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  2ویراست  شگفتاریپ
  

  میگفت صال را مستان که ییجو یم چه ما از صالح
ــه  ــا را ســالمت مســتت نــرگس دور ب ــ دع   میگفت

 

  )حافظ(
  
 از آکنده است، دلکش یثیحد طرفه اصالحی حرکات يمهجور تیروا اندرسه یار دبستانی  نیا یمشتاق تیحکا
 بـه  دیـ ام و سـالخورده  يسـالها  گـذار  در گلستان و گرمابه اری سه انیم فتوت نیآی به وفا ؛يداریپا و دیام و وفا
 در اسـتقامت  و يمردیپـا  سـرانجام  و شـتافت  خواهنـد  یاصالح مدد به صالح دیام به که امروز چون یندگانیآ

  .»امرت کما فاستقم«: فرمود یتعال حق که عمل و علم عرصه در شیگرا نیا يمایس میترس
 یبلـوغ  آسـتانه  در گمـان  یب اکنون و است نهاده سر پشت را خود یکودک است يرید روزید یاصالح طفل
 چـون  روزیـ د خـرد  نهـال . دیگرد بدل گرانبها و فاخر یلعل به جگر خون به سنگ نیا عاقبت يآر. است مقدس
 در محتـرم  پژوهشـگران  و انیدانشـجو  از یمـ یعظ لیـ خ اکنـون  و نشسـت  دانـش  بار به امروز تناور، سبز نخل
 آنکـه  تـر  مهم و میا کرده سفرها چه خاك نیا يبارور يبرا ما بدانند گاه آنکه یب اند؛ غنوده فراغت به آن سار هیسا
  .مینگذاشت فرو حرمت جانب گاه چیه یطوالن قیطر یط نیا در

 یتجلـ  رشته نیا مؤسسان مکتوب اثر نینخست در که يمردیپا و دیام و وفا ریاکس که شاکر و میخرسند
 محترم بانیرق تولد و سالخورده روزگاران گذار رغم  به گشت مشهور استاد سه اصالحی حرکات نام به و افتی
 افتخـار،  نیـ ا شـاهد . اسـت  کشـور  يدانشگاهها بحث و درس عرصه تاز کهی همچنان کتاب نیا رشته، نیا در

 یعنـ ی کشـور  انتشـارات  يهاسازمان نیمعتبرتر يسو از سال هشت یط در مذکور کتاب دهمیاز چاپ دیتجد
  .است» سمت«

. شـود  افزوده یمطالب هدف، يبازارها ازین و رشته یعلم رشد تناسب به که دیطلب یم یفرصت حال نیا با
 همـه  در قیـ تحق و سیتـدر  بـه  را یطوالن بس یامیا که نگارندگان يبرا درخور و نو یمطالب افزودن شک  یب

 چنـدان  کـار  هستند، آشنا روز مباحث و متون با و گذرانده یلیتکم التیتحص در ژهیو به و رشته نیا سطوح
 يازهـا ین با سو هم مناسب يکتابها چاپ يبرا انتظار و يصبور دیگرد سبب را ریتأخ نیا آنچه. نبود يدشوار
 و حـق  لطـف  بـه  رو نیـ ا از. افـت ین تحقق یدرست به متأسفانه که بود گرانید يسو از یکارشناس انیدانشجو
  .گرفت قرار آشنا مندان عالقه اریاخت در یکنون مناسب اضافات با مذکور کتاب موافق، ارانی همت

 حاضـر،  کتـاب  در رو نیـ ا از. میبـود  افتـه یدر را مهم نیا که بود يرید و بود اصالحات ازمندین یاصالح کتاب
 افـزوده  بـدان  زیـ ن يریتصاو و مطالب و است گرفته صورت آنان روشنگر اصالحات و لحاظ خوانندگان يبازخوردها

 چـون  نگارنـدگان  تـالش . سـت ین مجدد اشاره به يازین و است مشهود یروشن به حاضر کتاب فهرست در که شد
 عرصـه  یواقعـ  يازهـا ین و مصـوب  يسرفصلها با متناسب کتاب حجم یحت و مطالب که است بوده نیا بر گذشته

