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مقدمه مترجم
 
 

حمد و سپاس خداى بزرگ را كه دوستان و اولیای خویش را به انواع 
كرامات مزّین و آنان را رفعت مقام و علّو درجات عنایت فرماید و بهترین 
درود و صلوات بر محمد مصطفی صلی الّل علیه و آله و سّلم سرور كائنات 

باد. 
 Assessment and treatment of muscle ترجمه  حاضر  كتاب 
در سال 2002  توانبخشی است كه  پدر  به جندا  متعّلق   ،imbalance

میالدی بدرود حیات گفت. كتاب فوق تاكنون چندین بار به زبان فارسی 
ترجمه شده است. در این مجموعه سعی و تالش گردید در ذكر جمالت 
از اصل كتاب متابعت شود تا مراجعه به اصل كتاب در هنگام ضرورت 
آسان تر گردد. همچنین سعی شده است که اسامی عضالت و برخی 
اصطالحات تخصصی بصورت مستقیم در متن ترجمه وارد شود تا موجب 
توسط   2010 سال  از  کتاب  این  ترجمه  نگردد.  كتاب  شدن  طوالنی 
مترجمین شروع شده و بعد از چندین مرتبه ویرایش و بازخوانی به شکل 
حاضر آماده شده است که خالی از اشکال نیز نمی باشد. امید است این 
مجموعه ارزشمند، علمی و مستند مورد استفاده دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی رشته های مختلف حوزه علوم ورزشی باالخص رشته حرکات 

اصالحی قرار بگیرد.



پیشگفتار نویسندگان
والدیمیر جندا نه تنها یک پزشک، محقق و معلم معروف در پراگ بلکه در کل جهان است. کاربرد تئوری های 
او درباره ارزیابی و درمان بیماران در سراسر اروپا، باعث انتصاب لقب پدر توانبخشی به وی شده است. با 
سخنرانی در ایاالت متحده و دیگر نقاط دنیا، او شاخه های بین رشته ای فیزیوتراپیست ها، کایروپراکترها و 

پزشکان را توسعه داد. 
رویکرد جندا چشم انداز واحدی از توانبخشی را برای متخصصان غربی فراهم کرده است. بر خالف 
دیدگاه های استراکچرال سنتی توانبخشی، جندا رویکرد فانکشنال را با تاکید اهمیت سیستم سنسوری- موتور 
در کنترل حرکت و سندرم های درد اسکلتی عضالنی مزمن پیشنهاد کرده است. تئوری های جندا انقالب 

تازه ای بود که سال ها جلوتر از علم روز محسوب می شدند. 
جندا رویکرد خود به درد اسکلتی عضالنی را با مندلیف و جدول تناوبی عناصر مقایسه کرد. مندلیف یک 
سیستم طبقه بندی برای عناصر ابداع کرد زیرا او می دانست که یک روش سیستماتیک برای پیش بینی خواص 
مواد وجود دارد. مندلیف در جدول جاهای خالی قرار داد که تا آن زمان کشف نشده بودند اما می دانست که 
باید عناصر مربوط به این جداول وجود داشته باشند. مشابه با این فلسفه، جندا رویکرد سیستماتیک و قابل 
پیش بینی را برای درد اسکلتی عضالنی مزمن ارائه کرد که تا آن زمان روش های علمی آنها ارائه شده بود. 
جندا در سال 2002 از دنیا رفت. فلسفه جندا انقالب نوینی بود که اغلب در تضاد با تئوری های سنتی بود 
که در ایالت متحده تدریس و به کار گرفته شد. شاگردان جندا با تدریس دیدگاه های درمانی او در کارگاه های 

علمی برای پزشکان ایالت متحده شروع به توسعه رویکردهای وی کردند. 
این کتاب برای مراقبان سالمتی جهت درمان بیماران دارای مشکالت اسکلتی عضالنی نگاشته شده 
است. از نظر متخصصان ورزشی هم تئوری های ایمباالنس عضالنی جندا در توسعه برنامه های تمرینی حائز 
اهمیت تلقی شده است. هدف از ارائه این کتاب فراهم کردن رویکرد عملی و سیستماتیک برای تئوری های 

جندا در شرایط کلینیکی روزمره می باشد. 
این کتاب در چهار بخش با تصویر و دستورالعمل های گام به گام ارائه شده است که بخش اول اساس 
علمی رویکرد ایمباالنس عضالنی جندا را مطرح می کند. چهار فصل موجود در این بخش پارادایم های 
ایمباالنس عضالنی را مرور می کند، نقش سیستم سنسوری- موتور را در فانکشن و دیسفانکشن توصیف 
می کند، واکنش های زنجیره ای متفاوت در بدن ارائه شده و طبقه بندی جندا از ایمباالنس عضالنی معرفی 

می شود. 
بخش دوم به توصیف ارزیابی فانکشنال ایمباالنس عضالنی می پردازد و سیستم ارزیابی گام به گام جندا 



ارائه می شود. این فصل ها شامل ارزیابی پوسچر، تعادل و راه رفتن، ارزیابی الگوهای حرکتی جندا، تست طول 
عضالنی و بررسی بافت نرم می باشند. 

بخش سوم رویکرد جندا را در مورد درمان سندرم های اسکلتی عضالنی ارائه می کند. فصل ها شامل 
نرمال کردن ساختارهای محیطی، بازگرداندن باالنس عضالنی و تمرینات سنسوری- موتور می باشند. هر 

فصل دارای تصاویر متعدد و تکنیک های ارزیابی و درمان مرتبط با توضیحات کافی می باشد. 
نهایتًا بخش چهارم تجمیع تئوری ها، شواهد و کاربردهای پراکتیکال با هم برای به کار بردن رویکرد 
جندا در مناطق خاص بدن است. این مورد به پزشکان کمک می کند که به راحتی رویکرد جندا را در ارزیابی 
ببرند. هر فصل توصیف کننده  اندام تحتانی به کار  اندام فوقانی، کمر و  و درمان سندرم های درد گردنی، 
به کارگیری پراکتیکال سیستم ارزیابی و درمان جندا )اشاره شده در بخش های دوم و سوم( می باشد. شرایط 
اسکلتی عضالنی ویژه که در کلینیک مشاهده می شوند مانند درد مزمن گردن، درد مزمن کمر، ایمپینجمنت 
شانه و درد قدامی زانو با تاکید بر به کارگیری رویکرد جندا مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. هر فصل با یک 

مطالعه موردی و مقایسه رویکرد جندا با رویکردهای سنتی در درمان نتیجه گیری می شود. 
در نتیجه، الزم به ذکر است که این کتاب تمامی سندرم های ایمباالنس عضالنی را مدنظر قرار نداده 
است. در عوض، اطالعات پراکتیکال، مرتبط و مستندی را در رویکرد سیستماتیک ارائه می کند که به راحتی 

قابل اجرا بوده و به همراه دیگر تکنیک های بالینی مورد استفاده قرار می گیرند. 

فیل پیج
کالر اس. فرانک، 
رابرت الردنر




