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 مقدمه

 

زیباییبنام خداوند دوستدار   
  

 اصلی هدف به برای رسیدن که است ماساژ علمی و صحیح رسم و راه مینمائید، مالحظه حاضر کتاب در آنچه

 .رود می کار به جسمی و روحی های درگیری رفع و آرامش یعنی آن

 قرار تائید مورد ای وحرفه فنی کل اداره در که ماساژ کاربر استاندارد به استناد با مذکور هدف به رسیدن برای

 .است شده آورده اینجا در نیز موردنظراستاندارد مطالب تمام و درآمده نظم به مطالب است گرفته

 در مطلب ومهمترین اولین عنوان به باشد می ماساژ آموزش بخش مهمترین که دست فشار در ماساژ اهمیت

 استفاده مورد و تنظیم آن براساس ماساژ های تکنیک و اصول ترتیب بدین است گرفته قرار بررسی مورد دانشنامه

 .گیرد می قرار

 صورت به و است گرفته قرار موردتوجه در ماساژ خطر عوامل همچنین و ماساژگر کار بر موثر عوامل و علل بررسی

ارگونومی  و بیومکانیک اصول رعایت و مناسب آوردن محیطی فراهم با توجه به اینکه شده. داده آموزش علمی

در این زمینه مطالب علمی از کتب معتبر جمع آوری  است برخوردار خاصی اهمیت از ماساژ مراجعین برای نیز

 کتب و معتبر منابع از علمی مطالب گردآوری و ماساژ بحث در جدید و بروز مطالب از استفاده .گردیده است

 .است نموده کتاب این ماساژ آموزش در بزرگی کمک ماساژ اساتید

 حرفه این روش ترین علمی از که نماید می کمک باشد مند عالقه ماساژ حرفه به که فردی هر برای کتاب این

 .درآورد اجرا مرحله به کارآیی بهترین با و بیاموزد را

 خطرات حرفه، این علمی نکات به توجه همچنین و کار ضمن قوانین و اصول رعایت با کار ایمنی نکات به توجه

  .رساند می حداقل به را ماساژ حرفه های آسیب و

 .ماساژ حرفه کارآموزان روزافزون پیشرفت امید به

  www.sparsmassage.irنوروزی مرجان

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sparsmassage.ir/
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 فصل اول
 

 ایمنی در محیط ماساژ بهداشت و
 : کلیات

بایستی در مورد   لذا برای انجام عملکرد ماساژباشد. انجام هر پروسیژر ماساژ مستلزم رعایت نکات بهداشتی می

. همچنین برای انجام ماساژ چگونگی استفاده صحیح از ابزار عمومی اطالعات کافی داشته باشیم بهداشت فردی و

 ها ضروری است.های ماساژ و رعایت نکات بهداشتی در جلوگیری از بیماریو روغن

و تجهیزات و  جلسه ماساژ بستگی به استفاده صحیح از ابزارمهارت شخص ماساژ دهنده برای حضور در یک 

های اولیه در پیشگیری از عوارض بیماری و جلوگیری از وخامت درد مواد مصرفی دارد. همچنین نحوه انجام کمک

 . باشدیا جراحت ایجاد شده نیز بسیار ضروری می

یت ن هماهنگی و ارتقا وضعآ رین هدفمهمتهای سازمان ملل است که سازمان بهداشت جهانی یکی ازآژانس

: یک حالت آسودگی جسمی سالمتی عبارتند از. بر طبق تعریف این سازمان بهداشت عمومی در سطح جهان است

ها امری است اساسی برای دستیابی شود. سالمتی انسانروانی اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمی

 ها وابسته است. ترین میزان همکاری بین مردم و دولتبه صلح و امنیت که به باال

طوالنی کردن عمر متوسط بشر و بهبود سالمت جسمی روانی و ها بهداشت علم و روش پیشگیری از بیماری

 اجتماعی است. 

 

 است. تامین شرایط الزم جهت ایجاد رفاه اجتماعی افراد: هدف بهداشت

 باشد:میرعایت بهداشت دارای سه سطح پیشگیری  

 : 1پیشگیری نوع 

تر رفتن قدرت جسمی و روانی در نتیجه سالمباشد که موجب باال اقداماتی برای جلوگیری از بروز بیماری می 

ای و مرتب ه صحیح و انجام واکسیناسیون دورهشود. برای رسیدن به این هدف رعایت تغذیشدن محیط زندگی می

. همچنین مبارزه با آلودگی هوا و مصرف نکردن دخانیات لزامی استهای دارویی مناسب اهمچنین مصرف مکمل

 باشد. در شمار این نوع از پیشگیری می

 :2پیشگیری نوع 

 تشخیص بیماری و درمان به موقع و مناسب جهت جلوگیری از ناتوانی و سرایت به افراد سالم بسیار مهم است.

 :3پیشگیری نوع 

ناتوانی کامل با انجام اعمالی مانند فیزیوتراپی در موارد مشکالت بینایی و متوقف کردن بیماری و جلوگیری از 

های های مزمن عضالت اسکلتی استفاده از ماساژ و ورزششنوایی استفاده از سمعک و عینک و در موارد آسیب

 باشد.مخصوص می
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 انواع بهداشت:
 بهداشت فردی:

و پاکیزه نگهداشتن اعضاء بدن برای رسیدن به سالمت ها و اصول جهت پیشگیری از بروز انواع بیماری روش

 باشد. فردی می

 بهداشت عمومی:

 همان علم و هنر پیشگیری از بیماری و افزایش سطح سالمت جسمی روانی افراد است.

 بهداشت روانی:

روانی و نها در کنترل بیماری آها و حاالت روحی های شخصی انسانی روانی و ویژگیهای علل بیماریبا بررس

 مالیمات روحی را در کنترل داشت.توان میزان استرس و ناجلوگیری از ایجاد اختالالت روحی می

 ای:بهداشت حرفه

ها توسط عوامل فیزیکی با شناسایی و ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار از بروز عوارض و بیماری

 ی نمود.توان جلوگیرشیمیایی و بیولوژیکی ارگونومیکی می

 بهداشت جنسی:

ز دقت داشتن آن در برخورداری ارعایت نظافت نواحی تناسلی در هر دو جنس و همچنین تمیز و خشک نگه

جلوگیری از عود بیماری تناسلی گونه تغییر رنگ و بو در این اندام کمک بسزایی در الزم برای کنترل مشاهده هر

 .نمایداسیدی نیز در بهداشت آن کمک می phنماید. استفاده صحیح از مواد شوینده می

 بهداشت غذایی:

ای از بهداشت عمومی است که پیشگیری از آلودگی غذایی و گسترش بیماری و همچنین جلوگیری از شاخه

 نماید.و در مورد تهیه نگهداری و مصرف مواد غذایی توصیه می کندمسمومیت غذایی را بررسی می

 بهداشت محیط:
های ناشی توان از بروز عوارض بیماریها میجوی و آب و هوای مناسب و کنترل و تفکیک زبالهبا رعایت موارد 

های ی با طول موجیهمینطور نورها وهای جوی از آن جلوگیری نمود. در رابطه با وجود عوامل صوتی و اشعه

طانی می شوند با های سرنتیکی و تولید سلولژ های پوستی و حتی تغییراتبیماری ی که موجبعواملمتفاوت و 

 باشد.رعایت بهداشت محیط قابل کنترل می

 بهداشت ماساژگر و ماساژگیرنده:
اژگری میداند برای برقراری ارتباط موثر اولین اقدام رعایت بهداشت شخصی و بهداشت کار میباشد. در هر ماس

خوشبو استفاده گردد . مصرف  رعایت بهداشت شخصی بایستی از شوینده ها ی مناسب برای نظافت دستها و بدن

کننده بدن و همینطور مام زیر بغل از ضروریات است و همچنین کوتاه نگهداشتن  ناخن و موهای زائد نیز نشانه 

 بهداشت شخصی است 



4 

 

ویزیت دوره ای پزشک عمومی نیز مفید میباشد تا ایمنی بدن باالتر رود و با مصرف مکملهای داروئی به تقویت 

 کمک مینماید.شما نیروی جسمانی 

 بهداشت محیط کار:
شوینده دست بایستی از ضد عفونی کننده وسیع الطیف برای دست و  مصرفقبل و بعداز هر ماساژ پس از 

با این روش سطح اثر میکروبها و مواد الرژن و میکرو ارگانیسمهای موجود در محیط به  سطوح  استفاده نمود.

 حداقل میرسدو بهداشت محیط کار نیز رعایت خواهد شد.

 وسایل و ابزار ماساژ در محیط عاری از میکرب قرار ندارند بنابراین بهترین روش کنترل عفونت محیط ماساژ

وح  و نظافت روزانه محیط میباشد .در صورتیکه از پتو یا حوله برای مراجعین استفاده از ضدعفونی کننده های سط

استفاده میگردد پس از هر با ر مصرف از اتوکالو یا شستشو با مواد ضدعفونی کننده استفاده نمایید. همواره 

شما خواخهد  پاکیزگی نمایی از روح و جسم پاک شما در ارتباط گیری و اعتماد بیشتر مراجعین به مکان ماساژ

 بود. بنابراین به این موضوع توجه بسزایی داشته باشید.

بطور کامل  2شناخت بیماریها میتواند در ورود عوامل بیماریزا به محیط ماساژشما کمک نماید.که در بخش 

برایتان توضیح داده خواهد شد. پرکردن فرم ورود مشتری یکی دیگر از موارد کنترل عفونت در محیط ماساژ 

باشد. توجه به مطالب ثبت شده در فرم مشتری و در صورت لزوم دریافت نسخه پزشک برای موارد خاص می

مشاهده مناطق ماساژ ممنوعیت دار ماساژ میتواند از خطر احتمالی عود بیماری در مراجعه کننده جلوگیری نماید. 

م، زگیل، التهابات پوستی و چرک و دیدن موارد مشکوکی مانند جوش ،پوسته پوسته شدن، تغییر رنگ پوست، زخ

بر روی منافذ پوستی میتواند دلیل موثقی برای وجود میکروارگانیسمهای بیماریزا در بدن شخص مراجعه کننده 

 باشد .

مصرف ضد عفونی کننده پس از تماس با بدن مراجعه کننده ماساژگر را از انتقال عوامل بیماری کنترل مینماید 

منتفی مینماید . و سپس شستشو با مواد صابونی و مجددا از ضد عفونی کننده میتواند راه و نگرانی مبتال شدن را 

 مناسب کنترل موارد عفونی و میکروبی  باشد.

 کنترل بهداشتی مراکز ماساژ توسط بازرسین بهداشت بهترین شرایط برای کنترل عفونت را ایجاد مینماید.

 

 عوامل زیان آور محیط کار )فیزیکی، شیمیایی  و بیولوژی ( ونقش آن ها در بروز حوادث و بیماری ها 
 

 های شیمیایی ایمنی در برا بر آلودگی
های مختلف مطرح بوده است اما در قرن بیستم با پیشرفت تکنولوژی در حرفههای قدیم از زمان :ایبهداشت حرفه

عنوان هنحوی که امروزه به ب ،ها و سوانح ناشی از صنعت خالصه شددر بیماری عمدتاًو صنعتی شدن جهان این علم 

نفر  7طبق آمار بدست آمده در ایران نیز در هر دقیقه  .شودجهان صنعتی محسوب می دومین علل مرگ و میر در
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کاهش عوارض  ای در پیشگیری وشوند. با توجه به این موضوع اهمیت آموزش بهداشت حرفهدچار سانحه می

 .رسدنظر میهها و سوانح محیط کار بسیار مهم بفردی اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری

های ناشی از عوامل شیمیایی محیط کار و اقدامات احتیاطی جهت ای به بیماریاشارهطور مختصر در زیر به

 نماییم.میپیشگیری از عوارض ناشی از آنها 

 

 های ناشی از عوامل شیمیایی بیماری
 :شوندمی بندیطبقهسوانح بر حسب راه ورود به بدن انسان به سه دسته وها این بیماری

های دستگاه گوارشی که با ورود مواد شیمیایی از راه دهان مثل سیانورها، ارسنیک، فسفر، اسیدها الف( بیماری

  .شودو غیر ایجاد می

 های ریوی معروف است.اشی از گردوغبار که به پنو موکونیوزها،یا بیماریدستگاه تنفس نهای ب( بیماری

  .تی ان تی و غیره، فنل ،های پوستی مانند جذب تترا اتیل سربج( بیماری

 

 :اقدامات احتیاطی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی در محل کار

 و نحوه پیشگیری از این خطرات اهمیت زیادی دارد. آگاهی شما از خطرات ناشی از مواد شیمیایی -1

گیری اقدامات احتیاطی در هنگام کار با آنها برچسب روی شیمیایی و به کاربرای آگاهی از خطرات مواد  -2

 موادشیمیایی و برگه اطالعات ایمنی و بهداشتی این مواد را مطالعه کنید.

شیمیایی توجه کنید و آنها را به های موادر چسبشده ب ها نکات احتیاطی ذکرها توصیهالعملبه دستور -3

 کار گیرید.

 ؟ استفاده کردکمتری دارند  تر هستند و خطربررسی کنید که آیا امکان دارد بتوان از موادی که ایمن -4

های محل کار خود را همیشه منظم و مرتب نمایید و محل نگهداری ظروف مواد شیمیایی با برچسب -5

 ص باشد.مناسب و قابل رویت مشخ

 مواد شیمیایی فرار و قابل اشتعال را تفکیک نموده و دور از میزکار خود قرار دهید. -6

 استفاده کنید.آلودگی هوا از اقدامات کنترلی موجود مثل تهویه و ... که برای کنترل  -7

 هرگونه نقص و اختالل در سیستم تهویه تجهیزات حفاظت فردی و غیره را سریعاً گزارش کنید. -8

ها و ...( استفاده کنید و آنها را در های تنفسی و دیگر تجهیزات حفاظتی خود ) مثل دستکشاز ماسک  -9

 یک محل تمیز نگهداری کنید.

ها و ...( را تمیز نگهداشته و مطمئن باشید که برای ها و دستکشحفاظتی خود ) مثل ماسکتجهیزات  -10

 شما اندازه و متناسب هستند.

 وجود دارند از خوردن و استعمال دخانیات خودداری کنید. هایی که مواد شیمیاییدر مکان -11
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درب ظروف مواد شیمیایی را محکم  .ضروری مواد شیمیایی خودداری کنیداستفاده بیش از حد و غیراز   -12

 شدن آنها در فضا جلوگیری کنید.  ببندید تا از تبخیر و رها

 .کنیدها آغشته به مواد شیمیایی را از اطراف محل کار جمع آوری پارچه ها و کهنه -13

االمکان از تماس پوستی با هر نوع ماده شیمیایی خودداری کنید و از تجهیزات حفاظتی مثل حتی  -14

 . و ... استفاده کنیددستکش عینک و پیشبند 

های دیگر از روی ها وآلودگیگبنزین و ... ( برای تمیز کردن رن ،هیچ گاه از مواد شیمیایی ) مثل تینر  -15

 پوستتان استفاده نکنید.

توانید از تهویه طبیعی برای کنترل بخارات مواد شیمیایی در برخی موارد با باز کردن درب پنجره می  -16

 استفاده کنید.

 عمل آورید.های به محیط کار و نگهداری مواد شیمیایی ممانعت باز ورود افراد متفرقه و غیرحرفه  -17

 طور کامل بشویید.هسیگار کشیدن و ... دستهایتان را ب ،پس از کار با مواد شیمیایی و قبل از خوردن  -18

جوشکاری  ،هایی مثل حرارت دهیهایی که مواد شیمیایی حاوی کلر وجود دارد از انجام فعالیتدر محل  -19

 .العاده سمی منتشر خواهد شدداری کنید چرا که گازهای فوق. خودو ..

چرا که با این کار اعضای خانواده خود را نیز در  ،ه لباس کار خود را برای شستشو به خانه نبریدهیچگا  -20

 .دهیدهای محیط کار قرار میمعرض آلودگی

 
 روش های تنظیم نور ،دما ، تهویه ، عایق بندی و طراحی چیدمان محیط کار 

جهت گیری بنا نسبت   <   کم انرژی    >*اولین نکته برای استفاده مناسب از نور خورشید در  ساختمان های 

   به نور خورشید است. 

غربی و ابعاد پنجره های ساختمان نیز نقش تعیین کنند های در -*کشیدگی ساختمان در جهت شرقی  

 استفاده از نور طبیعی دارند. 

استرس و افزایش ارامش موثر باشد.برای دیوارها نیز می تواند در کاهش *استفاده از رنگ روشن   

 *استفاده از پرده در مقابل پنجره ها باعث کاهش ورود نور به داخل ساختمان خواهد شد. 

*بهتراست از در، در طول روز به ویژه در ساختمان های اداری کمتر استفاده شود و یا از پرده های کرکره ای 

شود تا نور کافی تامین گردد.استفاده   

  در ادامه به نکاتی در رابطه با چیدمان مناسب در سالنهای ماساژ خواهیم پرداخت :
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:ماساژاتاق   

تخت استفاده از پنجره های سقفی و قرار گرفتن  ماساژ*بهترین روش برای استفاده از نور طبیعی در اتاقهای 

در زیر آن است و بدین ترتیب نور کافی فراهم خواهد شد.  ماساژ  

از به سمت شمال قرار داد و در قسمت رو به جنوب را*برای جلوگیری از تابش شدید خورشید می توان نورگیر 

 نورهای ابی و سبز با طیف پایین استفاده نمود.

 اتاق های اداری:

ز نظر طراحی داخلی تقسیم کرد:ساختمان های اداری را می توان به دو دسته اصلی ا  

مناسب ماساژالف( ساختمان با پارتیشن ثابت )دیوار(  

غربی این امکان را فراهم می کند تا اتاق های اداری را به گونه ای  -*کشیدگی ساختمان در جهت شرقی

 ز نورطبیعیطراحی نمودکه ضلع بزرگتر در جهت شرق به غرب قرار گیرد و امکان استفاده حداکثری ا

 فراهم شود.

در جهت موازی با پنجره ها، نور کافی را فراهم خواهد کرد. کتابخانه ها و کمدها باید تختها*قرار گرفتن  

دیوار مقابل به پنجره قرار گیرند تا مانع ورود نور نشوند.کنار  

.گذار باشد تاثیر طبیعی *استفاده از پنجره های قدی و افزایش ارتفاع سقف می تواند در افزایش نورورودی   

مناسب ماساژ ب( ساختمان با پارتیشن متحرك   

*در ساختمان هایی که به صورت پارتیشنی طراحی می شوند، برای استفاده از نور طبیعی و تهویه بهتر است 

پارتیشن ها کوتاه باشند. البته این نوع طراحی مشکالتی مانند آلودگی های صوتی را به همراه خواهد 

اشت. د  

پارتیشن ها به صورت موازی می تواند باعث افزایش استفاده از نور طبیعی گردد.*طراحی   

طراحی پاسیو و نورگیرهای سقف می توانند مفید  ،از نور محروم خواهند بودکه * در فضاهای میانی ساختمان  

 باشند. 

 شتر موثر است.رامش بیآن برای ویه فضای ماساژ و رنگ انرژی بخش آاستفاده از منابع گیاهی جهت ته*

  :سالنهای ماساژ در نور و دما و طراحی انرژی تنظیم راهکارهای

 درصدی انرژی 30و صرفه جوئی  الکترنیکی نوع با مغناطیسی تنظیم کننده  تعویض-1

 اداری ساختمان یک برای مرکزی کنترل فرض با روشنایی هوشمندسازی-2
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 مرکزی تابلو بدون دستشویی و راهرو در حضور حسگر نصب-3

 اداری ساعات در اتوماسیون و افزاری نرم سیستم طریق از آنها کنترل و کامپیوترها تنظیم -4

 وات 23 مصرف کم با وات 100 ای رشتههای  المپ تعویض-5

 وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب مانند اسپلیت های تهویه کننده هوا و یا هواسازاستفاده از  -6

 سنگ یا سرامیک برای کف کم خطر و قابلیت نظافت سریعتر را دارد.استفاده از کفپوشهای  -7

 ترجیحا دارای پایه رگالژ دار.  180*70تفاده از تخت ماساژ استاندارد با اندازه اس -8

 برای مواد پارچه ای استفاده از دستگاه گرمکن حوله و دستگاه اتوکالو -9

 ف سطوح و دست.استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده وسیع الطی-10

 بررسی انواع چیدمان وسایل در کاهش مصرف روشنایی با بهره گیری بهینه از تابش خورشیدی

*اولین نکته برای استفاده مناسب از نور خورشید در  ساختمان های                 جهت گیری بنا نسبت به نور خورشید 

   است. 

 *کشیدگی ساختمان در جهت شرقی- غربی و ابعاد پنجره های ساختمان نیز نقش تعیین کنند های در

 استفاده از نور طبیعی دارند. 

 *استفاده از رنگ روشن برای دیوارها نیز می تواند در کاهش استفاده از انرژی برق برای روشنایی موثر باشد.

 *استفاده از پرده در مقابل پنجره ها باعث کاهش ورود نور به داخل ساختمان خواهد شد. 

*بهتراست از در، در طول روز به ویژه در ساختمان های اداری کمتر استفاده شود و یا از پرده های کرکره ای استفاده 

 شود تا نور کافی تامین گردد.

  

:ساختمان اداری • در ادامه به نکاتی در رابطه با چیدمان مناسب در ساختما نهای مسکونی و اداری خواهیم پرداخت  

 اتاق جلسات:

*بهترین روش برای استفاده از نور طبیعی در اتاقهای جلسات استفاده از پنجره های سقفی و قرار گرفتن میزکنفرانس 

 در زیر آن است و بدین ترتیب نور کافی فراهم خواهد شد. 

*برای جلوگیری از تابش شدید خورشید می توان نورگیر به سمت شمال قرار داد و در قسمت رو به جنوب نورگیر از 

 کلکتورهای خورشیدی استفاده کرد.

 اتاق های اداری:

 ساختمان های اداری را می توان به دو دسته اصلی از نظر طراحی داخلی تقسیم کرد:

 الف( ساختمان اداری با پارتیشن ثابت )دیوار(

*کشیدگی ساختمان در جهت شرقی- غربی این امکان را فراهم می کند تا اتاق های اداری را به گونه ای طراحی نمودکه ضلع بزرگتر در جهت شرق به غرب قرار گیرد و امکان استفاده حداکثری از نورطبیعی فراهم شود.

 

 *قرار گرفتن میزها در جهت موازی با پنجره ها، نور کافی را فراهم خواهد کرد. کتابخانه ها و کمدها باید بر روی دیوار مقابل به پنجره قرار گیرند تا مانع ورود نور نشوند.

 

 *است اده از پن ره های قدی و افزایش ارت اع سقف می تواند در افزایش نورورودی تاثیر گذار باشد ب( ساختمان اداری با پارتیشن متحرك

 

 
 عوامل آتش زا در محیط کار و روش های است اده از خاموش کننده های دستی 

گاهی وقت ها، خطاهای کوچک و قابل پیشگیری، عواقب خطرناک و جبران ناپذیری در پی دارند. یکی از 

 .استمحل کار همین خطاهای کوچک اما خطرناک، سهل انگاری در استفاده صحیح از وسایل گازسوز یا برقی در 

 تمام شود.افراد این سهل انگاری ممکن است به قیمت جان 

 

 توصیه های ایمنی هنگام آتش سوزیمهمترین نکات و 

اگر می خواهید مهم ترین عوامل موثر در آتش سوزی های را بشناسید و از آنها پیشگیری کنید، خواندن این  

 .توصیه ها می تواند کمک تان کند

 وسایل گرمازا-1

های برقی،  نزدیک بخاری مانند حوله وملحفه  گرم شدن تدریجی لوازم چوبی، پالستیکی یا حتی پارچه ای

 .است تش سوزیگازی یا شومینه و آتش گرفتن آنها در اثر گرمای زیاد، یکی دیگر از عوامل موثر در آ

 لوازم برقی  -2
محل کار مانند کامپیوتر، پرینتر ا از بین رفته است با وسایل تماس سیم و کابل های لوازم برقی که روکش آنه

 .استفاده نادرست از برخی از وسایل برقی، عامل بعدی است وفکس و

 شمع -3

قتی آنها را در اتاق شمع های در حال سوختن، شاید در نگاه اول زیبا به نظر برسند ولی حقیقت این است که و

 .یا کنار لوازم قابل اشتعال قرار می دهید، قابلیت ایجاد آتش در آنها پدید می آید ماساژ
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 آبگرمکن-4
کمبود هوای تازه در اطراف آبگرمکن و در نتیجه گرم شدن هوای محیط و آتش گرفتن مواد قابل اشتعال و 

 می باشد. وسایل نزدیک آبگرمکن

 
 است اده از خاموش کننده های دستی

در تمام دنیا بر حسب ماهیت مواد سوختنی تقسیم بندی انواع آتش وجود دارد در آمریکا و ژاپن توسط مراجع 

تقسیم   A,B,C,D,Eتقسیم شده و در اروپا و در استرالیا به پنج دسته   A,B,C,Dدسته  4رسمی حریق به 

 می شود.
مواد جامدی هستند که خاکستر بجا می گذارد که دارای ترکیبات آلی و مصنوعی   Aدر همه تقسیم ها گروه 

 مثل کاغذ ، پارچه ، چوب ، پالستیک و امثال آن می باشد.

 کار با برچسب مثلث سبز نشان داده می شود.

مبتی بر دسته مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال است . مواد نفتی و روغنهای نباتی این خاموش کننده   Bگروه 

 خفه کردن است . با برچسب مربع قرمز نشان داده می شود. 

شامل فلزات قابل اشتعال است و حریق، ناشی از سوختن فلزاتی است که سریعا اکسید می شوند  Dگروه 

 مثل:منیزیم، سدیم و پتاسیم که با ستاره زرد نشان داده می شود.

از می شوند و با عالمت مربع آبی رنگ نشان داده می شوند. که که شامل گازها یا مایعاتی که تبدیل به گ Cگروه 

 با روش خفه کردن وسد کردن نشت گاز حریق خاموش می گردد.

مربوط به حریقهای الکتریکی که اروپایی ها آن را مطرح کردند و شامل کابلهای برق، تابلو برق یا وسایل  Eگروه 

نشان داده می شود. و با روش خفه کردن حریق وقطع  Eین برقی وسیستم کامپیوتری می شود. فقط با حرف مب

 برق با گاز خاموش سازی انجام می گیرد.

 

 روشهای خاموش کردن حریق
 با رقیق کردن مواد سوختنی مایع و جابجایی مواد سوختنی انجام می شود. –حذف مواد سوختنی -1

 معموال با آب انجام می گیرد. –سرد کردن  -2

 با پتوی خیس وشن و ماسه کنترل می شود. –خفه کردن -3

 خاموش کردن با جوش شیرین که گران است. –کنترل واکنشهای زنجیره ای -4

 که استفاده عمومی دارد  و بصورت جارویی پاشیده می شود.  A,B,Cبرای گروه  –خاموش کننده پودر گاز -5

 استفاده می شود. D گروه برای گروه فلزات قابل اشتعال –خاموش کننده پودر خشک -6

سپس ،بی بو، غیر رسمی وسنگین تر از هوا وغیر هادی الکتریسیته است که اول خفه می کند  -CO2گاز -7

 اکسیژن را رقیق کرده و بعد آنرا سرد مینماید.
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است و با همان روش مصرف برای محدوده های کوچک استفاده می   co2مصرف گاز4/1مصرف  -گاز هالن-8

 گردد.

 

 نام گروه محتوای کپسول  حرف مبین  هدف 

 A آب A جامدات معمولی 

 A,B کف B مایعات 

 A,B,C,D پودر C گازها 

 A,B,E دی اکسید کربن D فلزات واکنش زا 

 A,B,C,E مایع بخار شونده E تجهیزات الکتریکی

 A,B,E هالون F روغن ها

 
 های اولیه:کمک
 :اولیه هایکمک تعریف

 یا مصدوم وضعیت تشدید از جلوگیری یا و جان مصدوم نجات جهت که را ایاولیه اقدامات و هامراقبت مجموعه

 اولیه هایشود، کمکمی انجام دیده آموزش افراد توسط درمانی مراکز به او تحویل و رساندن قبل از تا بیمار

 .نامندمی

 
 :اولیه هایکمک اهداف

 آنان مرگ از جلوگیری و بیماران یا مصدومین جان نجات -1

 مصدوم اضطراب و رنج و درد کردن کم -2

 بیماری یا مصدومیت از ناشی عوارض کاهش یا جلوگیری -3

 بیماران و دیدگان آسیب بهبودی به کمک -4

 

 حوادث با برخورد در کلی اصول

 احتمالی مخاطرات کردن برطرف و آسیب صحنه رزیابیا -1 

 واگیر هایبیماری و عفونت مقابل در مصدوم و خود از محافظت -2

 ( تریاژ یا بندی اولویت ) مصدومین در تقدم رعایت -3

 او ثانویه و اولیه ارزیابی و مصدوم اعتماد جلب -4

 او مصدومیت تناسب به مصدوم برای اولیه هایکمک به اقدام -5

 ضرورت برای مگر بیمار یا مصدوم جابجایی عدم -6
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 نیاز صورت در کمک خواست در -7

 

 امدادگران خصوصیات

 اولیه هایکمک امر در کافی مهارت و دانش داشتن -1

 خویش احساسات کنترل در توانایی و خونسردی حفظ -2

 الزم اقدامات انجام و ضایعات تشخیص در عمل سرعت داشتن -3

 رسانی کمک اقدامات در عمل ابتکار و خالقیت توان داشتن -4

 همنوع به خدمت انگیزة داشتن -5

 خلقی خوش و ظاهری آراستگی داشتن -6

 امانتداری و ایحرفه اخالق خصوصیت بودن دارا -7

 رسانی کمک راه بهترین انتخاب در گیریتصمیم قدرت داشتن -8

 وظایف انجام در نفس به اعتماد از برخورداری  -9

 مراتب سلسله و کار حین در مقررات رعایت لزوم به داشتن اعتقاد -10

 
 امدادگران وظایف

 موقعیت دقیق ارزیابی و صحنه کنترل -1

 مصدومین بندی اولویت -2

 افراد دیگر و مصدوم خود، از محافظت -3

 مصدوم دقیق ارزیابی -4

 مصدوم روانی حمایت و اولیه هایکمک ارائه -5

 مصدوم انتقال و جابجایی ضرورت صورت در -6

 مشاهدات و اقدامات از گزارش تهیه -7

 هابیماری و هاعفونت شیوع و انتقال از جلوگیری -8

 مصدومیت با مرتبط زاید مواد و وسایل آوری جمع -9

 
 بیمار ارزیابی

 و محل حیاتی، عالئم کنترل هوشیاری، میزان نظر از بیمار یا مصدوم وضعیت بررسی بیمار، ارزیابی از منظور

 ساعات یا دقایق برای مصدوم وضعیت روند ارزیابی این در همچنین. باشدمی او به شده وارد هایآسیب میزان

 .شودمی بینیپیش بعد
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 پیوسته طور به درمانی مرکز به بیمار رساندن یا بهبودی زمان تا که بوده مستمر اقدام یک ارزیابی، است ذکر قابل

 : نمود توجه زیر نکات به توانمی مصدوم ارزیابی از قبل گیرد.می صورت لمس یا و مشاهده از طریق

 مصدوم وضعیت و آسیب صحنة مشاهدة -1

 بودن هوشیار صورت در مصدوم هایگفته-2

 بیمار پزشکی سوابق و آمده پیش وضعیت با رابطه در شاهدان هایگفته-3

 انجام اولیه ارزیابی ابتدا دیده غیرهوشیار، آسیب برای. باشدمی ثانویه و اولیه مرحلة دو شامل مصدوم ارزیابی

 :مراحل زیراست شامل ترتیب به که گیردمی

 هوشیاری وضعیت تشخیص -1

 صورت در و نموده کنترل را هوشیاری فرد میزان مصدوم هایشانه به زدن ضربه و کردن صدا با مرحله این در

 .شود اقدام بعد مرحلة دهی پاسخ عدم

 کمک درخواست -2

 سریعاً باید اطرافیان یا خود توسط تر،پیشرفته هایکمک خواست در و اورژانس مرکز با تماس جهت مرحله این در

 .گردد اقدام

 تنفس کنترل -3

 از لباس زدن کنار ضمن ابتدا در که پذیرد صورت ثانیه 10 از کمتر بایست می مجموعاً مرحله این زمان مدت

 یا وجود تشخیص به اقدام شکم و سینه قفسة حرکات مشاهدة با کوتاه توقف لحظه چند طی مصدوم، روی سینه

ریکاوری حالت  در را او دارد طبیعی تنفس بیهوش فرد دادید تشخیص که صورتی در. نمایید وجود تنفس عدم

 Recovery) مجرای داخل تهوع مواد استفراغ، صورت در و مانده باز او تنفسی راه همچنان تا قرار دهید بهتر

position)نشود تنفسی. 