 مطالـب  يریـ گیپ يدیـ ترد چیهـ  یب. شود تیرعا آن در یعلم استناد و نظم ،یسینو ساده همچنان و باشد سیتدر
 بلکـه  و ریپـذ  امکان یگرام مؤلفان و محققان گرید و نگارندگان يکتابها ریسا مطالعه قیطر از تر دهیچیپ و تر قیعم

  .است يضرور
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سازمان سمت در بازبینی، تـدوین و تسـریع   شایسته است مراتب سپاس مؤلفان را از تمامی همکاران گرانقدر 
  .چاپ جدید کتاب حاضر اعالم نماییم

 را حاضر یاصالح کتاب که بود خواهد میفه خوانندگان مانهیکر يبازخوردها نگارندگان، پاداش رو نیا از
 اوسـت  يرضا است یباق آنچه. دیبخش خواهند غنا را ما یعلم فقر و ساخت خواهند رهنمون صالح صراط به
  :میدان یم کین که چرا بس، و میسپرد او حساب یب واسعه رحمت به دل شهیهم ما که

  ماسـت  انـدام  یب ناساز قامت از هست هرچه
 

 
 ستین کوتاه کس يباال بر تو فیتشر ورنه 

  )حافظ(
  

  نگارندگان
  1391 زیپای

  
  

 شگفتارپی
  

  اي آن کـدام اسـت؟   و حرفـه  موضوع حرکات اصالحی چیست؟ حیطه عمل آن چه اندازه و ویژگیهاي عملـی 
سرویسـهاي علمـی آن بـه      نسبت آن با سایر گرایشهاي درمانی در طب ورزشی و علوم ورزشی کـدام اسـت؟  

هاي اشتراك و افتراق آن بـا   و سرانجام جنبه  منابع علمی عمده آن از کجاست؟  اي چگونه است؟ ورزش حرفه
  ؟ فیزیوتراپی در چیست

ن ساختار چندگانه علمی دارد، دانـش گسـترده و چنـدوجهی و بـه بیـان      بدنی و علوم ورزشی چو تربیت
اي  گرایشهاي عمده. نگاهی به گرایشهاي متنوع این رشته مؤید این ادعاست. اي است تر دانش بین رشته دقیق

هـاي   مجموعـه  حرکتی و طب ورزشـی بـه همـراه هـر یـک از زیـر       ـ  چون مبانی بیولوژي ورزش، مبانی روانی
هاي وابسته و لـزوم تعامـل بـا دانشـهاي      بیانگر ضرورت گریزناپذیر تغذیۀ علمی از سایر رشته  تخصصی خود،

  .عصر خود است هم
. است پربارکردن ایام فراغت و لذت بخشیدن به زندگی انسان  همچنین هدف این رشته تأمین تندرستی،

ابراین، انسـانها فـارغ از تفاوتهـاي    بنـ . تندرستی یعنی کارکرد طبیعی بدن و تعامل ارگانیک میان بدن و روان
توانند در دامنۀ پوشش مطالعاتی و خدماتی این  جغرافیایی، فرهنگی، جنسیت، سن و حتی سطح سالمت می

بندي دوگانۀ جدیدي را در رابطه با رویکرد علمـی و عملـی ایـن     توان تقسیم از این نظر می. رشته قرار گیرند
مورد مطالعه یا در شرایط طبیعی و فیزیولوژیک یا در شرایط غیرطبیعی  بدین معنا که انسان. رشته ارائه داد

انسـان نـوع دوم یعنـی انسـانی بـا وضـعیت         بـدنی ویـژه،   حیطه عمل گـرایش تربیـت  . و پاتولوژیک قرار دارد
ترسـیم  توان  می بندي جدید، رویکرد علمی این حیطه را در قالب طیف بر اساس این تقسیم. است غیرطبیعی

