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 گفتار پیش
 

 نترلک بازیابی برای دیگران به رساندن یاری به مندهعالق که است افرادی برای حاضر کتاب
 ما: است تقیممس و پیچیدگی بدون فرایند یک عضالنی عصبی بازتوانی. باشندمی خود حرکتی

 ار  جدید حرکتی الگوهای زندگی طول در. دهیممی انجام طبیعی طور به همیشه را عمل این
 که تغییراتی که معناست آن به نای. نماییممی بازیابی را هاآن دیدگی آسیب متعاقب یا آموزیممی
 این مامت. باشدنمی عضالنی عصبی بازتوانی از خارج یابیممی دست هاآن به زندگی طول در

 . دارند تکیه ضالنیع عصبی بازتوانی رفتاری و روانی فیزیولوژیکی، عصبی فرایند همان به تغییرات
 شامل لومع این. باشدمی موعل از شاخه چند سازی یکپارچه مستلزم عضالنی عصبی بازتوانی

 همچنین و تیحرک رفتار و کنترل با مرتبط علوم و رفتاری روانی فیزیولوژیکی، عصبی پزشکی،
 تلفمخ منابع این یهدربار  موجود اطالعات ردآوریگ. است فیزیوتراپی و دستی درمان یهاحوزه

 ویکردر  یک به اطالعات این یهترجم به شروع که زمانی مخصوصا باشد سخت تواندمی علمی
 این یههم سازی یکپارچه و تلفیق کتاب این نگارش اصلی هدف. کنیممی بالینی عملیاتی

 . باشدمی کاربران پسند مورد قالب یک در آن یهارائ و اطالعات
 از پس فرد یک عضالنی عصبی بازتوانی که امکرده مشاهده کلینیک در ردنکارک هاسال طول در

 ضربه چارد افراد بالینی مدیریت به زیادی شباهت عضالنی اسکلتی آسیب یا مفاصل جراحی
 این اب. دارد وجود عضالنی عصبی بازتوانی برای واحدی مدل که بود واضح من برای. دارد مغزی
. یاورمب در متحد و منطقی مدل یک قالب در را هادانسته این  که برد انزم سال پانزده حدود وجود

  .است شده یفصتو حاضر کتاب در عضالنی عصبی بازتوانی برای مشخص مدل این
 زا ترکیبی اطالعات این. است شده استخراج منبع چندین از کتاب این در موجود اطالعات
 از ایهدگستر  حجم فیزیولوژیکی؛ عصبی و دستی یهادرمان پیرامون من شخصی تحقیقات
 15 یهتجرب و من یهسال 23 بالینی یهتجرب شده، معرفی یهاحوزه در شده انجام مطالعات

 عملی و گاهیدانش نیازهای از مرا تجربیات این. باشدمی عضالنی عصبی بازتوانی تدریس در ساله
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گاه حیطه این افراد  فبرطر  هدف: است مشاهده قابل کتاب در موضوع این بازتاب. ساختند آ
 . باشدمی عضالنی عصبی عملیاتی بازتوانی و علم بین موجود خال کردن

 

 کتاب سازماندهی و محتوا
 رویکرد تاهمی شامل حرکتی بازتوانی سازی یکپارچه مفاهیم و هامدل ترینمهم تعیین با کتاب

 فصل)شودمی ازآغ عضالنی اسکلتی سازگاری کد و توانایی و مهارت وحسط در بازتوانی فانکشنال،
 املش هافصل این. کنندمی بحث بازتوانی با مرتبط یهاحیطه یهدربار  بعدی فصول(. اول

 نترلیک ءاجزا از چگونه حرکت اینکه و( دوم فصل حرکتی، کنترل)حرکت سازماندهی چگونگی
 در هاتوانایی این. باشدمی (سوم فصل) آیدمی وجود به شودمی نامیده حرکتی یهاتوانایی که پایه