 شود. اقدام بعد بریده مرحلة هایتنفسیا  غیرطبیعی تنفس داشتن یا تنفس وجود عدم تشخیص صورت در

  CABاقدامات  انجام -4

 
 Circulation (C) خون گردش م دد برقراری (الف

 وی سینة قفسة دقیق مشاهدة از پس و دهدنمی پاسخ شما لمسی و صوتی تحریکات به که بیهوشی فرد برای

 ماساژ بالفاصله بایستمی ندارد، طبیعی تنفس که مطمئن شدید

 .نمود آغاز قلبی را

 و منظم فشار گیری بکار شامل قلبی ماساژقلبی:  ماساژ تعریف

 ایجاد سینه بدون جناغ تحتانی3/1سینه  قفسة وسط در ریتمیک

 جریان به سینه فشردن و قلبی ماساژ از هدف و باشدمی ضربه
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 تواندمی مناسب، عمق با و سریع قلبی ماساژ از حاصل خون جریان گردش است عروق خونی در خون انداختن

 .کند تامین را قلب و مغز هایسلول نیاز مورد کافی ولی اکسیژن ناچیز

 بازوی کنار طرف یک در مناسب فاصلة با خود زانوی دو روی بزرگساالن: ابتدا برای قلب خارجی ماساژ انجام روش

 کامالً  بطور اینکه به توجه با و گرفته قرار دست( بسته انگشت پنجاندازة  )حدوداً به تنفسی قلبی ایست دچار بیمار

 را خود دیگر دست سپس گذاشته، جناغ دست را در قسمت تحتانی یک پاشنة ایدشده خم مصدوم روی به افقی

 بر کامالً عمود صورت به شما بازوهای سینه و حالت قفسة مرکز ناحیه در را خود حالت این دهید. در قرار آن روی

 دستانتان اینکه بدون سینه قفسه برروی ثابت و منظم بطور فشاری آوردن وارد با و شده واقع بیمار سینة قفسة روی

حفرات مجدداً  این سینه روی از فشار قطع و با شده خالی خون از زمان یک در قلب حفرات شوند، خم آرنج ناحیه از

 پنج عمیق )حداقل روان، وار( پایین )پیستون و باال به رو مستمر بطور بایستی وارده فشار شوند.خون می از پر

  .باشد سریع و سانتیمتر(

CPR 

 اولینCPR شود  انجام قدرت با باید سینه است که قفسة نوع ماساژ   مهمترین و ترینحیاتی سینه قفسة ماساژ

 یک هایویژگی از قفسة سینه سریع و محکم فشردن و میشود شروع که در مصدوم با عدم هوشیاری است  اقدامی

 .باشدمی مؤثر ماساژ

 
 قلبی ماساژ مورد در مهم نکات
 .دهید قرار و محکم صاف سطح یک روی را بیمار حتماً

این  انجام کنید. برای استفاده سینه قفسة روی بر فشار آوردن وارد برای خود فوقانی تنة نیم وزن از ماساژ هنگام

 مفصل تنها وضعیت این نمایید )در استفاده خود کمر و لگن حیه نا عضالت انقباض از نرمی به که کافیست عمل

 بود(. خواهد لگن متحرک

قفسة  سطح در شده وارد نیروی اتالف باعث چون نکند لمس را بیمار بدن شما انگشتان کنید تالش ماساژ هنگام

 .شد خواهد سینه

 .نگردد ضربه به تبدیل وارده فشار تا کنید جداً خودداری بازو و کتف عضالت ناگهانی انقباض از

اول  حالت به و آمده باال شود، جدا آن از دستانتان اینکه بدون فشار هر بار از پس سینه قفسة که باشید مراقب

 .برگردد

 .نیاندازید وقفه ماساژها بین نبض کنترل بهانة به

 .باشد سانتیمتر 5حداقل ماساژ هر عمق

 نفره جز یک عملیات در مصنوعی تنفس تعداد به ماساژ تعداد نسبت) بزرگسال تا اطفال از بیماران) تمام برای

 .باشدمی 2 به 30 نوزادان برابربا



14 

 

ثانیه  80 از کمتر زمان در که است این منظور شود انجام باید دقیقه در بار 100 حداقل سرعت با قلبی ماساژ

 نمود. اجرا را مصنوعی تنفس با توأم ماساژ دور 4 تعداد بایدمی

  AIR WAY هوایی راه بازکردن ب(

 انجام از پس شودتنفسی می مجرای شدن بسته باعث و افتاده حلق انتهای به زبان هوشیار غیر مصدومین در

 وجود عدم از اطمینان و آن درون کردن و نگاه دهان کردن باز از پس و شوید مایل مصدوم سر بطرف ماساژ

 (Head tilt \Chin lift ) و دهید قرار او پیشانی روی را خود دست سر یک روش از استفاده با ،خارجی جسم

 برده آرامی عقب به را پیشانی همزمان بطور و بیمارگذاشته چانه زیر را دیگر دست انگشتان باال نوک چانه عقب

 بینی حفرة دو ،است داشته نگه را عقب پیشانی که دست همان اشارة و شصت انگشتان با و بیاورید باال را چانه و

 .کنید بیمار به مصنوعی تنفس انجام اقدام به سپس کرده، مسدود و فشرده کامل بطور را

 بطریق را جسم آن دهان یک سمت از انگشت دو یا یک از استفاده با دهان در خارجی جسم وجود صورت در اما

 خم طرف یک به را او سر داشت وجود دهان در خون استفراغ یا مواد که صورتی در و کنید خارج کردن جارو

 اقدام آن از پس و کرده پاک را دهان ایدپیچیده دستمالی آن بدور که انگشت با یک و شود خارج مایع تا کرده

 .آغازکنید را مصنوعی تنفس سپس و نموده بینی و گرفتن باال چانه عقب سر روش به

 Birthing (B) تن س م دد برقراری ج(

 :داد انجام متفاوت سنی هایگروه برای طریق چهار به توانمی را مصنوعی تنفس

 دهان به دهان مصنوعی تنفس -1

 بینی به دهان مصنوعی تنفس -2

 ماسک به دهان مصنوعی تنفس -3

 نوزادان برای فقط بینی و دهان به دهان -4

 

 هاخ گی در هوایی راه بازکردن هایروش

 خفگی دچار اشتنفسی مجرای داخل به خارجی جسم ورود واسطه به که شدید مواجه هوشیاری فرد با چنانچه

 صورتی در است ذکر به الزم کنید. کمک وی به زیر طریق سه به توانیدمی شود بیهوش اینکه از قبل شده است

 زمین به او سر اصابت از مصدوم، حمایت ضمن بایستمی شود، بیهوش فرد زیر، مراحل از کدام حین هر در که

  کنید. شروع را  CPRلزوم  و درصورت نموده جلوگیری

 مکرر: هایسرفه به مصدوم تشویق -1

 سرهم پشت و عمیق هایبه سرفه وادار و دارید نگه ایستاده را او مصدوم به دادن آرامش ضمن ابتدا اول طریق در

 بیرون به زمانی اندک از پس کردن سرفه با باشد حنجره حلق یا ابتدای در و بوده کوچک خارجی جسم اگر کنید

 .کنید عمل دیگر طریق به باید درنگ بدون صورت این غیر در شد، پرتاب خواهد دهان از
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 : پشت به زدن ضربه -2

 ساعد و نموده خم جلو سمت به مصدوم را نگردید، طرف بر هوایی راه انسداد اول، روش طریق از که صورتی در

  .بزنید ضربه او کتف دو بین 5 تا 4 دیگرتان دست کف با و داده وی قرار سینة قفسة جلو در را خودتان دست یک

قرار  برای لزومی صورت این در که نمود خم خود زانوهای روی را کودک و داشت نگه ایستاده توانمی را بزرگسال

 قفسة و فقرات ستون تحمل توان از بیش ضربه شدت باشید باشد. مراقبنمی سینه قفسة جلو در دست دادن

 را خارجی جسم خروج چنانچه و کنید تکرار مرحله چند در را عمل این لزوم صورت نباشد. در سینه مصدوم

 .کنید عمل سوم روش طریق از داشت ادامه همچنان انسداد نکردید و مشاهده

 : ملیخیها ازروش است اده -3

 دست یک سپس گذرانده، او بغل زیر از خود را دست دو و گرفته قرار مصدوم سر پشت دهنده کمک روش این در

 با و داده قرار زائده خنجری از ترپائین را آن مشت( کناری )سطح شصت انگشت از سمت و کرده مشت را خود

 بصورت فشار این باشید مراقب آورید. وارد فشار باال و سمت داخل به و گرفته را شده مشت دیگر دست دست

فشار  از باردار هایخانم و چاق برای افراد و است ممنوع کمتر از یکسال افراد برای مانور نباشد. این ضربة ناگهانی

 .شوداستفاده می سینه قفسة ناحیه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی ثانویه نیز عبارتند از : 

 باشد.مصاحبه با آسیب دیده برای گرفتن شرح حال معاینه عالئم حیاتی و معاینه فیزیکی سرتا پای او می

 کمک اولیه: محتوی جعبه
مدارس  ها، خصوصاًهای اولیه یکی از وسایل و لوازمی است که بایستی در هر خانه، نهادها و ارگانجعبه کمک

وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم بتوان قبل از رسیدن پرسنل اورژانسی یا رساندن مصدوم به مراکز درمانی از 

فرت یا پیک نیک یا کوهنوردی دارید الزم است این جعبه را ن در مواقعی که قصد مسایآن استفاده کرد. همچن

وسایل و داروهایی که مورد مصرف بیشتری دارند و ضروری هستد باید در این جعبه  همراه خود ببرید. ضمناً

 .نگهداری شوند
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 های اولیه لوازم ضروری جعبه کمک

 :د عبارتند ازلوازم و داروهای مورد نیاز که بایستی در جعبه ... جای داده شو

  محلول بتادین و سرم فیزیولوژی 

 (الکل سفید)ضد عفونی کنند  

  پنبه 

  گاز یا تنظیف استریل در ابعاد مختلف 

 های مختلف باند یا نوار در اندازه 

 (محلول آمونیاک )محرک تنفسی  

  پماد جنتامایسین و پماد تتراسیکلین 

 (درجه تب )ترمومتر  

  قیچی 

 10و  5و 2های سرنگ آماده برای تزریق ضروری در اندازه cc  

 (بندی کوچک و بزرگ )آتلتخته شکسته  

  باند سه گوش و باند نواری 

  (درصد مرکوروکروم )ضد عفونی کننده 2محلول  

  کیف یخ 

 (کیسه آب گرم )مبارزه با سرما یا درد  

 رودکار میها بنوارهای کوچک که برای پانسمان زخمهای کوچک و خراش. 

 رودلوکوپالست یا نوار چسب که برای بستن و ثابت نگه داشتن پانسمان بکار می. 

 (پودر تالک )برای دستکش، ماساژ، نوزاد  

 (پماد ایکتیول )برای باز کردن دمل و کورک  

 مدرج  پیمانه 

 شویی چشم پیمانه 

  برس 

  آئینه کوچک 

  پنس دندان موش 

  پنس یا انبرک 

 بریت صابون و حوله و ک 

 در موارد مسافرت بهتر است سرم ضد سم مار نیز با خود داشته باشید. 
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 های اولیه داروهای مورد نیاز در جعبه کمک

 استامینوفنها هستند از قبیل آسپرین، داروهایی که زیاد مورد استعمال خواهند داشت، در درجه اول مسکن 

 .و نظایر آنها

 ست بکار از داروهای دیگری که ممکن است مورد احتیاج واقع شود، داروهای ملین است که در مواقع یبو

رود و مقدار خوراک آن در ترین این نوع داروها روغن بادام است که بویژه برای کودکان بکار میرود. سادهمی

 .باشدگرم به حسب سن طفل می 40تا  20حدود 

 دیفنوکسیالت برای اسهال شدید، قرص  قرص هیوسین برای اسپاسم عضالت و دل درد و درد کلیه، قرص

و سرماخوردگی، قرص متوکلوپرامید یا پالزیل  آلرژیکلد برای رفع سرماخوردگی، قرص ضد حساسیت و دالتآ

  .وهای ضروریجهت رفع حالت تهوع و استفراغ و سر گیجه و دیگر دار

 
 های اولیه موارد احتیاط در است اده از جعبه کمک

نکته بسیار مهم آنکه، این جعبه و بخصوص داروهای آن بایستی همیشه دور از دسترس کودکان قرار گیرد. بعالوه 

 .بر روی شیشه هر یک از داروها بر چسب باشد تا در موقع استفاده اشتباهی رخ ندهد

توان بکار برد و این نکته خیلی مورد توجهی است. زیرا پس از مدت فقط تا تاریخ معینی میبعضی از داروها را 

 .رود، بلکه ممکن است باعث مسمومیت گرددثبت شده خاصیت خود را از دست داده و نه فقط اثرش از بین می

شد، در نزد مبتالیان به باباید توجه داشت که استعمال آسپرین و ترکیبات دیگر که حاوی این ماده شیمیایی می

ناراحتی معده ممکن است ایجاد خونریزی کند. بنابراین بهتر است موقع استفاده از اینها نکته مزبور مورد توجه 

ای را در پیش ت اسیدی دارد، احتمال چنین عارضهیمورد قرص ویتامین ث، چون خاص قرار گیرد. همچنین در

 .خواهد داشت

 
 تن سی: های مسمومیت در اولیه هایکمک

 سم محل از مسموم کردن دور -1

 تنفس کنترل و برقراری -2

 تنگ های لباس کردن شل -3

 درمانی مرکز به انتقال -4

  .گیرد قرار توجه مورد باید سمی گازهای به آلوده محیط در امدادگر شخصی حفاظت یادآوری:

 )جذبی( تماسی هایمسمومیت

 .کند ضایعه و مشکل ایجاد بدن با تماس در که چیز تماسی: هر هایمسمویت تعریف

 از گیاهان  بعضی و موادشیمیایی ها،کش تماسی: حشره هایمسمومیت عوامل

 راش. درد، احتمال تاول، تورم، قرمزی، خارش، سوختگی، پوست، روی پودر یا مایع وجود عالئم:

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
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 هاسوختگی

 هیپودرم داخلی الیه و درم میانی الیه اپیدرم، خارجی الیه دارد، الیه سه پوست پوست: ساختمان ساختمان

 .دارد نام )زیرجلدی(

 پوست وظایف

 کند.می کمک بدن دمای تنظیم به -1

 کند.می منتقل را و درد فشار سرما، گرما، المسه، حس -2

 کند.می تظمحاف را بدن های ارگان و زیرین های ساختمان -3

 باشد.می هاباکتری و در برابر عفونت حفاظی -4

 کند.می کمک بدن زاید مواد بعضی دفع به - 5

 سوختگی تعریف

 .گویند سوختگی را و تشعشعات برق جریان موادشیمیایی، در اثر حرارت، بدن هایبر بافت وارده ضایعات

 سوختگی عمق 

 .شودمی متورم و حساس قرمز، دردناک، و سوزدمی اپیدرم سطحی: فقط یک درجه سوختگی - 1

 .است و تاول شدید درد وداری سوزدمی از درم قسمتی و نسبی: اپیدرم دو ضخامت درجه سوختگی  - 2

 .است درد فاقد و شودمی چرم مانند و سوزدمی پوست هایالیه ضخامت: تمام سه تمام درجه سوختگی - 3

 سوختگی وسعت

 .شودمی ( استفاده9از قانون ) سوختگی وسعت برای

دستگاه تناسلی  %1بدن  پشت قسمت %18 –قسمت جلوی سینه  %18هرپا  %18 –هردست  %9 –سروگردن  9%

 %14، هر پا %18گردن  و سر ناحیه در فقط باشد.می بزرگساالن نسبت همان به کودکان در سوختگی وسعت

 .شودنمی گرفته نظر در تناسلی دستگاه برای درصدی و دهدمی تشکیل را سطح بدن

 هاسوختگیاز  مراقبت

 را آن امثال و انگشتر، ساعت و داده قرار سرد زیر آب دقیقه 10 را دیده آسیب یک: عضو درجه سوختگی -1

 کنیم.خارج می

 هاو تاول قرار داده قلب از باالتر را و عضو گرفته آنجام یک درجه سوختگی اقدامات دو: درجه سوختگی  -2

 .نخورد دست

 بدن و کرد حرکتبی و ثابت را سوخته عضو باید دارد. پزشکی سریع مراقبت به نیاز سه: درجه سوختگی -3

 .ببرید باال را پاها امکان در صورت احتمالی، از شوک جلوگیری برای و نگه داشته را گرم

 سوختگی شدت

 %2کمتر از  سه درجه خفیف: سوختگی سوختگی -1

 %15دوکمتر از  درجه سوختگی -2
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   %10کمتر از  یک درجه سوختگی -3

 -تنفسی  و دستگاه پاها ها،دست صورت، استثنأ به %10تا  %2سه  درجه متوسط: سوختگی سوختگی -4

   %25تا  %15درجه یک  سوختگی

 50یا بیشتر برای افراد بزرگتر از  %10سال و  50کمتر از  بالغین برای یا بیشتر %20دو  درجه سوختگی -5

 سال 

 سال  55 زیر بالغین برای سوختگی هر نوع  -6

 ،هاچشم صورت، سه درجه یا دو درجه سوختگی – سایرتروماها و تنفسی دستگاه بحرانی: سوختگی سوختگی

 بیشتر یا %25دو  درجه سوختگی بیشتر یا %10درجه سه  سوختگی – تنفسی ودستگاه پاها ،هادست ها،گوش

 - باشکستگی همراه سال . سوختگی 50افراد بزرگتر از  بیشتر برای یا %20و  سال 50کمتر از  برای بالغین

 سال.  55باالتر از  افراد برای سوختگی هرنوع - سینه قفسه یا ساق بازو، پا، دوربدن. مانند سوختگی

 

 آتل بندی
 .دارد نام آتل رود،می بکار شکسته عضو داشتن نگه ثابت برای که مناسبی هر وسیله

 شوند:می تقسیم کلی دستة سه به هاآتل

( Rigid Splints ) محکم و سخت هایآتل 

 ... و پالستیکی چوبی، فلزی، هایآتل -1

 وکیوم )خالء( هایآتل -2

 ( ... و چتر مقوا، )روزنامه، ابتکاری هایآتل -3

(Soft Splints)  نرم های آتل 

 بادی آتل  -1

 ... و البسه بالش، حوله، ملحفه، پتو، -2

( Anatomical Splint )  بدن خود به تثبیت 

تثبیت  شود. مانندمی استفاد آن تثبیت جهت دیده آسیب عضو مجاور سالم اندام یا تنه از بندی آتل نوع این در

 .خود مجاور سالم انگشت به باند یا چسب وسیلة به شکسته انگشت

 کند: جلوگیری زیر عوارض از تواندمی آتل از استفاده علل

 شکسته استخوان توسط عروق و اعصاب عضالت، به صدمه - 1

 باز خطرناک شکستگی به آن تبدیل و بسته شکستگی در پوست پارگی - 2

 خونی عروق به بافت تورم یا و استخوان شکسته قطعات فشار به علت دیده آسیب عضو در خون جریان کاهش - 3

 شده شکسته استخوان سر دو نبودن ثابت علت به هابافت در خونریزی - 4

 شده  شکسته استخوان آزاد انتهای حرکت از حاصل زیاد درد - 5
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 فقرات ستون شکستگی در نخاع دیدن صدمه علت به پاها و هادست فلج -6

 شکستگی شدید اثرات از ناشی شوک - 7

 بندی آتل در مهم نکات

 را شکستگی محل پایینی و باالیی مفاصل که باشد ایاندازه باشد به آسیب محل با مناسب آتل عرض و طول -1

 تثبیت نماید.

 .باشد پوشیده نرم الیاف با االمکانحتی و بوده دهنده آزار زوائد فاقد آتل - 2

 .شود پانسمان هازخم بندی آتل از قبل - 3

 .گردد خارج ... و انگشتر ساعت، عضو تورم صورت در - 4

 ( نشود بسته پوست روی شود) بسته لباس روی- 5

 .نمود پر نرم الیاف با را عضو و آتل بین خالی هایفاصله باید - 6

 .شود کنترل آسیب محل از ترپایین حرکت و حس خون، گردش بندی آتل از بعد و قبل - 7

 آتل بستن محل از ترپایین خون گردش جریان همچنین و آن داخلی فشار بادی آتل از استفاده صورت در - 8

 شود. بررسی مداوم بادی بطور
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 دوم فصل

 
 و ارگونومی از ماساژ و بکارگیری دستورالعملهای بیومکانیکیارزیابی عوامل ناشی 

 
 روانشناختیهای انسان سالم از دیدگاه ویژگی

نظر روانی آشنا شد. سالمتی روان فقط عدم  های انسان سالم ازبرای بررسی بهداشت روان باید با ویژگی 

پذیری فرد با مشکالت های عاطفی، روانی، انطباقهای روانی در فرد نیست بلکه رفاه کامل فرد از بعد جنبهبیماری

توان با عاطفی چقدر سالم هستند می فراد از جنبه روانی،اباشد برای اینکه ببینیم زندگی و تعامل با اجتماع می

های خود را در این بعد رشد اندتوانائیآنها توانسته ها دریابیم که تا چه حدترین شخصیتو مطالعه سالم بررسی

 د.دهن

ها استعداد بالقوه برای کمال و سالمتی روان از بدو تولد وجود دارد. اما اینکه استعداد بالقوه آدمی در همه انسان

دارد. هرچند پروراند یا باز مییابد یا خیر به نیروهای فردی و اجتماعی بستگی دارد که شکوفایی آنرا میتحقق می

تواند بر شخصیت آدمی اثر بگذارد اما انسان قربانی درمان ناپذیر این های نامطلوب دوران کودکی میکه تجربه

های شخصیتی خود کمال یافته و به سطوح عالی بهداشت روان دادن جنبه تواند با تغییرها نیست و میتجربه

 برسد.

 

 خصوصیات فرد سالم از نظر روانی عبارتند از :
 داشتن ادراك صحیح از واقعیات-1

نگرند بلکه همانگونه که هست خواهند یا نیاز دارند نمییرامون خود و جهان را آنگونه که میآنها واقعیات پ

صورت سیاه، سفید و خوب، بد تقسیم نکرده ها را بهبینند داوری آنان نسبت به سایرین دقیق است و انسانمی

به همین سبب احساسات آنها از  باشند وبینند که دارای نقاط قوت و ضعف میمی صورت کلیتیبلکه افراد را به

آنها در مورد سایرین سریع  ثبات بیشتری برخوردار بوده و در دو طیف عشق افراطی و تنفر در نوسان نیست.

در  )ص(قضاوت نکرده و بر داوری و ادراک عاری از تعصبات و پیشداوری خویش متکی هستند همانگونه که پیامبر

 " .خداوندا اشیاء را همانگونه که هستند به ما بنما "ارنا االشیاء کماهیاللهم "اند: نیایش خویش فرموده

نیازهای  ها، کمبودها وترس های ذهنی خود که سرشار ازجهان را با قالب، های ناسالمکه شخصیت در حالی

 باشد.میارضاء نشده خود دیده و تعامل آنان نیز با سایرین و جهان پیرامون خود مبتنی بر این باورهایشان 
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 پذیرش کلی خود، دیگران و طبیعت-2

ها دارای معایب پذیرند آنها باور دارند که همه انسانافراد سالم نقاط قدرت و ضعف خویش را بدون نگرانی می

از تعریف دیگران  هراسند وکنند. از انتقاد نمیهایی هستند اما از این بابت احساس شرمساری و گناه نمیو ضعف

  .شوندغرور نمی نیز دچار

دانند و به همین سبب نظم طبیعی هر پدیده از جمله انسان را آنان خود را جزئی از طبیعت پیرامون خود می

ها بینند. این افراد خود را در پس نقابقبول دارند و خود را ناگزیر برای خوب جلوه دادن یا وارانه نشان دادن نمی

ا خودشان در جنگ و دعوا نیستند و احساسات و تمایالت نفسانی خود را های اجتماعی پنهان نکرده و بیا نقش

همانگونه  شکیبا هستند. ها و نقاط ضعف دیگران صبور وپذیرند. در برابر عیببدون حالت دفاعی و شرمساری می

 . "عیب باشد شاخ و برگش فراوان است کسی که درخت شخصیت او نرم و بی "اند: فرموده )ع(که امام علی 

شان خشم آنها را درمانده کرده به نحوی که وقت و انرژی که در افراد ناسالم احساس گناه، شرم، ترس ودر حالی

 سازد .را از امور سازنده و لذت بخش منحرف می

کنند آنها ناگزیر به پنهان ای بدون تظاهر و ریا رفتار میهای زندگی خود به شیوهدر همه جنبه سالم افراد اما

کنند دهند، هر چند که مالحظه سایرین را مین احساسات و هیجانات خویش نیستند و صادقانه آن را نشان میکرد

نمایند. در واقع آنان روی هیجانات خود و در بروز احساسات خود نسبت به دیگران احترام آنان را نیز رعایت می

این افراد عصیانگر و نامتعارف نیستند و به  دهند.کالًکنترل دارند و هنگام ابراز آن نیز کنترل خود را از دست نمی

هایی که سر فرود آوردن در برابر عرف اجتماعی با اصول انسانی گذارند اما در موقعیتقوانین اجتماعی احترام می

 ورزند.تداخل پیدا کند در مقابله با آن قواعد تردید نمی

 و کمک به همنوع به کار ورزیدنشناسی، عشقمتعهد بودن به کار، حس وظی ه-3
سازد و به آن به دیده کل طبیعت مشخص می افراد سالم کارشان همان چیزی است که جایگاه آنان را در

هنرمند  "مثال ،سازندبینند این افراد با کار خود فرا نیازهای خویش را برآورده میای برای امرار معاش نمیوسیله

 ارتقاء سطح زندگی جامعه، معلم به دنبال رشد و بالندگی دانش آموزان و....ها، کارگر به دنبال به دنبال زیبایی

 .باشدبخش میکار برای آنان یکنواخت و طاقت فرسا نیست و انجام آن لذت باشند.می

 نیاز به خلوت و استقالل-4

کسب رضایت به دیگران  کنند اما به دیگران نیز وابسته نبوده و برایآنان با اینکه از تماس با دیگران پرهیز نمی

گیرند و به نظام متکی نیستند. آنها رفتار و احساساتشان از خودشان است، خودشان برای زندگی خود تصمیم می

اند و نقطه نظر بقیه برای آنان به دیگران وابسته اعتقادی خودشان پایبند هستند، حال آنکه افراد ناسالم شدیداً

کنند آنها افرادی هستند که مطابق الگویی که والدین یا سایرین نه ارزیابی میبسیار مهم است که آنان او را چگو

اند عمل نموده و تصویری که از خود دارند فقط بازتابی از نظرات سایرین است نه حاصل رشد برای او تدارک دیده

 " .من هستم به شرط وجود دیگران، در غیر این صورت وجود ندارم"و تکامل مستقل خود 
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 اتکا به منابع درونی خود-5

آنها وقایع را  اند تا به منبع بیرونی،های خود متکیهای محیطی بیشتر به توانمندیافراد سالم در برابر استرس

به دنیای  بینند. حال آنکه افراد ناسالم شدیداًکه خود را در برابر وقایع توانمند می آمیز تلقی نکرده چرا فاجعه

اند حال اگر وقایع زندگی او را تهدید کند بدون دیگران از چنین فردی چه کاری ساخته هبیرون و دیگران وابست

است؟ هر چه اتکای فرد به دنیای بیرون و دیگران بیشتر باشد وقایع تهدید کننده برای آنان بیشتر وحشت انگیز 

 و غیرقابل کنترل است. 

 های زندگیتازگی مداوم ت ربه-6

هر کس که دو روزش یکسان باشد ": )ع(ا روز گذشته متفاوت است به فرموده امام علیهر روزشان بافراد سالم 

اشان لذت ببرند تجربه آنها از کنند که از همه دنیا به تازگی همان اولین تجربهاین افراد نیز سعی می"زیانکار است 

نسیم مالیم،  ".شوندجزیی شاد میشادمانی رفتن به مهمانی و مسافرت نیست بلکه آنان از چیزهای بسیار کوچک و 

 جیک پرندگان ..... بوی باران، عطر گل، جیک

 های عارفانهاشتن ت ربهد-7

کنند که در آن شخص احساس های ژرف عارفان را تجربه میافراد سالم گاه حالت وجد و سروری همچون تجربه

 منفرد بودن، عشق به معبود و لمس او باتمام وجود را دارد.

 ستیدو نوع-8

همدلی و محبت نسبت به سایرین، داشتن روابط عمیق عاطفی با دیگران، هر چند که این افراد دوستان اندک 

عشق  های مشترکی دارند دوست هستند.های آنان استوارتر است آنها اغلب با کسانی که ارزشدارند اما دوستی

اینجا ارج نهادن به رشد و کمال دیگری است.  باشد در واقع عشق درجنسی می ادر آنان متفاوت از یک رابطه صرف

این افراد در برابر همه مردم صرف نظر از اختالف عقیده یا سیاسی، دینی، نژاد و رنگ آنان پذیرا هستند و بندرت 

کسی چیزی  شوند و دوست دارند از هرگیرند و به خود مغرور نمیشوند. آنها خود را نمیها میمتوجه این تفاوت

  .ل هستندئهای منحصر به فردش ارزش قاها و ویژگیو برای هر فردی بخاطر توانمندی بیاموزند

 های اخالقیایبندی به ارزشپ-9
شوند نسبت به اعمال نادرست های درست و نادرست دچار نوسان میافراد ناسالم به اقتضای موقعیت میان ارزش

برعکس  دهندموقعیت قرار گیرند همان رفتار را انجام میدهند ولی اگر خود در آن واکنش نشان می دیگران شدیداً

 کنند.افراد سالم دارای معیارهای مشخصی هستند به اصولی اخالقی معتقد هستند در هیچ موقعیتی آنرا رها نمی

 حس طنز مهربانانه-10  
ورزند. فلت نمیافراد سالم عبوس نیستند و از بکار بردن نکات طنزی که در آن پندهای اخالقی نهفته است غ

پردازند مینهای قومی، تحقیر سایرین، مسایل جنسی و خصمانه طنز آنان از نوع طنزهایی که در آن به شخصیت

 ای در آن وجود دارد.باشد که عالوه بر خنداندن نکتهبلکه طنزهای فیلسوفانه می
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 آفرینندگی، خالقیت و نوآوری:÷
نگرند جهان عاری از تعصب بوده و فقط از یک سوراخ به دنیا نمیشیوه ادراک و طرز واکنش آنان نسبت به 

نگرند. آنها تخیلی ساده و صمیمی همچون کودکان دارند های پیرامون خود از زوایای گوناگون میبلکه به پدیده

 . کنندهای گوناگون فکر میحلتعصب و مستقیم به امور و در حل مشکالت زندگی همیشه به راهیعنی نگرشی بی

 

 : سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

سالمت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو 

شعر فارسی، تعریف  دگیری از ایجابهره )لست جان(. جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با

 طوالنی سازمان جهانی بهداشت را با دو کلمه سالمت = آسودگی ) سالمت به اقلیم آسودگیست( بیان نموده است. 

دست نیافتنی است زیرا با توجه به این  آل و عمالًتعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی، یک تعریف ایده

 سالم باشد، ضمن اینکه در ا پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی کامالًتوان فردی رتعریف نمی

توان مرزی بین سالمت و بیماری در نظر گرفت، در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که عمل هم نمی

ی باید برای سطح تواند آن را فتح نماید ولی تالش همه افراد باید به سمت آن باشد و از طرفهیچ کس نمی

 . شد قائل سالمتی، طیفی

 
 های شغلی ماساژورهابیماری
 های ناشی از کار:بیماری

 شوند.هایی که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی شیمیایی ارگو نومی بیولوژیکی در محیط کار ایجاد میبیماری

آیند شرایط موجود در آن بوجود می های ناشی از کار به علت اشتغال به یک کار و تحتبه عبارت دیگر بیماری

 ورابطه اتیولوژیک خاص محیط کار با بیماری کامالً مشخص است.

 طبقه بندی بیماری در محیط کار:

 بیماری ناشی از کار.... مانند بیماری آزبستوز یا مسمومیت با سرب -

 الریاهای کرونر قلب و کمر درد و ماهای مربوط به کار .... مانند بیماریبیماری -

 های عمومی... مانند دیابتبیماری -

 های شغلی:های بیماریویژگی

 .های غیرشغلی یکسان استهای شغلی با این تظاهرات در بیماریتظاهرات بالینی و پاتولوژیکی اغلب بیماری 

 .بیماری شغلی ممکن است پس از قطع تماس و مواجهه نیز بروز کند

 .به دوز و مدت زمان مواجهه دارند تظاهرات بالینی بیماری شغلی بستگی

 توانند همراه با عوامل غیرشغلی در ایجاد بیماری نقش داشته باشند. عوامل شغلی می

 

http://shams47.blogfa.com/post-334.aspx
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 باشند:های مرتبط با کار که شایسته توجه خاص میبیماری
 اختالالت روان تنی و رفتاری -

 فشار خون باال -

 بیماری عروق کرونر -

 های پپتیکزخم -

 ای تنفسی مزمن غیراختصاصیهبیماری -

 اختالالت حرکتی
 های مرتبط و غیرمرتبط با کارتفاوت بیماری

 بیماریهای ناشی از کار بیماریهای مربوط به کار

 اصوالً در میان جمعیت کاری وجود دارد در بیشتر افراد جامعه وجود دارد

 علت اختصاصی است علت چند عاملی است

 مواجهه در محیط کار ضروری است بیماری باشد مواجهه ممکن است با یک عامل

 قابل جبران و مشمول غرامت است ممکن است قابل جبران باشد

 

 عوامل زیان آور در محیط کار

 

 عوامل زیان اور اثرات مخرب سالمتی

 عوامل فیزیکی مثل صرو صدا و ارتعاش کاهش شنوایی و بیماری انقباض عروقی تروماتیک

 عوامل زیان اور شیمیایی سرطان.آلرژی.آسیب دستگاه عصبیمسمومیت. فیبروز. 