اسـکلتی و    ـ صـدمات عضالنــی    نشان داد که انسانهایی با ضایعات سیستم عصبی مرکـزي و محیطـی،  کرد و 
  .شوند ناهنجاریهاي وضعیتی، در کجاي این طیف مطالعه می
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یر فراوانـی در ایـن بخـش    تـأث ها همراه بـوده   شدن رشته همچنیـن پیشرفت علوم که همواره با تخصصی
بـدنی ویـژه و نیـز     بدنی تطبیقی، تربیـت  تر این گرایش چون تربیت میاصطالحات یا اسامی عمو. داشته است

، یا  درمانی درمانی، ورزش تري چون حرکت معین اصطالحاتتر و  هاي تخصصی حرکات اصالحی به زیرمجموعه
مندي از مباحث و روشهاي  ها در عین اشتراك با یکدیگر و نیز بهره این رشته. درمان ورزشی تبدیل شده است

بـدنی و علـوم    معـین و مسـتقل در حیطـۀ دانـش تربیـت       ي کامًال مشخص، رویکرد ،درمانی ی در تمریندرمان
 .آیند به شمار می ناپذیر آن ورزشی دارند و بخش جدایی

  
  

  مقدمه
  
توانـد ناشـی از گسـترش     گسـتردگی آن مـی  . بدنی و علوم ورزشی دانشی گسترده و چندوجهی اسـت  تربیت

وجهی بودن آن ناشی از تعامل گریزناپذیر این رشته در ارتبـاط بـا دیگـر     زمان، و چندنیازهاي انسان در گذر 
زیرا . شود اي علوم محسوب می بدنی و علوم ورزشی دانش بین رشته رو، تربیت از این. دانشهاي عصر خود باشد

و علوم ورزشی بدنی  بندي سنتی به ما آموخته است که دانش تربیت یک تقسیم. ساختار چندگانۀ علمی دارد
هـاي نظــري،    که مشتمـل بر مطالعات و یافتــه  نیورزش و فعالیـتهاي بـد: متشکل از دو بخش عمده است

هدف اصلی بخش نخست تأمین سالمت، پر بار کردن ایام فراغت و . تحقیقاتی و آزمایشگاهی این رشته است
به . براي استفادة بخش نخست استهدف بخش دوم، تأمین مواد علمی . لذت بخشیدن به زندگی انسان است

اطالعات ایـن بخـش عمومـًا از    . کارکـردي حمایتـی و هدایتـی بـراي بـخش اول دارد دوم  ، بخشبیان دیگر
. رود هاي دانش و دستاوردهاي تحقیقاتی جدید وام گرفته شده و متناسب با نیاز رشته به کار مـی  سایر عرصه

هاي دانش بشري اسـت، امـري اسـت     ته و آشنایی با سایر حیطهتغذیۀ علمی که شرط ضروري بقاي این رش
بدنی و علوم ورزشی گرایشهاي گونـاگونی دارد کـه بـه تناسـب حیطـۀ       امروزه تربیت  رو، از این. ناپذیر اجتناب

هر چند این تنوع علمی بر جامعیـت رشـتۀ   . اي از دانش بشري ارتباطی تنگاتنگ دارد اش با شاخه اختصاصی
است، همپـاي آن،گسـتردگی و پیچیـدگی رشـته را نیـز بـه دنبـال داشـته و ضـرورت تربیـت            مزبور افزوده

ترین گرایشهاي موجود علـوم ورزشـی و    مهم. متخصصان را به طور ویژه در هر گرایش انکارناپذیر کرده است
  :آمده است 1منابع آن در جدول 

  1جدول 
 علوممنابع تغذیه از سایر   گرایشهاي اختصاصی در علوم ورزشی

 بیوشیمی، تغذیه، فیزیولوژي و پزشکی  فیزیولوژي ورزشی، علم تمرین، تغذیه ورزش. 1
  فیزیک، مکانیک، آناتومی و آنتروپومتري   شناسی  بیومکانیک، حرکت. 2
در  گیـري  سـنجش و انـدازه    بدنی، ارزشیابی، مدیریت تربیت. 3

