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عبارت است از علم شناخت و بررسی حرکات و همچنین علل آن کینزیولوژيیا شناسیحرکت

.نـد دهنظر تاریخچه، این علم را به یونان باستان نسـبت مـی  از).به ویژه انسان(در موجودات زنده 

ومهندسـی پزشـکی  ،کاردرمـانی ، علوم ورزشی، فیزیوتراپیازجمله کاربردهاي این علم در 

.استارتوپدي فنی

آ ترین دروس در رشـته هـاي پزشـکی    ايترین و پایهعنوان یکی از مهمهجایی که این در س بناز

لیفات کمی در ارتباط به این درس تخصصی در کشـور  است و با توجه به این موضوع که تأورزشی 

عـین  تدریس چندین ساله خود مجموعه خالصه و درن شدم که با توجه به تجارب آوجود دارد بر 

وري سازم تا دانشجویان کارشناسی و را ترجمه تالیف و گرد آ)چندین منبع معتبر(جامعی حال 

ن مروري سریع بر منابع داشته و نکات مهم و کلیدي هر سی ارشد بتوانند با مطالعه کامل آکارشنا

ن بهـره الزم را  ورود بـه تحصـیالت تکمیلـی از آ   ه راحتی جهـت  مبحث را تجزیه و تحلیل کند و ب

.و در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز براي دانشجویان مسمر ثمر آیدببرند

آ ن عزیز خواهشمند است تا با اي خالی از ایراد نیست از شما فرهیختگاجایی که هیچ مجموعهناز

مـرا در کامـل   salehian.omid@gmail.comنقطه نظرات و پیشنهادات خـود بـه ایمیـل    ارسال

.کردن این مجموعه یاري رسانید

.آرزومند موفقیت شما در تمامی مراحل کسب علم و دانش هستم

امید صالحیان 

1394بهار 
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تعریف حرکت شناسی و تاریخچه

Kinesiology از دو کلمۀ ،(Kinesis)  یـا(Kinein)     بـه معنـاي حرکـت و همچنـین ،

(Logos)یا(Logy)   به معناي علمی، می باشد که در مجموع به معنی علم الحرکـات یـا

.علمی از حرکات می باشد

:ي وِبستر در تعریف حرکت شناسی می نویسدلغت نامه

ي اصولی از آنـاتومی و مکانیـک در رابطـه بـا حرکـت هـاي آدمـی، در حرکـت         مطالعه

تاندون ها، سرثابت عضـالت،  شناسی، به مطالعه ي استخوانها، مفاصل، لیگامنتها، عضالت، 

.سرمتحرك و عمل آنها می پردازیم

:در ادامه نظریه هاي مهم دانشمندان و علما را درباره ي حرکت شناسی می خوانیم

ابوعلی سینا، حرکت را اینگونه تعریف می کند؛ جنبش و انتقال جسم از جایی به جاي (

ء، بدون تغییر محـل خـود آن   دیگر و یا تغییر در وضع و عوض شدن محل احزاي یک شی

حرکـت طبیعـی، حرکـت    :حرکت را به دو قسمت تقسیم بندي کـرد ،ابوعلی سینا.)شیء

.قمري و حرکت ارادي

.آرسیتوتل را پدر علم الحرکات می نامند

به ارشمیدس اصول ثابت فشار آب را که بر اجسام شناور حاکم است نسبت می دهند و 

.مکانیک توصیف شدس تئوريمقاالت او بعدها، به عنوان اسا

.گذار مکانیک کالسیک بودگالیله، پایه

اولین فردي بود که ترنوس را شرح داد و مفصل ثابت و متحرك را معرفی کـرد و  گالن

.اولین بار بیان داشت که عضالت منقبض می شوند

داشت در مقاله اي به نام حرکـات حیوانـات ثابـت کنـد     بورلی از شاگردان گالیله سعی 