 عوامل بیولوژیکی عفونت. آلرژی

 فشار روحی روانی  فشار روحی . نارضایتی شغلی . افسردگی . آسیب روحی

 عوامل ارگونومیکی  وری و کیفیت کارآسیب کششی. استرس ذهنی. کاهش بهره

 مکانیکیعوامل خطر  حوادث و آسیبهای ناشی از کار

 
 پیشگیری از بیماریهای شغلی:

 پیشگیری نوع اول: از طریق کاهش شدت مواجهه با مواد خطرناک

 پیشگیری نوع دوم: از طریق شناسایی مشکل سالمتی قبل از بروز عالئم کلینیکی 

طب کار پیشگیری نوع سوم: از طریق به حداقل رساندن اثرات سؤ بالینی یک بیماری و تاثیر بر سالمتی فرد) 

 بالینی(
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 های شایع ماساژورها :ها و آسیبآمار بیماری
 شوند.بیمار می %1تا حدودی سالم و نزدیک به  %10سالم و  89%

 دست، انگشتان، مچ دست، شانه و کمر های آسیب در ماساژورها:ترین محلشایع

 باشد. درصد هر کدام به قرار زیر است.می

 %10استفاده بیش از حد عضالت: -1

 %9تاندونیت و تنوسینوویت:  -2

 %8کمر درد  -3

 %8گردن درد  -4

 %4سیاتیک  -5

 %4سندرم تونل کارپال:  -6

 %2پارگی و تاندونیت روتاتور کاف:  -7

 %2آسیب قفسه سینه   -8

 %1اپیکوندلیت )آرنج تنیس بازان(  -9

  %1بورسیت شانه -10

 %6ها سایر آسیب -11

 

 های مرتبط با کار ماساژ: بیماری
  .باشدمشکالت اسکلتی عضالنی در ستون فقرات و زانو و شانه و ارنج و انگشتان می

 های منتقله از راه خون و تنفس و از را ه تماس مستقیم و از گوارش است.های عفونی مانند عفونتبیماری

همچنین آلرژی و افزایش حساسیت و های ویروسی باکتریال و قارچی و های پوستی مانند عفونتعفونت 

 باشد.درماتیت تماسی می

 علل بروز آسیب در ماساژورها عبارتند از:

سایر موارد غیر  %21در اثر ایستادن طوالنی مدت. %21در اثر ماساژ دادن. %38در اثر وارد اوردن فشار.  47% 

 %11کار کردن با کامپیوتر  %13ماساژ های خاص روش %14جابجا کردن اندام ماساژ گیرنده. %19مرتبط با کار 

 باشد.نشستن طوالنی مدت می %2عوامل مرتبط با کار و  %7بلند کردن تخت ماساژ 

شوند های شغلی میها و اندام تحتانی است. اغلب ماساژورها مبتال به بیماریماساژ نیازمند فعالیت شدید دست

ریزی و طراحی نشده است. البته کارهای بسیاری برای محافظت چون بدن انسان برای کار مداوم و تکراری برنامه

 توان وضعیت بدنی را تغییر داد و تکنیک و نحوه ماساژ را تغییر داد.توان انجام داد. میبدن می
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 های دستگاه تن سی ناشی از کار:بیماری

 تند از:های مختلف تشکیل شده است از باال به پایین عباردستگاه تنفسی انسان از قسمت

 های هوایی، آلوئول.دهان و بینی، نای )تراشه(، نایژه )برنش(، نایژک )برونشیول(، مجاری و کیسه

های دستگاه از بینی تا برونشیول انتهایی توسط مژک پوشیده شده است و همچنین در طول مسیر سلول

 کنند. تنفسی مایع لزجی بنام موکوس ترشح می

 باشد.آور معلق در هوا به بدن استنشاق میو ذرات زیانها مهمترین راه ورود آئروسل

 شوند.های شغلی محسوب میترین بیماریهای ریوی جزو شایعبیماری

 های شغلی تنفسی به چهار گروه بزرگ:تقسیم بندی بیماری

o فیبروز مزمن 

o التهاب حاد ریه 

o آسم 

o سرطان ریه 

های سیگار، تنباکو و قلیان موجب خشک و سفت شدن آلوئولدر فیبروز مزمن استفاده مدام مواد دود زا مانند 

 نماید.ریه شده و آنرا فیبروزه می

التهاب حاد در اثر مصرف و تماس مداوم با موادی مثل منگنز، بریلیوم، کادمیوم و اکسیدهای آنها و همچنین 

 گویند.ه به آن پنومونیت میتواند ایجاد بشود کهای نیشکر ( و گاه علوفه قارچ دار میباگاس ) الیاف ساقه

شود. آسم در اثر تحریک ریه با موادی مثل تراشه های چوب، دانه هسته، پشم و خز تنگی نفس ایجاد می

شوند و دیگری به علت می به دلیل حساسیت فردی که بعضی افراد به آن دچار های شغلی دو نوعند: یکیآسیب

کند سرطان ریه نیز در اثر مواد بسیار سمی ایجاد حساسیت می خاصیت خود مواد مصرفی که در بسیاری افراد

های معدنی رادیو اکتیو قیر و قطران این مواد ایجاد مانند آرسنیک و کروماتها، پنبه نسوز و گردو غبار سنگ

 گردد.می

 

 های پوستی ناشی از کارها وآسیببیماری
 های محیطی قرار دارد.آلودگیپوست انسان بیش از هر قسمت بدن در تماس با حوادث و 

 های پوستی عبارتند از:علل و عوامل مستعد کننده بیماری

oنژاد 

o جنس پوست 

oتعریق 

o جنسیت و سن فرد 

oفصل سال 
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oهای پوستی سابقه بیماری 

oهای روانی هیجانات و بیماری 

oنظافت 

oحساسیت فردی 

درصد درماتوزهای  90دهند. تشکیل میهای ناشی از کار را درصد کل بیماری 50تا  40های پوستیبیماری 

های پوستی و تعداد کمی را کهیر و ضایعات پیگمانتی و آکنه درصد موارد را عفونت 5شغلی را درماتیت تماسی و 

 های شغلی از نوع تحریکی و بقیه از نوع آلرژیک هستند.درصد درماتیت 80دهد و تقریباً تشکیل می

oنمایند.ست ناشی از تماس با مواد محرک را درماتیت تماسی تحریکی میدرماتیت تماسی تحریکی: التهاب پو 

o. درماتیت تماسی آلرژیک: واکنش التهابی ایمونولوژیک پوست به علت تماس با یک ماده آلرژن 

oنامند.ازدیاد حساسیت تاخیری یا ایمنی سلولی را درماتیت آلرژیک می 

بدهد. مشروط بر آنکه غلظت ماده محرکه کافی و مدت درماتیت تماسی تحریکی در هر فردی ممکن است رخ 

تر تماس آن طوالنی باشد. روند التهاب درماتیت تحریکی بستگی به ایمنی بدن ندارد و از درماتیت آلرژیک شایع

 است.

درماتیت تماسی آلرژیک یک روند ایمونولوزیک دارد و روند حساس شدن به یک دوره زمانی یک تا سه هفته 

شوند به عبارت اولیه نیاز دارد. اشخاص درد تماس اولیه با موادآلرژن دچار هیچگونه واکنشی نمی پس از تماس

باشد. در این نوع درماتیت ارتباطی بین مدت و غلضت ماده های دیگر میدیگر برای پیدایش ضایعه نیاز به تماس

 وجود ندارد.

به سایر نواحی بدن دور از محل اولیه نیز گسترش باشد و معموالً محل ضایعه مربوط به محل اولیه تماس نمی

 یابد.می

 های قلبی و عروقیبیماری
آور. شود مانند مواد شیمیایی زیانعوامل مختلفی در محیط کاری موجب تاثیر نامطلوب بر دستگاه قلبی عروقی می

دت حتی با مقادیر کم در آور بطور طوالنی معوامل فیزیکی و استرسورهای روحی روانی اگر مواد شیمیایی زیان

 تواند ایجاد بیماری حاد یا مزمن بنماید.تماس با بدن باشند و یا مواجهه ناگهانی با مقادیر زیاد صورت بگیرد می

 های قلبی عروقی عبارتند از:عوامل خطر فردی موثر در بیماری

o جنس 

o سابقه خانوادگی 

o افزایش فشار خون 

o استعمال دخانیات 

o خون افزایش کلسترول 

oدیابت و چاقی 
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 ارزیابی بیماران مشکوك به بیماری شغلی قلبی عروقی :
oگرفتن سابقه شغلی کامل و جامع با توجه به ارتباط موقت بیماری قلبی و مواجهه با عوامل خطر شغلی 

o اثبات تماس با عوامل خطرساز مشکوک از طریق بدست آوردن اطالعات مستقیم از کارگر 

o ارزیابی سایر عوامل خطر قلبی 

oانجام آزمایش و معاینه فیزیکی 

oهایی مانند تست ورزش. آنژیوگرافی کرونری و ثبت الکتروکاردیوگرافی در روزهای کاری و بررسی آزمون

 غیرکاری و ثبت آریتمی مرتبط با کار.

 های شغلی دستگاه عصبی و روانیبیماری
ها ناشی از وضعیت غیبت %30برند و حدود ناشی از کار رنج می های روحیکارگران از بیماری %20حدود 

 نامناسب روانی است.

 شوند.وری میهای روانی عامل مهم تشنج در محیط کار و افت بهرهبیماری 

های ها و توقعات منطقی و معقول فرد نباشد موجب واکنشزمانی که محیط شغلی تامین کننده حداقل خواسته

تواند بر فرد سازمان و شود. فشار عصبی ناشی از کار به بیماری نامرئی مشهور است که میمیغیرمعمول در فرد 

 افراد درون ان تاثیر بگذارد.

 فشار عصبی چیست؟
آید که بدن بیشتر از اندازد و زمانی بوجود میای است که سالمت جسمی و فکری فرد را به خطر میعارضه

 کند. هایش استفادهحد معمول از توانایی

 اثرات فشار عصبی بر سالمت بدن

o  فشار خون باال 

o های قلبی بیماری 

o های فکری و روانی بیماری 

o  تغییرات رفتاری مانند سیگار کشیدن زیاد و استفاده از مواد مخدر 

 عالئم فیزیکی فشار عصبی ناشی از کار
o خوابی بی 

o  سردرد 

o  احساس خستگی مداوم 

o  نامنظم شدن وضعیت گوارشی 

o اشتهایی یا پر خوری بی 

o گرفتگی عضالت 
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 عالئم روانی فشار عصبی ناشی از کار

o  تند مزاجی 

o  حمالت عصبی 

o پذیری تحرک 

o  کم شدن احساس شادی 

o  ضعف در تمرکز 

o  کاهش حافظه 

o  احساس گناه 

o تفاوتی بی 

o احساس بیچارگی و شکست 

o عدم توجه به وضع ظاهری 

o گیری عدم توانایی در تصمیم 

o ارزشیاحساس بی 

 دالیل ای اد فشار عصبی در محیط کار
o    نوع و ماهیت کار 

o  انجام کار بیشتر از توان فرد 

 

 های شغلی:آسیب
 علل عمده بروز آسیب در حرفه ماساژ:

 کنند.افزایش ناگهانی فشار کار و افرادی که ماساژ دریافت می -1

 کاهش ناگهانی زمان استراحت بین ماساژ ها. -2

 و بدون تهویه مناسب. کار در فضای مرطوب -3

 کار با تختی که ارتفاع مناسب ندارد. -4

 نکات مهم در ح اظت از بدن در برابر آسیب شغلی:
 خود را به عنوان یک ورزشکار تصور کنید.

 دهید که نیازمند مهارت و قدرت و استقامت است. شما یک کار مداوم و شدید بدنی انجام می

 در وضعیت جسمی مساعد باشید و در صورت آسیب از فعالیت خارج بشوید.الزم است آموزش ببینید و دائماً 

های خود ها و محدودیتآگاهی و هوشیاری نسبت به خود را باال نگهدارید. نسبت به قوت و ضعف و آسیب

فرستد حساس باشید. در ها و عالئمی که بدنتان به سمت مغز میکامالً هوشیار و آگاه باشید. نسبت به سیگنال

 .ها را بشناسیدورد فیزیولوژی آسیب اطالعات کسب کنید و عالئم آسیبم
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 تعریف و اهداف بهداشت کار
 ارزش و اهمیت بهداشت و ایمنی کار

های ها نیاز به مدیریت در دستیابی به روشع سالمت نیروی کار در تمامی کشورامروزه با توجه به اهمیت موضو

 .شودنمایان میمنسجم بهبود شرایط کار بیش از پیش 

ل اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسائی هاها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیامروزه بیماری

،عدم ایمنی و بهداشت ،عوامل مربوط به فرهنگ عمومی شت و ایمنی در محیط کار تبدیل شده است. عالوه بربهدا

و ای ریزی و توجه کافی به بهداشت حر فهتواند فقدان برنامهمین و مقررات مربوط و کمبود آموزش اجرای قوانی

های ناشی از کار های صنعتی از جمله دالیل باال بودن میزان حوادث و بیماریایمنی کارگران را در اغلب واحد

 .برشمرد

کار انجام بنابراین بهداشت کار عبارت است از علم و هنر پیشگیری از عوارض در محیط کار که با بررسی نوع 

 می پذیرد.

 ای اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه
توسعه اقتصادی بر پایه سالمت نیروی کار استوار بوده و توسعه . دهدنیروی شاغل بخش مولد جامعه را تشکیل می

های . وجود بیماریشتن سالمت جسم و روان و رفاه استاجتماعی نیز نیازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق دا

 شود.گیرد و موارد زیر را موجب میای و حوادث ناشی از کار به لحاظ اهمیت مورد بررسی قرار میحرفه

 هزینه درمانی  -1

 ها ایجاد ناتوانی -2

 عواملی نظیر زمان از دست رفته کاری و کاهش تولید  -3

ارگیری راهکارهایی در جهت ل رفاهی و آسایش و همچنین بکئپرداختن به سالمتی کارگران و رسیدگی به مسا

. امروزه به عنوان یک امتیاز محسوب نگردیده بلکه یک وظیفه و روانی آنها تطبیق وضعیت کار با شرایط جسمی

گذاری بر روند رشد و توسعه سالمت کارگران باالتر باشد تاثیرصد رسیدگی به ه درنماید و هر اندازرا تداعی می

ود در این میان نقش مدیریت به عنوان عامل اصلی در ارتقاء سطح سالمت و ها و جامعه بیشتر خواهد بسازمان

 .یابدرفاه سازمان و در نتیجه دستیابی به رشد سازمانی نمود بیشتری می

 گذاری خط مشی
توسط مدیریت  مشی معموالًگذاری است. خط ای و ایمنی خط مشیاولین قدم در سیستم مدیریت بهداشت حرفه

 :موارد زیر باشدرده باال تایید شده و تعهد به رعایت آن مورد تاکید است خط مشی تدوین شده باید شامل 

 ایمنی سازمان باشد.  ،های بهداشتیالف( متناسب با ماهیت و میزان ریسک

 ب( شامل تعهد به بهبود مستمر باشد. 

ای و ایمنی مرتبط و همچنین الزامات دیگری که حرفهین بهداشت تعهد به تبعیت از قوانج( حداقل شامل 

 .زمان آنها را تقبل کرده است باشدسا
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 .ابل اجرا و پایدار نگه داشته شودد( مدون و ق

 .نمایده( به کلیه کارکنان ابالغ شود تا آنان را از الزامات بهداشتی ایمنی خود آگاه 

 .باشدو( برای عموم و افراد عالقمند قابل دسترسی 

 متناوب مورد بازنگری قرار گیرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمینان حاصل شود. طور بهز( 

 :ها شامل موارد زیر استهای مدیریت سازمان برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکروش

 ها تعریف شود تا به پویایی روش به کار گرفته شده اطمینان حاصل شود. با در نظر گرفتن دامنه فعالیت -1

اقداماتی حذف و یا کنترل شوند بایست توسط ها و شناسایی خطراتی را که میبندی ریسکتوانایی تقسیم -2

 داشته باشد.

مشخص نماید  ها سازمان شناسایی و در صورت لزوم نیازهای آموزشی راها را برای تعیین نیازمندیورودی -3

تواند به عنوان یک سرمایه آماده و بالقوه غنی برای طی وجود نیروی انسانی سالم از نظر جسمی روانی می

وری ای و ایمنی از کارآیی و بهرهمسیر توسعه تلقی شود اگرچه نارسایی موجود در مجموعه بهداشت حرفه

 کاهد و زمینه را برای افتمنابع انسانی می

ای هایی که به درستی اهمیت توجه به بهداشت حرفهنماید از این نظر سازماننسانی مهیا میهای اپتانسیل -4

نمایند بالطبع از مزایای وجود نیروی انسانی سالم هم گذاری میو ایمنی را دریافته و برای آن سرمایه

 گردند.مند میبهره

 بیو مکانیک و ارگونومی و تاثیر در بهروری کار:
 بیومکانیکم هوم 

 Biomechanics  بیومکانیک به انگلیسی

 چندین است. اشیاء دادن حرکت و کردن بلند در تسهیل برای بدن قدرت از مناسب استفاده علم بدن، مکانیک

 آسیب از و کنید بلند را اجسام موثرتری بطور تا بدهید انجام خود بدن با توانیدمی شما که دارد وجود نکته مهم

 بگیرید: نظر در را نکته چند دیگری شئ هر یا بیمار کردن بلند از قبل که است این کنید. مهم جلوگیریبه خود 

  است؟ چقدر شئ آن وزن

  چیست؟ من فیزیکی مشخصات

  دارم؟ اختیار در امکاناتی چه

  است؟ چقدر حمل مسافت بعد

 ای،کمربند شانه روی آن وزن کند، حمل سپس و بلند کرده خود هایدست با را چیزی فردی که زمانی هر

 لگن راستای در ایشانه کمربند اگر کردن بلند هنگام شود.می وارد آن شخص پاهای سپس و لگن ها،مهره ستون

 شود بنابراین،می وارد هامهره ستون پایین به رو مستقیم کامالً خط یک نیرو، در گیرد، قرار پاها نزدیک هادست و

 وضعیت مستقیم در و نشود خم او کمر که طوری به نشسته چمباتمه صورت به فرد اشیاء کردن بلند هنگام اگر
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فشار  کند، استفاده لگن و ران قدرتمند عضالت از شدن بلند هنگام و باشد( باال )اصطالحاً سرسینه بگیرد قرار

  .شودمی وارد ایمهره ستون نگهدارنده هایرباط و عضالت روی کمی

های زیستی از تعریفی از علوم مهندسی و علوم زیستی است که در آن به منظور مطالعه سیستمبیومکانیک 

ای از علم است که در به عبارت دیگر بیومکانیک محدوده. شوداصول و قوانین پایه و اساس مکانیک استفاده می

 .شوده کار گرفته میهای زنده، بهای مکانیک برای توصیف ساختار و درک عملکرد سیستمآن دانش و روش

دانش بیومکانیک در چندین رشته مختلف، شامل: بیولوژی، ارگونومی، مهندسی، فیزیولوژی، پزشکی، فیزیک 

ای است و در آن با استفاده واژه بیومکانیک نمایانگر مبحث بسیار گسترده. گیردار میقر استفاده مورد …مکانیک و

فیزیولوژیکی و بیولوژیکی توصیف شده و درک مناسبی از روابط علت و معلولی های از قوانین فیزیک مکانیک پدیده

  د.های پاتولوژیکی از اهمیت خاصی برخوردارنحاالت آید. این روابط در درک و توصیفبدست می

که بیانگر فیزیک مکانیک است خود ” مکانیک“تشکیل شده است. واژه  مکانیکو  بیوبیومکانیک از دو واژه 

یک به نوبه خود  تولید است که هر طراحی جامدات و ساخت و هایی از قبیل حرارت و سیاالت،مجموعه یردارای ز

 نمایانگر علوم زیستی و پزشکی است.” بیو“گردند. از طرف دیگر واژه یک رشته تخصصی محسوب می

ل الکتروفیزیولوژی، های تخصصی پزشکی و علوم مرتبط از قبیهای این رشته نیز شامل کلیه رشتهزیرمجموعه

عنوان حرکت حیوانات  اولین کتاب بیومکانیک را باارسطو  .کینزیولوژی و غیره است فیزیوتراپی، داروسازی،

(Movement of Animals)   نوشت. او نه تنها بدن حیوانات را به شکل یک سیستم مکانیکی دید بلکه سواالتی

 شود و خود آن عمل در واقعیت مطرح کرد.از انجام یک عمل میی تفاوت فیزیولوژیکی در تصوری که در زمینه

ها، آیرودینامیک در پرندگان، توان از مطالعه بر روی حرکت انداممی ای از تحقیقات بیومکانیکهای سادهاز مثال 

 ها و به طور کلی تمام حرکاتی که موجودات زنده از تکها در شناکردن ماهیدینامیک شاره ،حشرات و مگس

 .شناسی جای داردی حرکتتوان نام برد و بیومکانیک انسان در هستهمی دهند را،ها تا اندامگان انجام میسلولی

چرا که او برای اولین بار به  اولین دانشمند به معنای واقعی در بیومکانیک نام برد، لئوناردو داوینچیشاید 

منشاء و پایان آنها و چگونگی عملکرد مفاصل را  عضالت،مطالعه آناتومی در زمینه مکانیک پرداخت. او نیروهای 

بررسی کرد. او همچنین تالش کرد که خصوصیات برخی از جانوران را در ماشین خود تقلید کند. برای مثال او 

ی از آنجا که اسب منبع اصل پرواز پرندگان را مورد مطالعه قرار داد تا به وسایل الزم برای پرواز انسان را دست یابد.

ی سیستم عضالت ماشینی را طراحی کند که بازدهی بهتری نسبت قدرت مکانیکی در آن زمان بود، او با مطالعه

 .به این حیوان بدهد

شرح زیر فیزیولوژی و پزشکی را به در بیولوژی، (Y.C fung) پروفسور  فانگاستاد برجسته علم بیومکانیک 

هواپیما  یک در قابل درک نیست مثل هواپیما بدون آیرودینامیکفیزیولوژی بدون بیومکانیک . کندتوصیف می

در درک  برای یک اندام یا عضو، کندعملکردش می را قادر به طراحی سازه هواپیما و تخمین ما کعلم مکانی

کند و گویی میها پیشجایی به ها و جاتغییرات را در نتیجه تعویض کند،عملکرد طبیعی عضو به ما کمک می

 .دهدمی پیشنهاد بدن در ای را برای مداخله عضوهای مصنوعیهروش
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 .و پروتز گذاری بسیار وابسته به علم بیومکانیک است جراحی بنابرین تشخیص،

 ظرفیت کار ماهیچه ای  
عبارت است از مقدار انرژی که افراد مجازند در طی یک شیفت کاری مصرف نمایند بدون آنکه به سالمت آنها 

لطمه وارد شود در واقع مقدار مجاز مصرف انرژی در یک شیفت کاری است ظرفیت کار ماهیجه ای  حدود سی و 

 سه در صد حداکثر توان جسمی افراد است. 

 می افراد های اندازه گیری توان جسروش
توان او را به کاری متناسب و می های فیزیولوژیک انسانبا ارزشیابی مقدار نیروی الزم برای کار و سنجش ویژگی 

های تحمل فیزیولوژیک گمارد لذا سنجش و تعیین ظرفیت انجام کار فیزیکی یکی از موضوعات در حد و اندازه

 مهم در بخش فیزیولوژی کار است 

تواند بدون اینکه به سالمت خود فیزیکی گویای بیشترین مقدار انرژی است که شخص میظرفیت انجام کار 

های گو ناگونی برای اندازه گیری ظرفیت انجام کار روش .ساعته مصرف کند 8آسیب رساند در طول نوبت کار 

 وجود دارد که عبارتند از:

 اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی )روش مستقیم(  -1

اکسیژن مصرف شده  .گیری میزان اکسیژن دریافتی استروش سنتی تعیین مصرف انرژی در حین کار اندازه 

یابد هر لیتر ای مستقیم دارد یعنی هر چه شدت کار افزایش میدر هنگام انجام کار با شدت سختی کار رابطه

بودن حجم اکسیژن مصرف شده میکند و با توجه به مشخص کیلو کالری انرژی آزاد می 4/83اکسیژن در بدن 

 توان مقدار انرژی مصرفی را محاسبه کرد.

 اندازه گیری ضربان قلب )روش غیر مستقیم(  - 2

توان با نمودار گیری میزان ضربان قلب مییابد و با اندازهتعداد ضربان قلب با کار و دریافت اکسیژن افزایش می

 HR = 220 Ageمصرف اکسیژن را محاسبه کرد. 

 شود. ز نقطه نظر فیزیولوژیکی فعالیت ماهیچه به دو صورت مشخص میا

 ای دینامیک )ماهیچه متحرک(کار ماهیچه -1

 ای استاتیک )ماهیچه ساکن( کار ماهیچه -2

شود در واقع کار دینامیک بر مبنای یک تناوب ریتمیک از انقباض و انبساط یعنی فشار و راحتی مشخص می 

شود که معموالً در یک حالت استاتیک برمبنای حالت انقباض طوالنی مدت از ماهیچه مشخص میو در مقابل کار 

تواند به عنوان محصولی از کوتاه شدن ماهیچه باشد و در طی رود. در وضعیت دینامیکی کار میمنقبض بکار می

کار استاتیکی هیچ کار مفیدی  ماند. درکار استاتیکی ماهیچه اجازه گسترش ندارد و در حالت فشاری قوی باقی می

توان آنرا برحسب فرمول               ) وزن ضربدر تغییر محل( محاسبه کرد بطورخارجی قابل دید نیست و نمی

دارد بدون آنکه کاری این وضعیت شبیه آهن ربایی است که یک جسم را با صرف نیرویی برای مدتها نگه می

 پذیرفته شده باشد. 
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 اثرات کار دینامیکی 
گذارد و در هنگام در جریان کار دینامیک مثالً راه رفتن ماهیچه تقریباً مانند پمپی روی جریان خون تاثیر می

بار بیشتر از حالت  20-10گیرد و ماهیچه کشد. لذا جریان خون سرعت میانبساط ماهیچه خون را بطرف خود می

که در هنگام کار استاتیک عروق خونی تحت فشارند و لذا مقدار ناچیزی کند. در صورتیاستراحت خون دریافت می

کند به منظور تامین نیاز اکسیژن های دینامیکی خونی که ماهیچه دریافت میرسد. در فعالیتخون به ماهیچه می

 های شیمیایی داخل ماهیچه است. الزم و حمل سموم پدیده

ای دهند از خون اکسیژن و گلوکز دریافت ننموده و از مواد ذخیرهمیهایی که کار استاتیک مختصر انجام ماهیچه

ای دفع نشود و عامل درد فراوان و خستگی شود سموم ماهیچهنمایند و این مسئله موجب میخود استفاده می

ها یچهایستد یک سری از ماهدهد زمانی که میای شود. بدن انسان اغلب در طی روز کار استاتیکی انجام میماهیچه

شود که ما در پاها، کمر، گردن و لگن برای زمان طوالنی تحت فشارند. البته این کار استاتیکی منجر به این می

نشینیم کار استاتیکی روی های قابل قبول نگهداریم. زمانی که میهای بدن خود را در وضعیتبعضی از بخش

کشیم تقریباً از تمام کار که دراز مییابد. زمانیای روی بدن کاهش میشود و فشار ماهیچهماهیچه آزاد می

 شود و این یعنی وضعیت خوابیده استراحت بیشتری به همراه دارد.ای استاتیکی کاسته میماهیچه

ثانیه یا بیشتر حفظ  10شود که نگداشتن یک وضعیت در کار سنگین برای کار استاتیکی زمانی انجام می 

 دقیقه یا بیشتر طول بکشد. 4دقیقه یا بیشتر طول بکشد و یا در کار سبک شود. یا در کار متوسط یک 

 کارهای معمولی که همراه کار استاتیکی هستند: 

 مشاغلی که در گیر خم کردن کمر یا بطرف جلو یا کنار باشد. -1

 نگهداشتن وسایل بین بازوها . -2

 گرفتن وسایل بطور افقی با بازوان . -3

 ان برای زمان طوالنی .ایستادن در یک مک -4

 فشار دادن و کشیدن اشیا سنگین. -5

 کج شدن سر بطرف جلو یا پشت.  -6

 باالبردن شانه برای مدت زیاد. -7

  
 اثرات کار استاتیکی

حداکثر نیروی ماهیچه  %60شود. اگر کار در طی کار استاتیکی جریان خون به نسبت نیروی اعمال شده محدود می

های کمتر ممکن شود. اما مقادیر معینی از جریان خون در طی تالشتقریباً بطور کلی قطع میباشد جریان خون 

حداکثر نیروی ماهیچه باشد جریان  %20-15که کار شود. زمانیای کمتر میاست عبور کند زیرا فشار ماهیچه

تر از نیروی استاتیکی سریعای از کار خون بایستی نرمال باشد. بنابر این نمایان است که شروع خستگی ماهیچه
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ای و نیروی صرف شده بیان تواند برحسب ارتباط بین حداکثر مدت انقباض ماهیچهاعمال شده است و این می

 بطور سیستماتیکی مطالعه شد.موند شود این کار توسط 

  نظریه موند و تقسیم انواع کار ماهیچه ای:

 مقایسه کار استاتیک و کار دینامیک: 
 در کار دینامیک 

 سیکل تکراری انقباض و انبساط عضله داریم. -1

 افزایش جریان خون به عضله وجود دارد. -2

 افزایش مصرف اکسیژن در عضله است. -3

 تولید انرژی به روش وابسته به اکسیژن است. -4

 در کار استاتیک 

 انقباض مداوم عضله داریم.  -1

 کاهش جریان خون به عضله است.-2

 دم افزایش مصرف اکسیژن در عضله داریم.ع -3

 تولید انرژی به روش مستقل از اکسیژن.  -4

 
 ارگونومی

ای از علوم که بدست آوردن بهترین ارتباط میان انسان و محیط کار و زندگی هدف اصلی ارگونومی به عنوان رشته

های کاری و نیروهای انسان ،استرسهای ها و محدودیتشود. ارگونومی با ارزیابی قابلیتآن است تعریف می

استاتیک و دینامیک روی بدن انسان خستگی و طراحی ایستگاه کاری و ابزارها سرو کار دارد. بنابراین ارگونومی 

 از علوم بسیاری تشکیل یافته است.

 
 اهداف علمی ارگونومی:

ارگونومیک از لغات یونانی ارگون به معنای ارگونومی علم طراحی سازگار محیط و محصوالت با کاربران است. لغت 

کار و نوموس به معنای قانون گرفته شده است و اصطالحاً به معنی انطباق کار برای افراد از طریق طراحی وظیفه 

باشد. باید توجه داشت که ها و نیز انطباق افراد با کار از طریق استفاده مناسب از چیدن روش صحیح میو روش

های مجزا باید مد نظر قرار تواند برای دیگری مناسب نباشد. بنابراین روشنفر مناسب است میآنچه برای یک 

 گیرد. 

بینی نشده معنی های پیشارگونومیک در نظر اول ممکن است آگاهی و علم جلوگیری از صدمات و ناراحتی

وانی عملکرد است فراموش ای تقویت روحی و رکه موضوع اصلی آن پیش از بررسی وقوع ضایعهشود، در حالی
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ها فعالیت مناسبی داشت ها دارای محدودیت هستند و برای اینکه بتوان با وجود محدودیتنباید کرد که انسان

 ای مناسب طراحی گردد.شرایط محیط باید به گونه

 
 اهداف شناختی ارگونومی:

 برخورداری از تندرستی  -1

 های بدن تقویت توانایی -2

 ندمان فعالیت باالبردن را -3

هایی که از صدمات کشش رهایی از عوارضی مانند استرس، چاقی، چشم درد و گردن درد و یا بیماری -4

 آیند.متمادی بوجود می

 هایی برای درست انجام دادن کارهای تکراری و یا سنگین یافتن روش -5

 
 تاثیر طراحی محیط کار بر سالمتی کاربر 

ها با ها محصوالت و محیطگیرد که در آن از انطباق وظایف سیستمانی را در بر میارگونومیک بخشی از علوم انس

های مرتبط با ارگونومیک عبارتنداز: کند. حوزهها بحث میهای انسانهای فیزیکی و فکری و محدودیتتوانایی

وظیفه، بررسی زمان های شغلی تحلیل های کنترل، طراحی مکان کار و مهارتاطالعات، استنباط و ادراک، روش

 فعالیت و راحتی کاربر می باشد.