   بدنی تربیت
  ریاضیات و آمار   شناسی تربیتی، مدیریت، روان

  معرفت، اخالق و تعلیم و تربیت   فلسفه علم،  فلسفه،  تاریخ،  بدنی  بدنی، مبانی و فلسفه تربیت تاریخ تربیت. 4
  پزشکی، فیزیولوژي و آناتومی  شناسی، روان روان  رشد و تکامل حرکتی   یادگیري حرکتی،  شناسی ورزشی، روان. 5
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  شناسی  حقوق، فلسفه و جامعه  شناسی ورزشی  حقوق ورزشی، جامعه. 6
ورزش معلـوالن و  شناسـی ورزشـی،    بهداشت ورزشی، آسیب. 7

   اصالحی و درمانی بدنی ویژه، حرکات  تربیت
ــاتولوژي، توانبخشــی و   ــوژي و پ ــاتومی، فیزیول بهداشــت، آن

  ارگونومی 
بدنی و علوم ورزشی بهبود کیفیت زندگی انسان است که از فعالیتهاي بدنی و  بنابراین هدف رشتۀ تربیت

امـروزه نقـش ورزش در کـاهش    . تـرین سـرمایۀ انسـان اسـت     شک تندرستی مهم بی. شود ورزشی حاصل می
  . ناهنجاریهاي روانی و تعادل اجتماعی و تأمین تندرستی آدمی بیش از پیش آشکار شده است

تفاوتهـاي  . همچنین وسعت مطالعات و خدمات در این رشته منحصر به گونۀ محدودي از انسـان نیسـت  
آورد، حـذف   جغرافیایی، فرهنگی، جنسیت و سن، هرچند که گاه محدودیتهایی را در کارکرد آن به وجود می

ه بـه ایـن قابلیتهـا،    با توج. گذارد صحه می» جا ورزش براي همه و در همه«ورزش را دشوار ساخته و بر شعار 
تري را بـراي آن قائـل   جدیدبندي دوگانه  توان طبقه بدنی و علوم ورزشی، می انتظارات و کارکرد کنونی تربیت

بر . شود ناهنجار بودن آدمی یا شرایط زیست محیطی وي پیشنهاد میبندي بر اساس هنجار یا  این طبقه. شد
کند و به ارائـۀ   در وضعیت طبیعی و فیزیولوژیک مطالعه میآدمی و شرایط او را  علوم ورزشی گاه ،این اساس

طبیعی و پاتولوژیک مطالعـه کـرده    پردازد، یا اینکه آدمی را در وضعیتهاي غیر ها میتمرینراهنماییها و تجویز 
یـا  مربی، معلم  ،توانند ورزشکار این افراد می. کند هاي بهداشتی و تجویز تمرینهاي درمانی توجه می به توصیه

  .شندباورزش  ر فرد مرتبط باه
در  6ـ1تخصصی ردیفهاي رسد گرایشهاي  به نظر می  ،1بندي ساده فوق و با مراجعه به جدول  بنا بر طبقه

همچنـین    .پیشـنهادي اخیـر قـرار خواهـد گرفـت     بندي  طبقهدر گروه دوم  7بندي و ردیف  گروه اول این طبقه
ذکر این نکته . را اطالق کرد» درمانی ورزش«لوم ورزشی، عنوان بدنی و ع توان به گروه دوم در رشتۀ تربیت می

. شود نیز دارد که شامل محدودة وسیعی می» طب ورزشی«الزم است که عنوان مذکور همسانیهایی با عنوان 
  . شود تري می هر چند طب ورزشی، تخصصی در علوم پزشکی است که شامل محدودة بسیار وسیع

درمـانی   بندي پیشنهادي یـا همـان ورزش   ست پرداختن به بخش دوم طبقهآنچه مورد نظر این کتاب ا  
هاي این گرایش تخصصی  موضوع مورد مطالعه در هر یک از زیرمجموعه  :است و یافتن پاسخ پرسشهایی چون