ي کانالهایی هستند او حدس می زد عضالت به منزله.کنندحیوانات مانند ماشین عمل می

.اندکه پر از مایع اسفنجی می باشند و ارواح حیوانی در میان آنها جاري

.می شناسنداستندلر را به عنوان بنیانگذار کینسیولوژي مدرن

براي (و عضالت مخطط )تقامتبراي اس(براي اولین بار بین عضالت نرم یا صاف بیلگیو،

.اختالف قائل شد)سریعکارهاي

شناسیتاریخچه حرکت

فصل اول



فصل اول

بـود کـه تمـام    او معتقـد .کاشف خاصیت تحریک پذیري بافتها فرانسیس گالسیون بود

.بافتها داراي ظرفیت واکنش پذیري در برابر تحریک را دارند

همچنین گالسیون براي اولین بار مدعی شد که فیبرها عضالنی هنگـام تـا شـدن    

کاشف گردش خون اظهار داشت، قلب با جوهر حیاتی و حـرارت گـردش   

قلب یک عضو است و با حرارت و جـوهر حیـاتی فعالیـت    :اما نیل استن سن معتقد بود

نمی کند همچنین اولین کسی بود که اعالم داشـت یـک عضـله، در واقـع مجموعـه اي از      

.متفاوت استاست که ترکیب آنها در وسط عضله با انتهایش

.ي استخوان پزشک را ابداع کرد

.االضالع نیرو را بیان کردنیوتن، اولین کسی بود که متوازي

کتریسـیته سـاکن وجـود    لداخل اعضاء حیوانـات، ا بود که در لوئی جی گالوینی، معتقد

.رو فیزیولوژي جدید را بنیان گذاشت

اولین کسانی بودند که کاهش طول ماهیچه را به هنگام انقباض بررسـی  

.تغییرات مرکز ثقل را توصیف کردند،کردند و به وسیله ي دستگاه زمان سنج

مکانیک حرکت عضالنی و انرژي هـا کـرد و اصـطالحات   بسیاري به 

.را عرضه کرد

جان جکسون، پدر علم عصب شناسی نوین کمک زیادي به علم مربوط به کنترل حرکـات  

.آنجلو موزوس، دستگاه سنجش قدرت عضالنی را ساخت.

ثبـت فعالیـت الکتریکـی    )الکترومیـوگرافی (براي اولین بار، موضوع فیزیولوژیکی 

تحریک عصب آن ایجاد می شود و براي مطالعه هدایت عصبی عضالنی به کـار  

.می رود را مورد بحث قرار داد
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کاشف خاصیت تحریک پذیري بافتها فرانسیس گالسیون بود

بافتها داراي ظرفیت واکنش پذیري در برابر تحریک را دارند

همچنین گالسیون براي اولین بار مدعی شد که فیبرها عضالنی هنگـام تـا شـدن    

.شوندمیمنقبض

کاشف گردش خون اظهار داشت، قلب با جوهر حیاتی و حـرارت گـردش   ویلیام هاروي،

.خون فعال است

اما نیل استن سن معتقد بود

نمی کند همچنین اولین کسی بود که اعالم داشـت یـک عضـله، در واقـع مجموعـه اي از      

است که ترکیب آنها در وسط عضله با انتهایشفیبرهاي حرکتی 

نیکوالس آندري، کلمه

نیوتن، اولین کسی بود که متوازي

لوئی جی گالوینی، معتقد

رو فیزیولوژي جدید را بنیان گذاشترایموند، اساس اکت.دارد

اولین کسانی بودند که کاهش طول ماهیچه را به هنگام انقباض بررسـی  ،برادران وبر

کردند و به وسیله ي دستگاه زمان سنج

بسیاري به آدولف اوگن کمک

را عرضه کردو ایزومتریکایزوتیک

جان جکسون، پدر علم عصب شناسی نوین کمک زیادي به علم مربوط به کنترل حرکـات  

.عضالنی به وسیله فنر کرد

براي اولین بار، موضوع فیزیولوژیکی ،پییر

تحریک عصب آن ایجاد می شود و براي مطالعه هدایت عصبی عضالنی به کـار  عضله که با

می رود را مورد بحث قرار داد
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بندي شده فصل اول
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.شناخت حرکات انسان با توجه به عضالت است

.شناخت حرکات انسان با توجه به عملکرد مفاصل است

.عضالت، مفاصل و استخوانهاشناخت حرکات انسان با توجه به عملکرد
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فصل اول

بندي شده فصل اولهاي طبقه
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هاي طبقهپاسخ تست

)2(گزینه.1

)2(گزینه.2

)4(گزینه.3

)3(گزینه.4

)2(گزینه.5



هاي ایستادنحالت

سـمت راسـت آنـاتومیکی،    (حاالت ایستادن .1شکل 

)سمت چپ معمول

ایستادن آناتومیکی

و دستهاي کشیده طوري می ایستد کـه کـف دسـت    در این حالت، شخص با قامت راست

مطالعه ي حرکـت  .پاها موازي و با فاصله ي کمی از یکدیگر قرار گرفته اند.روبه جلو قرار دارد