توان از معماری، مصارف خانگی، کاربرد کامپیوتر باغداری، ماساژ، بهداشت، در مورد کاربرد ارگونومیک می

دهد و طبیعت ورزش و آموزش و هوش مصنوعی نام برد. ارگونومیک نقطه تمرکز انسان را مد نظر قرار می

 آورد. ای موجود بر پایه سازگار سازی محیط با افراد را گرد هم میهارگونومیکی و دانش

های فیزیکی افراد و پاسخ گیری شاخصهاین علم از اطالعات مربوط به علوم آناتومی و فیزیولوژی برای اندازه

یز از علوم گیرد و تمرکز اصلی آن بر سالمتی و بهره وری قرار دارد. اطالعات ارگونومیک نآنها به محیط بهره می

گیری های ادراکی و روان تنی نگهداری اطالعات و تصمیمروان شناختی انسانی جمع آوری شده است . زمینه

ها آگاه شده و دریابد های رفتاری و پاسخدهد تا از شاخصههای شخصی و پاسخ ها را مورد بررسی قرار میمحرک

 گذارد.میکه چگونه این موارد بر رفتار و عادات انسانی تاثیر 

ها نیز به های اجتماعی و سازمانی اشخاص و گروهبرای دستیابی به سطح مناسبی از زندگی و فعالیت زمینه

ها و رفتارهای مرتبط با نیازهای شود. در این قسمت نیز محرکعنوان ابعاد اجتماعی ارگونومیک در نظر گرفته می

. همچنین برای اینکه بتوان معیارهایی به دست آورد و سطوح گیرداشخاص و کار در گروه مد نظر این علم قرار می

 دهد.های انسان تعیین کرد محیط فیزیکی را مورد مطالعه قرار میمناسب و مشخصه الزم محیطی را برای فعالیت

سال گذشته صدمات ارگونومیکی به عنوان شاخص مهمی در سالمت محل کار شناخته شده است.  20طی 

های شغلی ناشی از فعالیت سنگین و یا حرکت متمادی است. مطالعات نشان ات و بیمارییک دوم تمامی صدم
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های بسیار زیاد مرتبط توان از صدمات ناشی از فعالیت و هزینهدهد که با در نظر گرفتن مسائل ارگونومیک میمی

 بر آن کاست.

ها چه بزرگ و دارد که شرکتهای نظام بندی شده در جهت تشخیص و رفع ضایعات ارگونومیکی وجود روش

 کنند.کوچک در زمان بروز مشکل به ویژه در محل کار از آن بهره گرفته و به آن عمل می چه

ها عضالت و شود که اعصاب، تاندون( به شرایطی اطالق می MSDعبارت اختالالت عضالنی اسکلتی ) 

افتد که عدم ناشی از فعالیت زمانی اتفاق میساختارهای نگهدارنده بدن تحت تاثیر قرار گیرد و این اختالالت 

های تکراری و های فیزیکی بدن انسان وجود داشته باشد. حرکتتطابق بین ضروریات فیزیکی محیط و توانائی

های هایی چون پشت درد، کشش تاندونکند و ناراحتینوع ناراحتی در بدن ایجاد می 100کشش و رانش بیش از 

توان با مالحظات مناسب ل تنها معدودی از صدمات رایج فعالیت در عصر مدرن است که میمچ و سندرم تونل کارپا

 ن جلوگیری نمود.آارگونومیکی از 

های گوناگون ارگونومیکی مخصوص کنند، دستورالعملدر اداراتی که از موارد و مسائل ارگونومیکی تبعیت می

های ارگونومیکی که کامالً قابل تنظیم شود. صندلیه میمحل کار برای طراحی محیط کاری ارگونومیکی بکار گرفت

شوند و جاپایی های ارگونومیکی مناسب در صورت لزوم وجود خواهد داشت. از باشد برای هر کارمند تهیه می

های موجود باعث خیرگی مستقیم و یا غیرمستقیم چشم کارمندان ایست که المپطرف دیگر نور پردازی به گونه

ای طراحی شده که کارکنان خط مستقیمی برای میدان های اسناد به گونهها و نگهدارندهفحه نمایشگردد. صنمی

دید خود داشته باشند. موسهای ارگونومیکی، کیبوردها و لوازم اداری ارگونومیکی کامالً قابل تنظیم، کارمندان را 

کلتی ناشی از عدم لحاظ موارد در حد وضعیت طبیعی بدن قرارداده و در نتیجه صدمات کاری عضالنی اس

 برند.ارگونومیکی را از بین می

دهد. مهندسی ارگونومیک شغلی است که با بررسی تغییرات فیزیکی ، اختالالت عضالنی اسکلتی را کاهش می

های عملی ها و عناصر دیگر سیستم، روشای از علم است که با درک اصولی از تعامل بین انسانارگونومیک شاخه

کند و به عنوان مهندسی عوامل انسانی برای سالمتی و بهبود شرایط های متفاوت بررسی میمناسب را در فرضیه

 دهد.انسان راه حل ارائه می

 
 قالب کاری متمرکز بر کاربر:

ارگونومیک روشی خاص برای تفکر درباره افراد در کار یا زندگی است که افراد )کاربران( را در مرکز توجه قرار 

دهد. اگر تمامی این فعالیت کاربر و محیط اطراف وی را مورد بررسی قرار می ودهد. همچنین روابط بین کاربر می

 توانیم راهی را برای بهبود سازگاری بین افراد و عناصر مختلف بیابیم. روابط را درک کنیم آنگاه می

 نمند نگاه کنید. کند تا به این تمایالت به صورت قانونمودار زیر به شما کمک می

اند، هر حلقه یک حوزه ای از تعادل با کاربران را هایی از یکدیگر جدا شدهدر نمودار زیر پنج عنصر توسط حلقه

 تواند یک واسط کاربر نیز محسوب شود.دهد و هر حلقه مینمایش می
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 کاربر

 ابزار   -1

 فضای کاربر -2

 محیط -3

 سازمان  -4

 

 

گرفتن اصول باالخره باید اشاره کرد که در نظر 

ارگونومی در کار نه تنها باعث حفظ سالمت نیروی انسانی 

های مالی بر اقتصاد کشورهای فقیر خواهد شود بلکه مانع تحمل بسیاری از هزینهو کارآمد در جوامع بشری می

ه از هایی چون هزینتوان از متحمل شدن بیشتر هزینهعنوان مثال با طراحی درست و اصولی محل کار میشد. به

کار افتادگی، هزینه ناشی از حوادث، هزینه زمان از دست رفته تولید، هزینه ضایعات تولید اجتناب کرد. کم کردن 

بهینه سازی  زمان انجام کار، حذف حرکات اضافی در روند کار، شیوه ارتباط با محیط بیرونی، موازنه عرضه و تقاضا،

الم ارتقاء سطح سالمت انسان و شکوفایی اقتصادی همه و ی و در یک کژجویی در مصرف انرمحیط کار، صرفه

 توان به آن دست یافت. همه از جمله مسائلی است که با شناخت صحیح از این دانش نوین می

خورد که کارگران در آن واحدها مشغول های زیادی به چشم میدر حال حاضر در صنایع مختلف کشور بخش

تواند صدمات یاد شده را باشد. بنابراین عدم توجه به چگونگی انجام کار میمیهای بدنی و جسمانی انجام فعالیت

 سبب گردد.

توانند بسیار ناتوان های مرتبط با کار هستند که میعضالنی در حقیقت از جمله بیماری –عوارض استخوانی 

تمزد و نهایتاً از کار افتادگی های دسهای ناشی از کار، غرامتکننده ظاهر شده و باعث افت راندمان، افزایش غیبت

 کارگر شوند.

ها، محیط کار ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه

ها طراحی نماید.این علم با هدف ها و عالئق انسانفکری و محدودیت –های جسمی و مشاغل را با توجه به توانایی

وری با عنایت بر سالمتی، ایمنی و رفاه انسان در محیط شکل گرفته است. همچنین این علم در تالش افزایش بهره

المللی کار است بجای متناسب سازی انسان با محیط، محیط را با انسان متناسب سازد. در این راستا سازمان بین

 رده است. واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف ک

 

 فیزیولوژی کار: 
های گیرد و پاسخای تحت تاثیر قرار میهای کار ماهیچههای بدن انسان توسط استرسمطالعه عملکرد ارگانیسم

 باشد.ای اسکلتی و قلبی عروقی میهای ماهیچهفیزیولوژیک ناشی از کار فیزیکی شامل سیستم

سازمان

محیط

فضای کاربر

ابزار

کاربر
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 ارزیابی توانایی کار:
 ضربان قلب  -1

 صرفی اکسیژن م-2

 

 جنبه های بهداشتی ارگونومی :
 ها و اختالالت نا خواسته و غیبت پیشگیری از بیماری -1

 طراحی بهینه ایستگاه کاری  -2

 بهترین استفاده از انرژی تالش کاری  -3

 های کارگر بهترین استفاده از منابع و قابلیت -4

 
 های اقتصادی ارگونومی :جنبه

 گردد. که باعث کارایی بیشتر می استفاده بهینه از انرژی -1

 گردد. وری بیشتر میهای منظم کار و استراحت که باعث بهرهدوره -2

 شود. حذف خستگی که باعث افزایش کیفیت کار می -4

 
 خستگی ناشی از کار :

 انواع خستگی   

 خستگی چشمی    -1

   ماهیچه ایخستگی  -2

 خستگی فکری   -3

 خستگی عصبی   -4

 خستگی مزمن  -5

 خستگی ناشی از بهم خوردن ریتم روز و شب  -6

 عوارض خستگی 
 کاهش توجه -1

 کاهش دریافت -2

 کاهش سرعت عملکرد فیزیکی و ذهنی -3

 مصرف انرژی باال جهت ثابت نگهداشتن راندمان -4

 احساس خستگی گیجی و تحریک پذیری  -5

 



41 

 

 رفع خستگی:
 سکونها و ثباتهاست.استراحت و انجام حرکات کششی بهترین راه مقابله با دردهای ناشی از 

آل است. دقیقه حتی کشش کوتاهی هم به عضالت خود بدهید ایده 15کمرتان را صاف کنید اگر بتوانید هر 

دقیقه از جای خود بلند شوید چند قدم راه رفته و کششی به عضالت خود  45در غیر این صورت سعی کنید هر 

د. به چشم یک نوع وقت تلف کردن نگاه نکنید در طول کشدقیقه طول می 5تا  3بدهید به این کار که حدوداً 

 زمان متوجه خواهید شد که ارزشش را دارد و با زده کاری شما هم بیشتر شده است.

 

 نقش  ارگونومی محیط کار در بهره وری  
 های پیشگیری از آن:استرس شغلی و راه

می استرس احساس کند. برانگیختگی هیجانی آدمی برای آنکه به طرز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد بایستی ک

دارد آدمی هنگام روبرو شدن با استرس ها را در جریان اجرای کاری که بر عهده دارند هوشیار نگه میمالیم آدم

آورد که پیش از آن برایش کارایی نداشته است. به عنوان مثا ل: یک آدم به آن دسته از الگوهای رفتاری روی می

تر هم بشود و سرانجام به کلی کناره بگیرد و یک آدم پرخاشگر ممکن است کنترل محتاط محتاط ممکن است

ها، هایی مانند حساسیتخود را از دست بدهد و بی مهابا همه چیز را در هم بکوبد. اعتقاد بر این است که بیماری

یجانی ارتباط دارد. عموم های گوارشی با فشارهای ههای قلبی و زخمسردردهای میگرنی، فشار خون، ناراحتی

گذرانند به همین دلیل شرایط محیط کار اهمیت بسزایی در تامین مردم بیشتر وقت خود را در محیط کار می

 سالمت جسمانی و روانی آنها دارد.

 بطور اختصار برخی از عواملی که تاثیر زیادی در ایجاد استرس ناشی از کار دارند در اینجا ذکر گردیده است:

 شرایط کاری  -1

 تراکم کاری  -2

 ابهام نقش  -3

 تعارض شغلی  -4

 مسولیت -5

 روابط با مافوق  -6

 روابط با زیر دستان  -7

 روابط با همکاران  -8

  عدم امنیت شغلی  -9
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 شرایط کاری-1
محیط عواملی چون شرایط نامطلوب کاری، تندکار کردن، تالش طاقت فرسای فیزیکی، ساعات بسیاری را در 

 کار گذراندن و پرکاری مفرط موجب اختالل در سالمت روانی می

شود. کار خسته کننده و تکراری و محیط نامطلوب فیزیکی و روانی از جمله: سروکار داشتن با افراد تندخو و 

شود این افراد زودتر و همکاران پرخاشگر عالوه بر اختالل سالمت روانی موجب کاهش سالمت جسمانی نیز می

 یابند.شوند و دیرتر بهبود میبیشتر از افراد دیگر به بیماری مبتال می

  تراکم-2

ای در کنار بقیه کار نکنند احساس کنند در حالی که اگر عدهبعضی افراد زمانی که خیلی نزدیک با دیگران کار می 

 استرس گردد. تواند باعث ایجادکنند. در هر حالت تراکم کاری ) مثبت یا منفی ( میتنهایی می

  ابهام-3 

اگر شخص اطالع کافی از شغل و کاری که به عهده گرفته نداشته باشد بدین معنی است که اهداف کاری وی 

های محوله چنانچه باید و شاید واضح و صریح نیست و او نتواند با این اهداف و انتظارات خود، همکاران و مسولیت

جب بروز افسردگی، کاهش اعتماد بنفس، عدم احساس رضایت از وضع ارتباط درستی برقرار کند. این حالت مو

 شود.زندگی عدم رضایت شغلی و کاهش انگیزه شغلی می

 تعارض -4
ای نسبت به آنها نداشته است و یا اگر شخص در محیط کار خود با وظایف یا نیازهایی مواجه شود که واقعاً عالقه

ود نداشته باشد مثالً فرد بین دو گروه مختلف که دو خواست و دو هدف اینکه تصوری از انجام آن کارها در ذهن خ

ها و انتظاراتی که از متفاوت دارند واقع شود و به دو سو کشیده شود و یا در شرایطی قرار گیرد که بین خواسته

قیه در معرض رود تعارض وجود داشته باشد. افرادی که به مشاغل اداری و تخصصی اشتغال دارند بیشتر از بوی می

 این فشارها قرار داشته و آسیب پذیرند.

  مسئولیت-5

شود. هر چه میزان مسولیت موجب استرس است و به نحو چشمگیری به افسردگی، اضطراب و روانپریشی منجر می

فرد در مقابل دیگران بیشتر شود وی باید دقت و زمان بیشتری را در واکنش و برخورد با سایرین صرف کند و در 

تیجه استرس نیز بیشتر خواهد شد. مسئولیت افراد به میزان قابل توجهی با سیگار کشیدن، فشار خون و میزان ن

های مختلف جسمانی و روانی به افرادی که مسئولیتی را در کلسترول خون در ارتباط است. خطر ابتال به بیماری

 قبال اشیا بر عهده دارند به مراتب کمتر است.

 روابط مافوق -6
شود که در شرایطی که کارکنان رئیس خود را فردی با فکر و مالحظه کار احساس کنند روابط دوستانه ایجاد می

بر اساس اعتماد متقابل، احترام و صمیمیت بوده، موجب عدم بروز استرس بر کارکنان خواهد شد. کارکنانی که 
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تفاوت است تحت استرس بوده و بیشتر در بی کند و نسبت به منافع آنهااحساس کنند رئیس مراعات آنها را نمی

 معرض اختالل روانی هستند.

 روابط زیر دستان -7
تواند در برخی از مدیران موجب بروز استرس از جمله احساس تنفر و اضطراب دعوت به تقسیم کار و مشارکت می 

 از : گردد. برخی از عوامل در بروز این پدیده سهیم هستند که مهمترین آنها عبارتند 

 رود. های فردی با توقعاتی که از او میناهماهنگی و ناهمسانی توانایی -1

ترین کارها دخالت کند و انتظار ممکن است وی در معرض تعارض روانی قرار گیرد. مثالً در جزئی -2

 مشارکت و تقسیم کار داشته باشد. 

ر است از همکاری و مشارکت در امور خود داممکن است زیر دستان و افرادی که او ریاست آنها را عهده -3

 داری کنند. 

 روابط با همکاران  -8
اعتمادی، عدم صمیمیت و رقابت ناسالم یکی از عوامل نبودن روابط خوب بین همکاران عامل اساسی و محور بی

تواند عالوه بر سالمت روانی باعث تعادل میزان کورتیزول )هورمون مهم که مهم استرس است. روابط خوب می

 نقش بسیار مهمی در تسریع بهبودی آسیب دیدگی دارد( کاهش فشار خون و میزان مصرف دخانیات گردد. 

 عدم امنیت شغلی -9
ت فرد دارد. ولی عدم در شرایط فعلی دنیا هیچ شغلی دائمی نیست و حفظ شغل و بقاء آن بستگی به میزان فعالی 

آگاهی ازین موضوع موجب ترس از کنار گذاشته شدن و بازنشستگی یکی از فشارهای روانی است. چنین حالتی 

شود فرد قبل از آنکه بطور طبیعی بازنشسته شود احساس فرسودگی و کسالت کند. ترس از کنار گذاشته موجب می

اند بسیار شدیدتر است. این افراد به پر شرفت خود در کار رسیدهدانند به باالترین سطح پیشدن در افرادی که می

کوشند عدم احساس امنیت شغلی را پردازند تا همچنان خود را در اوج نگه دارند و در عین حال میکاری می

 گیرند. مخفی کنند و بیش از پیش در معرض استرس قرار می

 
 های استرس شغلی  نشانه

 نارضایتی، افسردگی، اضطراب، مالمت، انزوا بیزاری  های روانی:نشانه -1

 ها، اختالل در خواب و ناراحتی تنفسی. های قلبی عروقی، انواع آلرژیسردرد بیماری های جسمانی:نشانه -2

های رفتاری فردی مثل خودداری از کار کردن، مصرف روز افزون دارو، پرخوری، نشانه های رفتاری:نشانه -3

 و ستیزه جویی با خانواده. اشتهایی بی
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 رابطه استرس شغلی و بازخورد عملکرد 
 فرم ارزشیابی  -1

های رفتاری روشنی از عملکرد را نشان نداده. بلکه در بردارنده نوعی ارزیابی بکارگیری نوعی فرم ارزشیابی که نمونه

 ابتکار عمل باشد. 

 فراوانی  -2

 شود. بیشتر دریافت کند احتماالً بیشتر دستخوش استرس میهرچه فرد بازخورد مستقیم را به دفعات 

 ها پاداش-3

شود مورد و نابجا باشد حقی در بین کارکنان محسوب میپاداشی که برای انجام کار به کارکنان داده شود اگر بی

 که قطع کردن آن نیز  عامل بالقوه دیگریست که ممکن است او را دستخوش استرس کند. 

 تعهد  -4

ر مدیر یا سرپرستی به قول و تعهد خود در قبال زیر دست عمل نکند و همچنین برعکس اگر همین کار توسط اگ

 شود و باعث دلسردی و کار شکنی خواهد شد.زیر دست صورت گیرد موجب استرس در فرد مقابل می

 تبعیض  -5

برای آن نداشته باشد حتماً در بین  ایای بین کارکنان تبعیض قائل شود و دلیل محکم و قانع کنندهاگر موسسه 

 شود.کارکنان اختالفاتی بوجود خواهد آمد که منجر به استرس می
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 سوم فصل

 
 برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار و اخالق حرفه ای

مهارت و توانایی بر های انسان سالم و موفق یکی از ویژگی: راههای برقراری ارتباط صحیح و مناسب محیط کار

قراری ارتباط موثر و سازنده با دیگران است آیا شما این ویژگی را دارید؟ کسب این مهارت مهم و ضروری در 

زندگی اجتماعی خیلی مشکل نیست. فقط باید بخواهید و تمرین کنید. در این نوشتار ما به هفت گام اساسی برای 

 کنیم.یادگیری این مهارت اشاره می

 گام اول: گوش دادن 
رسد گوش دادن به دیگران بسیار ساده است اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به در حالی که به نظر می

شود. گوش دادن فقط شنیدن کالمی که به طرف مقابل به زبان درستی به کار ببندد ارتباط دچار مشکل می

 است: آورد نیست بلکه شامل برخی موارد به شرح زیر می

 اینکه گوینده کیست؟ 

 دیدگاه او نسبت به مسئله مطرح شده است؟

 کند، احساساتش چگونه است و چه انتظاری از ما دارد؟چه مسائلی او را نگران می

 گام دوم: صریح و صادق بودن 

صراحت و صادق بودن فرایندی است که در ارتباطات انسانی به شکل نامحسوس اما بسیار موثر نقش بازی 

 کنند.باشد بلکه دو طرف درگیر ارتباط آن را حس میشود این فرایند قابل دیدن یا شنیدننمیکند. تاکید میمی

 گام سوم: همدلی و همدردی 
های خود را ها و ترسکنیم همواره افکار، آرزوها، تمایالت، نگرانیاغلب زمانی که با یکدیگر ارتباط بر قرار می

ها ها، ترسز که دیگران اوالً درک درستی از ما داشته باشند و ثانیاً با ما در زمینه نگرانیسازیم. بدین نیاآشکار می

و مشکالتمان همدلی و همدردی کنند. همدردی تالشی است برای درک و فهم نیاز ذهنی طرف مقابل. برای 

کنیم. همدلی و همدردی  همدلی باید بتوانیم خود را جای دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آنها نگاه و احساس

تر از احساس است و کنند با این تفاوت که در همدلی نقش منطق قویهر دو در تداوم ارتباط نقش بازی می

دهد تا بتواند برای حل مسئله به او کمک کند ولی های گوینده گوش میشنونده با همدلی به خوبی به حرف

 کند.ه او کمک میهمدردی صرفاً با تخلیه هیجانات و عواطف منفی ب

 گام چهارم: ح ظ آرامش و احترام به طرف مقابل 
کنیم تا از طریق آن به حل مسائل و مشکالت رفع تضادها و تعارضات ما بدین دلیل با یکدیگر ارتباط برقرار می

عنصر  ارزیابی دیگرانرد و بدل کردن اطالعات درک بهتر خود و رفع نیازهای اجتماعی دست یابیم در روابطی که 

رود. یابد بلکه آرامش الزم در ارتباطات انسانی نیز از بین میباشد نه تنها اهداف مذکور تحقق نمیاصلی آن می
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خواهیم دیگران با نظرات ما موافقت کنند و یا حداقل به افکار و احساسات باید به خاطر داشته باشیم همه ما می

عقاید و نظرات ما برای خودمان کامالً اهمیت ندارند. اگر در ارتباط با  ما احترام بگذارند و آنها را تایید کنند زیرا

گذاریم ارتباط روند مناسب و هدفمند خود را طی دیگران این تصور پیش آید که به نظرات آنها احترام نمی

 نماید.نمی

 گام پن م: مخال ت نمودن به شیوه مناسب 
توانیم به شیوه مناسب با نظرات و عقاید آنها که به ند آن وقت میاگر بتوانیم بپذیریم که دیگران مانند ما نیست

ها برای مخالفت کردن با نظرات و عقاید دیگران ترین شیوهنظر ما صحیح نیستند مخالفت کنیم. یکی از مناسب

کند )حتی اگر با مجموعه روش خلع سالح است در این روش فرد در سخنان طرف مقابل حقیقتی را پیدا می

زند. این روش بر طرف مقابل تاثیر آرام ان او موافق نیست( و سپس در مقام موافقت و تایید آن حرف میسخن

 گذارد.بخش عجیبی می

 گام ششم: خودشناسی و افزایش آگاهی 

های ما با دیگران شناسایی دنیای ذهنی دیگران همدلی و همدردی کردن با آنها و یا به نتیجه رسیدن بحث

اسی و تالشی برای افزایش اطالعات و آگاهیهای خود جهت شناسایی دیگران و محیط زندگی نیازمند خودشن

کند ها، امیال، آرزوها و نیازهای خود و پذیرش صادقانه آنها کمک میاست. آگاهی از نقاط قوت و ضعف، ترس

اطر داشت خودشناسی و افزایش تر ببینیم و آنها را بپذیریم. باید به خها و خصوصیات دیگران را واقع بینانهویژگی

های منفی خود است عالوه بر عوامل فوق کمک آگاهی مستلزم صرف وقت صبوری و تالشی در جهت تغییر ویژگی

 شناسان و مشاوران نیز ضروری است.گرفتن از افراد متخصص نظیر روان

 گام ه تم: شناسایی افکار تحریف شده 
ای خود رفتار افکار خود و احساسات از پیش تعیین شده و کلیشه اکثر ما در ارتباط با دیگران در چارچوب

باشد. سیستم شناختی ما نیز بعضاً دچار ها موجود نمیکنیم. در بسیاری از این افکار تصویر صحیحی از واقعیتمی

-یفنامند تحرمی« تحریف شناختی یا خطای شناختی»شود. این خطاها را روانشناسان شناختی خطا و تحریف می

کنند بلکه های شناختی مثل آینه و یا دور بینی هستند که اشکال را به همان گونه که هستند بازنمایی نمی

های شناختی در ارتبا طات انسانی مشکالت فراوانی دهند. تحریفهای عجیب و غریب و نادرستی را نشان میشکل

 گام برداشت.کنند لذا باید آنها را شناخت و در جهت تصحیح آنها ایجاد می

 شیوه های ایجاد رابطه مثبت 

 ارتباط موثر شغلی در محیط کار نقش و تقویت ارتباطات در مدیریت کار به یک تنظیم ذهنی نیاز دارد. 

 با افراد به طور مستقیم ارتباط برقرار کنید.

 به نیازهای دیگران توجه کنید.

 بیشتری.واقعاً ارتباط موثر نه زمان زیادی الزم دارد و نه پول 
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بایست پیوسته در این فکر باشید که چگونه و کجا از هر موقعیتی برای برقراری ارتباط استفاده کنید. شما می

توانید روابطی را ایجاد و آنها را تقویت کنید، یعنی از هر فرصتی مثل نوشیدن چای، صرف ناهار و شام و یا هر می

های از دست رفته بزرگترین مایه دهد استفاده کنید. موقعیتها دست مینوع ارتباط و تماسی که در مسافرت

 آید.حساب میتاسف و اندوه برای یک رئیس یا موسس به

 با دیگران تبادل نظر کنید. 

ای که مهم است اما بالفاصله پس از آن باید کند. نکتهپی بردن به اینکه چه عاملی در افراد انگیزه ایجاد می

بینی گام نید. بهترین روش این است که با حالتی خستگی ناپذیر ثابت قدم و قابل پیشبتوانید اعتماد ایجاد ک

بردارید یعنی نشان دهید آنقدر ارزشمند هستید که دیگران بخواهند با شما ارتباط برقرار کنند اما برای آنکه از 

نجام هر کاری دیگران را در دیگران شخصیتی خود شیفته )از خود راضی( به نظر نرسید بهتر آن است که قبل از ا

 های خوب خود سهیم کنید.ایده

 های خود را بشناسید.ویژگی

به رفتارتان نگاه کنید و بازتاب آنرا بسنجید. رفتارهای دفاعی که ممکن است مانع پیشرفت شما باشند را 

 شناسایی کنید. 

 ارتباط مستقیم بر قرار کنید.

 تواند مانند ارتباط رودررو موثر باشد. طریق شبکه می هیچگاه فکر نکنید که برقراری ارتباط از

 هیچگاه مایوس نشوید.

ها حفظ رابطه در تجارت مثل حفظ رابطه در مدرسه نیست یعنی در تجارت ممکن است با وجود آنکه طی سال

 اید بتوانید ارتباطی را دوباره آغاز کنید.دلیلی برای صحبت با کسی نداشته
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 ش مراجعه کنندهفرم پذیر
 

 جنس: نام  و نام خانوادگی:

 سابقه ماساژ: آدرس:

 تلفن تلگرام: تلفن موبایل:

 معرف:                                          شغل:

لطفا در صورت داشتن هرکدام از موارد زیر آن را عالمت 
 بزنید:
o آرتریت روماتوئید 

o دیابت 

o واریس 

o سیاتیک 

داروهای خاص  آن را عالمت لطفا در صورت مصرف 
 بزنید:
o آسپرین یا ضد انعقاد 

o  ویتامینc  وk 

o داروهای ترمیم پوستی 

o آنتی بیوتیک 

 لطفا در صورت داشتن موارد زیر عالمت بزنید:
o  ماه 6جراحی یا هر پروسیژر زیر 

o بارداری 

o عفونت 

o زخم باز 

o دیسک یا فتق مهره فقرات 

 تقاضای کدام ماساژ را دارید:
o سوئدی 

o  پوینتتریگر 

o ریلکسی 

o هات استون 

o سیاتیک 

 

 اضای اینجانب......................................................... با توجه به مطالعه همه موارد باال و صحت گفتار در این برگه  تق

 .....................................ساعت ماساژ را در این مرکز دارم و از نحوه پذیرش کارکنان این مرکز تشکر مینمایم. همچنین 

 رضایت خود را از دریافت ماساژ مورد نظر اعالم میدارم.

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا:
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 پروسیژر  انجام شده علت مراجعه تاریخ ماساژ تعداد

    

    

    

    

    

 

 

 .در صورت داشتن ناراحتی و درد در هرکدام از نواحی بدن خود  محل درد را بر روی شکل زیر عالمت بگذارید 

 

 

. ر     ر  مراج ی  ماساژ .........             : :تاریخ مراجعه           

 

 جنس: نام  و نام خانوادگی:

 سابقه ماساژ: آدرس:

 تلفن تلگرام:تلفن موبایل: 

                                         معرف:  شغل:

لطفا در صورت داشتن هرکدام از موارد زیر آن را عالمت بزنید:
 
o آرتریت روماتوئید 

o دیابت 

o واریس 

o سیاتیک 

لطفا در صورت مصرف داروهای خاص  آن را عالمت 
 بزنید:
o آسپرین یا ضد انعقاد 

o  ویتامینc  وk 

o داروهای ترمیم پوستی 

o آنتی بیوتیک 

 لطفا در صورت داشتن موارد زیر عالمت بزنید:
o  ماه6 جراحی یا هر پروسیژر زیر 

o بارداری 

o عفونت 

o زخم باز 

o دیسک یا فتق مهره فقرات 

 تقاضای کدام ماساژ را دارید:
o سوئدی 

o تریگر پوینت 

o ریلکسی 

o هات استون 

o سیاتیک 

 

اینجانب......................................................... با توجه به مطالعه همه موارد باال و صحت گفتار در این برگه  تقاضای  

.....................................ساعت ماساژ را در این مرکز دارم و از نحوه پذیرش کارکنان این مرکز تشکر مینمایم. همچنین  

رضایت خود را از دریافت ماساژ مورد نظر اعالم میدارم. 

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا:
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 مسئولیت قانونی و حرفه ای کاربر ماساژ وضمانت اجرایی آن
کند که ای ایجاب میهای تجاری و اداری است. اخالق حرفهای از مهمترین ابزار گسترش فعالیتاخالق حرفه

های غیرقابل قبول امتیازهای خاصی به نفع خود و به ضرر سایر افراد در سرار جهان بعضی افراد با استفاده از شیوه

و  تحصیل نکنند. از لحاظ حقوقی . هر قاعده اخالقی که فاقد ضمانت اجرا باشد. صرفاً جنبه توصیه خواهد داشت

ای به تصویب اعضای حرفه برسد و همچنین سازمان رسیدگی انضباطی به منظور الزم است قواعد اخالق حرفه

ای خاص هر رشته شود قواعد اخالقی حرفهمجازات انضباطی در مورد این افراد تشکیل شود. بنابر این توصیه می

ها و یط مقتضی اجرا شود. بعضی از حرفههای غیردولتی و دولتی همان رشته برسد و در شرابه تصویب کانون

المللی را تدوین و به تصویب اعضای خود ها قواعد بینالمللی دارند که خود این کانونهای بینها وابستگیانجمن

 رسانند.

های انضباطی به ای، ضرورت اجرای قوانین در چنین مواردی سازمانبدیهی است مهمترین قاعده اخالق حرفه

کند و حتی بدون داشتن دالیل کافی به استناد مدارک های آنها نظارت میتقلبی افراد و سو استفادهاقدامات 

ببرند ای هرگاه به دالیل مجرمانه پیهای حرفهدهند. سازماناعضای متخلف را مشمول مجازات انضباطی قرار می

 کنند.معموالً چنین دالیل و مدارکی را به دادستانی مربوطه تسلیم می

  

 حرفه ماساژ لیروشهای بهبود و تعا
در راستای رسیدن به اهداف متعالی ماساژ ابتدا بایستی بر تقویت روحی ماساژگر تمرکز داشت و سلسله مراتب 

 انجام تعهدات الزم را رعایت نمود.

 
 :نگرش و حالت روحی ماساژ دهنده 

 وضعیت بدنی 

میز، سعی کنید هنگام کار پشتتان شل و راحت و در عین    هر جا که مشغول کار ماساژ هستید، روی زمین یا    

حال صاااف باشااد. در حالت ایسااتاده قدری زانوهایتان را خم کنید و پائین تنه را منقبض کنید تا لگن در حالت  

درستی قرار گیرد و پشت شما از تکیه گاه مطمئنی برخوردار باشد. بگذارید رانهای شما به جای پشتتان بیشترین 

تحمل کند. به خاطر داشته باشید وضعیت بدنی شما باید طوری باشد که همانطور که یک ماساژ شونده          فشار را 

کند، یک ماساژ دهنده هم احساس راحتی کند. بر اثر تمرین و تکرار یاد خواهید گرفت که از   احساس راحتی می 

بتواند از طریق دستانتان به بدن   ایجاد تنش در عضالت خود جلوگیری کنید تا انرژی التیام بخش شما به آزادی  

 ماساژشونده منتقل شود.

شااوید. تغییر عادت کار مشااکل اسااتگ پس اگر اگر به وضااعیت بدنی خود توجه نکنید به ساارعت خسااته می

شما به تدریج و خودبخود       صحیح در  ضعیت بدنی  ضعیت بدنی خود را کنترل کنید، هم کار کردن در و آگاهانه و

ها و قسمت پائین پشتتان تا حد امکان از سفت شدن و خستگی رها خواهد      ها، دست شانه ایجاد خواهد شد و هم  
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کند سعی کنید نزدیک آن بایستید تا برای دسترسی به او      یافت. در صورتی که ماساژ شونده از مبل استفاده می     

 حداقل انرژی را مصرف نمائید.