بـه   2جـدول    تر کـدامها هسـتند؟   اي خارج از آن کدام است؟ تخصصهاي شغلی نزدیک چیست؟ منابع تغذیه
  . پاسخ داده استسؤالهاي مذکور 

  
  حرکات اصالحی و درمانی

ورزشکارانی با ضایعات سیستم عصبی مرکزي و محیطی و قطع عضو   موضوع مورد مطالعه در ورزش معلوالن،
مانـدگان ذهنـی و    بدنی ویژه، ورزشکارانی با اختالالت یـادگیري، عقـب   است و موضوع مورد مطالعه در تربیت

رو، آشـنایی بـا نوروآنـاتومی و نوروفیزیولـوژي و      از ایـن . اختالالت رفتاري اسـت اختالالت روانی، اجتماعی و 
کنندگان بـا بیماریهـاي داخلـی چـون آسـم، دیابـت،        تجویز تمرینها براي مراجعه. شناسی ضروري است روان

بـدنی   پرفشارخونی، اختالالت هورمونی و مشکالت قلبی و عروقی نیز با کمک پزشکان متخصـص، در تربیـت  
  شود که به دالیلی علوم ورزشی تاکنون بیشتر با بخش نوتوانی قلب همکاري داشته و ه، مطالعه میویژ
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  2جدول 
  

 تخصصهاي شغلی نزدیک  منابع  موضوع  حیطه
  )بدنی استثنایی تربیت(بدنی تطبیقی  تربیت

 )adapted physical education(  
ماندگان ذهنی، افـرادي بـا    مطالعۀ عقب

اختالالت روانی، رفتـاري و اجتمـاعی و   
افرادي با اخـتالالت یـادگیري حرکتـی    

ــد   ــی و کن ــام حرکت ــون خ ــوزان،   چ آم
  .معلوالن جسمی

ــکی، روان ــکی، روان پزش شناســی  پزش
  .بالینی، توانبخشی

ــکان، ــان، روان روان  پزشـ ــکان،  شناسـ پزشـ
  .فیزیوتراپها

  بدنی ویژه  تربیت
)special education(  

مطالعـــه بیمـــارانی بـــا اخـــتالالت    
دیابـت، فشـار    آسم،  : فیزیولوژیک، مانند

ــی و    ــی و عروق ــتالالت قلب ــون و اخ خ
  .اختالالت روانی

ــی ، روان ــکی، توانبخشـ شناســـی  پزشـ
  .بالینی

بیماریهـاي  پزشکان متخصص داخلی، غـدد،  
  .تنفسی و قلب و عروق، دندانپزشکان 

  بهداشت و ورزش
 )sport hygiene(  

زا و  شناسایی و پیشگیري عوامل بیماري
  .تهدیدکنندة سالمت

ــرویج و آمــوزش   بهداشــت عمــومی، ت
  .بهداشت

پرسـتاران، پزشـکان عمـومی،      اران،یبهداشت
ــو، دندانپزشــکان و   متخصصــان پوســت و م

  .پزشکان چشم
  ورزش معلوالن 

)sport disabled( 
بهبـــود جســـمی، روانـــی و اجتمـــاعی 

هــاي متفــاوت معلــوالن بــه ویــژه  گونــه
قطع   معلوالن با ضایعات مغزي و نخاعی،
  .عضو و مشکالت بینایی و شنوایی

ــز و     .پزشکی روان  پزشکی، توانبخشی، ــراح مغ ــت، ج ــت، نورولوژیس ارتوپدیس
ــاب، روان ــناس و روان اعصــ ــک،  شــ پزشــ

پزشــک و  اران، فیزیوتراپیســت، چشــمپرســت
  .سنجی متخصصان شنوایی

  .ارانیفیزیوتراپیست، بهداشت  ارتوپدیست،  .پزشکی، توانبخشی، بهداشت  .درمان و پیشگیري از آسیبهاي ورزشی )sport injuries(شناسی ورزشی  آسیب
  حرکات اصالحی 