 و گیرندمی قرار تاثیر تحت عضالنی واسکلتی عضالنی عصبی مختلف یهاموقعیت و شرایط
 ایفا حرکت کنترل در مهمی نقش عمقی حس همچنین. شوندمی تبدیل بازتوانی هدف به بنابراین

 تاثیر حتت مرکزی عصبی دستگاه سیبآ و عضالنی اسکلتی یهاآسیب توسط اغلب و کندمی
 مدت لندب برای حرکتی بازیابی حفظ بازتوانی در دیگر مهم موضوع(. چهارم فصل)گیردمی قرار
 هاآن ردنک یکپارچه یهنحو و سازگاری اصول و حرکتی یادگیری یهدربار  پنجم فصل. باشدمی
 عصبی فیزیولوژی و عضالنی عصبی پذیری شکل یادگیری، نتایج. کندمی بحث بالینی مدیریت در
 اندهیسازم عضالنی اسکلتی یهاآسیب در. گیردمی قرار بحث مورد شش فصل در سازگاری و

 ینا دنبال به حرکت ظهور(. هفتم فصل)بعدی یهاآسیب از پیشگیری برای حرکتی مجدد
 آسیب خیصتش از پس عضالنی عصبی بازتوانی از استفاده دالیل همچنین و حرکتی سازماندهی

 . گرفت خواهد قرار بحث مورد دیدگی
 مهمی وممفه تواندمی وی رفتار و باورها عقاید، شودمی مواجه دیدگی آسیب یک با فرد که زمانی

 وی یهوزانر  یهافعالیت یا خویش بدن از فرد یهاستفاد یهنحو عالوه به. باشد داشته بازیابی در
 ررسیب هشتم فصل در رفتاری و ادراکی فاکتورهای این. دهد قرار آسیب خطر در را او است ممکن

 لهعض درد مثل جراحت و زخم بدون یهادرد کردن ارزیابی با نهم فصل در مبحث این. شوندمی
 ار  موضعی ناتوانی و درد افراد شرایط این در. یابدمی ادامه گردن مزمن درد و فک درد ذوزنقه،

 .  دهندمی توسعه بافتی آسیب یهسابق بدون
 هاآن ردکارک همچنین و سازگاری یادگیری، و حرکتی کنترل فانکشنال، حرکت مفاهیم دهم فصل

 یهنحو یازدهم فصل .نمایدمی کاوش را مرکزی عصبی دستگاه آسیب داری افراد بازتوانی در



 
 

. دهدمی حتوضی را کتاب در شده اشاره کلیدی مفاهیم از استفاده با بازتوانی یهبرنام یهتوسع
 شابهت اصل سیزدهم فصل و حرکتی یهاتوانایی یهاچالش و هاارزیابی از تعدادی دوازدهم فصل
 شده ارائه چهاردهم فصل در کتاب از ایهخالص همچنین .نمایدمی بررسی را عمقی حس برای
 از رخیب. اندهشد گردآوری مختلف منبع چند از کتاب در شده توصیف حرکتی یهاچالش .است

 سالیان طول در. ام نموده استفاده و داده توسعه شخصا را برخی و هستند مطالعات از برگرفته هاآن
-نموده اهدهمش را حرکتی کنترل بازتوانی امر در هارویکرد و متد با متخصص افراد تدریسمتمادی 

 درمانی پروتکل یا دستورالعمل و است ایده کردن فراهم آن هدف که است منبع یک کتاب این. ام
 .باشد کننده کمک و مفید مخاطبان برای که امیدوارم. باشدنمی یبازیاب برای
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 مترجمان سخن

 انسان مانیجس فعالیت میزان کاهش اشینیم زندگی و تکنولوژی پیشرفت معایب ترینمهم از 
 حال رد و صنعتی معجوا در روانی و جسمانی عدیده کالتمش بروز ساز زمینه امر این. باشدمی

 به همچنین و هاانسان زندگی کیفیت بر بدنی فعالیت تاثیر شدن آشکار با. است گشته توسعه
-دهه طی رد عادی؛ زندگی به ترسریع هرچه بازگشت برای ایشان جسمانی سالمت بازیابی منظور