.شودهاي ساعد، مچ و انگشتان دست در این حالت، در علم حرکت شناسی بررسی می

حالت ایستادن معمولی

راست ایستاده است و دستها به حالت آزاد شخص به حالت مستقیم و ،در چنین حالتی

آویزان و کف دست ها روبه طرف رانها و تقریباً به آن چسبیده اسـت وبـه جـز مطالعـه ي     

.شودحرکت ساعد و دست در قسمت هاي دیگر؛ از این حالت استفاده می

بررسی سطوح، محورهاي حرکتی و 

اصطالحات عمومی حرکتی

دومفصل 



دومفصل 

اصطالحات علمی و تخصصی

:شویدتخصصی حوزه حرکت شناسی آشنا می ،در ادامه با اصطالحات علمی

تحتانی یا پایین

تحت یا زیر سطح

دور از مرکز یا خط میانی بدن

دور از سطح میانی بدن

نزدیکتر به سطح میانی بدن یا به طرف داخل

روبه طرف باال

مربوط به شکم
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اصطالحات علمی و تخصصی

در ادامه با اصطالحات علمی

جلو:قدامی-

پشت:خلفی-

تحتانی یا پایین:دمی-

فوقانی:سري-

تحت یا زیر سطح:عمقی-

دور از مرکز یا خط میانی بدن:دور از تنه-

دور از سطح میانی بدن:خارجی-

نزدیکتر به سطح میانی بدن یا به طرف داخل:داخلی-

روبه طرف باال:طاقباز-

مربوط به شکم:شکمی-
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13 و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

صفحات و محورهاي حرکتی

(سطح سهمی (Sagittal and Anterioposteriorplane(

محور .یا سطح قدامی خلفی، بدن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم می کند

معموالً خم کردن و باز کـردن مفصـل آرنـج در ایـن     .فورنتال در صفحه ي ساجیتال است

(فورنتال(ي عرضی یا جانبی  (Frontal Plane(

جلویی و عقبی تقسـیم مـی   که به سطح تاجی نیز معروف است و بدن را به دو نیمه ي 

معموالً حرکات خم کردن جانبی ستون مهره .محور ساجیتال استمحور این صفحه، 

.ها در این سطح است

بررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

صفحات و محورهاي حرکتی

سطح سهمی(ي ساجیتال صفحه

یا سطح قدامی خلفی، بدن را به دو نیمه چپ و راست تقسیم می کندAPسطح 

فورنتال در صفحه ي ساجیتال است

.صفحه است

ي عرضی یا جانبی صفحه

که به سطح تاجی نیز معروف است و بدن را به دو نیمه ي 

محور این صفحه، .کند

ها در این سطح است



دومفصل 

Horizontal Plane

این سطح موازي با سطح زمین است و بدن را به دو نیمه باالیی و پـایینی تقسـیم مـی    

محور ورتیکال است و معموالً چـرخش داخلـی و خـارجی سـاعد و     

.شودستون مهره ها در این صفحه و حول محور عمودي انجام می

Oblique:سطح ابلیک یا سطح مورب Plane

.محور این سطح مورب یا ابلیک است

محورسطح

)عرضی(فورنتالسهمی

ساجیتالعرضی

ورتیکالیاعموديافقی

موربمورب

.شونددور حداقل یک محور اجرا میدار در حداقل یک صفحه و به

اصطالحات عمومی حرکتی

abduction(ضـی، از خـط میـانی    در این حرکت، اندام مربوط در سطح عر

)هامثل باال بردن دست
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:صفحه افقی یا هوریزنتال

این سطح موازي با سطح زمین است و بدن را به دو نیمه باالیی و پـایینی تقسـیم مـی    

محور ورتیکال است و معموالً چـرخش داخلـی و خـارجی سـاعد و     ،محور این صفحه.کند

ستون مهره ها در این صفحه و حول محور عمودي انجام می

سطح ابلیک یا سطح مورب

محور این سطح مورب یا ابلیک است

دار در حداقل یک صفحه و بهکلی حرکات زاویهحسطو

اصطالحات عمومی حرکتی

abduction(دور کردن 

مثل باال بردن دست(.بدن دور می شود
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15 و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

adduction(،اندام مربوط در سطح عرضی به خط میـانی  در این حرکت

.بدن نزدیک می شود

flexion( ،يزاویه –معموالً در سطح سهمی اجرا می شود-در این حرکت

)مثل خم کردن ساعد(.بین استخوان ها کاهش می یابد

extension(مـی شـوند و   دوراین حرکت، استخوانهاي یک مفصل از هـم  در

.ي بین آنها افزایش می یابد

circumduction(     حرکات دایره اي و دورانی یک اندام که یـک قـوس یـا یـک

ک کـردن،  اکثراً ترکیبی از چهار حرکت فوق الذکر، دور کـردن، نزدیـ  

(خم کردن و باز کردن است )حرکت دورانی بازو:مثل.