)corrective exercises( 
شناســــایی، پیشــــگیري و بهبــــود   
  .ناهنجاریهاي اسکلتی با علل غیرمرضی

  .ارانیبهداشت ارتوپدیست، فیزیوتراپیست،  .ارتوپدي، توانبخشی، ارگونومی
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همچنـین موضـوع مـورد      .بخش براي سایر بیماریها نادیده گرفته شـده اسـت   شناسایی و سرویسهاي ورزشی و سالمتی
اي و حـاد یـا بـر اثـر      شناسی ورزشی، صدمات دستگاه استخوانی، عضالنی و مفصلی است که به علل ضـربه  مطالعه در آسیب

  . آیند پرکاري و شرایط نامناسب پدید می
مطالعه در حرکات اصالحی و درمانی، بررسی ضـعفها و ناهنجاریهـاي اکتسـابی دسـتگاه اسـتخوانی،      اما موضوع مورد   

این ناهنجاریها عمومًا به دالیلی چون عـادات حرکتـی نامناسـب، فقـر حرکتـی، شـرایط       . عضالنی و مفصلی افراد جامعه است
ایـن اخـتالالت هنـوز    . ن رشد، بروز کرده استنامناسب محیطی و با مشخصه تدریجی بودن، به ویژه در دوران کودکی و سنی

اند که مشکالت جدي براي فرد مبتال ایجاد کرده او را به دسـت جـراح ارتوپـد بسـپارند یـا او را نـاگزیر از        آنقدر شدت نیافته
هبـود و اصـالح از   بنابراین، امکان ب. استفاده از وسایل کمکی و انواع بریسها و پروتزها نمایند و عنوان بیمار به فرد اطالق شود

سـازیهاي   اي و آمـاده  طریق حرکات جبرانـی و ورزشـهاي درمـانی وجـود دارد؛ همچنـین بـه دلیـل گسـترش ورزش حرفـه         
سـازگاریهاي  «فرساي ورزشکاران در طول تمرینها و مسابقات، تغییرات نامطلوب اسکلتی این افراد و به عبارتی، پدیـدة   طاقت

شناسـایی  . د گیـر  مورد مطالعۀ ویـژة شـاخۀ حرکـات اصـالحی و درمـانی قـرار مـی         ان،ورزشکار» اسکلتی ـ  نامناسب عضالنی
هاي بروز تغییرات نامطلوب قامت در ورزشکاران هر رشته و سپس ارائۀ حرکات جبرانی و اصـالحی بـراي پیشـگیري و     زمینه

گیـري کلـی موضـوع مـورد مطالعـۀ        پس در یـک نتیجـه  . رفع آنها، اکنون در مرکز توجه حرکات اصالحی و درمانی قرار دارد
شایان ذکر است که وضعیت بـدنی  . است» وضعیت بدنی«یا همان   »تعادل ساختار فیزیکی بدن«حرکات اصالحی و درمانی، 

درمـانی،   درمان ناهنجاریهاي وضعیت بدنی بـر عهـدة بخشـهاي متفـاوت توانبخشـی چـون حرکـات       . نامند نیز می» قامت«را 
ترین نکات افتراق ذکرشده  توجه به مهم  رغم این اشتراك، لکن علی. کاردرمانی و اندام مصنوعی است درمانی، الکتروتراپی، آب

  . بدنی و علوم ورزشی خواهد بود ، بیانگرحدود کارکرد شاخۀ حرکات و ورزشهاي اصالحی در تربیت3در جدول 
  حرکات اصالحی ۀتوانبخشی و حیط ۀحیطتفاوتهاي ترین  مهم  3جدول 

 حیطۀ حرکات اصالحی توانبخشیحیطۀ 
ـ فرد به ضعف نگهداري بدن مبتالست و در معرض ابـتال بـه     . نامند ـ از این دیدگاه فرد ناهنجار است و او را بیمار می