 :هماهنگ شدن 

ساژ دادن باید از آرامش ذهنی   سئله      هنگام ما ساژ و موفقیت در آن به این م شیدگ زیرا کیفیت ما برخوردار با

ساژ ندهیدگ زیرا این               سی را ما ستید ک صله ه سرده یا بی حو شرو، اف صبانی، تر ستگی دارد. هرگز هنگامی که ع ب

شکالت               صورتی که به م شد. در  شونده با ساژ  شما باید به ما شد. تمام توجه  شما به فرد منتقل خواهد  حاالت 

صی    صله به دیگران         خود فکر می شخ شما بالفا شفته خواهد بود و این حالت  شما آ ستید، ذهن  کنید و نگران ه

هایش آگاه و حساس باشید. حاالت   العملمنتقل خواهد شد. به تنفس ماساژ شونده توجه کنید و نسبت به عکس    

 حس کنید. های وی رامختلف صورت او را مد نظر قرار دهید و هر گونه گرفتگی در ماهیچه

 :آرام سازی 

قبل از شروع کار آگاهانه به تن آرامی بپردازید و مهمتر از همه با بصیرت خود هدایت شوید. چند نفس عمیق 

بکشااید تا به تدریج هر نوع اضااطراب و نگرانی را از بدن خود خارج کنید. با هر دمی صاالح و آرامش را به درون  

خواهد را از درون خود به دیگران هدیه کنید. خود را با کسی که می خود بفرستید و با هر بازدمی عشق و محبت   

ماساژ دهید هماهنگ کنید. شاید کار کردن با چشمان بسته بتواند بعضًا به شما کمک کند. متواضعانه خود را به        

 جریان ماساژ بسپارید.

توانید روی زمین ع کار میباشید قبل از شرو  که خیلی حساس هستید و بصیرت الزم را نیز دارا می   در صورتی 

گرایی به ذهنتان خطور نکند تصااور کنید نوری ساافید و شاافابخش از  دراز بکشااید و برای آنکه هیچ گونه منفی

 کند.شود و حین کار از شما مراقبت میآسمان بسوی شما سرازیر می

 
 مخاطرات کسب و کار موانع و چالشهای اعمال اخالق حرفه ای

 بررسی نظام های اخالقی می تواند مخاطرات و موانع اعمال اخالق حرفه ای را بنحوی نمایان سازد. 

 ای در اسالم اخالق حرفه
ای مالک نهایی اخالق همانا خواست خداوند یعنی خیر مطلق است. مهمترین اصول در اخالق اسالمی حرفه

 ای اسالمی شوند عبارتند از: اخالق حرفهگیری موارد کاربردی توان منشا شکلراهبردی که می

 امانت داری -4عدالت اجتماعی  -3آزادی فردی -2کرامت انسانی  -1

 مفهوم امانت داری در کسب و کار در مورد سه پرسش است:

 گیرد؟چه چیزی در کسب و کار مورد امانت قرار می

 داری در قبال آن امور چیست؟منظور از امانت

 د؟صاحبان امانت کیستن
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تواند به معنی عدم تصرف باشد. تصرف در حرفه به دو گونه است: امانت دارنده و غیر امانت داری نمیامانت

دارنده در این زمینه تصرف امانت دارنده استفاده بهینه و شایسته است. ضامن امانتداری در نگرش اسالمی این 

ها ها مشترک است ولی تفاوت حرفهمه حرفهاست که عالم محضر خداست. اصول منشور اخالقی در اسالم در ه

ها جاری ساخت. پس باید توان در تمامی حرفهدر فروع است. یعنی اصولی که از منابع اسالمی بدست آید. می

 های آموزش در سازمان قرار گیرد.اخالق اداری و سازمانی جزو برنامه

 

 ایای اخالق حرفهعوامل پایه 
ای بر ای برای اخالق حرفهای عواملی را به منزله عوامل پایهدر مقاله زیونتسنظران این نظریه بنام یکی از صاحب

 شمارد که عبارتند از:می

ای دیگر باید منعکس کننده ای اخالق علمی: این عامل مانند اخالق در هر نظام حرفهاستقالل حرفه -1

ها و نهادهای تخصصی آنها باشد. نه اینکه ایوی خود حرفههنجارهای درونی حرفه و احساس تعهد اخالقی از س

در قالب بایدها و نبایدهای اخالقی به آنها تحمیل شود. ارزیابی احترام به زیردستان و اطرافیان، توجه به حریم 

 خصوصی و حفظ اسرار افراد را سر لوحه خویش قرار دهد. 

ای ایست. افراد تنها با فهمی از کار و فعالیت حرفهی حرفهای: پایه و اساس اخالق، خود فهمخود فهمی حرفه -2

رسند و نوعی احساس درونی از تعهد به آن خود. فلسفه آن و نسبتش با زندگی مردم به درک اخالقی آن می

 کنند. ها پیدا میارزش

مورد تایید قرار ای داری: از مهمترین اصول اساسی در اخالق حرفهطرفی و عدم جانبگرایی، بیعینیت -3

گیرد، نباید ای را در زندگی شغلیش به کار میطرفیست. فردی که اخالق حرفهگرایی و بیگیرد، رعایت عینیتمی

 جانبداری غیرعقالنی نسبت به منبعی که دارای صفات غیر اخالقی است نشان دهد.

کی باشد، توجه به مسائل دیگر فراتر رفتن از مفهوم معیشتی: تا زمانی که فردی درگیر مسائل فیزیولوژی -5

 رسد. ای با منشا معیشتی آن به عرصه ظهور میتر خواهد بود و معنای اخالق حرفهرنگکم

 
 ای عوامل روانشناختی مرتبط با اخالق حرفه

تواند تاثیر مستقیمی بر میزان، عالقه، دقت، مسئولیت نظران معتقدند که خود بیگانگی افراد میبسیاری از صاحب

تواند زمینه مناسب برای انگیزه و تعهدات اخالقی ابتکار داشته باشد. بدیهی است که یک ذهن از خود بیگانه نمی و

شود و تغییرات بنیادی در پذیری میو فیزیکی از خود بروز دهد. کاهش اخالق کار منجر به کاهش مسئولیت

 آورد.ساختار جامعه پدید می

آن است. زیرا اخالق متغیری است که آگاهی و اراده  شناختی، بُعد روانکاریکی از ابعاد بسیار مهم اخالق 

های رفتاری تکیه کند. بسیاری از اندیشمندان برای بهبود اخالق کار بر نظریهفردی نقش محوری در آن ایفا می
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شود. یگر تقویت میدارند. هرگاه فردی کار اخالقی انجام داد و از سوی جامعه تشویق شد. احتمال کارهای اخالقی د

 آید. های درونی در میتا جایی که کار اخالقی بصورت ارزش

های اخالق ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگیاخالق حرفه

تحقق آن ای مانند دلبستگی به کار روحیه مشارکت و اعتماد ایجاد تعامل با یکدیگر و تعریف و برای حرفه

اعتنایی به مسائل اند که بیفرهنگسازی شود . امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده

انجامد. به همین دلیل بسیاری از ها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن بنگاه کارمیاخالقی و فرار از مسئولیت

اند که باید در سازمان یک نیاز کرده و به این باور رسیده های موفق برای تدوین استراتژی اخالقی احساسشرکت

ای بدهند ای جایگاه ویژهاند به تحقیقات درباره اخالق حر فهفرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند از این رو کوشیده

مانند:  آیدنهیم اخالق کار و یا اخالق شغلی به میان میوقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می

 اخالق پزشکی. اخالق معلمی. اخالق مهندسی و نظایر آن .

 
 ای م هوم اخالق حرفه

ای از نویسندگان رفت امروزه نیز عدهای به معنای اخالق کار و اخالق مشاغل به کار میدر ابتدا مفهوم اخالق حرفه

 Professionalکنند اصطالحاتی مثلای از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده. میاخالق حرفه

ethics work ethics ای در زبان فارسی است.معادل اخالق کاری یا اخالق حرفه 

 ای ارائه شده است. های مختلفی اخالق حرفهتعریف

 شود.ای شده دو ویژگی دیده میهایی که از اخالق حرفهدر تمام تعریف

 وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی -1

 ها و الزامات اخالقی فرد در شغل.ن مسولیتمحدود بود -2

های اخالقی بنگاه و سازمان اشاره ای به مسولیتامروزه با توجه به همین مورد. در مفهوم جدید اخالق حرفه

 گیرد. ای افزون بر اخالق کار. حقوق کار را نیز در بر میشده. که اخالق حرفه

 
  ایهای اخالق حرفهویژگی

مبنای هرگونه اخالق در کسااب و کار اساات. این « شااما حق دارید و من تکلیف»ای تلقی حرفهامروزه در اخالق 

مبنا از رفتار ارتباطی فرد به صااورت اصاالی برای ارتباط سااازمان با دغدغه رعایت حقوق دیگران از تکلیف خود  

و دانش بودن. داشاااتن  ای در مفهوم امروزی آن عبارتند از: دارای هویت علمهای اخالق حرفهپرساااد. ویژگیمی

سانی دارای زبان           شی ان ستگی به یک نظام اخالقی. ارائه دان سته بودن به فرهنگ. واب شی کاربردی بومی و واب نق

ای دارند موارد های افرادی که اخالق حرفهای کادوزیر درباره ویژگیروشن انگیزشی. ارائه روی آوردی میان رشته   

 کند.زیر را بیان می
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 مسولیت پذیری -1
 پذیرد.ها و پیامدهای آنرا میدر این مورد فرد پاسخ گو است و مسولیت تصمیم

دهد. برای مند است به درستکاری و خوشنامی در کارش اهمیت میسرمشق دیگران است. حساس و اخالق

و خلوص نیت انجام  گیرد با تمام توانهای خویش کوشا است و مسئولیتی را که به عهده میادای تمام مسولیت

دهد. مسئولیت قانونی و حرفه ای همان مسئولیت مدنی که شامل حمایت قانونی از شخص در مواقع ایجاد می

 عوارض کار می باشد .

 برتری جویی و رقابت طلبی -2
ند. ککند ممتاز باشد اعتماد به نفس دارد. به مهارت باالیی در حرفه خود دست پیدا میدر تمام موارد سعی می

کند جدی و پر کار است به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طریق شایسته دنبال ارتقای خود است سعی نمی

 به هر طریقی در رقابت برنده باشد.

دهد در همه حال به شرافتمندی صادق بودن مخالفت ریاکاری و دورویی است به ندای وجدان خود گوش فرا می

 است. کند. شجاع و با شهامتتوجه می

 احترام به دیگران -3
دهد. تنها منافع گیری میشناس است. به دیگران حق تصمیمقول و وقتگذارد. خوشبه حقوق دیگران احترام می

شود. های اجتماعی احترام قائل میبرای ارزشرعایت احترام به ارزش و هنجار اجتماعی با داند.خودرا مرجع نمی

های دیگر گذارد در برخورد با فرهنگدارد و به قوانین اجتماعی احترام میهای اجتماعی مشارکت در فعالیت

 کند. متعصبانه عمل نمی

 عدالت و انصاف -4
طرفدار حق است و در قضاوت تعصب ندارد. بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی نژاد و قومیت 

 شود.تبعیض قائل نمی

 همدردی با دیگران -5
کند و مشکالت دیگران را مشکل خود رحیم است در مصائب دیگران شریک است و از آنان حمایت میدلسوز و 

 داند.می

 وفاداری   -6
 به وظایف خود متعهد است رازدار دیگران است معتمد دیگران است.

 

 های آماده سازی مراجعه کننده:روش

برقراری ارگونومی محیط کاری سالن و فضای گیرد های ماساژ و اماکنی که خدمات ماساژ صورت میدر سالن

کند هماهنگی و هارمونی گیاهان و اجسام موجود ماساژ بسیار با اهمیت است. آنچه در نگاه اول جذاب جلوه می

در فضای ماساژ با تنظیم رنگ و نورفضای موجود است. بنابر این اگر مراجعه کننده وارد اتاق ماساژ شود و بهداشت 
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و فردی رعایت شده باشد جذب محیط شده و در آرامش کافی خدمات ماساژ مطلوب را دریافت روانی و محیطی 

 نماید. می

شود که شامل مشخصات فردی، در بدو ورود توسط فرد متخصص شرح حال کاملی از مراجعه کننده گرفته می

 باشد.مشخصات بالینی، مشخصات کلینیکی و سابقه دریافت ماساژ می

شود و یا همان موقع اقدام به انجام ماساژ شخص برای دریافت ماساژ وقت ماساژ داده میدر صورت آمادگی 

نماییم. در ابتدا بایستی بررسی پزشکی از فرد مراجعه کننده انجام گیرد تا در صورت لزوم و مشاهده مشکالت می

ژ حتماً توصیه پزشکی ماساژ جسمی یا روحی و یا عدم تعادل روانی بررسی پزشکی انجام دهد و برای دریافت ماسا

 را به همراه داشته باشد.

پرسد، دریافت آنچه در شرح حال اهمیت بیشتری دارد تعیین نوع ماساژ است. اولین سوالی که ماساژ گیرنده می

ماساژ مناسب اوست. بنابر این مشاوره دهنده بایستی با توجه به انرژی و وضعیت جسمی مراجعه کننده ماساژ 

های صحیح بنابه وضعیت مراجعه کننده با نهایت رایش توصیه نماید. توصیه دریافت ماساژ و انجام نوبتمناسب را ب

ای برای دریافت یک شود، پس اگر مراجعه کنندهای انجام میتوجه و برخورداری از آرامش و رعایت اخالق حرفه

اند تصمیم خود را برای ادامه دریافت ماساژ تونوبت ماساژ مراجعه نمود اما مشاوره مناسب و الزم را کسب کرد می

 در همان مرکز ماساژ بگیرد. 

وات  60تا  40ها و نور مالیم و غیرمستقیم در حدود  ارائه امکانات آرامبخش با استفاده از بوی خوش و بادزنگ

حق انتخاب و تهویه مناسب در اتاق ماساژ بهترین تاثیر ذهنی و جسمی را در ماساژ گیرنده خواهد گذاشت و 

 مراجعه کننده با در نظر گرفتن و پیشنهاد کردن انواع ماساژ بیشتر خواهد شد. 

ظاهر آراسته مشاور ماساژ و کاربران ماساژ تاثیر آرامبخشی بسیار زیادی دارد. در هنگام ماساژ نیازی به صحبت 

 دهیم. رد ماساژ ادامه میباشد و با آرامش ادامه کار خود را تا پایان عملککردن با مراجعه کننده نمی

ها و محیط اتاق ماساژ  برای رعایت بهداشت فردی قبل از ماساژ استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای دست

شود و ضروری است. خنکی و گرمی محیط تا حدی که برای فرد بدون لباس آزار دهنده نباشد در نظر گرفته می

های دراپینگ را رعایت و به آرامی برای مراجعه دهنده انجام داد و روشترتیب بایستی مراحل انجام ماساژ را به

نمود تا دچار عوارض سرما و گرمازدگی نشود. اهمیت این موضوع در فراهم نمودن آرامش بیشتر برای مراجعه 

 کننده است.
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 مچهار فصل

 
 آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و توسعه و ح ظ آن 

 آمادگی جسمانی: 

 گیرد. آمادگی جسمانی برای رسیدن به اهداف زیر انجام می

تندرستی: شامل استقامت قلبی تنفسی، قدرت عضالنی، استقامت عضالنی، انعطاف پذیری و هماهنگی  -1

 باشد. های بدن میاندام

 باشد. مهارت حرکتی: شامل سرعت. توان، تعادل، چابکی، سرعت عمل و هماهنگی بین حرکات می -2

قامت قلبی تنفسی عبارتند از: توانایی مقاومت در یک فعالیت جسمانی که با وجود اکسیژن و بدون خستگی است

 شود. مورد انجام میبی

قدرت عضالنی عبارتند از: توانایی یا ظرفیت عضله یا گروه عضالت برای تولید حداکثر نیرو در یک نوبت علیه 

 مقاومت در سراسر دامنه کامل حرکتی است.

 باشد. تقامت عضالنی عبارتند از: توانایی عضله یا گروه عضالت برای تکرار و اجرا یا تحمل انقباض عضالنی میاس

پذیری عبارتند از: توانایی حرکت آزادانه بدون محدودیت بدون درد و سرتاسر دامنه حرکتی یک یا گروه انعطاف

 باشد. ای زمان میعضالنی در دوره

 چگونگی ساختار بدن از نظر عضله، استخوان، چربی و مواد دیگر.  ترکیب بدن عبارتند از:

 توان: توانایی تولید مقدار زیادی نیرو علیه یک مقاومت معین در زمان کوتاه.

 تعادل: توانایی حفظ توازن بدن در حال حرکت یا در حالت ایستاده.

 چابکی: توانایی تغییر مسیر سریع و دقیق بدن در حین فعالیت. 

عمل: زمان مورد نیاز برای ایجاد یک پاسخ دقیق و مناسب فیزیولوژیک یا مکانیکی به بعضی تحریکات سرعت 

 خارجی.

های عمقی با عملکرد حرکتی برای هماهنگی بین حرکات: توانایی تلفیق احساس دیداری، شنیداری، گیرنده

 ایجاد حرکت دقیق روان و ماهرانه. 
 باشدآمادگی جسمانی آمادگی قلبی تنفسی می مهمترین توانایی فرد ماساژدهنده در

 

   stretching  کشش

 نواع حرکات کششیا
نمایند. قبل از تمرین حرکات کششی با ورزشکاران از تمرینات کششی پیش و پس از تمرینات بدنی استفاده می

شود و پس از تمرین برای توسعه هدف گرم کردن و آماده نمودن دستگاه عصبی ا عضالنی برای حرکت اجرا می
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پذیری که با انجام تمرینات کششی میسر است سبب افزایش دامنه حرکتی انعطاف پذیری. توسعه انعطاف

توان به دو دسته کلی پویا و کاهد. حرکات کششی را میهای عضالنی را میورزشکاران شده و میزان بروز آسیب

شود و انجام ها میسبب توسعه انعطاف پذیری هنگام حرکت اندام ایستا تقسیم کرد. انجام حرکات کششی پویا

شود. از سوی دیگر حرکات کششی ایستا موجب توسعه انعطاف پذیری ایستا )وقتی اندام حرکت پویا ندارد( می

توان آنها را به ترتیب زیر توان به طرق مختلف اجرا نمود که بر این اساس میاین دو دسته حرکات کششی را می

 :دسته بندی کرد

 (Ballistic Stretching)حرکات کششی پرتابی  -1

 (Dynamic Stretching)حرکات کششی پویا  -2

 (Active Stretching)حرکات کششی فعال  -3

 (Passive Stretching)حرکات کششی غیرفعال -4

 (Static Stretching)حرکات کششی ایستا  -5

 (Isometric Stretching) حرکات کششی ایزومتریک  -6

 (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) (PNF) حرکات کششی -7

پذیری و دامنه حرکت بسیار حائز اهمیت است. انعطاف پذیری عبارتند در تمرینات کششی دوموضوع انعطاف

حرکتی مفصل از توانایی حرکت دادن یک یا چند مفصل در دامنه حرکتی کامل و بدون درد که به دو عامل دامنه 

 .پذیردشود. دامنه حرکتی به دو صورت انجام میو دامنه حرکتی عضله مربوط می

 فعال، یعنی انجام انقباض عضله توسط نیروی داخلی. -1

 غیرفعال، یعنی انقباض عضله توسط نیروی خارجی و عوامل محدود کننده. -2

مفصلی و عناصر کپسولی و لیگامانهای دامنه حرکتی همان محدوده حرکتی عضو با توجه به شکل سطوح 

 اطراف مفصل می باشد.

 

 نور و فیزیولوژی کشش  
های عصبی درون عضله که با اتصال گیرنده طول به دوک عضالنی و گیرنده نیرو به اندام عبارتند از عملکرد گیرنده

مهم در عضله  ها دو وضعیتشود. در انجام این کششوتری گلژی موجب رفلکس کششی و کششی معکوس می

 گردد.ایجاد می

کنند و عضو را به حالت اولیه عضالت آنتاگونیست یا مخالف آنهایی هستند که ضد عضالت موافق عمل می

گردانند مثالً زمانی که عضله چهار سر رانی آگونیست )موافق( باشد عضله آنتاگونیست یا مخالف همسترینگ برمی

شود. کند مستقیماً درگیر بوده و موجب حرکت یک مفصل میبازی می است. زمانی که عضله نقش عمل کننده را

تاثیر یک عضله اگونیست بر عمل مفصل ممکن است نقش اصلی و یا کمکی داشته باشد. عضله مخالف در طرف 
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-تواند نقشکند. عضله آنتاگونیستی نیز میمخالف محور حرکتی وجود دارد و بر عکس عضله آگونیستی عمل می

 ی و فرعی را باز کند و در کنترل عضالنی اهمیت دو گانه دارد. های اصل

عضالت آنتاگونیست به منظور اینکه عضالت آگونیست امکان یابد تا مفصلی را حرکت دهد یا بدون هیچ  -1

 انقباضی باشند. 

فصل عضالت آنتاگونیست باید در خالل الگوی حرکتی شدید و قدرتمند برای جلوگیری از آسیب دیدگی م -2

شود، وظیفه حمایت ساختار مفصلی را به عهده بگیرند برای نمونه زمانی که زانو در مقابل نیروی مقاومتی باز می

کنند. اما عضالت عضالت چهار سر ران عمل آگونیست و عضالت همسترینگ نقش آنتاگونیستی را بازی می

ت همسترینگ به دنبال شل شدن و انبساط چهارسر فقط زمانی نقش باز کننده زانو را به عهده دارند که عضال

های نرم مفصل ها و بافتبایست در مقابل جنبش و حرکت آنی ساق پا انقباض یابند تا از پارگی لیگاماناولیه می

کند، جلوگیری نمایند. از آنجایی که انقباض عضالت آنتاگونیست به نوبه خود نیروی تثبیت کننده را اعمال می

 گردد.کز بوجود آمده ساق پا نیز خنثی مینیروی گریز از مر

گردد. نقش عضالت آگونیستی و آنتاگونیستی الزم به ذکر است در این مقطع زمانی که زانو در مقابل خم می 

 شود.و همسترینگ عوض می

باشند که در خالل یک حرکت خاص نقش حامی یک اندام و یا عضالت تثبیت کننده آن دسته از عضالتی می

م بخشیدن به یک اندام در مقابل اثر نیرو را به عهده دارند. هنگامی که پرتاب کننده تیر از کمان بازویش استحکا

را از قسمت افقی ثابت نگهداشته است عضله دالی به بازو نقش تثبیت کنندگی داده است و یا اینکه عضالت شکم 

نقش خود را به خوبی ایفا کنند. عضالت خنثی  کند تا پاها بتوانند در پا زدن شنای کرالمفصل لگن را ثابت می

ای که در نتیجه انقباض عضالت دیگر به وجود شوند که از حرکات ناخواستهکننده به این منظور منقبض می

توان در میان عضالتی یافت که موجب حرکت استخوان کتف آیند جلوگیری نمایند. نمونه بارز این گونه را میمی

 االضالع که بین ستون فقرات و کتف قرار دارند.عضالت متوازیشوند برای نمونه می

شوند خط کششی بردار نیروی حاصل از الیاف عضالنی آن طوری است که در موقعی که این عضالت منقبض می

شود و با انقباض خود نیروی دور کننده هم موجب کشش استخوان کتف رو به باال و هم به طرف ستون فقرات می

 کند.االضالع را خنثی میزیعضالت متوا
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در این روش از گشتاور حرکتی اندام و بدن برای حرکت دادن عضو فراتر از 

شود. برای مثال از حالت ایستاده با زانوان دامنه حرکتی معمول آن استفاده می

صاف خم شدن و نزدیک کردن تنه به پاها همراه با پرتاب تنه. این نوع از حرکات 

ی برای توسعه انعطاف پذیری نیست و خود سبب بروز کششی روش مناسب

شود. حرکات کششی پرتابی به عضله مجال استراحت و آسیب دیدگی می

سبب  دهد و فراخوانی مداوم بازتاب کششیآرامش در موقعیت کشش نمی

 گردد. سفتی عضالت می

 (STRحرکات کششی پویا ) نرمش 
حرکت اندام و افزایش تدریجی شدت و سرعت آن است. تفاوت بر اساس نظر کورتز حرکات کششی پویا شامل 

کشش پویا با حرکات کششی پرتابی در میزان کنترلی است که در حرکات 

تر از دامنه ای پایینشود. حرکات کششی پویا در محدودهکششی پویا اعمال می

گیرد. در این نوع از کشش هیچگونه حرکت جهشی و حرکتی اندام صورت می

 ها و تنهحرکات آرام و کنترلی تاب دادن پاها، دست شود.انجام نمی ایضربه

شوند. انجام حرکات کششی پویا ای از حرکات کششی پویا محسوب مینمونه

شود و از آن برای گرم کردن پیش از سبب افزایش انعطاف پذیری پویا می

 5شی دقیقه حرکت کش 45به ازای هر  توان استفاده کرد.تمرینات هوازی می

 .دقیقه استراحت کافی است

 بر عضله  STRتاثیر 
تکرار انجام دهید. تعداد ست ها را طوری  8ا  12هایی با حرکات کششی پویا را در ست:نظر کورتز براساس

دهند. تنظیم کنید که منجر به خستگی نشود. عضالت خسته انعطاف کمتری داشته و دامنه حرکتی را کاهش می

تکرارها را طوری تنظیم نمایید که مجبور به کاهش دامنه حرکتی اندام نشوید. تکرار زیاد سبب بنابراین تعداد 

شود دستگاه عصبی طول بهینه عضله را تغییر داده و میزان انعطاف پذیری عضله کم شود. تعداد تکراری که می

. بعد از اینکه به حداکثر دامنه گذاردتری در حافظه حرکتی شما بر جای میبرید اثر عمیقبیشتر اوقات بکار می

 حرکتی اندام رسیدید حرکت را متوقف نمایید و دیگر تکرار ننمایید....
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 حرکات کششی فعال
های ایستا ا فعال اشاره کرد. در اینگونه از حرکات کششی، توان به کششمی

فرد وضعیتی را به خود گرفته و بدون کمک و فقط با انقباض عضالت موافق 

نماید. برای مثال باال آوردن ران و نگه ت مخالف کشش اعمال میروی عضال

داشتن آن در حالت فلکشن. حرکات کششی فعال با انقباض عضالت موافق و 

 reciprocal)اعمال کشش روی عضالت مخالف و تحریک بازداری دوطرفه

inhibition) شود. حرکات کششی فعال، انعطاف پذیری فعال را توسعه اجرا می

شود. اجرای حرکات کششی فعال بیش ه و سبب تقویت عضالت موافق میداد

شود. بسیاری از حرکاتی که در یوگا انجام می ثانیه انجام 15ثانیه مشکل است و به ندرت در زمانی بیشتر از  10از 

 .شود از نوع حرکات کششی فعال هستندمی

 

 :حرکات کششی غیرفعال

هستند و به حرکاتی  حرکات کششی غیرفعال از نوع ایستا

های شود که فرد وضعیتی خاص را با کمک سایر اندامگفته می

نماید. برای مثال باال آوردن بدن خود، فرد دیگر یا وسیله حفظ می

یک پا جلو »ها. همچنین در حرکت ران و حفظ آن با کمک دست

ای است که به زمین به عنوان وسیله (Split) «و یک پا عقب

نماید. این نوع کشش روشی مناسب برای ک میاعمال کشش کم

تخفیف اسپاسم عضالنی متعاقب تمرین و آسیب دیدگی است. 

البته در موارد آسیب عضالنی این نوع کشش با تجویز پزشک باید 

و کاهش میزان خستگی عضالنی  (cooling down) انجام گیرد. همچنین حرکات کششی غیرفعال برای سرد کردن

 .باشدبدنی مفید می ناشی از فعالیت

 

 حرکات کششی ایستا:
معموالً مربیان و ورزشکاران کشش ایستا را با کشش غیرفعال 

که کشش برند. در حالیهم معنا پنداشته و بجای هم بکار می

 ایستا و غیرفعال با هم تفاوت دارند:

در کشش غیرفعال اعمال کشش در حالتی که عضله شل و 

شود، ای خاص انجام میر یا وسیلهریلکس است با کمک فرد دیگ

 .شوداما حرکات کششی ایستا، روی اندام تا حداکثر دامنه حرکتی بوسیله خود فرد انجام می
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دقت نمایید با توجه به تعریفی که در بخش حرکات کششی غیرفعال آمد این نوع کشش، کشش ایستا را نیز 

 .دیگر مد نظر استشود. این تمایزی که ذکر شد بیشتر در منابع شامل می

 

 :حرکات کششی ایزومتریک
این نوع از حرکات کششی شامل اعمال کشش روی عضالتی است 

نمایند. که هنگام حرکت با انقباض ایزومتریک در برابر آن مقاومت می

ترین راه برای دریافت استفاده از حرکات کششی ایزومتریک سریع

ای هر کدام از آنها به انعطاف پذیری ایستا و غیرفعال است و از اجر

تنهایی مؤثرتر است. همچنین انجام حرکات کششی ایزومتریک به 

نماید و افزایش قدرت عضالتی که انقباض ایزمتریک دارند کمک می

شود در این روش کمتر است. مقاومت الزم میزان دردی که هنگام انجام حرکات کششی به طور معمول تجربه می

شود. برای مثال کمک یزومتریک از طریق ورزشکار دیگر یا وسایل گوناگون فراهم میبرای انجام حرکات کششی ا

تواند ساق پای وی را گرفته و به سمت زمین حرکت دهد در حالی که ورزشکار با انقباض ایزومتریک ورزشکار می

های آنها در تخواندارد. حرکات کششی ایزومتریک برای کودکان و نوجوانان که اسساق پای خود را باال نگه می

های تواند به تاندون عضالت و یا بافتشود. اجرای اینگونه حرکات کششی قوی میحال رشد است توصیه نمی

 همبند آنها آسیب وارد آورد.

 کند که حرکات کششی ایزومتریک را پیش از اجرای تمرینات قدرتی پویا انجام دهید. کورتز توصیه می

نماید و نباید بیش ایزومتریک روی عضالت فشار زیادی روی آنها تحمیل میاجرای یک جلسه حرکات کششی 

 ساعت یکبار(.  36از یک جلسه در روز انجام شود )و به صورت ایده آل هر 

 

 :روش صحیح اجرای حرکات کششی ایزومتریک به ترتیب زیر است

  .وضعیت کشش غیرفعال برای عضالت را در نظر بگیرید -1

ثانیه تحت انقباض  7ا  15اید به مدت را علیه مقاومتی که تعیین کردهسپس عضالت مورد نظر  -2

 .ایزومتریک قرار دهید

 .ثانیه شل نمایید 20سرانجام عضالت را به مدت  -3

ثانیه منقبض نگه دارند که بر اساس  15بعضی از افراد تمایل دارند که هنگام کشش، عضالت را بیش از 

 .ردتحقیقات ضروری نیست و اثر مثبتی ندا
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 کشش ایزمتریک فیزیولوژی
شود بعضی از تارهای عضالنی در حالت انقباض و بعضی دیگر در وضعیت استراحت به وقتی عضله منقبض می

برند. بر این اساس هنگام حرکات کششی ایزومتریک بعضی از تارهای عضالنی در حالت استراحت هستند سر می

نماید تارهایی که گیرند. هنگامی که عضله استراحت میکشش قرار میکه با انقباض تارهای دیگر از دو سو تحت 

رسند و در کشش بعدی جای خود را با تارهایی که تحت تحت کشش قرار گرفته بودند به طول طبیعی خود می

شوند های عضالنی نیز که با تحت کشش قرار گرفتن سبب انقباض عضله مینمایند. دوکاند عوض میانقباض بوده

 .شونداین حرکات فعال می در

 
 :PNF حرکات کششی

ترین و مؤثرترین روش توسعه انعطاف این نوع از حرکات کششی بعنوان سریع

مخفف تسهیل عصبی ا  PNF شوند. واژهپذیری ایستا و غیرفعال شناخته می

 های عمقیعضالنی گیرنده

 (ProprioceptiveNeuromuscularFacilitation) .شش این نوع ک  است

شش غیرفعال و کشش ایزومتریک است که با هدف دستیابی به کترکیبی از 

در ابتدا برای  PNF شود. تمرینات کششیحداکثر انعطاف پذیری ایستا انجام می

 PNF شد. بطور کلی حرکات کششیبازتوانی بیماران سکته قلبی بکار گرفته می

ریلکس تحت کشش شود که ابتدا عضالت در حالت شل و به حرکاتی گفته می

شود. این حرکات با همیاری کمک قرار گرفته سپس در حالت کشش علیه مقاومتی انقباض ایزومتریک انجام می

توان این حرکات کششی را انجام داد اما پذیرد. بدون کمک نیز میبرای انجام کشش و ایجاد مقاومت صورت می

همراه با انقباض ایزومتریک عضالت موافق  PNFاکثر حرکات کششی  .یابدبا کمک ،تأثیرپذیری حرکت افزایش می

اند صورت با انقباض عضالت مخالفی که تحت کشش قرار گرفته PNF های کششاست. اما بعضی از تکنیک

ثانیه پیش از  20ای که تحت کشش قرار گرفته برای پذیرد. در همه این روش نکته اساسی آن است که عضلهمی

 و ریلکس شود.  کشش بعدی شل

 

 :روشهای افزایش قدرت و استقامت در کاربر
  :روش اعمال استراحت

در این روش عضالتی که قرار است تحت کشش قرار گیرند ابتدا در وضعیت کشش غیرفعال قرار گرفته سپس 

 10ا 15شوند. بدنبال آن بالفاصله به مدت ثانیه علیه مقاومتی بصورت ایزومتریک منقبض می 7ا  15به مدت 

ثانیه به  20گیرند و پیش از تکرار حرکت کششی بعدی ثانیه بیشتر از حالت شروع تحت کشش غیرفعال قرار می

 .شودعضالت استراحت داده می
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  :روش اعمال استراحت ـ انقباض

شوند. همانند این روش عالوه بر انقباض عضالت موافق، عضالت مخالف نیز بصورت ایزومتریک منقبض می

ثانیه منقبض شده و  7ا  15عمال استراحت عضله بعد از حالت استراحت اولیه بصورت ایزومتریک به مدت روش ا

شوند. سپس به عضالت ثانیه منقبض می 7ا  15هم زمان با استراحت، عضالت مخالف بصورت ایزومتریک به مدت 

 شود. ثانیه استراحت داده می 20پیش از آغاز کشش بعدی، 

 حت ـ تاب دادنروش اعمال استرا

شود. این روش خطرپذیری باالیی دارد و های ایستا تلفیق میهای پرتابی یا پویا با کششدر این روش کشش

ای که تسلط کافی بر بازتاب کششی عضالت خود دارند بکار گرفته های حرفهتوسط ورزشکاران ورزیده و رقصنده

ین تفاوت که در مرحله انجام آخرین کشش از حرکات شود. این روش مشابه روش اعمال استراحت است با امی

 .شودکششی پرتابی یا پویا استفاده می

گیرند، توجه نمایید که در روش اعمال استراحت ا انقباض عضالت موافق در مرحله آخر تحت کشش قرار نمی

و شل نمودن عضالت بلکه عضالت مخالف تحت کشش قرار گرفته و از ویژگی بازداری دوطرفه برای دادن استراحت 

 PNF دلیل این ویژگی ایمن ترین تکنیک کششیشود. روش اعمال استراحت ا انقباض بهموافق استفاده می

شود. برای افزایش استقامت عضالنی شدت حرکات کششی خود را با افزودن کشش ایستا بعد از محسوب می

دهد اما احتمال پذیری را افزایش میانعطافدومین انقباض ایزومتریک افزایش دهید. اگر چه این کار میزان 

 داد.       دیدگی را نیز افزایش خواهد آسیب

های آنان در حال رشد برای کودکان و نوجوانان که استخوان PNF مانند حرکات کششی ایزومتریک، روش

سبب تقویت عضالت تحت   PNFهای ایزومتریک، حرکات کششی شود )و نیز مانند کششتوصیه نمی است

های شود همچنین بواسطه شدید بودن، این حرکات بیش از یک دوره در روز روی عضالت یا گروهانقباض می

 عضالنی نباید اجرا شود.