.شوداستخوان در سطح افقی، از خط میانی بدن دور میدر این حرکت، 

.در این حرکت استخوان در سطح افقی به خط میانی نزدیک می شود

بررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

adduction(نزدیک کردن 

بدن نزدیک می شود

flexion(خم کردن 

بین استخوان ها کاهش می یابد

extension(بازکردن 

ي بین آنها افزایش می یابدزاویه

circumduction(دوران

مخروط را می سازد،

خم کردن و باز کردن است

در این حرکت، :چرخش خارجی

در این حرکت استخوان در سطح افقی به خط میانی نزدیک می شود:چرخش داخلی



دومفصل 

اصطالحات حرکتی مچ پا و پا

.کف پا به طرف خارج یا کنار می چرخد)مخصوص مچ پا

.کف پا به طرف داخل می چرخد

Dorsi Flextion(

.در این حرکت، انگشتان پا به سطح قدامی پا نزدیک می شوند

Plantar Flextion(

.در این حرکت، انگشتان پا از سطح قدامی ساق پا دور می شوند

حرکات مچ پا.3شکل 

هاي ساعد و دستحرکت.4شکل 

زنداسفل-اصطالحات حرکتی مفصل زنداعلی 

در این حرکت که مخصوص استخوان زند زبرین است ساعد به ،)

.طرف داخل چرخیده و کف دست به سمت پایین است

Supination(

کـف  چرخیـده و  ،در این حرکت، ساعد به طـرف خـارج بـدن   ،)چرخش خارجی ساعد
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اصطالحات حرکتی مچ پا و پا

)Eversion(اورشن 

مخصوص مچ پا(در این حرکت، 

)Inversion(اینورشن 

کف پا به طرف داخل می چرخد،در این حرکت

Dorsi(دورسی فلکشن  Flextion

در این حرکت، انگشتان پا به سطح قدامی پا نزدیک می شوند

Plantar(پلنتار فلکشن  Flextion

در این حرکت، انگشتان پا از سطح قدامی ساق پا دور می شوند

شکل 

شکل 

اصطالحات حرکتی مفصل زنداعلی 

)Pronation(پرونیشن 

)چرخش داخلی ساعد(

طرف داخل چرخیده و کف دست به سمت پایین است

Supination(سوپینیشن 

چرخش خارجی ساعد(

.دست به سمت باال است
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17 و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