  .ناهنجاري است
هاي درمان بالینی  ـ ناهنجاري، نوعی اختالل بالینی است که شیوه

  . طلبد اي چون استفاده از دارو یا فیزیوتراپی را می ویژه
توجهی فرد به نقش حرکت  ـ ضعف، نوعی اختالل ناشی از کم

و عادات جسـمی و حرکتـی صـحیح در حفـظ تعـادل بـدنی       
  . شود اوست و با حرکت بهبود یافته و اصالح می

تشـخیص آن نیازمنـد    اخـتالل بالــینی اســت کـــه      ـ بیمـاري، یـک
روشهایی کلینیکی چـون پرتونگـاري اسـت و عمومـًا چنـین روشـهایی       

  .اند گاه این روشها با عوارض جانبی همراه. چندان خوشایند فرد نیست

گونـه   ـ روند تشخیص، ساده و سریـع است و این روشها هـیچ 
  . عوارض جانبی به همراه ندارد

ناهنجاریـاو از سـوي دیگـران      برجسـتگی   ـ شناسایی فرد، به دلیل
  . دانند چندان دشوار نیست و آنان وي را بیمار می

ـ شناسایی فـرد، بـه دلیـل انـدك بـودن تغییـرات نـامطلوب        
ــکلتی وي، از  ــتگاه اس ــت و     دس ــوار اس ــان دش ــوي همگ س

  . دانند غیرمتخصصان او را فردي کامًال سالم و هنجار می
قیمت، پیچیده، وابسته به تجهیـزات و   هاي تشخیصی، گران ـ شیوه

  . امکانات خاص بیمارستانی و کلینیکی است
قیمـت، قابل ساخت و تهیه از  هـاي تشخیصـی، ارزان ـ شـیوه

وري در محیطهـاي عمـومی    هسوي مربیان و قابل نصب و بهـر 
  . ورزشی و آموزشی است

ــ بیمـاران در ایــن روشــها بــه طـور انفــرادي از سـوي پزشــکان      
  . شوند شناسایی شده و مورد درمان واقع می

ـ شناسایی افـراد بـه صـورت گروهـی و از طریـق معلمـان و       
مربیان ورزش مطلع ممکن بوده و قابل اجرا در اماکن عمومی 

  . استورزشی و آموزشی 
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هاي درمان در کلینیکهـا عمومـًا بـراي بیمـاران، خشــک،       ـ شیوه
بیمار از مشاهده لباس سفید و نیز . ناخوشایند استرسمی و لزومًا 

از محیط کلینیک و بیمارستان از نظر روانی احساس ناخوشـایند و  
  . کند اي دارد که عمومًا اضطراب وي را تشدید می بیمارگونه

بـه طـور غیررسـمی و آزاد بـوده و همـراه بــا       هاي درمـان   ـ شیوه
فرد خود را بیمار و مربی اصالحی را . است ورزش، تفریـح و نشـاط

داند؛ بنابراین از نظر روانی با میل و رغبت بیشتر  پزشک معالج نمی
 .کند و احساس خوشایندي دارد و مؤثرتري همکاري می

یا به منظـور  ـ ورزشکار مصدوم به دلیل صدمه به صورت اورژانسی 
کنـد و   ادامه برنامه درمان بـه کلینیـک یـا درمانگـاه مراجعـه مـی      

  . آید دیده به شمار می آسیب

دن مصـدوم نیسـت بلکـه بـا مطالعـۀ      مـ ـ مربی اصالحی در انتظـار آ 
هاي تمرینی ورزشکاران به ویـژه   الگوهاي مهارت حرکتی و نیز برنامه

هاي اصالحی جبرانـی   برنامهاي به طراحی و اجراي  ورزشکاران حرفه
  .پردازد براي پیشگیري از بروز یا تشدید ناهنجاریها می

  تحول حرکات اصالحی
بنـدي دانشـهاي وابسـته بـه علـوم       دهد که آنچه امروزه در طبقه مطالعه سیر پیدایش و تعیین این حیطه نشان می

