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ششمین جلسه آموزش خانواده با تالوتی چند از آیات کالم ا ...و سروود جمورو ا اسرالمی سا سرا
حضو استاد آقاا دکتو ایزدا «متخصص حوکات اصالحی» د سالن اجتما ات بوگزا شد.
مطالب ا ائه شده د این جلسه د ابطه با پاسچو یا وضعی بدنی ( ،)Postureناهنجا یواا اندام فوقانی ،وضعی
یا پاسچو ایدئال بدنی ،اهمی پاسچو ،سو به جلو ( ،)Forward Headوامل ایجاد ناهنجا ا سو به جلرو ،گرود
صاف ) ، (Flat neckکجی گود ( ،)Torticollisپش گود ( ،)Kyphosisتشخیص و ا زیابی پش گود ،شرانه
به جلو ،شانه هاا نابوابو ) ،(Uneven Shoulder or Shoulder Droppingلل و وا ض شانه هاا نرابوابو،
گودا کمو ( ،)Hyperlordosisکمو صاف ( ،)Flat Backکایفولو دوتیک ،پش تابردا ( ،(Sway Backپاسرچو
ناهنجا ا هاا باالتنه پش کج ( ،)Scoliosisنحوه بو سی و ا زیابی کج پشتی ،لگن مایل ( Uneven Pelvic or
 ،)Pelvic obliquityزانوا ضوبد ا ( )Genus valgumبه صو ت پاو پوین همواه با وش تشخیص ناهنجا ا
هاا بدنی به صو ت ملی آموزش داده شد.
خالصه مطالب ا ائه شده به شوح ذیل می باشد:
وضعيت بدني نابهنجار

به طو خالصه وضعی بدنی نابونجا دو نوع اثو سوء د بد ایجاد میکند:
 .0اختالالت ساختمانی ()Structural
 .2اختالالت کا کودا یا ملکودا ()Functional
 د اختالالت ساختمانی ،ساختا اسکل وضعی طبیعی خود ا از دس میدهد .این نوع تغییوات با
حوکات اصالحی قابل د ما نیس و اجواا تموینواا و زشی بواا این افواد چندا سودمند نخواهد بود.
 اختالالت کا کودا ،اختالالتی اس که فقط وا بافتواا نوم مثل ضالت و باطوا اثو میگذا د .این نوع
تغییوات د بوابو تموینواا اصالحی واکنش نشا میدهد .بیشتو افوادا که اختالالت یا ناهنجا ا بدنی
دا ند ،از نوع کا کودا اس .
تعریف حركات اصالحي

 حوکات اصالحی شاخه اا از لوم حوکتی و دانشی کا بودا د جامعه اس که هدف آ  ،پیشگیوا ،
ا زیابی و اصالح ناهنجا ا هاا بدنی توسط تموینواا بدنی و آموزش ادات وضعیتی افواد اس .
 هدف حوکات اصالحی  ،تعادل ساختا فیزیکی و ملکود بد اس .
 اما موضوع مو د مطالعه د حوکات اصالحی و د مانی ،بو سی ضعفوا و ناهنجا یواا اکتسابی دستگاه
استخوانی ،ضالنی و مفصلی افواد جامعه اس  .این ناهنجا یوا موما به دالیلی چو ادات حوکتی
نامناسب ،فقو حوکتی ،شوایط نامناسب محیطی بویژه د کودکا و سنین شد بووز کوده اس .

اصلي ترین علل و عواملي را كه موجب بروز ناهنجاریهای وضعيتي

















اختالالت ژنتیکی و ماد زادا
بیما یوا ،مانند سل ستو فقوات
صدمات ،به وا ض ا توپدیک و نقص د دستگاهواا صبی ،استخوانی -مفصلی یا ضالنی
فقو حوکتی
ادات نامناسب د ایستاد  ،اه فتنوا ،نشستنوا و حمل اشیاء سنگین
شغل و وضعیتواا غیو صحیح و یکنواخ بدنی
تقلید الگوهاا حوکتی و وضعی
استفاده از پوشاک نامناسب یا تجویزات غیو استاندا د
کمبود محوکواا شدا مانند :نو  ،آب و هواا مناسب ،محیط و تغذیه
وضعیتواا وانی و شخصیتی
افزایش وز
مسائل فوهنگی و توبیتی
تیپ بدنی
سن
دم تعادل ضالنی

موارد پيشنهادی برای جلوگيری از ناهنجاریهای قامتي






ایجاد کلنیک هاا تخصصی بواا مواجعه افوادا که بواا آنوا تشخیص ناهنجا ا داده شده اس .
سمینا ها و کالسواا توجیوی
تویه کتاب ،سی دا هاا آموزشی  ،بووشو  ،پوستو و فیلم
آگاه سازا والدین

.