اصطالحات حرکتی کمربند شانه اي و مفصل شانه

)Elevation(باال آوردن کمربند شانه 

.کنددر این حرکت، کمربند شانه، از حالت طبیعی خود به طرف باال حرکت می

)Depression(پایین آوردن کمربند شانه 

ده، بـه وضـعیت طبیعـی خـود     کمربندهاي شانه، در این حرکت، از حالت باال کشیده ش

Protraction(

.شودها دور میکمربند شانه به جلو حرکت کرده و از ستون مهره

Retraction(

.اي به طرف عقب حرکت کرده و به ستون مهره ها نزدیک می شود

)Rotation downward(

.به پایین حرکت می کند،زاویه ي تحتانی کتف

)Rotation upward(

.کنددر این حرکت، زاویه ي تحتانی استخوان کتف، به طرف باال و خارج حرکت می

Horizontal abduction(

.بازو در حالت افقی از خط میانی بدن دور می شود

Horizontal adduction(

.در این حالت، استخوان بازو، به خط میانی بدن نزدیک می شود

اصطالحات حرکتی مهره ها

lateral flexion(

.از خط میانی بدن دور می شود،در این حرکت

بررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

اصطالحات حرکتی کمربند شانه اي و مفصل شانه

باال آوردن کمربند شانه 

در این حرکت، کمربند شانه، از حالت طبیعی خود به طرف باال حرکت می

پایین آوردن کمربند شانه 

کمربندهاي شانه، در این حرکت، از حالت باال کشیده ش

.گردندبرمی

Protraction(دور کردن کتف 

کمربند شانه به جلو حرکت کرده و از ستون مهرهدر این حرکت،

Retraction(نزدیک کردن کتف 

اي به طرف عقب حرکت کرده و به ستون مهره ها نزدیک می شودکمربند شانه

(چرخش پایینی کتف 

زاویه ي تحتانی کتف

(چرخش باالیی کتف 

در این حرکت، زاویه ي تحتانی استخوان کتف، به طرف باال و خارج حرکت می

Horizontal(دور کردن افقی  abduction

بازو در حالت افقی از خط میانی بدن دور می شود،در این حالت

Horizontal(نزدیک کردن افقی  adduction

در این حالت، استخوان بازو، به خط میانی بدن نزدیک می شود

اصطالحات حرکتی مهره ها

lateral(خم کردن جانبی  flexion

در این حرکت،سر و تنه



دومفصل 

)Reduction(نزدیک کردن ستون مهره ها 

.گرددها از حالت خم شده جانبی به وضعیت تشریحی برمیستون مهره

حرکات مچ دست حول محور ساجیتال.5شکل 

اصطالحات حرکتی مچ دست و دست

Redial(انحراف به سمت زند زبرین  flexion(

کند و از خـط  ي انگشت شست به سمت استخوان زنداعلی حرکت می

Redial(انحراف به سمت زند زبرین  flexion(

.شودمچ دست، در این حرکت از سمت انگشت کوچک به طرف استخوان زند زبرین خم می
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نزدیک کردن ستون مهره ها 

ستون مهره،در این حرکت

شکل 

اصطالحات حرکتی مچ دست و دست

انحراف به سمت زند زبرین 

ي انگشت شست به سمت استخوان زنداعلی حرکت میمچ دست از ناحیه

.می شودمیانی بدن دور 

انحراف به سمت زند زبرین 

مچ دست، در این حرکت از سمت انگشت کوچک به طرف استخوان زند زبرین خم می
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19 و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

اصطالحات حرکتی انگشت شست

.به جلو آوردن شست دست در سطحی عمود با کف دست

.برگشت از حالت آبداکشن

.حرکت آداکشن در سطحی عمود بر کف دست

.شست از انگشت سبابه دور می شود به مانند وقتی که پنج انگشت دست را از هم باز کنیم

بررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

اصطالحات حرکتی انگشت شست

آبداکشن

به جلو آوردن شست دست در سطحی عمود با کف دست

آداکشن

برگشت از حالت آبداکشن

هایپر آداکشن

حرکت آداکشن در سطحی عمود بر کف دستادامه 

)بازشدن(اکستنشن 

شست از انگشت سبابه دور می شود به مانند وقتی که پنج انگشت دست را از هم باز کنیم



دومفصل 

.نزدیک شدن شست به سبابه

.ادامه حرکت فلکشن که با کمی آبداکشن همراه است

سر انگشت شست با سر هر یک از انگشتان تماس پیدا مـی کنـد و ترکیبـی از حرکـات     

.ی است از حرکات اکستنشن و اداکشن
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فلکشن

نزدیک شدن شست به سبابه

هایپر فلکشن

ادامه حرکت فلکشن که با کمی آبداکشن همراه است

دوران انگشت شست

)متقابله(آپوزیشن 

سر انگشت شست با سر هر یک از انگشتان تماس پیدا مـی کنـد و ترکیبـی از حرکـات     

.آبداکشن و فلکشن است

ریپوزیشن

ی است از حرکات اکستنشن و اداکشنترکیب
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21 بررسی سطوح، محورهاي حرکتی و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 
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23 بررسی سطوح، محورهاي حرکتی و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 
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25 و اصطالحات عمومی حرکتیبررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