ثانیه استراحت کنید. هر چند بعضی  20بار در هر دوره تکرار نمایید و بین آنها  3ا  5را  PNF حرکات کششی

 اند. تفاوت معناداری مشاهده نکرده PNF تکرار حرکات کششی 3ا  5تکرار و  1از پژوهشگران بین 

 PNF نمایند که هر روش کششیبنابراین محققان برای جلوگیری از اتالف وقت و حفظ کارآمدی توصیه می

 .اید بیش از یکبار روی عضالت معین بکار نبریدرا که انتخاب کرده

 

  PNF فیزیولوژی حرکات کششی

ای بعد از انقباض ایزومتریک به حالت استراحت آورید وقتی عضلهحرکات کششی ایزومتریک بخاطر میاز بخش 

از همین ویژگی عضالت  PNF گشت توانایی کشش بیش از حداکثر طول خود را داشت. در حرکات کششیبر می

 .شودبرای اعمال کشش ایستا بعد از انقباض ایزومتریک استفاده می

 دنبال دارد:زومتریک روی عضالت تحت کشش اثرات زیر را بهانجام انقباض ای
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نماید که خود را با تغییر طول بیشتر از حالت طبیعی عضله های کششی دوک عضالنی کمک میبه گیرنده .1

 .سازگار نمایند

زومتریک خسته ایواسطه   فعالیت شود بسیاری از تارهای تند انقباض بهانقباض شدید عضالنی سبب می .2

 .برای تارهای خسته، مشکل است که در حرکات کششی بعدی در مقابل مقاومت منقبض شوند شوند.

افتد منجر با تحریک اندام وتری ا تنشی که در نتیجه اعمال کشش روی عضالت منقبض شده اتفاق می .3

شود. اندام وتری ا گلژی بر خالف دوک عضالنی وقتی تحریک شود سبب توقف انقباض عضالنی گلژی می

شود اندام وتری ا گلژی بیشتر از حالت که عضلهء تحت کشش نیز منقبض میدر نهایت هنگامی گردد.می

دلیل اثر بازداری بیشتر شود )بهمعمول تحریک گشته و در حرکت بعدی در مقابل کشش، کمتر منقبض می

 های وتری ا گلژی(.اندام

 نیازهای اختصاصی آمادگی جسمانی در کاربر ماساژ

مسائل مهمی که دانستن آن برای هر ماساژگر ضروری دارد، اصل تأمین انرژی است. اینکه مقدار انرژیی یکی از 

 شود. شود از کجا و چگونه تأمین میکه در طول ماساژ هزینه می

(ATP منبع انرژی عضالت و کلیه سلول )باشد. های بدن میآدنوزین تری فسفاتATP  یک ترکیب بیوشیمیایی

 که وظیفه ذخیره انرژی در بدن را بر عهده دارد.در بدن است 

به انرژی رایج بدن و  ATP و تبدیل ATP های دقیق و مرحله به مرحله تبدیل مواد غذایی بهبیان واکنش

توان این ای در ارتباط با بیوشیمی دارد، اما به هر حال میعضالت اندکی مشکل است و نیاز به داشتن پیش زمینه

 .ت زیر خالصه نمودتبدیل را به صور

باشد که سه پیوند فسفات دارد. روی هر کدام از این پیوندهای یک مولکول آدنین می ATPبه صورت شیمیایی، 

  .فسفاتی انرژی زیادی ذخیره شده است

انرژی سلول را تأمین  پیوند با آزاد کردن یک ATP هنگامی که یک سلول نیاز به انرژی دارد، انرژی ذخیره در

 آید.یعنی مولکول با دو پیوند فسفر در می ADP و خود به صورتکند می

ATP  توان به ها میهای بیوشیمیایی عضالت ضروری و واجب است که از جمله این واکنشبرای همه واکنش

شود و به عبارت دیگر ما از عضالتمان انرژی بیشتری انقباض عضالت اشاره نمود. هنگامی که کار عضالت زیاد می

رود و جالب است بدانید بر های انرژی دیگر میکنیم بدن ما برای تأمین انرژی خود به سراغ سیستمطلب میرا 

های انرژی ما نیز تغییر دهیم و مدت زمانی که این تمرینات دارد سیستماساس نوع تمریناتی که ما انجام می

  .کندمی

ATP ها عبارتند از:شود که این سیستمن میاز سه نوع سیستم بیوشیمیایی مختلف در بدن ما تأمی 

  سیستم فسفاژن -1

  اسید الکتیک –سیستم گلیکوژن  -2

  سیستم هوازی -3
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  فس اژن سیستم

نمایند.که تامین انرژی می ATPسوزاندن مستقیم ثانیه اول از  3های عضالنی برای در سیستم فسفاژن سلول

 ها آنرا ذخیره کرده و در مواقع لزوم از آن استفاده کنند. این سلول

باشد و در اثر تجزیه یک ترکیب پر انرژی آدنوزین می فس اتکراتین فسفات درون بافت عضالنی منبع ذخیره 

  ماند. صورت آدنوزین دی فسفات در عضله باقی میسازد پس از تولید انرزی بهتری فسفا ت را می

شود تا این ذخایر نیز کاهش یابند. این تبدیل و مصرف کراتین فسفات ذخیره شده باعث میاما ادامه روند 

تواند انرژی رایج نامند و سیستم فسفاژن میو کراتین فسفات را سیستم فسفاژن می ATP روش تأمین انرژی

کنند سیستم استفاده میمتر( از این  100های دو سرعت )ثانیه تأمین کند. مثالً دونده 10عضالت را تا حداکثر 

 .تواند به این سیستم تکیه کنداما یک دونده دو ماراتن هرگز نمی

 

 اسیدالکتیک: –سیستم گلیکوژن 

اسید الکتیک، انرژی مورد نیاز عضالت  –هنگامی که سیستم فسفاژن جواب نداد با استفاده از سیستم گلیکوژن 

توان گفت که سیستم شوند. بنابراین میتأمین انرژی می آید. کلیه تمرینات بدنسازی در این سیستمبدست می

 . اسید الکتیک است –تأمین انرژی در بدنسازی سیستم گلیکوژن 

شود. در حقیقت ها تأمین میاز طرف دیگر عضالت یک منبع دیگر به نام گلیکوژن نیز دارند که از کربوهیدرات

نماید. که پس ر نهایت تولید محصولی بنام اسید الکتیک میباشد که دهای گلوکز میای از مولکولگلیکوژن شاخه

های شدید بدنی به علت عدم داشتن فرصت کافی برای استفاده اکسیژن در نتیجه مصرف انرژی و سوخت از فعالیت

 کنند. و ساز اسید الکتیک تولید می

 کند.نوزین تری فسفات استفاده میهوازی از این منبع انرژی استفاده کرده و برای ساختن ادبدن در تمرینات بی

شود تا از این روش انرژی مورد نیاز تولید شود. تولید انرژی فعالیت و واکنش شیمیایی انجام می 12در حدود 

تواند انرژی برای عضالت را تا یک و نیم دقیقه باشد و این سیستم میدر این سیستم کندتر از سیستم فسفاژن می

هوازی نیز این روش برای تامین انرژی بدن نیازی به وجود اکسیژن ندارد آنرا سیستم بیتامین کند. از آنجا که 

نامند اما تولید بیش از حد اسید الکتیک در بدن موجب کم کردن تنفس عضالنی و صدمه زدن به آنها و می

 گردد.احساس خستگی و دردناکی در عضله می

 
 سیستم هوازی

شود. از جمله این شوند، بدن وارد سیستم تنفس هوازی میتری انجام میبرای تمریناتی که در مدت طوالنی

 .متر و دوچرخه سواری اشاره کرد 100متر و باالتر و شنای  800های توان به دوندهتمرینات می
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باشد و انرژی خود را به کمک سیستم هوازی یا سیستم تنفس هوازی برای تمرینات بیش از دو دقیقه می

تواند به طور کامل شکسته شده و به دی اکسید کند. هنگامی که اکسیژن وجود دارد گلوکز میمی اکسیژن تأمین

  کربن و آب تبدیل گردد و در حین این تبدیل انرژی مناسبی را نیز آزاد کند.

 

  : شودگردد از سه جای مختلف و به سه روش مختلف تأمین میگلوکزی که برای تأمین انرژی عضالت مصرف می
 اند.از گلیکوژن ذخیره شده در عضالت که هنوز باقیمانده -1

از شکسته شدن گلیکوژن ذخیره شده در کبد و تبدیل آن به گلوکز که این گلوکز در خون آزاد شده و در  -2

 گیرند.اختیار عضالت ما قرار می

ارد سیستم جریان ای وکند این گلوکز از طریق جذب رودهاز طریق جذب گلوکز از غذاها که کمک می -3

 گیرد.خون ما شده و در اختیار عضالت قرار می

آیند را نیز به عنوان تواند به جای گلوکز، اسیدهای چربی که از منابع چربی بدست میاین سیستم انرژی می

 توانند به اسیدهای آمینه تبدیل شده و درمنبع تأمین انرژی استفاده نماید. همچنین پروتئین و منابع آن می

 تولیدآدنوزین تری فسفات شرکت کنند.

ما به طور کلی سیستم تأمین انرژی هوازی را ابتدا از منابع کربوهیدراتی، سپس از منابع چربی و در آخر از 

دقیقه اول کربوهیدرات ذخیره  14یا  13کنیم. در این روش ابتدا تا منابع پروتئینی جهت تأمین انرژی استفاده می

ها به عنوان منبع انرژی مورد استفاده دقیقه بعد چربی 25-15ن( استفاده شده و پس از آن از شده در بدن )گلیکوژ

 سوزند.  قرار گرفته و می

 

 روشهای آرام سازی ذهنی کاربر ماساژ:

 وضعیت بدنی 

هر جا که مشغول کار ماساژ هستید، روی زمین یا میز، سعی کنید هنگام کار پشتتان شل و راحت و در عین       

صاااف باشااد. در حالت ایسااتاده قدری زانوهایتان را خم کنید و پائین تنه را منقبض کنید تا لگن در حالت  حال 

درستی قرار گیرد و پشت شما از تکیه گاه مطمئنی برخوردار باشد. بگذارید رانهای شما به جای پشتتان بیشترین 

ی باشد که همانطور که یک ماساژ شونده    فشار را تحمل کند. به خاطر داشته باشید وضعیت بدنی شما باید طور      

کند، یک ماساژ دهنده هم احساس راحتی کند. بر اثر تمرین و تکرار یاد خواهید گرفت که از   احساس راحتی می 

ایجاد تنش در عضالت خود جلوگیری کنید تا انرژی التیام بخش شما به آزادی بتواند از طریق دستانتان به بدن     

 ماساژشونده منتقل شود.

شااوید. تغییر عادت کار مشااکل اسااتگ پس اگر اگر به وضااعیت بدنی خود توجه نکنید به ساارعت خسااته می

شما به تدریج و خودبخود       صحیح در  ضعیت بدنی  ضعیت بدنی خود را کنترل کنید، هم کار کردن در و آگاهانه و

شدن و خستگی رها خواهد    ها و قسمت پائین پشتتان تا حد امکان از سفت   ها، دست ایجاد خواهد شد و هم شانه  
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کند سعی کنید نزدیک آن بایستید تا برای دسترسی به او      یافت. در صورتی که ماساژ شونده از مبل استفاده می     

 حداقل انرژی را مصرف نمائید.

 :هماهنگ شدن 

ساژ و موفقیت در آن به این       شیدگ زیرا کیفیت ما ساژ دادن باید از آرامش ذهنی برخوردار با سئله  هنگام ما م

ساژ ندهیدگ زیرا این               سی را ما ستید ک صله ه سرده یا بی حو شرو، اف صبانی، تر ستگی دارد. هرگز هنگامی که ع ب

شکالت               صورتی که به م شد. در  شونده با ساژ  شما باید به ما شد. تمام توجه  شما به فرد منتقل خواهد  حاالت 

صی خود فکر می    شفته خواهد بود    شخ شما آ ستید، ذهن  صله به دیگران     کنید و نگران ه شما بالفا و این حالت 

هایش آگاه و حساس باشید. حاالت   العملمنتقل خواهد شد. به تنفس ماساژ شونده توجه کنید و نسبت به عکس    

 های وی را حس کنید.مختلف صورت او را مد نظر قرار دهید و هر گونه گرفتگی در ماهیچه

 :آرام سازی 

ی بپردازید و مهمتر از همه با بصیرت خود هدایت شوید. چند نفس عمیق قبل از شروع کار آگاهانه به تن آرام

بکشااید تا به تدریج هر نوع اضااطراب و نگرانی را از بدن خود خارج کنید. با هر دمی صاالح و آرامش را به درون  

خواهد خود بفرستید و با هر بازدمی عشق و محبت را از درون خود به دیگران هدیه کنید. خود را با کسی که می   

ماساژ دهید هماهنگ کنید. شاید کار کردن با چشمان بسته بتواند بعضًا به شما کمک کند. متواضعانه خود را به        

 جریان ماساژ بسپارید.

توانید روی زمین باشید قبل از شروع کار می  که خیلی حساس هستید و بصیرت الزم را نیز دارا می   در صورتی 

گرایی به ذهنتان خطور نکند تصااور کنید نوری ساافید و شاافابخش از  ه منفیدراز بکشااید و برای آنکه هیچ گون

 کند.شود و حین کار از شما مراقبت میآسمان بسوی شما سرازیر می

 
 

  آرام سازی بدن
های آموزشی یوگا را بیاموزید. تاثیر یوگا های یوگا و یا با دیدن فیلمتوانید با حضور در کالستمرین یوگا: شما می

 گذارد.دن اثر آرام بخشی بسیاری بجا میدر ب

شود. آرام های عضالنی میسازی عضالت پیشرونده: این تکنیک شامل شل وسفت کردن هر یک از گروهآرام

دهد. اگر در به خواب رفتن مشکل دارید این شیوه تواند اضطراب و تنش را کاهش سازی عضالت پیشرونده می

کند که کنید بدنتان این پیام را دریافت میوقتی عضالت خود را شل میشاید به مشکالت خواب کمک کند. 

 خواب بالمانع است.

برید به آرامشتان پیاده روی: نیز فعالیت جسمانی است که با گذراندن وقت و حضور در مکانی که از آن لذت می

 کند. کمک می
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 تان هدیه دهد. تواند آرامش جسمی و ذهنی مطلوبی بهماساژ: یک ماساژ لذت بخش می

های گیاهی یا شیر نوشیدنی گرم: مصرف مایعات گرم بدون کافئین و الکل آرامبخش است بهتر است دمنوش

 گرم میل کنید. 

 

 مدیریت استرس 

تواند ذهن را تسکین دهد و در شما ایجاد آسودگی نماید. بدنتان هم وقتی سازی مناسب میهای آرامیافتن روش

 پذیری بیشتری یابد. دهد. مثالً عضالت شما شاید سفتی کمتر و انعطافنش نشان میرسد واکبه آرامش می

سازی ذهن کنند. آرامهای زیادی برای رسیدن به آرامش وجود دارند که برای ذهن و بدن همزمان کار میشیوه

نماید که تفکر به معنی آرام کردن افکار است تا شما احساس آسودگی و راحتی خیال کنید و به شما کمک می

تان نیاز دارد. تری از زمان استرس یا اضطراب خود داشته باشید. آرام کردن بدن به یافتن مکان تنش در بدنواضح

سازی شود. یادگیری نحوه آرامگیرند عضالت آنها اغلب سفت و منقبض میوقتی افراد تحت استرس قرار می

باشد. تنفس عمیق راه دیگری از ه راهی برای آرام کردن بدن میسازی عضالنی پیشروندعضالت مثالً از طریق آرام

باشد. این روش است. مدیتیشن فکری به هدف تمرکز و توجه به چیزهایی است که همین االن در حال رخ دادن می

شنوید. اساس کشید. آیا صداهای اطراف را میمثالً به بدن خود گوش دهید آیا سریع یا آهسته یا عمیق نفس می

افتد. بدون اینکه تغییر آن مدنظر باشد. همچنین تصویر سازی این تکنیک فقط توجه به چیزی است که اتفاق می

گونه که شخص خود را در یک محیط خاص تصور تواند روش دیگری برای آرام بخشی باشد بدینهدایت شده می

توان از یک مطلب برای این منظور میکند. نماید که در آن مکان در رسیدن به آسودگی و راحتی خیال کمک می

 های تصویر ذهنی کمک گرفت. یا صداهای آرامبخش و یا کالس

 

 :روشهای قابلیت ارتقاء ذهنی کاربر ماساژ

تواند به شما احساس آرامش و راحتی خیال بدهد و به تسکین استرس عالوه بر اضطراب آرام نمودن ذهن و بدن می

 و افسردگی و مشکالت خواب کمک بسزایی نماید. 

های زندگی است. وقتی کسی تحت استرس شدید و یا روانی به تغییرات و چالش -استرس یک پاسخ جسمانی

دهد. این پاسخ استرسی جنگ یا گیرد پاسخ میار میاضطراب هست بدن درست مانند زمانی که مورد حمله قر

برد و کند که ضربان قلب و ریتم تنفس را باال میهایی آزاد میشود، در این حالت بدن هورمونپرواز نامیده می
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نماید. همچنین روی احساس شخص اثر گذاشته و او را دمدمی مزاج، عصبی، نگران یا افسرده عضالت را سفت می

 تواند روی سالمتی شخص به طرق دیگر نیز اثر بگذارد. ا گذشت زمان استرس میکند. بمی

توانید بدن و های طوالنی مدت ارتباط دارند. وقتی میمثالً ایجاد فشار خون باال، سردرد، کمر درد به استرس

اکنش احساسی بر پایه آورد. وهای ایجاد کننده استرس را پایین میذهن خود را آرام نمایید بدنتان میزان هورمون

 گردید.یابد و به یک حالت آرامش جسمانی و روانی خوب و مطلوبی بر میاسترس تسکین می

 چند روش ساده جهت رفع استرس عبارتند از: 

 چند نفس عمیق و آهسته بکشید.  -

 در یک وان آبگرم حمام کنید. -

 به موسیقی آرامبخش گوش دهید. -

 ید.مدیتیشن فکری را انجام ده -

کند و پس از آن بدون تغییر باقی همین اواخر باور بر این بود که مغز انسان در دوران کودکی و بلوغ، رشد می

 .دانیم که این باور نادرست استماند. امروزه میمی

های عصبی تازه بسازد یا اتصاالت بین ، مغز شما قادر خواهد بود سلولNeuroplasticity در فرایندی به نام

ها را بهبود بخشد. مثال قسمت هیپوکامپ در مغز شما یک ساختمان گرد و شبیه اسب دریایی است که نورون

ارد. این قسمت طور عمده از ماده خاکستری ساخته شده و در کنترل هیجان، تمرکز و یادگیری نقش مهمی دبه

 .کندگ اما شما هستید که باید ابزار این کار را فراهم کنیدهای جدید تولید میتان سلولدر طول زندگی

ها و مواد شیمیایی، طرز زندگی مدرن نقشی اساسی در کاهش عملکرد مغز ما دارد. قرارگیری در معرض سم

 .دهداهش میوری مغز را کرژیم غذایی ضعیف، کمبود خواب و استرس بهره

های دارویی نیز نیستند. کافی است به مغزتان توجه حلآور ندارند و راههای سرسامهای زیر نیازی به هزینهروش

مورد اشاره شده  8 به زیر در. دهید انجام تقویتش برای نیز خوبی فعالیت و کنید تغذیه را خوبی آنکنید، به

 :است

 تغذیه .1

تان تأثیر دارد. بخشی از ترکیباتی که باید به بدن شما برسند، شما بر قدرت حافظه یناگفته پیدا است که تغذیه

 :اند ازعبارت

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity
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های جدید توانند ساخت سلولکنند و حتی میاین ترکیبات سالمت مغز شما را حفظ می :هااکسیدانآنتی

مانند کرفس، کلم بروکلی و گل کلم هایی های رنگی و سبزیها در میوهاکسیدانمغزی را تحریک کنند. آنتی

اکسیدانی به نام اکسیدان هستند. در چای سبز آنتیبسیار فراوان هستند. پودر کاری و گردو نیز منابع مفید آنتی

 .کندهای آزاد محافظت میپلی فنول وجود دارد که از مغز شما در برابر رادیکال

ترین منبع آن ماهی و مخصوصا دانید، غنیکه می طورنوعی چربی حیوانی است و همان 3-امگا :3-امگا

آید، آال و ساردین هستند. اگر از غذاهای دریای خوشتان نمیهای چرب آب سرد مانند سالمون، تن، قزلماهی

هستند.  3-توانید از گردو، لوبیاچیتی، اسفناج، بروکلی و سویا استفاده کنید. این ترکیبات هم سرشار از امگامی

را در تعادل نگه دارید. برای این منظور باید از مصرف  6-به امگا 3-ه باشید که باید نسبت امگاتوجه داشت

 .شده( خودداری کنیدهای گیاهی فراوریدیده )روغنآسیب 6-های امگاچربی

کند و هم عصبی پیشگیری می دژنراتیوهای این چربی هم از بیماری :ی متوسطتری گلیسیرید با زن یره

خوری از این ها را درمان کند. روغن نارگیل منبعی غنی از این نوع چربی است. یک قاشق سوپتواند آنمی

 .گرم از این چربی مفید است 20روغن حاوی بیش از 

دارند، در  B12 عملکرد سالم مغز ضروری است. افرادی که کمبود ویتامیناین ویتامین برای  :B12ویتامین 

گوشت قرمز انتخابی بسیار عالی برای  .کنند و حجم مغزی کمتری دارندتر عمل میهای شناختی ضعیفتست

  .تأمین این ویتامین در بدن شما است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها نیز نشان پژوهش .دهندفزایش میهای مغزی شما را ا، رشد عصبD های فعال ویتامینگیرنده :Dویتامین 

ریزی، پردازش هایی از مغز که به برنامهدر قسمت D دهند که مسیرهای متابولیکی مربوط به ویتامینمی

 D گیری حافظه مربوط هستند، یعنی هیپوکامپ و مخچه، وجود دارند. هرچقدر سطح ویتامیناطالعات و شکل

در بدن و در اثر تابش نور آفتاب ساخته  D خواهید داشت. ویتامینتری شما کمتر باشد، عملکرد ذهنی ضعیف

 20-15شود. پس سعی کنید به مقدار مناسب در معرض نور خورشید قرار بگیرید. اگر پوستتان روشن است، می

که  دقیقه کافی استگ اما اگر پوست تیره دارید یا سنتان باال است، این زمان باید بیشتر باشد. توجه داشته باشید

 .نیست کافی پنجره  نور عبوری از

ساالن در بزرگ .است و برای متابولیسم و سوخت و ساز چربی الزم است B4 کولین همان ویتامین :کولین

های عصبی نقش دارد و از ساخت کند، در ارتباطات سلولکولین به عملکرد درست غشاهای سلولی کمک می

های کند و التهابی قلبی مرتبط است( در بدن شما جلوگیری میهاهموسیستئین )مقدار زیاد آن با بیماری

 .دهدمزمن را کاهش می

های مادرزادی جلوگیری کند. اگر باردار تواند از نقصتری داردگ زیرا میهای باردار نقش مهماین ماده در خانم

کودکان شما نقش دارد و اثرات مثبت هستید، حتما نیاز بدنتان به این ماده را تأمین کنید. کولین در رشد مغزی 

خوار هستید، ممکن است این ماده اگر گیاه .مرغ کولین دارندها باقی خواهد ماند. گوشت و تخمآن در بدن آن

 .در بدنتان کم باشدِ بنابراین حتما به فکر جایگزینی و تأمین این ماده باشید

 

 
 

 ورزش .2

ها در برابر تر و از آنها را قویبخشد، ارتباطات آنها را سرعت میهای عصبی، تولید آنورزش با تحریک سلول

 .ترین ظرفیت ممکن کار خواهد کردکندگ به این ترتیب مغز شما با بهینهصدمات محافظت می
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کنند. یکی از این آزاد می های نوروتروفیکعامل هایی به نامهای عصبی پروتئینکنید، سلولوقتی ورزش می

ای از مواد شیمیایی دیگر که در سالمت مغزی مؤثر هستند و شود مجموعهباعث می BDNF به نامها پروتئین

 .بخشند، آزاد شودهای شناختی مانند یادگیری را بهبود میمستقیما فعالیت

ها مشخص شد که های بسیاری در مورد ارتباط ورزش و مغز انجام شده است. در یکی از این پژوهشپژوهش

کند. در پژوهش دهد و سرعت یادگیری را دو برابر میجریان خون به سمت مغز را افزایش میورزش کردن 

شود )و طبیعتا عملکرد آن کاهش ی مغزی در طول زمان کوچک میدیگری مشخص شد که اگرچه مرکز حافظه

تنها )و طبیعتا نهی این مرکز اضافه خواهد شد درصد به اندازه 2تا  1یابد(گ اما اگر ورزش کنید هر سال می

 .(تواند بهتر شودماند، بلکه میعملکرد آن ثابت می

های های اینتروال با شدت باال، تمرینات قدرتی و کششی، تمرینی ورزشی خوب باید شامل تمرینیک برنامه

ای نامهتوانید به باشگاه مراجعه و برمی .های تداومی منظم باشدی بدن )کمر، شکم( و تمرینمربوط به میانه

ها را پیشنهاد دهند و توانند به شما ورزشهای موبایل بسیاری نیز وجود دارند که میجامع دریافت کنید. برنامه

 .ها را برای شما تأیید کندفعالیت شما را نیز ردگیری کنندگ اما بهتر است یک متخصص این ورزش
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 زمان کارها خودداری کنیداز ان ام هم .3

دانیم. اما این سرعت باال و ها را میی اینسریع و حجم عظیم کارهای به سرانجام نرسیدهگ همهجهان مدرن و 

زمانی فقط به  (Multitasking) زند. چندوظیفگیتان صدمه میزمان کارها به شما و قدرت ذهنیانجام هم

زمانی کوتاه، کارهای تکنند که در مدها تالش میی انساندنیای کامپیوترها تعلق داشتگ اما اکنون همه

کند، خطای شما را افزایش زمان کارها شما را کند میبیشتری را با بیشترین سرعت ممکن انجام دهند. انجام هم

ثانیه زمان نیاز دارد.  8کار باشید. ذهن شما برای حفظ هر قطعه از اطالعات به شود فراموشدهد و باعث میمی

دهید، بنابراین بعدها بخشی از اطالعات را به یاد فرصت را به ذهنتان نمی زمان کارها، شما اینبا انجام هم

 .نخواهید آورد

زمان چندین کار را کند تا تمرکزی پایدار به دست آورید. اگر متوجه شدید که همتمرکز حواس به شما کمک می

ا مجبور کنید که تنها این کار دهید، چند لحظه صبر کنید. روی یکی از کارهایتان تمرکز کنید و خود رانجام می

اگر افکاری به ذهنتان راه یافتند و تمرکزتان را برهم زدند، به خودتان یادآوری  .را انجام دهید و به انتها برسانید

ها را بدون استرس از ذهنتان دور کنید و به کنید که این افکار تنها تصورات ذهن شما هستند، نه واقعیت. آن

های دقیقه مدیتیشن داشته باشید. بازهم برنامه 15تا  10شود که در پایان روز پیشنهاد میکار خود بپردازید. 

توانند راهنمای شما باشند. با مدیتیشن در دقایق پایانی شب، ذهنتان را اس وجود دارند که میاواندروید و آی

 .خالی کنید و خوابی آرام داشته باشید
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 خواب شبانه .4

شود عملکرد در مورد ارتباط خواب و عملکرد مغز صورت گرفته است. خواب شبانه باعث می های بسیاریپژوهش

تا  4ی بین برانگیز بهتر شود. خواب شبانههای چالشی شما بهبود یابد و عملکرد شما در مهارتو حافظه

 .شود در روز بعد بهتر فکر کنیدساعت، باعث می 6

بر ظرفیت مغز شما در کنترل رفتارهایی مانند یادگیری و حافظه مؤثر  (neuroplasticity) ی رشد مغزپروسه

خواب و  .افتدشوند، رشد مغز اتفاق میها توسط رویدادها یا اطالعات محیطی تحریک میاست. وقتی نورون

 .گذاردکمبود آن بر عملکرد چند ژن که برای رشد سیناپسی مهم هستند، تأثیر می

مدت که های طوالنیشود. انواع خاصی از تقویتتر میالت سیناپسی مغزتان قویوقتی شما خواب هستید، اتصا

دهند. این امر در مورد کودکان نیز فرایندی عصبی مرتبط با یادگیری و حافظه هستند، در طول خواب رخ می

چُرت ها دیده شده است که دهد. در پژوهشها را افزایش میهای کوتاه قدرت مغزی آنکند. چرتصدق می

انجامد و کوتاه میان فرایند یادگیری و امتحان، به توانایی بیشتر کودکان در شناسایی الگوهای اطالعات جدید می

ساالن نیز چُرتی کوتاه ی شناختی دارد. در بزرگکند که نقش مهمی در توسعهتغییر مهمی در حافظه ایجاد می

 .کندی روز، قدرت مغز را بازگردانی میدر میانه

 :ی زیر را رعایت کنیدتوانید چند نکتهای خواب بهتر میبر

 در محیطی کامال تاریک بخوابید. 

 کنند، از بسترتان دور کنیدوسایل الکترونیکی و وسایلی را که میدان مغناطیسی ایجاد می. 

 حداقل یک ساعت قبل از خواب، مسائل کاری را رها کنید. 

 دقیقا قبل از خواب تلویزیون نبینید. 

