر هاوکینز

حرکت شناسی بدن  در واکنش 

کذببه حقیقت و 

پی به وجود پدیده ای در بدن 

بدنشناسی حرکت 

همگانیاز هوشیاری میزانی 

صل است ؟آیا مغز انسان در سطوح اولیه با کامپیوتری به انرژی عظیم جهانی مت

اه است ؟آیا از این که می تواند بیشتر از آن چه می داند اطالعات داشته باشد آگ
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دان مانع پیشرفت انسان فقمهم ترین 

دانش او در مورد ذات هوشیاری و 

آگاهی است 

تاسبقا  مکانیسم اساسی برای این 

باشید که قرار است باشیدآنچه 

حرکت شناسی کاربردی

برقرار ” دنذهن و ب“برای اولین بار ، رابطه بسیارصمیمی بین ” علم حرکت شناس

را فاش ساخت” ذهن همراه با بدن فکر می کند “کرد و موضوع 

ود در راهی برای کشف مسیرهایی که هوشیاری و آگاهی با مکانیسم ظریف خ

پشت روند بیماری ها آشکار می کردند را فراهم آورد

کشف پربار او در مدرج کردن

بی سنجش معیاری برای  حقیقت نس

که افراد با افکار عمیق و 

ایدئولوژی ها می توانستند از این 

طریق از یک تا هزار اندازه گیری





فلکشندورسیحرکتدرمحدودیت

،کافعضالتکوتاهیعلتبهپامچ

ازتواندمیبستهحرکتیزنجیرهدر

کندجلوگیریزانومفصلشدنخم

وودشثابتوضعیتیدرمچمفصلاگر

لمفصباشد،زمینرویکامالپاکف

کردنبازوخمگونههرانجامدرزانو

زاقسمتییاتمامکردنبلندبدون

بودخواهدناتوانزمینرویازپاکف



CONCLUSION



مشکالتوقتی که شروع به کاوشگری در ذات 

هرگزمی کنیم به این نتیجه می رسیم که بشر 

نداردقابل اعتماد برای آزمایشات وجود معیاری 

تجربیاتکه طبق آن بتوان انگیزه و 

بشر را در طول تاریخ اندازه گیری و تفسیر کرد



ش بر علمی محسوب می شود که بر اساس آزمای” حرکت شناسی کاربردی“ 

روی هرچیز یا محرکی و پاسخ های عضالنی پایه گذاری شده است

و یك یك محرک مثبت باعث برانگیخته شدن پاسخ قوی عضالت

منفی منجر به نشان دادن پاسخ های منفی در آزمایش می شودمحرک

شخیص، در آزمایش بالینی حرکت شناسی عضالت به عنوان تکنیکی برای ت

ا کرده استطی بیست و پنج سال گذشته تایید و تصدیقات گسترده ای پید

جمع بندی



تست اینیون

خم شدن سر به جلو

(DISTRACTION)حواس پرتی

باال بردن پا بصورت مستقیم

مانور والسالوا

(هباز کردن یك پا در حالت ایستاد) اسپندیولوزیس

SLAPترس یا 

فالن
32