هـاي   شدن بخـش ناهنجاریهـاي قامـت از حیطـه     ورزشی با عنوان حرکات اصالحی شناسایی شده حاصل اختصاصی
 ـ  مربـوط بـه هماهنگیهـاي عصـبی     اخـتالالت   هرچند در متون اولیـه، . بدنی تطبیقـی است تري چون تربیت عمومی

 ۀمطالعـ اکنون   در حرکات اصالحی مطالعه شده و حرکاتی تـجویز شـده است،» ضعف هماهنگی«عضالنی با عنوان 
وضـعیت بـدنی در حالـت ایسـتا و پویـا مطالعـه و درمـان         و حذف ـ عضالنی یا ضعف هماهنگی بیـناهماهنگی عص

  در حالتهـایی چـون ایسـتادن، راه رفـتن،    ی بـدن  ، وضـعیت یرطبیعـی براي تشخیص وضعیتهاي طبیعی و غ. شود می
ها مطالعه  میز و صندلی، اتومبیل و اخیرًا نیز رایانه  نشستن و خوابیدن و نیز وسایل مورد استفاده چون کفش، کیف،

در سـطح  هاي کاربردي و سودمندیهاي اجتماعی این رشته، به ویژه در مدارس و  در گذشته، به دلیل جنبه. شود می
کودکان، نوجوانان و جوانان، و اکنون به دلیل توسعۀ ورزش قهرمانی و ضـرورت پیشـگیري و اصـالح ناهنجاریهـاي     

درمانی  این حیطه اکنون گاه به منزلۀ حرکت. ورزشکاران، حرکات اصالحی پیشرفت و تحول چشمگیري یافته است
در مجالت وابسته به توانبخشی، به ویژه در حیطۀ  همچنین مقاالت تخصصی این حیطه عمدتًا. شود نیز شناخته می

هرچنـد  . رسـد  شناسی ورزشی به چاپ می همراه با مقاالت آسیب ورزش درمانی نوتوانی ورزشی، و در مجالتی چون
توان مطالب و مقاالت اختصاصی این رشته را در سایر کتب  که با توجه به تعامل گرایشهاي متفاوت دانش بشري، می

  .ایتهاي اینترنتی وابسته به فیزیوتراپی، به ویژه با گرایش تمرین درمانی یا ارگونومی، یافتو مجالت و س
توان گفت چنانچه موضوع مورد مطالعه در علوم ورزشی انسان با هرگونه کـارکرد   می کلی نگاهبنابراین، در یک 

تر آن در  وان اختصاصی و دقیقغیرطبیعی باشد، در طیف مطالعاتی و خدماتی موسوم به گرایش طب ورزشی، که عن
دارد  یگستردگی خاصـ این طیف . تواند ورزش درمانی باشد، قرار خواهد گرفت بدنی و علوم ورزشی می رشتۀ تربیت

بدنی اسـتثنایی   تربیت  حرکات اصالحی و درمانی،  شناسی ورزشی، ورزش معلوالن، شامل بهداشت ورزشی، آسیب که
ز ورزش براي افرادي با بیماریهاي داخلی، مانند آسم، دیابت، فشار خون و اختالالت تجوی. شود بدنی ویژه می و تربیت

گیرد بر عهدة متخصصان ورزش درمانی در رشته  قلبی و عروقی، که با راهنمایی و مشورت پزشک معالج صورت می
  . بدنی و علوم ورزشی است که به دالیلی تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است تربیت

ایـن حیطـه   . پردازد به بررسی قامت و ناهنجاریهاي آن می  اصالحی به منزلۀ یکی از مدارهاي آن طیف حرکات
رغم اشتراکاتی که با علوم توانبخشی دارد، به دلیل ویژگیهاي اختصاصی از ماهیت و کارکرد مستقلی برخـوردار   علی

د اختصاص داده اسـت کـه مؤیـد ایـن امـر      اي به خو اي شایسته است و در رشتۀ علوم ورزشی جایگاه علمی و حرفه
  .کتابها، مجالت، مقاالت، تحقیقات و انجمنهاي علمی و شغلی تخصصی این حیطه است