بندي شده فصل دوم

شود؟میانجامذیلمحورهايوسطوحازیککدامدردوندهراست

)سهمی(و محور ساجیتال )تاجی(سطح فرونتال 

سطح سهمی و محور تاجی

و محور سهمی)افقی(نتال سطح هوریز

و محور افقی)عمودي(سطح ورتیکال 

دهند؟میانجامراذیلاعمالازیککدامدوندهراستشانهوچپ

)خم شدن زیاد(هایپر فلکشن 

)باز شدن زیاد(هیپر اکستنشن 

)دور شدن

)نزدیک شدن

:انسان

.شودروي سه سطح و سه محور انجام می

.شودروي دو سطح و دو محور انجام می

.شودروي یک سطح و یک محور انجام می

.شودانجام میروي چند سطح مختلف و یک محور عمومی

:ازعبارتندشودمیانجامساجیتالافقیمحورحول

فلکشن، هایپر فلکشن، فلکشن جانبی

اکستنشن، هاپیر اکستنشن، فلکشن

آبداکشن، فلکشن جانبی، هایپر آداکشن

برگشت از هاپیر آداکشن، چرخش خارجی، سوپینیشن

است؟سطحکدامعرضی

ورتیکال)4فرونتال)3هوریزنتال)2

شود؟انجامبایدجهتکدامازعموديمحورحول

پهلوها)2جلو یا عقب

پایین به باال)4

:انسانبدنهاياندامدر

.گیردحداقل روي یک صفحه و حول یک محور صورت می

.گیردصفحه و حول یک محور صورت میحداکثر روي یک 

.گیردروي یک صفحه و حول چند محور صورت می

.گیردروي چند صفحه و حول یک محور صورت می

است؟سطحیچهعرضی

ورتیکال)4هوریزنتال)3فرونتال)2

بررسی سطوح، محورهاي حرکتی 

بندي شده فصل دومهاي طبقهتست

راستبازويحرکت.1

سطح فرونتال )1

سطح سهمی و محور تاجی)2

سطح هوریز)3

سطح ورتیکال )4

چپرانمفاصل.2

هایپر فلکشن )1

هیپر اکستنشن )2

دور شدن(آبداکشن )3

نزدیک شدن(آداکشن )4

انسانحرکاتکلیه.3

روي سه سطح و سه محور انجام می)1

روي دو سطح و دو محور انجام می)2

روي یک سطح و یک محور انجام می)3

روي چند سطح مختلف و یک محور عمومی)4

حولکهحرکاتی.4

فلکشن، هایپر فلکشن، فلکشن جانبی)1

اکستنشن، هاپیر اکستنشن، فلکشن)2

آبداکشن، فلکشن جانبی، هایپر آداکشن)3

برگشت از هاپیر آداکشن، چرخش خارجی، سوپینیشن)4

سطحازمنظور.5

ساجیتال)1

حولحرکاتدیدن.6

جلو یا عقب)1

طرفین)3

حرکتینوعهر.7

حداقل روي یک صفحه و حول یک محور صورت می)1

حداکثر روي یک )2

روي یک صفحه و حول چند محور صورت می)3

روي چند صفحه و حول یک محور صورت می)4

سطحازمنظور.8

ساجیتال)1



دومفصل 

بندي شده فصل دومهاي طبقه
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)2(گزینه.1