 ازتوانیب یهارویکرد ارائه و طراحی به دنیا برجسته دانشمندان و محققین از بسیاری اخیر یها
 برخورداری ن،بود هزینه کم علت به ورزشی فعالیت بر مبتنی یهاکردروی بین این در. اندهپرداخت

 اقبال مورد رفته رفته ثانویه عواقب و عوارض نداشتن همچنین و بودن تهاجمی غیر خاصیت از
 به فتهیا توسعه کشورهای از بسیار در! داروست ورزش شعار که جایی تا اندهگرفت قرار عمومی
 . است شده تبدیل رویکرد این تئسعه برای دانشمندان و محققان الگوی

 که است دستی یهادرمان و بازتوانی حیطه هبرجست دانشمندان از یکی ارزشمند اثر حاضر کتاب
 این. است ردهک بیان تمرینی یهانمونه ذکر با و ساده زبان به را بازتوانی پیچیده مفاهیم و اصول
 طبمخا باشدیم بازتوانی راهکارهای از نوینی فصل که عضالنی عصبی رویکرد بر تکیه با کتاب

 مغزی تالالتاخ به مبتال افراد سالمندان، ورزشکار، افراد برای انیبازتو  عملی و تئوری مفاهیم با را
 دگیزن و ورزش به  سریع بازگشت منظور به ورزشکار غیر افراد و همچنین و نخاعی ضایعات و

 .نمایدمی یاری عادی

 در موثر فارسی منابع کمبود و ورزشی علوم حیطه در عضالنی عصبی رویکرد اهمیت به توجه با
 سایر و یانمرب دانشجویان، اساتید، اختیار در را آن کتاب این ترجمه با تا شدیم آن بر زمینه این

 دانش ارتقاع راستای در مثبت گامی گرفته انجام تالش ماحصل که امید.دهیم قرار عالقمندان
 . گیرد قرار مخاطبان عملیاتی و تئوری

 ما رب را ترجمه در احتمالی ضعف و نقص ونههرگ شودمی تقاضا عزیزان شما همه از مهربانی با
 .بگذارید میان در ما با را خود نظرات نقطه و بخشیده

 مترجمان – تشکر با
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 قدمهم فصل اول:
 

 ازیابیب راستای در افراد به چگونه فیزیوتراپی و دستی یهادرمان که دهدمی نشان حاضر کتاب
 ستگاهد یهاآسیب عضالنی، عصبی یهاآسیب. نمایدمی کمک شان حرکتی کنترل بهبود و

 صبیع گوناگون تغییرات با عضالنی یاسکلت یهادرد تجربه همچنین و 1(CNS) مرکزی عصبی
 یک یهائار  کتاب این نگارش از هدف. هستند مرتبط افراد حرکتی کنترل در اختالل و عضالنی

 معرض در و دیده آسیب افراد در عضالنی عصبی بازتوانی برای مناسب عملی و تئوری یهزمین
 انکشنال،ف تمرینات که نمایدمی بیان یکاربرد و ساده زبانی با حاضر کتاب. باشدمی آسیب
 حرکات مطلوب کنترل و ریکاوری برای مختلف افراد به چگونه فیزیوتراپی و دستی یهادرمان
 با ورزشی یهاماساژور ورزشی، دهندگان تمرین کتاب این مخاطب جامعه. کندمی کمک ایشان

 تخصصینم ،ها،کایروپرکتیکهاوتراپفیزی پاسچر، یکپارچگی مبحث مدرسان درمانی، رویکرد
 .  باشندمی الکساندر روش مربیان و پیالتس مربیان همچنین و استخوانی یهابیماری

 بازتوانی در فانکشنال رویکرد
 از رهیزپ منظور به. باشدمی کتاب این در بحث مورد اساس و پایه بازتوانی در عملیاتی رویکرد