  ای پُر پروتئین مصرف کنیدساعت پیش از خواب، میان وعدهچند. 
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 های ذهنیبازی .5

تدریج ضعیف وقتی مغز شما اطالعات جدیدی دریافت نکند، به چالش کشیده نشود یا فعالیت نداشته باشد، به

 .از بین ببریدتوانید این ضعف را دارید، میخواهد شد. اگر بتوانید مغز خود را تحریک کنید و به فعالیت وا

 های متعددی مانندسایتهای ذهنی است. در وبهای به چالش کشیدن مغزتان، استفاده از بازییکی از راه

Lumosity.com های بسیاری مانندتوانید آنالین بازی کنید. اپلیکیشنمی Brain Games ،Memorado ،

Elevate (Brain Trainings) ،NeuroNation  ها را در اختیار شما قرار ها و تمرینبازیو ... نیز این

 .دهندمی

ها اختصاص دقیقه در روز به این بازی 20هایی به یک نکته توجه داشته باشید: حداقل در مورد چنین بازی

دقیقه وقت نگذاریدگ زیرا تنها همین دقایق اولیه هستند که فایده  7تا  5دهیدگ اما برای هر مرحله/نوع بیش از 

کند، نه ای که باید در طول روز تکمیل شود، برخورد میها مانند وظیفهبیش از آن مغزتان با این بازی دارند و

 .تمرینی برای تحریک خود

کنند و تأثیری در بهبود ها صرفا شما را در آن نوع بازی قوی میاند که این بازیتازگی شواهدی ارائه شدهاما به

 .تری استاطمینانی قابلما ندارندگ بنابراین مورد بعدی، گزینهی شتر کردن هوش یا حافظهیا قوی
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 مهارتی جدید یاد بگیرید .6

های مربوط به کند، اثرات بیماریشرکت در فعالیتی هدفمند و معنادار سیستم عصبی شما را تحریک می

ها نیز بخشد. پژوهشمیدهد و سالمت شما را بهبود برد، ریسک زوال عقل را کاهش میاسترس را از بین می

های نیازمند فعالیت مغزی، مانند عکاسی، فراگیری نوازندگی یک ساز یا اند که شرکت در فعالیتنشان داده

 .بخشدساختن مدل، عملکرد حافظه را بهبود می

 :نکته توجه داشته باشید. فعالیت مورد نظر باید 4در انتخاب این فعالیت باید به 

 بیاموزد: این فعالیت باید برای شما ناآشنا و جدید باشد تا مغزتان را به  چیزهای جدیدی به شما

 .داردفعالیت وا

 برانگیز باشد: این فعالیت باید توجه و تمرکز شما را تماما به خود اختصاص دهد و این چالش

 .ها حفظ کندی زمانحالت را در همه

 ها را از سطوح آسان توانید آنکه می هایی باشیدامکان پیشرفت داشته باشد: به دنبال فعالیت

 .شروع کنید و سپس در آن پیشرفت کنید

 ی یادگیری مغز است. هرچقدر بیشتر به این ی پروسهپاداش بگیرید: پاداش گرفتن ضامن ادامه

تر خواهد بودگ بنابراین فعالیتی را انتخاب کنید که ی آن محتملمند باشید، ادامهفعالیت عالقه

 .بخش نیز هسترانگیز است، اما لذتبگرچه چالش
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 زمانی را به دوستانتان اختصاص دهید .7

ها زمانی را به دوستانتان اختصاص دهید و خوش بگذرانید. این امر مزایای ذهنی بسیاری برای شما دارد. پژوهش

کنند، بلکه تضمین میتنها سالمت عاطفی شما را های قوی نههای خوب و پشتیبانیاند که دوستینشان داده

 .تری داشته باشیدتأثیر مثبتی بر سالمت مغزتان دارند. بنابراین سعی کنید زندگی اجتماعی فعال

 

 !استرس نداشته باشید .8

کند و به هیپوکامپ مغز که مسئول ایجاد خاطرات جدید و های مغزی را نابود میاسترس در طول زمان، سلول

 .ندزها است، آسیب میحفظ قدیمی

 .ی راه رها کنندها دوستانی هستند که نباید شما را در میانهی خود محافظت کنید. آناز مغز و حافظه
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 مپن  فصل

 
 ساختار و نحوه قرارگیری)آناتومی( و عملکردورفتار)فیزیولوژی( اندامها بکار گیری

 تعاریف و م اهیم:

 

 واژه نامه توضیحی 

های بدن را تا آنجا که که ممکن است برایتان ساده کنم. شناختن ها و ماهیچهکنم شناختن استخوانسعی می

ها را ماساژ آیند، اما در حقیقت بسیار ساده و منطقی است. چون ماهیچهنظر میها در ابتدا پیچیده بهماهیچه

طالحات مفیدی برای تعریف خواهیم داد الزم است نام آنها را بدانیم و از عملکرد واقعی آنها مطلع باشیم. در زیر اص

 ها آورده شده است: عملکرد ماهیچه

 
 

(: که عضو یا اندامی در بدن حرکتی به طرف جلو یا داخل Flexionتا کردن )

 انجام دهد. 

(: که عضو اندامی در بدن حرکتی به طر عقب یا خارج extensionبازکردن )

 انجام دهد. 

 

 به طرف پایین بچرخد.(: که کف دست Pronationدرون گرداندن)

 که کف دست به طرف باال بچرخد.    (:supinationبرون گرداندن)

 

 

 (: که عضوی از وسط دور شود. abductionدورکردن )

 که عضوی به طرف بدن یا جای اصلی خود بازگردد. (:adductionنزدیک کردن)
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 فضاست.(: حرکت رسم کردن یک دایره در circunductionحرکت چرخشی)

 

 

 

 

 

 

 (: که عضوی به طرف خط میانی بدن بچرخد. medial rotationگردش میانی )

 

 (: که عضوی به طرف بیرون خط میانی بدن بچرخد.lateral rotationگردش جانبی)

 
 

 

 خم کردن پنجه پا به باال و عقب. (: dorsiflexionخمیدگی به باال و عقب )

 خم کردن پنجه پا به پایین و عقب. (: plantar flexionخمیدگی به پایین و عقب )

 

 

 (: که کف پا به طرف داخل بچرخد.inversionوارونه کردن )

 که کف پا به طرف خارج بچرخد.  (:eversionپشت و رو کردن )

 

 

 اصول حرکات شناسی

 

 شناخت وضعیت اناتومیکی وطبیعی 0

 شناخت انواع مفاصل بدن به ویژه مفاصل متحرک بدن  0
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 شناخت سطوح و محورهای حرکتی جهت تحلیل حرکات بر اساس مبداء 0

 شناخت حرکات بدن 0

 شناخت مفاصل بدن انسان بر اساس نوع حرکت 0

ترین های ساده تا پیچیدهبررسی حرکات انسان باتوجه به اجرای مهارت 0

 هامهارت

 های ورزشیها پس از شناخت حرکات ساده در مهارتتحلیل مهارت 0

 های مختلف ورزشی ها و اجراهای صحیح دررشتهایجاد تکنیک . 

 شناخت وضعیت آناتومیکی و طبیعی

های اناتومیکی بدن به طوری که در این وضعیت آناتومیکی: تشریح موقعیت 0

ها رو وضعیت درحالت ایستاده بدن کامالً وضعیت عادی داشته و تنها کف دست

 به جلو قرار دارد.

 ها رو به باال قرار دارد.سمت جلوی بدن و کف دست در وضعیت خوابیده

که در این وضعیت درحالت ایستاده بدن کامالً های اناتومیکی بدن به طوریوضعیت طبیعی: تشریح موقعیت

ها نیز کنار بدن و ناحیه ران قرار دارد در وضعیت خوابیده و در شرایط تشریح وضعیت عادی داشته و کف دست

 ن رو به باال و کف دستها کنار ران قرار دارد.جسد سمت جلوی بد

 

 شناخت انواع م اصل بدن انسان به لحاظ حرکتی

 های جمجمه(مفاصل غیرمتحرک )مثل مفاصل بین استخوان 0

 های مچ دست وکف دست (  مفصل نیمه متحرک )مثل مفاصل بین استخوان 0

 مفصل متحرک )مثل شانه .ران. مچ دست و....(

 مفصل متحرک

 مفصل کروی 0

 ایمفصل لقمه 0
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 مفصل زینی 0

 ایمفصل قرقره 0

 ای مفصل استوانه 0

 مفصل مسطح 0

 شناخت سطوح و محورهای حرکتی

افتد. لذا حرکات حول تفاوت سطوح ومحور: در بررسی حرکات معموالً حرکت روی سطح و حول محور اتفاق می

 شود.درجه محاسبه می ای است و دامنه حرکت برحسبمحورها از نوع حرکات زاویه

 

 سطوح فرضی در تحلیل حرکات بدن انسان 

سطح حرکت فرونتال: سطحی است که از پهلو به بدن و یا مفصل وارد شده و بدن یا مفصل را به دو بخش جلویی 

کند. روی این سطح معموالً حرکاتی مانند خم شدن  از پهلو و دور شدن عضو از خط مرکزی و عقبی تقسیم می

 شود..... انجام میبدن و

سطح حرکتی ساجیتال: سطی است که ازروبه رویا پشت به مفصل یابدن وارد شده ومفصل یابدن را به دوبخش 

 چپ وراست تقسیم می کند.

 شود.روی این سطح معموالً حرکاتی مانند: خم شدن و باز شدن انجام می

مفصل وارد شده و بدن  یا مفصل را به دو سطح حرکتی هوریزنتال: سطحی است که به صورت افقی به بدن یا 

 شود.ها انجام میکند. روی این سطح معموالً حرکاتی مانند پیچشبخش باالیی و پایینی تقسیم می
 

 شناخت محورهای فرضی بدن و حرکات حول این محورها

باز شدن انجام  شود وحول آن حرکتی مانند خم شدن ومحورفرونتال: محوری است که از پهلو به مفصل وارد می

 شود.می

شود و حول آن حرکتی مانند دورشدن عضو محور ساجیتال: محوری است که از روبرو با پشت به مفصل وارد می

 شود.های جانبی انجام میاز خط مرکزی بدن و یا خم شدن

محور عمودی شود و حول محور و رتیکال: محوری است که از باال یا پایین به صورت عمودی به مفصل وارد می

 شود.)حرکات پیچشی( انجام می

 تقسیم بندی مفاصل بدن انسان بر اساس انواع حرکات و تعداد محورهای حرکتی

 کنند.مفاصل سه محوره: مفاصلی هستند که حول هر سه محور حرکتی فعالیت می

 باشند.)مانند مفصل شانه(مفاصل کروی از این نوع مفاصل می

 کنند.می هستند که حول دو محور از سه محور حرکتی فعالیتمفاصل دو محور: مفاصلی 

های زند زیرین و  ای از این نوع مفاصل هستند. )مانند مفصل شست دست و بین استخوانمفاصل زینی و لقمه

 زبرین و مچ دست(
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ستوانه ای و اکنند. مفاصل قرقرهمفاصل یک محوره: مفاصلی هستند که حول یک محور از  سه محور فعالیت می

 باشند.)مانند مفاصل ارنج، فک تحتانی و مفصل بین مهره اول و دوم گردنی(از این نوع مفاصل می

مفاصل بدون محورحرکتی: مفاصل که دارای حرکات جزئی و خطی بوده و این حرکات جزء حرکات حول محورهای 

 شوند.محسوب نمی

 باشند.مفاصل می مفاصل مسطح جزء این نوع از

 

 کات ساده و پیچیده بدن انسان بر اساس محورهای حرکتیبررسی حر

محور فرونتال: عمدتاً حرکات خم شدن، خم شدن بیش از حد باعث بیش از حد باز  شدن حول این محور انجام 

 شود.می

محورساجیتال: عمدتاً حرکات دور شدن بیش از حد از خط فرضی مرکزی بدن نزدیک شدن و نزدیک شدن بیش 

 شود.های جانبی به چپ و راست حول این محور انجام میمرکزی وخم شدنازحد به خط 

محور ورتیکال: عمدتاً حرکات پیچشی به سمت چپ و راست یا به داخل و خارج بدن و حرکات خم شدن افقی 

 شود.حول این محور انجام می

 مفاصل مهم در تجزیه تحلیل حرکات انسان

 (ناحیه کمربند شانه) اندام طرفی فوقانی

 مفصل شانه: جزء سه محوره است.

حول محور فرونتال حرکات : خم شدن و خم شدن بیش از حدباز شدن و باز شدن از حد استخوان بازو و اتفاق 

 افتد.می

حول محور ساجیتال حرکت: دور شدن و دورشدن بیش از حد به خط فرضی مرکزی بدن و نزدیک شدن و نزدیک 

 افتد.بدن در استخوان بازو اتفاق می شدن بیش از حد به خط فرضی مرکزی

 افتد.حول محور ورتیکال حرکات: پیچش به داخل وخارج وخم شدن ئباز شدن افقی دراستخوان بازو اتفاق می

 ایناحیه کمربند شانه

 ایترقوه –مفصل جناغی  0

 ایترقوه -مفصل اکرومی 0

ی خود را از حرکات مفصل شانه) استخوان بازو( ای عمده حرکاتترقوه –هردوی این مفاصل به ویژه مفصل جناغی 

 گیرد.و حرکات استخوان کتف منشاء می

 استخوان کتف: دارای هشت حرکت مهم و مجزاست. 

 . باالرفتن1

 . پایین آمدن2

 ای(. دور شدن از خط فرضی مرکزی بدن )دور شدن از ستون مهره3

 های(ن مهره. نزدیک شدن به خط فرضی مرکزی بدن) نزدیک شدن از ستو4
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 . چرخش باالیی5

 . چرخش پایینی6

 . بلند شدن لبه تحتانی7

 . پایین آمدن لبه تحتانی8

 مفصل آرنج) اندام طرفی فوقانی(

کند و حرکات خم شدن و باز شدن در این مفصل چون جزءیک محور است فقط حول محور فرونتال حرکت می

 گیرد.انجام می

 های بدنیفعالیت زائده آرنجی و اهمیت آن در ورزش و

 ها زند زیرین و زبرینمفصل بین استخوان

 ) اندام طرفی فوقانی(

 مفصل بین سرهای باالیی دو استخوان

 مفصل بین سرهای پایینی دو استخوان

ای حرکت پیچش به داخل و خارج هر دوی این مفاصل از نوع مفاصل یک محوره بوده و با ساختار مفصل استوانه

 ه دارد.ناحیه ساعد بر عهد

 مفصل مچ دست ) اندام طرفی فوقانی(

 کند.این مفصل از نوع مفاصل دو محوره بوده و حول محورهای ساجیتال و فرونتال فعالیت می 0

 مفصل ران ) اندام طرفی تحتانی(

 کند.این مفصل از نوع مفاصل کروی است و حول هر سه محورحرکتی فعالیت می 0

 شود.ن، باز شدن و باز شدن بیش از حد انجام میحول محور فرونتال حرکات خم شد 0

حول محور ساجیتال حرکات دور شدن از خط فرضی مرکزی بدن، نزدیک شدن و نزدیک شدن بیش از حد به  0

 شود.خط فرضی مرکزی بدن انجام می

 شود.حول محور ورتیکال حرکات پیچش به داخل و پیچش به خارج انجام می 0

 تحتانی(مفصل زانو )اندام طرفی 

 کند.ای بوده و حول دو محور فرونتال و ورتیکال فعالیت میاین مفصل از نوع مفاصل لقمه 0

 شود.حول محور فرونتال حرکات خم شدن و باز شدن انجام می 0

 شود.حول محور ورتیکال حرکات پیچش به داخل و خارج انجام می 0

و فقط زمانی که وزنی روی مفصل زانو وجود ندارد تذکر مهم : حرکات پیچش به داخل و خارج محدود است  0

 حرکات ذکر شده قابل انجام است.

 مفصل مچ ) اندام طرفی تحتانی( 

 های آن وجود دارد: درمچ دو دست مفصل متحرک جهت فعالیت 0
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مفصل بین درشت نی, نازک نی وقاپی که از نوع مفاصل لوالیی بوده و حول محور فرونتال حرکت خم شدن مچ  0

 دهد.پا به سمت بخش قدامی ساق )جلوی ساق ( و حرکت خم شدن به سمت پاشنه را انجام می

. مفصل بین قاب و ناوی که از نوع مفصل کروی بوده و حرکات پیچش به داخل و خارج در این مفصل اتفاق 

 افتد. می

)در وضعیت تشریحی ساجیتال در نتیجه مفصل مچ پا در مجموعه دو محور بوده و حول محور فرونتال وورتیکال 

 دهد.شود( فوق را انجام مینیز مطرح می

 ستون فقرات

های استخوانی مختلف حرکات باشد و هر بخش به دلیل داشتن بخشای دارای سه بخش میستون فقرات مخره 0

 دهند:سه محور را به خود اختصاص می

 بخش گردنی دارای هفت مهره 0

 ای دارای دوازده مهره بخش پشتی یا سینه 0

 بخش کمری دارای پنج مهره  0

در هرسه بخش بسته به میزان محدویت هر بخش حرکات خم شدن، بازشدن و باز شدن بیش از حد محور فرونتال 

های جانبی به سمت راست و چپ حول محور ساجیتال و حرکات پیچش به چپ و راست حول حرکات خم شدن،

 .شودمحور ورتیکال انجام می

 

 (The backپشت )

( تشکیل شده است که یه صورت زیر تقسیم بندی vertebralها از بیست و شش مهره )ستون فقرات یا ستون مهره

 شده است: 

 (cervical vertebralهفت مهره گردنی )

 ( thoracic / dorsal vertebralدوازده مهره پشتی / قفسه سینه )

 ( lumbar vertebralپنج مهره کمری )

استخوان مثلثی شکلی است که بین آخرین مهره کمر و دنبالچه قرار دراد و ( )sacrumیک استخوان خاجی)

 شود ( متشکل از پنج مهره بهم جوش خورده است و در هر طرف با استخوان خاصره مفصل می

 که شامل چهارمهره است ( ( )coccyxیک استخوان دنبالچه )
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 شود. ها سی و سه عدد میای جمع کل مهرههای خاجی و دنبالچهم پیوستن مهرههبنابراین با به

ها خاصیت جذب ( قرار دارد. این دیسکintervertebral discsای )های بین مهرههای مجاور دیسکبین مهره

ها جی این دیسکدهد. کناره ه خارکنند به ستون فقرات اجازه حرکت میهایی را که ایجاد میضربات دارند و مفصل

شود و سطح داخلی آن از ( نامیده میanulus fibrosisاز فیبرو کارتیالژ ساخته شده است که فیبروز حلقوی )

 ( تشکیل شده است. nucleus pulposusو ژالتینی به نام هسته پولپی )خمیر مانند  ای نرم،ماده

بینیم. این انحناهای از اهمیت خاصی برخور دارند می کنیم چهار انحنازمانی که از کنار به ستون فقرات نگاه می

از شکستگی ستون فقرات کنند، تعادل قسمت باالی بدن را حفظ می دهند،زیرا قدرت ستون فقرات را افزایش می

 گیرند. های ستون فقرات را میکنند و لرزشجلوگیری می

 (Muscles of the back and shoulders) های پشت و شانهماهیچه

 ( erector spinesخارهای نعوظ دهنده )

 اند:های راست کننده ستون فقرات از سه دسته ماهیچه تشکیل شدهماهیچه

 (iliocostalisای )جانبی( )خاصره ای دنده

 ( Longissimusدرازترین )بینابینی()

 (spinalisپشتی ) میانی () 
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 شود که در دو طرف ستون فقرات قرار دارند. های همسطح تشکیل میها از یک دسته ماهیچهاین گروه از ماهیچه

 ها ها و دندهمهره استخوان خاجی،گاه، لب تکیه –مبدا 

 پایه جمجمه(پس سری )استخوان ها، مهرهها، دنده –محل اتصال 

خمیدگی  گخم شدن به پشت (شود )راست کردن ستون فقرات زمانی که از هر دو طرف منقبض می –عملکرد 

حفظ کشیدگی قامت: گ خم شدن به هر طرف بدن(شود )جانبی ستون فقرات وقتی که یک طرف منقبض می

 چرخاند. را به اطراف میهای راست کننده ستون فقرات که تنه حرکت انفرادی ماهیچه

کشاند. در صورتی در صورتی که یک طرف دچار گرفتگی شود اغلب مثل طناب سمت مخالف را به طرف پایین می

 که هر دو طرف ضعیف شود، فرد دوال دوال راه خواهد رفت و قادر نخواهد بود خود را راست نگه دارد. 

 

 ( latissimus dorsiماهیچه پشتی بزرگ)

 پنج مهره کمری و ستیغ خاصره ای پایینی،شش مهره سینه –مبدا 

 ها استخوان بازو درست زیر شانه –محل اتصال 

 کشد بازو را به طرف داخل و خارج بدن می –عملکرد 
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 ( trapeziusای )ماهیچه ذوزنقه

 های گردنی و پشتی مهره استخوان پس سری، –مبدا 

 ترقوه و ستیغ شانه  –محل اتصال 

خم کردن کتف،  گردش کتف، باال بردن و پایین آوردن کتف، –عملکرد 

 چرخاندن و خم کردن سر به عقب. 

های باالی پشت و گردن است. ترین ماهیچهای مسطحماهیچه ذوزقه

شود های گردن و پشت میگرفتگی و سفتی این ماهیچه منجر به ناراحتی

ر درد هم ممکن است به علت سفتی و گرفتگی گیرد. سو شانه درد می

های این قسمت اغلب به علت غلط ای بوجود آید. ناراحتیماهیچه ذوزنقه

-قرار گرفتن وضعیت بدن در صندلی است که قوسی در پشتمان ایجاد می

 شود. 

 

 ( deltoidماهیچه دالی )

 ترقوه و ستیغ شانه  –مبدا 

 حدود نیمه پایینی کناره استخوان بازو –محل اتصال 

 کند. دور کننده بازو گ به تا کردن و باز کردن بازو کمک می –عملکرد 

 (supraspinatusای )ماهیچه نیام فوق مهره

 باالی ستیغ شانه  –مبدا 

 باالی استخوان بازو –محل اتصال 

 دور کننده بازو  –عملکرد 

گیرد که ممکن است این درد حتی در بازو نیز پخش شود. . شانه درد میدر صورتی که این ماهیچه آسیب ببیند

هایی که با راکت انجام مثل بازی –های مکرر بازو در سطحی باالتر از شانه نیاز است هایی که به حرکتدر ورزش

 امکان صدمه دیدن این ماهیچ وجود دارد.  –شود و همچنین شنای کرال می
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 ( infraspinatusای )زیر مهرهماهیچه نیام 

 زیر ستیغ شانه  –مبدا 

 باالی استخوان بازو  –محل اتصال 

 همراه با ماهیچه گرد و کوچک(چرخش جانبی بازو ) –عملکرد 

 ( teres minorماهیچه گرد کوچک )

 بخشی از کتف که به بازو نزدیک است( لبه خارجی کتف ) –مبدا 

 باالی استخوان بازو  –محل اتصال 

 ای(همراه با ماهیچه نیام زیر مهرهچرخش جانبی باز ) –عملکرد 

کنند. درد در این ای و ماهیچه گرد کوچک توآماً عمل میماهیچه نیام زیر مهره

ماهیچه چرخش بازو را به داخل و همچنین رسیدن دست به پشت و لمس شانه 

 کند. دیگر را مشکل می

 ( teres majorگ) ماهیچه گرد بزر

 لبه پایینی جانبی کتف  –مبدا 

 پشت استخوان بازو  –محل اتصال 

 و باز کردن مفصل شانه چرخش میانی و نزدیک کننده بازو  –عملکرد 

 (rhomboidsماهیچه لوزی بزرگ و کوچک )

 هفتمین مهره گردن و پنج مهره اول پشتی –مبدا 

 لبه میانی کتف  –محل اتصال 

 نزدیک کردن کتف  –عملکرد 

 به عقب کشاندن لبه شانه( ) 

ها ممکن است به علت بدی وضعیت بدن رخ درد گرفتگی در این ماهیچه

 ها درد بگیرد. دهد. فشارهای شغلی مثل کارکردن پشت میز تمام روز ممکن است ناراحتی ایجاد کند و لبه شانه

 (Muscles of the buttocksماهیچه باسن )

ماهیچه سرینی میانی  ( از ماهیچه سرینی بزرگ،glutealsسرینی )ماهیچه های 

 و ماهیچه سرینی کوچک تشکیل شده است. 

 (gluteus maximusماهیچه سرینی بزرگ)

 استخوان خاجی و استخوان دنبالچه  پشت لگن خاصره، –مبدا 

 باالی پشت استخوان ران  -محل اتصال 

 بازکننده ران  ندگچرخاران را به طرف بیرون می –عملکرد 

 ماهیچه سرینی میانی /سرینی کوچک 

(gluteus medius/ gluteus minimus) 
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 خاصره  –مبدا 

 باالی گوشه استخوان ران –محل اتصال 

 چرخاندگماهیچه سرینی کوچک ران را به طرف بیرون میدور کننده ران گ  –عملکرد 

 چرخاند.ماهیچه سرینی ران را به درون می

 هایی در قسمت پایین بدن خواهد شد. های سرینی اغلب منجر به ناراحتیشدید در ماهیچهگرفتگی 

 (The arm and handبازو و دست )

( استخوان cracoeidاستخوان باالی دست است. این استخوان با قسمت گود مانند )( humerusاستخوان بازو )

های آنها مفصل شانه و تاندونهای عمقی دهد. ماهیچهمفصل شانه را تشکیل می کتف،

( و ulnaکند. قسمت اتنهایی استخوان بازو به زند زیرین )شانه را محکم نگهداری می

دهد. متصل است و مفصل آرنج را تشکیل می دو استخوان ساعد ()( radiusزند زبرین )

 زند زیرین استخوان داخلی ساعد است .

شود. زند زبرین ت کوچک دیده میبه عبارت دیگر این استخوان در طرف انگش

ساعد است که در کنار شست قرار گرفته است. زند زبرین و استخوان جانبی )بیرونی( 

متصل است. مچ دست نیز ( carpalsهای مچ دست )زند زیرین همچنین با استخوان

 های زیرند:اند و به نامشامل هشت استخوان است که در دو ردیف قرار گرفته

 ردیف دوم                              ردیف اول

 (trapezium(                   ذوزنقه ای )scaphoidناوی )

 (trapezoid(                    شبه ذوزنقه ای )lunateهاللی )

 (capitates(                 استخون بزرگ )triquetralهرمی )

 (hamate(                 چنگکی)pisiformنخودی)

( وجود دراد که هر کدام برای یک انگشت است و در مجموع پیکره metacarpalsپنج استخوان در کف دست )

 دهد.کف دست را تشکیل می

ها ( یا استخوان انگشت وجود دارد که انگشت شست دارای دو بند و سایر انگشتphalangesچهارده بند انگشت )

 هر یک دارای سه بند است. 
 

 (Muscles of the armبازو )های ماهیچه

 ( یک ماهیچه دو سر است که در قسمت جلو وباالی بازو قرار گرفته است. bicep brachiiماهیچه دو سر بازویی )

 توسط دو سر کتف  –مبدا 

 زند زبرین و نیام عمقی ساعد  –محل اتصال 

 به باال(. تا کننده مفصل آرنج، برون گردان ساعد ) برگرداندن کف دست رو  –عملکرد 
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هایی شود و همچنین در ورزشاز قدرت ماهیچه دو سر برای بلند کردن و پرتاب کردن هر وزنه سنگینی استفاده می

 شود. های برون گردانی مثل پیچاندن یک پیچ از این ماهیچه استفاه میشود یا در حرکتکه با راکت باز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( در قسمت جلو و باالی بازو قرار گرفته است و در عمق ماهیچه دو سر قرار دارد. brachialisماهیچه بازویی)

 استخوان بازو  -مبدا

 زند زیرین  –محل اتصال 

 تا کننده آرنج  –عملکرد 

این حالت به علت آنکه  آید،هنگامی که این ماهیچه آسیب ببیند درد و سوزن سوزنی شدن در دست به وجود می

 شود.گیرد در کناره انگشت شست نیز حس میحت فشار قرار میعصب زند زبرین ت

 

 

 

  

 

 ( brachioradialisماهیچه بازویی زند زبرین ) 

 استخوان بازو –مبدا 

 زند زبرین  –محل اتصال 

 تا کننده آرنج  –عملکرد 

 درد ممکن است از این ماهیچه به طرف پایین، به سمت کناره زند زبرین ) کناره شست( مچ دست پخش شود. 

 ( posterior extensor groupها باز کننده پسین )دسته ماهیچه

ای است که درد پشت بازو قرار دارد. و دارای سه قسمت تنها ماهیچه(triceps brachialisماهیچه سه سر بازویی )

 است. 
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 و استخوان بازو ) سرمیانی و جانبی (  کتف ) سربلند ( –مبدا 

 زند زیرین درست زیر آرنج  –محل اتصال 

 باز کننده مفصل آرنج  -عملکرد 

ماهیچه سه سر بازویی قویترین ماهیچه در بازوست. دردی که از ماهیچه سه سر 

 شود. نشئت گیرد اغلب در داخل مفصل ارنج حس می

گیرد که وزنه سنگینی را بلند یا پرتاب این ماهیچه زمانی تحت فشار قرار می

 کنیم. 

( )برگرداندن کف دست به سمت باال توسط ماهیچه supinationبرون گرداندن )

( )برگرداندن کف pronation( و ماهیچه دوسر بازویی انجام می شود درون گرداندن ) supinatorبرون گرداننده )

 pronator( و مربع درونگرداننده )Pronator teresپایین ( توسط ماهیچه های درون گرداننده گرد)  دست به سمت

quadratesشود.( انجام می 

 (muscles moving the wrist and fingersماهیچه های حرکت دهنده مچ و انگشتان )

 دهد. های پیشین عمل تا کننده را انجام میدسته ماهیچه

 دهد. ای پسین عمل بازکننده را انجام میهدسته ماهیچه

 (flexors of the wristهای مچ ) تا کننده

 های شامل:این ماهیچه

 ( radialis flexor carpiهای زند زبرینی مچی )های تا کنندهماهیچه
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 (flexor carpi ulnarisماهیچه تا کننده زند زیرینی مچی )

 ( Palmaris longusماهیچه کفی دراز ) 

 ای میانی ( این یک برجستگی روی قسمت داخلی زیر استخوان بازوست.استخوان بازو ) زایده باالی لقمه –مبدا 

 های کف دست و بندهای انگشتان. مچ، استخوان –محل اتصال 

 تا کننده مچ )خم کردن مچی به سمت باالی بدن در حالی که کف دست رو به باالست(  –عملکرد 

 (extensors of the wristهای مچ )بازکننده

 ها شامل:این ماهیچه

 (،carpi radialis longus extensor)ماهیچه بازکننده زند زبرینی مچی دراز 

 ( extensor carpi radialis breviماهیچه بازکننده زند زبرینی مچی کوتاه)  

 ( extensor carpi ulnarisماهیچه بازکننده زند زیرینی مچی )

ای جانبی ( این یک برجستگی روی قسمت خارج زیر استخوان بازوست بازو ) زایده باالی لقمهاستخوان  -مبدا

 و بندهای انگشتان های کف استخوان مچ دست، -محل اتصال

 . خم کردن مچ به سمت باال بدن در حالی که کف دست رو به پایین است(باز کننده مچ ) –عملکرد

 (muscles moving the fingersهای حرکت دهنده انگشتان )ماهیچه

 ها شامل:این ماهیچه 

 (،digitorum profunbus)های تا کننده عمقی انگشتان ماهیچه

 ((digitorum extensorماهیچه باز کننده انگشتان 

 (  extensor indicis)ماهیچه بازکننده انگشت دوم  
 

گذارد. مشاغلی از قبیل های ساعد اثر میهیچهصدمات ناشی از فشار بیش از حد مهمترین آسیبی است که روی ما

 هایی که با راکتهایی از قبیل باغبانی، بافندگی، و ورزشهاست، سرگرمیماشین نویسی، که مستلزم تکرار حرکت

شود، مثل تنیس و گلف ممکن است سبب شود به این ماهیچه آسبی وارد شده منجر به بروز درد زیادی انجام می

 شود. درد ممکن است در مچ دست و انگشتان و حتی در شانه نیز پخش شود.در مفصل ارنج 
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 استخوان فیزیولوژی و آناتومی

  (The leg) پا اصلی استخوانهای

 پایین قسمت استخوان بزرگترین است معروف » پا ساق « استخوان نام به که پا ساق در (tibia) نی درشت

 استخوان به استخوان این .است مرتبط مچ مفاصل به پایین از و زانو مفصل به باال از و گرفته قرار وسط در پاست،

 دو دارایی ران استخوان پایینی انتهای میانی سطح .است شده متصل (fibula) نی نازک و (femur) ران

 میشود نامیده جانبی گرد برجستگی و میانی گرد برجستگی که دارد قرار (condyleکندیل) بنام مدور برجستگی

 .است متصل نی درشت استخوان به و

 .میباشد patela کشکک بنام گوش سه استخوان یک زانو روی استخوان

 

 به استخوان این .است گرفته قرار پا پهلوی در و است نازکتر بسیار و دارد قرار پا ساق در نیز (fibula)نی نازک

 قوزک خارجی بخش نی نازک پایینی انتهای .میدهد تشکیل را پا مچ مفصل از قسمتی و است متصل نی درشت

  .میدهد تشکیل را پا

 استخوان درازترین و سنگینترین و میسازد را ران که است تنه پایین استخوان بزرگترین (femur) ران استخوان

  .است بدن
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 حفره به که مانند فنجان حفرهای درون که میشود نامیده استخوان سر و است گرد استخوان این باالی قسمت

  .میدهد تشکیل را ران استخوان سر مفصل و است گرفته قرار است معروف حلقوی

  (Muscles of the lower leg) پا ساق های ماهیچه

 :است زیر قسمتهای شامل پا ساق (posterior) پسین ماهیچههای

  .دارد سر دو که پاست ساق ماهیچه مسطحترین (gastrocnemius)قلو دو های ماهیچهه

 

 – عملکرد )پاشنه استخوان ( پا پاشنه به آشیل وتر طریق از – اتصال محل زانو باالی درست پا، پشت – مبدا

  .است عقب و پایین به پا پنجه کردن خم قلو دو ماهیچه عمل

  .دارد قرار قلو دو ماهیچه عمق در که :(soleus)نعلی ماهیچه

  نی نازک و نی درشت – مبدأ

  پا پاشنه استخوان به آشیل وتر طریق از – اتصال محل

  .است عقب و پایین به پا پنجه کردن خم نیز نعلی ماهیچه عمل – عملکرد

 