)2(گزینه.2

)1(گزینه.3

)3(گزینه.4

)3(گزینه.5

)2(گزینه.6

)1(گزینه.7

)2(گزینه.8



تومیکیطبقه بندي مفاصل از نظر آنا

:دسته تقسیم می شوند3از لحاظ آناتومیکی ، مفاصل به 

Fibrous(مفاصل لیفی  or sutured joints(

:متحرك می باشند و خود به سه گروه تقسیم می شوندمفاصل لیفی کامالً ثابت و غیر 

)مفصل بین استخوان جمجمه(درزها -

مفصل بین زند اعلی و زند اسفل در نزدیکی مـچ دسـت و مفصـل    (سین دسموزها -

)بین نازك نئی و درشت نئی در نزدیکی مفصل مچ پا

)مفصل بین ریشه دندانها با فک باالیی یا پایینی(گامفوزها-

Cartilaginous(صل غضروفی مفا joints(

این مفاصل ثابت هستند ولی حرکـت دارنـد و جـزء مفاصـل نیمـه متحـرك محسـوب        

:شوندشوند و خود این مفاصل به دوگروه تقسیم میمی

)مفصل بین اولین دنده با جناغ و مفصل بین دسته جناغ و بدنه جناغ(سین کندروزها-

)ن مهره هامفصل عانه و مفصل بی(سیمفیزها-

Synovial(مفاصل سینوویال  joints(

این مفاصل کامالً متحرك هستند و فضاي بین دو استخوان را مـایع سـینوویال کـه در    

گروه 6مفاصل سینوویال به براساس شکل.هایی تعبیه شده است، پر می کندداخل کیسه

.شوندبندي میگروه دسته4تقسیم می شوند و بر اساس تعداد محورهاي حرکتی به

از نظر محور حرکتیبندي مفاصلطبقه

:به شرح ذیل استتعداد محورهاي حرکتیبندي مفاصل براساسطبقه

.مفصل جناغ و ترقوهمفاصل کروي مثل شانه، ران، قاپ، ناوي،:مفاصل سه محوره-

.مفاصل لقمه اي ، مفاصل زینی:مفاصل دو محوره-

.ه اي، استوانه ايمفاصل قرقر:مفاصل یک محوره-

.هاي مچ دست، مفصل کشکک، رانمفاصل مسطح مانند استخوان:مفاصل بدون محور-

بندي مفاصلطبقه

سومفصل 



سومفصل 

مفاصل استوانه اي

مفصل بین زندزیرین و (

)زندزبرین در نزدیکی آرنج

مفاصل مسطح

هاي مچ مفصل بین استخوان(

)دست

ايمفاصل لقمه

مفصل بین زندزبرین و (

)هاي مچاستخوان

مفاصل زینی

مفصل بین اولین استخوان (

)کف دست با شصت

شودگروه تقسیم می6بندي مفاصل متحرك براساس شکل مفصل، به 

تـرین نـوع   متحرك.این مفاصل سه محوره هستند.شکل این مفاصل گوي و کاسه است

.بدن است مانند مفاصل قاپ، ناوي، جناغی و قرقره اي

(زانو:مانند .این مفاصل به شکل بیضی و دو محوره هستند دو محـوره اسـت و محـور    .

و مفاصل بین استخوانهاي کف دست و بنـد اول انگشـتان و   .)آن، فورنتال و ورتیکال است

.دو محور آن، فورنتال و ورتیکال است

براي تشخیص محورهاي حرکت مفصل ، باید حرکت مفصل را در حالت تشریحی 

دو(مانند مفصل بین اولین استخوان کف دست با شست .این مفاصل دو محوره هستند

)محور آن، ساجیتال و فورنتال است

مفصل آرنج که بـین اسـتخوانهاي زنـد اسـفل و     :مانند .این مفاصل یک محوره هستند

)محور آن فورنتال است(بازو است و همچنین مفصل آرواره و یا مفصل مچ پا 

زنداعلی و زنداسفل در نزدیک مچ :مانند.اي فقط حرکت چرخشی دارند

.دست و مفصل بین دو مهره آکسیس و اطلس در گردن
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ايقرقرهمفاصل

)آرنجمفصل(

کرويمفاصل

)رانمفصل(

بندي مفاصل متحرك براساس شکل مفصل، به طبقه

مفاصل کروي

شکل این مفاصل گوي و کاسه است

بدن است مانند مفاصل قاپ، ناوي، جناغی و قرقره ايمفاصل 

ايمفاصل لقمه

این مفاصل به شکل بیضی و دو محوره هستند

آن، فورنتال و ورتیکال است

دو محور آن، فورنتال و ورتیکال است

براي تشخیص محورهاي حرکت مفصل ، باید حرکت مفصل را در حالت تشریحی :نکته

.بدن، در نظر بگیریم

مفاصل زینی

این مفاصل دو محوره هستند

محور آن، ساجیتال و فورنتال است

اي یا لوالییمفاصل قرقره

این مفاصل یک محوره هستند

بازو است و همچنین مفصل آرواره و یا مفصل مچ پا 

ايمفاصل استوانه

اي فقط حرکت چرخشی دارندمفاصل استوانه

دست و مفصل بین دو مهره آکسیس و اطلس در گردن
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29 بندي مفاصلطبقه