 اجرای: مداری نیاز فانکشنال حرکت مفهوم از مختصر و واحد تعریف یک به مختلف یهابرداشت
 یحرکت رفتار شامل مجموعه این از هربخش. شخص یک توسط حرکتی تکلیف مجموعه یک

 کلی رطو به و مختلف یهامکان به رفتن نظافت، تغذیه، همچون افراد روزانه یهانیاز با مرتبط
 از برخی. شوندمی شناخته عمومی یهامهارت عنوان تحت که باشدمی دیگر یهروزان حرکت ره

-مثال. دباش فرد هر مخصوص دیگر برخی و باشند مشترک افراد بین حدی تا است ممکن حرکات

 حتت که فرد هر شغلی و ورزشی یهافعالیت جسمانی، یهاعادت از عبارتند دست این از ییها
 نیس،ت بازی تواندمی شخص یک فانکشنال مجموعه. شوندمی شناخته ویژه یهامهارت عنوان

 خصیش که زمانی. باشد دست این از مشابهی یهانمونه و پیانو نواختن یا و یوگا دیگر فرد در
 حرکات از قسمتی به مرکزی عصبی تگاهدس در حرکت آن گیردمی یاد را جدیدی مهارت یا حرکت

                                                            
1.  Central neural system 
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 رکتیح تکالیف از خارج که حرکاتی. گرددمی تبدیل وی رفتار به نتیجه در و وی اجرای یهآماد
 (.1.1تصویر)نامیممی ویژه یهاعملکرد عنوان تحت کتاب این در را دارند قرار شخص یک عادی

 معرض در یا دیده آسیب فرد یک به کمک فرایند عنوان تحت حاضر کتاب در فانکشنال بازتوانی
 تعریف فرد مانه توسط انجام قابل حرکات وسیله به حرکتی ظرفیت حداکثر بازیابی برای آسیب

 مواجه دندوی و رفتن راه در مشکالتی با که زانو ناحیه در حرکتی فقر با شخصی در لذا،. شودمی
 چه چنان. باشد پله از باالرفتن و پریدن دویدن، رفتن، راه شامل ترتیب به تواندمی بازتوانی است،

 برنامه از یبخش باید نیز ورزشی رشته این به مربوط یهافعالیت باشد، باز تنیس یک فرد این
 فرد قبلی اتتجربی از خارج تکالیف و حرکتی الگوهای بازسازی چنانچه نتیجه، در. باشد بازتوانی

 آسیب با یستن بازیکن یک در مثال، برای. داشت خواهد کمتری اثربخشی ازتوانیب پروسه باشد،
 پرس تمرین زا استفاده یا فوتبال بازیکن یک همچون بازتوانی تمرینات شروع پا ناحیه در دیدگی

 بازتوانی ،خاص فرد این برای(. دوم فصل در توضیح) داشت خواهد کمتری اثربخشی باشگاه در پا
 

 انکشنالف بازتوانی یک است، عالقمند یوگا ورزش به و بردمی رنج درد کمر از که شخصی برای
 از خیبر  شامل تواندمی که باشدمی (عمومی یهامهارت) فانکشنال یهافعالیت شامل مناسب

 بازتوانی رویکرد(. خاص یهامهارت) باشد نیز شوندمی انجام ایستاده پاسچر در که یوگا مریناتت
 اغلب حرکتی بازتوانی وجود این با. است اضافی عضالنی تنش کردن تجویز فرد این برای نامناسب

 دستگاه با یقدرت تمرینات یا و تنه تقویت مرکزی، ثبات تمرینات مثل خاصی یهاعملکرد شامل
 ستند؟ه موثر افراد عملکرد بازیابی بر چگونه تمرینات این که اینجاست سوال حال. باشدمی

 مجموعه فانکشنال

 

ی عمومیهامهارت  

 

ی اختصاصیهامهارت  

 

 فوق فانکشنال

 

 دیگر مثال رد. بود خواهد رتموثر  بسیار تنیس ورزش مخصوص تکالیف کردن ترکیب وسیله به