مفاصل مسطح حول هیچ محوري حرکت ندارند و حرکات خطی این گونـه مفاصـل بـه    

اسـتخوانهاي مـچ دسـت،    :ماننـد .علت زوائد استخوانی اطراف مفصل محـدود شـده اسـت   

.هاي کف دست و مفصل استخوانهاي کشکک و ران

.اده می کنیمبراي بررسی تغییرات در زوایاي مفاصل، از گونیامتر استف

دارد، مفصـل اصـلی در اعمـال    جـرم کمتـري  اي کهچند مفصله، عضله

.نیروي عضله است

شود کـه تمرینـات ورزشـی جـزو کارکردهـاي آن      تقویت مییک عضله هنگامی

براي تشخیص عضالت درگیر در یک حرکت باید ابتدا تشخیص بدهیم که حرکـت  

.زمین است و یا اینکه حرکت مخالف جاذبه ي زمین استموافق جاذبه ي 

در این حرکت ، عضـالت مخـالف آن حرکـت    .حرکت، موافق جاذبه ي زمین است

.درگیر هستند و انقباض برونگر است

اگر حرکت نزدیک کننده باشد، عضالت دورکننده درگیر هستند، مثل حرکت خـم  

.کردن عضالت بازو در شناي سوئدي

يعضالت درگیر، همان عضالت اجـرا کننـده  .حرکت، مخالف جاذبه ي زمین باشد

.مانند عمل باز کننده ها در حرکت شناي سوئدي

مفاصل مسطح

مفاصل مسطح حول هیچ محوري حرکت ندارند و حرکات خطی این گونـه مفاصـل بـه    

علت زوائد استخوانی اطراف مفصل محـدود شـده اسـت   

هاي کف دست و مفصل استخوانهاي کشکک و راناستخوان

براي بررسی تغییرات در زوایاي مفاصل، از گونیامتر استف:نکته

چند مفصله، عضلهدر عضالت-

نیروي عضله است

یک عضله هنگامی-

.عضله باشد

براي تشخیص عضالت درگیر در یک حرکت باید ابتدا تشخیص بدهیم که حرکـت  -

موافق جاذبه ي 

حرکت، موافق جاذبه ي زمین است)الف

درگیر هستند و انقباض برونگر است

اگر حرکت نزدیک کننده باشد، عضالت دورکننده درگیر هستند، مثل حرکت خـم  مثالً

کردن عضالت بازو در شناي سوئدي

حرکت، مخالف جاذبه ي زمین باشد)ب

مانند عمل باز کننده ها در حرکت شناي سوئدي.حرکت هستند



سومفصل 

بندي شده فصل سوم

است؟مفاصلازکدامیکجزءآرنج،يناحیهدرساعداستخوانهاي

کروي)4زینی)3زینی)2

است؟زینیذیل

مفصل بین استخوانهاي ساعد با مچ دست

مفصل بین دو انتهاي استخوانهاي ساعد

مفصل بین اولین استخوان کف دست و مچ دست

مفصل بین استخوانهاي انگشتان دست

هستند؟محورهدوذیل

ايهمفاصل لقم)2

مفاصل کروي)4اي

هستند؟مفاصلحرکاتکنندهمحدودعواملجزءذیل،

هاي اطراف مفاصل

برخورد استخوانهاي شرکت کننده در مفصل

عضالت مؤثر روي مفاصل

:آرنجمفصلشدنبازهنگامبهرکاتح

.یک برخورد استخوانی است

.یک برخورد عضالنی است

.کندیک رباط قوي از ادامه حرکت جلوگیري می

.همه موارد فوق صحیح است

شود؟می)جابجاییبهنسبتمقاومت(مفصلپایداريسببذیل

تنش عضالت)2

فوقهمه موارد)4

است؟صحیحزیر

.مفصل مچ دست نمونه یک مفصل سه محوره است

مفاصل بدن انسان با توجه به قابلیت حرکتی و سـاختمان طبیعـی مـی تواننـد یـک      

.محوره، دومحوره و سه محوره باشند

هرمفصلی در بدن انسان داراي سه محور حرکتی ورتیکـال، فرونتـال و سـاجیتال    

مفاصل نیمه متحرك به چهـار دسـته قرقـره اي، لقمـه اي، اسـتوانه اي، و زینـی       

وساجیتال،فرونتالحرکتیمحورسهحولحرکتقابلیتزیر

زانو)4ترقوه و جناغ)3آرنج)2
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بندي شده فصل سومهاي طبقهتست

استخوانهايبینمفصل.1

ايلقمه)1

ذیلمفاصلازکدامیک.2

مفصل بین استخوانهاي ساعد با مچ دست)1

مفصل بین دو انتهاي استخوانهاي ساعد)2

مفصل بین اولین استخوان کف دست و مچ دست)3

مفصل بین استخوانهاي انگشتان دست)4

ذیلمفاصلازکدامیک.3

ايمفاصل قرقره)1

ايمفاصل استوانه)3

ذیل،مواردازکدامیک.4

هاي اطراف مفاصلرباط)1

برخورد استخوانهاي شرکت کننده در مفصل)2

عضالت مؤثر روي مفاصل)3

همه موارد فوق)4

حشدنمتوقفعامل.5

یک برخورد استخوانی است)1

یک برخورد عضالنی است)2

یک رباط قوي از ادامه حرکت جلوگیري می)3

همه موارد فوق صحیح است)4

ذیلمورادازکدامیک.6

رباط ها و وترها)1

فشار اتمسفر)3

زیرعباراتازکدامیک.7

مفصل مچ دست نمونه یک مفصل سه محوره است)1

مفاصل بدن انسان با توجه به قابلیت حرکتی و سـاختمان طبیعـی مـی تواننـد یـک      )2

محوره، دومحوره و سه محوره باشند

هرمفصلی در بدن انسان داراي سه محور حرکتی ورتیکـال، فرونتـال و سـاجیتال    )3

.می باشد

مفاصل نیمه متحرك به چهـار دسـته قرقـره اي، لقمـه اي، اسـتوانه اي، و زینـی       )4

.تقسیم می شوند

زیرمفاصلازکدامیک.8

دارند؟راورتیکال

مچ دست)1
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