  :(tibialis)پسین ای نی درشت ماهیچه

  نی نازک و نی درشت پشت – مبدأ

  پایی کف استخوانهای و پا میانی مچ – اتصال محل
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 ای نی درشت داخل طرف به پا کف چرخاندن همچنین و عقب و پایین طرف به پا پنجه کردن خم – عملکرد

 به پا » خوردن پیچ « سبب آن ضعف و دارد اهمیت بسیار پا کف دراز میانی انحنای تقویت برای همچنین پسین

  .میشود داخل سمت

 .دارد نقش عقب و پایین به پا مچ کردن خم درتماماً پا ساق پسین ماهیچه

 :(anterior )پیشین ای نی درشت ماهیچه -4

 آسانی به را آن میتوان و پاست جلوی ماهیچه بزرگترین که است (tibialis anterior) پیشین ای نی درشت -1

  .کرد لمس

  زانو زیر درست نی درشت استخوان خارجی قسمت – مبدا

  ) پا کف استخوان اولین و میانی میخی استخوان( شست انگشت طرف به پا کف داخلی لبه – اتصال محل

 

  .بدن محور به آن کردن نزدیک و داخل به پا کف چرخاندن و عقب و باال به پا پنجه کردن خم – عملکرد

 از و دارد اهمیت پا کف میانی طولی انحنای ابقای برای نیز ( پسین ای نی درشت شبیه) پیشین ای نی درشت

  .میکند جلوگیری داخل سمت به پا » خوردن پیچ«

  (extensor digitorum Longus) انگشتان دراز بازکننده ماهچه -2

   ( extensor hallicis Longus) شست دراز کننده باز ماهیچه -3

  .(Peroneus tertins) ای نی نازک ماهیچه -5
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  :شامل پا ساق (lateral)( خارجی) بیرونی ماهیچه

 (Peroneus Longus) دراز ای نی نازک ماهیچه-1

  .است (Proneus brevis ) کوتاه ای نی نازک ماهیچه -2

  .است چسبیده نی نازک به که پا بیرونی قسمت – مبدأ

 پنجمین به کوتاه ای نی نازک ماهیچه و پا کف استخوان اولین به دراز ای نی نازک ماهیچه – اتصال محل

  .است چسبیده پا کف استخوان

  .میکند دور بدن محور از و میچرخاند بیرون به را کف و میکند خم پایین طرف به را پا – عملکرد

 است مهم بسیار اطراف به و طرف دو به پا مچ دادن حرکت برای همچنین (peroneal)ای نی نازک ماهیچههای

 .میکند جلوگیری خارج طرف به پا» خوردن پیچ « از و

 

 

  Muscles of the upper leg  پا باالی قسمت های ماهیچه

 :شامل (ران پشت) پا باالی (posterior) پسین های ماهیچه

  :نامهای به است شده تکشیل ماهیچه سه از (hamstrings) رکبی های رباط

  .است گرفته قرار ران خارجی طرف در که (biceps) رانی سر دو ماهیچه

    (SEMITENDINOUS) وتری نیم ماهیچه

  (Semimembranous) پردهای نیم ماهیچه
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 .گرفتهاند قرار ران) داخل( میانی طرف در که

 شروع ران استخوان قسمت از رانی دوسر ماهیچه سرکوتاه .(لگن پایین) ورکی برجستگی بیرونی سطح – مبدا

  .میشود

  نی درشت طرف دو – اتصال محل

  .میکند باز را رانها و میکند خم را زانو رکبی رباطهای – عملکرد

  

 

 گونه این در .باشد لگن ناحیه از است ممکن باشد داشته وجود رکبی رباطهای در ناراحتیهایی که صورتی در  

  .شود مراجعه بند شکسته یک به باید مواقع

  :شامل ) ران جلوی ( پا باالی (anterior) پیشین ماهیچههای

  :از است عبارت که است شده تشکیل ماهیچه چهار از (quadriceps femoris) رانی سر چهار ماهیچه

 (rectus femoris) رانی راست ماهیچه(الف

 (vastus lateralis)برونی پهن ماهیچه (ب

 (vastus intermedius) میانی پهن ماهیچه(ج

  (vastus medials) درونی پهن ماهیچه(د

  .میشوند شروع استخوان باال قسمت از پهن های ماهیچه تمام – مبدأ

 .میشود آغاز (ilium) خاصره استخوان جلوی قسمت از رانی راست ماهیچه
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  نی درشت روی و کشکک بین از – اتصال محل

  .میکند خم را رانی راست ماهیچه و میکند باز را زانو رانی سر های ماهیچه تمام – عملکرد

 زیادی مشکالت با فرد زانو کردن راست برای آید وجود به رانی سر چهار ماهیچه در ناراحتیهای که صورتی در

  .شد خواهد روبرو

 روی را پا یک آن از استفاده با خیاطها که است شده نامیده خیاطه دلیل این به(Sartorius) خیاطه ماهیچه

  .مینشینند و میاندازد دیگر پای

  خاصره استخوان -مبدأ

  نی درشت استخوان ) داخلی ( میانی بخش – اتصال محل

 .میکند خم ران روی را پا ساق .میچرخاند بیرون به و میکند تا لگن روی را ران – عملکرد
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 نشانههای از که شد خواهد زانو داخل خصوصاً زانو، ناراحتیهای به منجر شود ضعیف خیاطه ماهیچه که صورتی در 

  .زانوهاست شدن تا آن

 :شامل ران) داخلی( میانی ماهیچههای

 (adductor longus) دراز کننده نزدیک ماهیچه

 ،(adductor magnus) بزرگ کننده نزدیک ماهیچه

 (adductor brevis) کوتاه کننده نزدیک ماهیچه

  .میشود تشکیل (pectineus) شانهای ماهیچه 

 )نشیمنگاهی زایده( ران استخوان پایینی نیمه و)شرمگاهی( عانه استخوان – مبدا

  ران استخوان داخل – اتصال محل

  ران جانبی گردش و ران کننده تا و کننده نزدیک – عملکرد

 .آمد خواهد پیش زانوها کردن قفل مثل ناراحتیهای شوند ضعیف کننده نزدیک های  ماهیچه که صورتی در

 .است متداول ها ماهیچه این در ران کشاله کشیدگی

 

 (grasilis) درونی راست ماهیچه

 )شرمگاهی ( عانه استخوان -مبدأ

 ) باالیی قسمت( نی درشت داخل – اتصال محل
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  .پا کردن خم ران، میانی گردش ران، کننده نزدیک – عملکرد

  .میشود منجر  زانو شدن قفل به شود ضعیف درونی راست ماهیچه که صورتی در

 

 

 :شامل(LATERAL) ران جانبی ماهیچه

 (tensoe fasiae lateral) کشنده پهن نیام ماهیچه

  خاصره ستیغ خارجی قسمت – مبدأ

  نی درشت خارج – اتصال محل

 .ران میانی گردش ران، کننده تا و کننده دور – عملکرد

 که( حد از بیش کشش) میشود سفت بشدن اغلب که است بزرگ بسیار ماهیچه یک کشنده پهن نیام ماهیچه

 پایین از و میگردد متصل سرین عضله به باال از عضله این .شود درد زانو همچنین و لگن ناراحتی به منجر میتواند

  .میشود متصل نی درشت استخوان به زانو زیر در باند تیبیال یا تیبیال ایلیو نوار توسط
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 (The foot) پا ساق انتهای

 که دارد وجود پا هر در (phalanges) انگشت بند چهارده .است شده تشکیل استخوان شش و بیست از پا هر

 از هرکدام .(ابتدایی میانی، انتهایی،) دارد بند سه یک هر انگشتها بقیه است بند دو دارای که شست انگشت بجز

  .دارد ارتباط پا کف استخوانهای با و دیگر بندهای با انگشت بندهای

 و انگشت بندهای با پا کف استخوانها .انگشتها از کدام هر برای استخوان یک .دراد وجود پا کف در استخوان پنج

  .است مربوط (tarsals) مچ استخوانهای

  :میشود نامیده زیر اسامی به که دراد وجود پا(TARSAL) مچ در استخوان هفت

 (CALCANEUS) پاشنه استخوان

 (talus)قاپ استخوان

 (cuboid)مکعبی استخوان

 (navicular)ناوی استخوان

 ) میانی((cuneiform)میخی استخوان اولین

 )بینابینی( میخی استخوان دومین

 )خارجی (میخی استخوان سومین

 پا مچ استخوان قویترین و بزرگترین پاشنه استخوان .دارد قرار پا ساق پسین قسمت در قاپ و پاشنه استخوانهای

  .است
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 میانی قوزک استخوان قاپ استخوان یکطرف در .است متصل پا مچ در نی نازک و نی درشت به قاپ استخوان

  .دارد قرار جانبی قوزک استخوان دیگر طرف در و نی درشت

 .دارد قرار پا پیشین قسمت در میخی استخوان سه و ناوی مکعبی، استخوانهای

 

 

 

 بدن وزن بتواند پا کف تا میکند ایجاد مشخص انحنای یک که است شده تنظیم طوری پایین قسمت استخوانهای

 بدن وزن تحمل و میگیرد ارتجاعی حالت میشود منتقل زمین روی به بدن وزن که زمانی انحنا این .کند تحمل را

  .میگردد بر اول حالت به میشود برداشته بدن وزن که هنگامی و میکند پیدا را

 کف میانی استخوان سه و میخی استخوان سه ناوی، پاشنه، استخوانهای توسط – داخلی ) میانی طولی انحنای

  .میشود ایجاد پا

 لمس را زمین باید پا کف استخوان انتهایی قسمت و پا پاشنه استخوان فقط آن در که است انحنا حد باالترین این

  .کند

 .میشود ایجاد پا کف جانبی استخوان دو و مکعبی پاشنه، استخوانهای توسط که – ( بیرونی) جانبی طولی انحنای

  .است تحرکتر کم و کوتاهتر میانی طولی انحنای از انحنا این

 .میگیرد شکل ناوی و مکعبی میخی، استخوان سه پا، کف استخوانهای توسط ( پاها با دویدن) عرضی انحنای

 انحنای شوند، ضعیف ماهیچهها این هرگاه .میدارد نگه را پا پایین استخوانهای ماهیچهها تاندونهای و قوی رباطهای

  .شد خواهد » پا کف صافی« بیماری به منجر و شد خواهد صاف پا کف

  .است گرفته قرار بحث مورد میآورند در حرکت به را پا که ماهیچههایی

 :از عبارتند میآورد در حرکت به را پا انگشتهای که ماهیچههایی

  .میکند خم را پا بزرگ انگشت :(flexor hallucis Longus) پا شست دراز کننده تا ماهیچه

  .میکند باز را پا بزرگ انگشت : ( extensor hallucis Longus) پا شست دراز بازکننده ماهیچه
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 به را پا پنجه و) میکند تا را پا انگشتان :( Flexor digitorum Longus ) پا انگشتان دراز کننده تا ماهیچه

 .)میچرخاند داخل طرف به را پا کف و میکند خم عقب و پایین طرف

 را پا پنجه و) میکند باز را پا انگشتهای :(extensor digitorum Longus) پا انگشتان دراز بازکننده ماهیچه

 )میچرخاند خارج طرف به را پا کف و کند می خم عقب و باال به

 .است متصل نی درشت استخوان به و میشود نامیده جانبی گرد برجستگی و میانی گرد تگی
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 (   the abdomenکم ) ش

 شود: باالرو، عرضی، پایین رو، سیگموئید. های زیر تقسیم میقولون به بخش

لون یا کولون باال رو به صورت عمودی در سمت راست شکم قرار دارد. قولون عرضی به صورت افقی از زیر جگر، وق

شود. قولون پایین رو به حالت عمودی کند و از انحنای جگر تا انحنای طحال کشیده میمعده و طحال عبور می

شود که یابد و تبدیل به رکتوم میدر سمت چپ شکم قرار گرفته است. قولون سیگموئید به طرف پایین ادامه می

 یابد. به مجرای مقعدی خاتمه می

  ( muscles the abdomen)های شکم ماهیچه
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چهار جفت  (anterior and lateral parts of the abdominal wallهای پیشین و جانبی دیواره شکمی )قسمت

 دهد. ماهیچه که در چهار الیه ردیف شده است قسمت پیشین و جانبی دیواره شکم را تشکیل می

 :( rectus abdominus ماهیچه راست شکمی )

 ترین ماهیچه دیواره شکمی است. این ماهیچه پهن و صاف است. مسطح

 ای ای و اتصال عانهاستخوان عانه –مبداء 

 های پایینی و جناغ سینه دنده -محل اتصال

 خیزیم(. تا کننده تنه ) خم کردن بدن به جلو زمانی که از حالت نشسته بر می –عملکرد 

 (  external obliqueماهیچه مایل خارجی ) 

 های پایینی دنده –مبداء 

 ستیغ خاصره  _محل اتصال 

کند )با انقباض دو طرف شکم را فشرده میکند ) با انقباض یک طرف (، تنه بدن را به یک طرف خم می –عملکرد 

 .) 

 : ( internal obliqueماهیچه مایل داخلی ) 

 در عمق ماهیچه مایل خارجی قرار گرفته است. 

 ستیغ خاصره و مهره کمری  –مبداء 

 های پایینی دنده -محل اتصال

یل خارجی کشیده شده است و های ماهیچه ماهای ماهیچه مایل داخلی با یک زاویه مستقیم به طرف رشتهرشته

 دهد. های مایل خارجی را انجام میهمان عمل ماهیچه –عملکرد 

 :( transverses abdominisماهیچه مورب شکمی ) 

های راست های آن با یک زاویه مستقیم به سمت ماهیچههای جداره شکم است. رشتهترین ماهیچهاز عمیق 

 اند. شکمی قرار گرفته

 ستیغ خاصره و مهره کمری  –مبداء 

خط سفید ) این یک رشته تاندون قوی است که از جناغ سینه به طرف اتصال عانه ای امتداد دارد  –محل اتصال 

 شود ( در حاملگی این رشته حاوی رنگدانه می –این ریسمان مانند درزی از وسط شکم به سمت باال رفته است 

 کند.شکم را فشرده می –عملکرد 

 دهد شامل:هایی که قسمت پسین جدار شکمی را تشکیل میماهیچه

 ( internal obliqueماهیچه مایل داخلی ) 

 (، transverses abdominisماهیچه مورب شکمی ) 

 (  lumborum quadratesماهیچه مربع نیامی کمری )  

 (  psoasماهیچه پسواس ) 
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 (: iliopsoasکمری ) –ماهیچه خاصره ای 

 جلوی مهره کمری  –مبداء 

 استخوان ران ) داخل باال (  –محل اتصال 

 تا کننده و چرخش جانبی ) برگرداندن سر مفصل ران به طرف بیرون(، تا کننده ستون فقرات.  –عملکرد 

 

 

 

 (  muscles of the chest and neckماهیچه های سینه و گردن ) 

ترین ماهیچه ناحیه ( اصلی pectoralis major ای بزرگ )ماهیچه سینه

 سینه است. 

 های باالیی ترقوه، جناغ سینه و دنده –مبداء 

 باالی استخوان بازو  –محل اتصال 

چرخش میانی ) چرخش داخلی ( بازو. مثل دراز کردن دست جلو  –عملکرد 

 سینه، نزدیک کننده بازو 

ه ( منجر به حساسیت نواحی سین pectoralای بزرگ )گرفتگی ماهیچه سینه

شود و زمانی که گرفتگی طرف دست چپ ایجاد شود ممکن است ایجاد ترس از بیماری قلبی کند. هرگونه درد می

ای کوچک های سینه شامل ماهیچه سینهسینه باید بالفاصله توسط یک پزشک متخصص معاینه شود. سایر ماهیچه

(pectoralis minor است که زیر ماهیچه سینه )ای بزرگ و ماهیچه زی ( ر ترقوهsubclavius  .قرار دارد ) 
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 پستانی -چنبری –ماهیچه جناغی 

sternocleidomastoid)  ) 

 ترین ماهیچه گردن است. یکی از بزرگترین و اصلی

 جناغ سینه و ترقوه  –مبداء 

 عقب سر و پشت گوش  –استخوان گیجگاهی  –محل اتصال 

انقباض هر دو طرف سبب تا شدن سر ) خم شدن  –عملکرد 

شود، انقباض یک طرف منجر به خم شدن سر به جلو ( می

شود و همچنین سر را به طرف سر از طرفی به طرف دیگر می

 سازد. شانه متمایل می

 منجر خواهد شد. « کج گردنی » در صورتی که این ماهیچه دچار اسپاسم شود به 

 

 گردن عبارتند از:های سایر ماهیچه

 (،  levator scapulaeماهیچه باال برنده کتف ) 

 (،  spleniusماهیچه خاری ) 

 ( semispinalis ماهیچه نیم خاری )

 (. longissimus capitisماهیچه دراز سر کتف )  

 (  muscles of the faceهای صورت ) ماهیچه

 ها در حاالت چهره و به حرکتتعداد زیادی از ماهیچه

ترین آنها در آوردن فک پایینی، مردمک چشم و در عمل جویدن و صحبت کردن دخالت دارند. بعضی از اصلی

 عبارت است از: 

 دهد. برد و پیشانی را چروک می(: که ابروها را باال می occipitofrontalisماهیچه پیشانی) 

 د. بند(: که چشمان را می orbicularis oculiماهیچه حلقوی پلکها ) 

 بندد. ها را می(: که اطراف دهن قرار گرفته و لب orbicularis orisماهیچه حلقوی لب )

(: که مهمترین ماهیچه چانه است و اجازه لبخند زدن و فوت کردن را مثل وقتی  buccinatorماهیچه شیپوری ) 

 دهد. نوازید، میکه ترومپت می

 کند. ها کمک می(: که هنگام جویدن و بسته شدن فک masseterماهیچه جوشی ) 

 کند. بندد و به جویدن کمک می(: که فک را می temporalisماهیچه نیام گیجگاهی ) 

 

 هاآناتومی و فیزیولوژی اندام

 تعریف
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لم مطالعه و آناتومی عبارتند از علم مطالعه و بررسی ساختار و اجزای سازنده بدن انسان و فیزیولوژی عبارتند از ع

 بررسی عملکرد اجزای سازنده بدن انسان.

های بدن انسان عبارتند های مختلفی است. سیستمباشد و شامل ارگانبدن انسان به عنوان یک ساختار پیچیده می

 از :

 سیستم عصبی

 سیستم گردش خون

 سیستم تنفسی

 سیستم گوارش

 سیستم ادراری

 سیستم غدد درون ریز

 سیستم تولید مثل

 سیستم اسکلتی

 سیستم عضالنی

 سیستم لنفاوی 

 

 

 

 

 

 سلول

 باشد و از سه بخش اصلی ساخته شده است:کوچکترین واحد سازنده بدن سلول می
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 غشاء  -1

 هسته  -2

 سیتوپالسم -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعمال حیاتی سلول عبارتند از:

و ساز یا متابولیسم سلولی و قابلیت تحریک، حرکت، تنفس و انقباض دارد همچنین دریافت مواد و سوخت 

 آید. همچنین ترشح و دفع و رشد و تکثیر نیز از اعمال سلولی به شمار می

تواند باحفظ مواد درون سلولی موجب عبور ومرور مواد و ایجاد شکل سلولی را تشکیل دهد و از غشاء سلولی می 

 شده است.ها تشکیل ها، کلسترول و کربوهیدراتمواد فسفو لیپیدها، پروتئین

هسته نیز فرمانده سلول است و بجز در گلبول قرمز و پالکت در مرکز سلول قرار دارد و مسئول فرماندهی ساخت 

 نماید.بوده و تمامی اطالعات ژنتیکی را در خود حفظ می DNAهاست و حامل ژن و پروتئین

گلژی. ریبوزوم. لیزوزوم و. سیتوپالسم نیز ماده درون سلولی است که حاوی شبکه آندو پالسمی. دستگاه 

 باشد.میتوکندری می

 

شبکه آندو 

 پالسمی 

این شبکه به دو 

 شود.صورت دیده می

 صاف -2خشن  -1

عملکرد این شبکه 

خنثی نمودن سموم، 

سنتز پروتئین، 

 کربوهیدرات و هورمونهاست و همچنین حمل و نقل مواد سلولی را به عهده دارد. 

 دستگاه گلژی 
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ها و سنتز کربوهیدراته و ترکیب آنها با پروتئین را به ز، تغلیظ و انتقال مواد ترشحی، تهیه لیزوزوممسئولیت سنت

 عهده دارد. 

 لیزوزوم  

 دهد.های گوارشی و هضم و لیز گوارشی را انجام میاین ماده حاوی آنزیم

 ریبوزوم

 دهد.پروتئین سازی انجام میباشد و عمل ها روی شبکه آندوپالسمیک میمحل قرار گیری ریبوزوم

 میتوکندری

باشد. تنفس سلولی، ذخیره بعضی از یونها، سنتز و تولید انرژی هوازی نقش میتوکندری در سلول بسیار مهم می

ا ز مهمترین عملکردهای میتوکندری  ATPها و تولید ها و پروتئینها، چربیاز طریق سوخت و ساز کربوهیدرات

 باشد.می

    Osmosisاسمز

شود که طی آن حالل از طریق یک غشا نیمه تراوا از جایی که محلول اسمز یا گذرندگی به فرایندی گفته می

 کند.تر است نفوذ میتر است به جایی که محلول غلیظرقیق

ای از های حالل در میان بخشی از غشا نفوذ پذیر به درون منطقهاسمز حرکت و جنبش خود به خودی مولکول

تر مواد حل شونده در جهتی که تمایل به تعادل ماده حل شونده در هر دو طرف وجود دارد. احتماالً غلظت بیش

کند شود که هر گونه حاللی در جریان غشای نیمه تراوا حرکت میبرای توصیف یک فرایند فیزیکی استفاده می

های باشد( دوتا حالل را با غلظتیباشد اما نسبت به مواد حل شونده نفوذ پذیر نم)نسبت به حالل نفوذپذیر می

 تواند برای انجام کار صورت گیرد.کند. اسمز میمتفاوت از هم جدا می

 مثال از پدیده اسمز 

های ظریف یک گیاه یا جدارهای روده در در مورد عمل اسمز جریان مخلوط شدن از راه جدارهای نازک ریشه

 گیرد.حیوانات انجام می

کند. هنگام فعالیت اسمزی در کند ولی هرگز آنرا متوقف نمیمخلوط شدن را کند می غشا جدارهای مزبور عمل

دهند که مواد به خصوصی از آنها عبور کنند و مواد دیگر را متوقف مورد اجسام جاندار غشاهای مذکور اجازه می

 سازند.می

کنند.مواد محلول در آن تماس پیدا میای است که با ای مربوط به ساختمان نوع مادهاین فعل و انفعال تا اندازه

 نامند.می فشار اسمزیکند و این فشار را موقع تماس با غشا به آن فشار وارد می

کند. بنابر این جهتی که رفت طرفی که ذرات محلول بیشتر در آن وجود دارد فشار اسمزی بیشتری را تحمل می

پر فشار به ناحیه کم فشار خواهد بود. ولی حرکت در دو گیرد از طرف ناحیه و برگشت مواد در آن سو انجام می

تواند خارج گردد. تواند به یک غشا اسمزی وارد شود از آن هم میگیرد چون هر چیزی که میجهت انجام می

 گردد. شود و مواد زائد از خون خارج میبدین طریق غذای هضم شده وارد خون می
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شود. فشار ز تعادل و بدون هیچ جنبش حالل در شبکه تعریف میفشار اسمزی بصورت حداقل فشار مورد نیا

باشد اما اسمزی یک ویژگی اتصال است به این معنی که فشار اسمزی وابسته به غلظت مولی مواد حل شونده می

های بیولوژیکی است. غشا بیولوژیکی نیمه نفوذ وابسته به هویت آن نیست. اسمز یک فرایند حیاتی در سیستم

ها و پلی ها، پروتئینهای قطبی و بزرگ مانند یونباشند، در حالت کلی این غشاها نسبت به مولکولیپذیر م

های غیرقطبی و یا آب گریز مانند که نفوذ پذیری نسبت به مولکولباشند. در حالیناپذیر می ساکاریدها نشت

 یتروژن و اکسید نیتریک وجود دارد.های کوچک مانند اکسیژن، دی اکسید کربن، نلیپیدها و همچنین مولکول

های آب از طریق غشا پالسما باشد. مولکولنفوذپذیری وابسته به قابلیت حل و همچنین اندازه مواد حل شونده می

کند. های دو الیه و از طریق آکوپورنیس حرکت مییا غشا تونوپالسم و یا پورتو پالسم به وسیله انتشار فسفودپیت

 ها انتقال دهد. کند که آب را به داخل و خارج سلولرا ایجاد می اسموز ابزار اولیه

های داخل و محیط هیپوتونیک نسبی حفظ فشار تورگور یک سلول عمدتاً به وسیله فرایند اسموزی بین سلول

 شود. می

 بافت

 شود. می گروه اصلی تقسیم 4شود و به ماهیت و جزء اصلی تشکیل دهنده اعضاء مختلف بدن بافت نامیده می

 بافت پوششی -1

 بافت همبند  -2

 بافت عضالنی -3

 بافت عصبی  -4

پوشاند و عملکرد آن ها را میبافت پوششی: تمام سطح بیرونی بدن را پوشش داده و همچنین سطح داخلی حفره

مویی و در های در جایی که رگ خونی وجود ندارد به عهده دارد و عمل انتشار و راندن مواد به کمک برجستگی

 دهد.نتیجه جذب دفع و ترشح مواد را انجام می

های مختلف توسط بافتی به فاصله بین بافت:بافت پیوندی

 .شودنام بافت پیوندی پر می

این بافت فضای بین سلولی زیادی دارد و از اجزای زیر 

 .تشکیل شده است

 کالژن های پروتئینیرشته-1

 االستین ارتجاعی یا کشسانی هارشته-2

 های بافت پیوندیسلول-3

 ایماده زمینه-4

 :انواع بافت پیوندی

 بافت پیوندی سست

 بافت پیوندی چربی
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 ایبافت پیوندی رشته

 بافت غضروفی

 خون

 استخوان

 :بافت پیوندی سست

 .انعطاف پذیرترین نوع بافت پیوندی است این بافت

 .کندهای زیرین متصل میچهاین بافت پشتیبان بافت پوششی است و پوست را به ماهی

 .باشدای آن شفاف از جنس گلیکو پروتئین میماده زمینه
 

 :بافت پیوندی چربی

شود. این نوع از بافت پیوندی به علت داشتن تعداد زیادی سلول چربی، بزرگترین ذخیره انرژی بدن محسوب می

 .تواند محافظی در برابر ضربه بوده و عایق حرارتی باشدهمچنین می

 .ها و الیه بیرونی لوله گوارش وجود داردها و پاها، اپی کارد قلب، اطراف کلیهبافت پیوندی چربی در کف دست

 :ایبافت پیوندی رشته

 .های مختلف قلب وجود دارد، نقش محافظتی دارداین نوع بافت پیوندی که در الیه

در برابر کشش بیش از بافت پیوندی سست  های پروتئینی زیادی وجود دارد و مقاومت آندر ساختار آن رشته

 .باشدمی

 ن:خوبافت 

های خونی ای پالسما و سلولرسد اما خون نیز نوعی بافت پیوندی است که از ماده زمینهاگر چه عجیب به نظر می

 .تشکیل شده است

 :بافت غضروفی

شود. مجرای نای و نایژه از این میهای کشسان در بافت پیوندی زیاد باشد، بافت غضروفی نامیده اگر میزان رشته

 .اندنوع بافت پیوندی تشکیل شده

 استخوان:بافت پیوندی 

 .باشدمی پیوندی بافت ترینسخت زیاد، کالژن هایرشته و استخوان به علت داشتن کلسیم

عبارتند از اتصال باشد. عملکرد بافت همبند ترین بافت بدن است و مبدا آن مزانشیم جنینی میاین بافت فراوان

باشد. های مختلف مثل کبد و کلیه و همچنین انتقال خون و دفاع از بدن بوسیله خون میاعضا و نگهداری از اندام

 بافت پیوندی یا همبند انواع مختلف دارد.
 

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عضالنی و اسکلتی 
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های بدن و ای برای شناختن انواع قسمتت که پایههای تربیت بدنی و علم ورزش اسعلم آناتومی یکی از شاخه

کوشند باشد و بی هیچ تردیدی افرادی که در ارتباط با تربیت بدنی میعضالت درگیر در حرکات ورزشی مختلف می

های بایست دانش خویش را در رابطه با بدن انسان و حرکات و عضالت درگیر در آن و ارتباط آن با دستگاهمی

 سترش دهند.دیگر بسط و گ

ها و حفظ تندرستی از آنجایی که پرداختن به ورزش امروزه فقط یک سرگرمی نیست بلکه اصلی در توسعه توانائی

تر های ورزشی ورزشکاران خود را قویها و تقویت عضالت مهم درگیر در فعالیتاست پس باید با استفاده از تکنیک

 تر نگه دارند.تر و سالمسریع

 ماهیچه ای:بافت انواع 

 کلتیاسای بافت ماهیچه

 ای صافبافت ماهیچه

 

 

 ای قلبی بافت ماهیچه

های اسکلتی یا ماهیچه

مخطط ارادی هستند. 

سریع منقبض شده ولی 

 .شوندزود خسته می

های ماهیچه سلول

موازی، چند اسکلتی 

ای و قرمز رنگ هسته

هستند و اگر در زیر 

 .شودهایی تیره و روشن در سیتوپالسم آن دیده میمیکروسکوپ نگاهی به آن کنیم خط

ماهیچه  600در بدن ما حدود . توانیم حرکت دهیم، از نوع مخطط هستندعضالتی را که به اراده خودمان می

 .دهندرا تشکیل میدرصد وزن بدن  40اسکلتی وجود دارد که 
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زردپی طنابی از تاندون یا 

جنس بافت پیوندی است 

که ماهیچه اسکلتی را به 

. کنداستخوان متصل می

زمانی که ماهیچه مخطط 

شود، زردپی منقبض می

کشیده شده و نیروی عضله 

-را به استخوان منتقل می

 .کند تا اندام حرکت کند

 .شوددارد که از کف پاشنه پا شروع شده و تا پشت ساق پا کشیده میبزرگ ترین زردپی بدن آشیل نام 

اند. شروع انقباض آنها ای تشکیل شدههایی دوکی شکل و تک هستهاند و از سلولهای صاف غیرارادیماهیچه 

 ثانهمو دستگاه تنفسو  دیواره لوله گوارش ماهیچه های صاف در اندامهای .شوندکندتر است اما دیرتر خسته می

 وجود دارند. هادیواره رگو قاعده موو
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ماهیچه قلبی 

موازی و منشعب یک یا دو  هایی ماهیچه قلبی غیرارادی است و از سلول

 .ای تشکیل شده استهسته
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 ماهیچه :عمل متقابل 

شود و اندامی را به  -زمانی که یک عضله منقبض می

آورد، ماهیچه حرکت در می دیگری در سمت

منقبض شدن، اندام را  مقابل اندام وجود دارد که با 

این نحوه کارکرد  گرداند. به به حالت اول باز می

این عمل توسط اندام وتری گلژی که  .گویندها میهای اسکلتی عمل متقابل یا جفت کار کردن ماهیچهماهیچه

 رد.یکی از گیرنده های حسی موجود در تاندون عضالت اسکلتی است صورت میگی

های آن دچار کمبود اکسیژن و هرگاه ماهیچه به فعالیت شدید و متوالی ) بدون استراحت( واداشته شود، سلول

گرفتگی عضله با .شودنامیده می گرفتگی عضلهشود که نتیجه آن ایجاد دردی عضالنی است که مواد غذایی می

 یابد.استراحت و ماساژ و کاهش فعالیت بهبود می

  عضالت اسکلتی

این نوع عضله را به خاطر داشتن نوارهای تیره و روشن در زیر میکروسکوپ عضله مخطط، به علت چسبیده بودن 

نامند که وظیفه اصلی این نوع ها، عضله اسکلتی و به جهت عملکرد ارادی آنها، عضالت ارادی میآنها به استخوان

از بهم پیوستن تعداد زیادی سلول سازنده های عضله مخطط چون باشد. سلولعضله شرکت در حرکات بدن می

نیز نامیده  های عضالنیرشتهبسیار بلند هستند و این سلولها آیند، نام دارد بوجود می میوبالستعضالنی که 

و  عضالنیدسته گردد سلول موازی هم در هر گروه تشکیل میاز چند عضالنی را که سلولتعدادی شوند. می

 .نامندمی ضلهعها را باهم مجموعه دسته

 ها ساختمان مولکولی میوفیبریل

درصد کل پروتئین  55های نازک و ضخیم است که بر روی هم ها شامل فیالمنتها یا میوفیالمنتمیوفیبریل

  دهندعضله را تشکیل می

 های نازك فیالمنت

تروپو میوزین تروپونین و های عضله مخطط حاوی سه نوع پروتئین به اسامی اکتین،های نازک در سلولفیالمنت

  شوند.دیده می

 های ضخیم فیالمنت

نانومتر که از دو قسمت  200اند. میوزین مولکول بزرگی است به طول های ضخیم از میوزین تشکیل شدهفیالمنت

 .سر و دنباله تشکیل شده است
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 مکانیسم انقباض 

آنزیم شدن انقباض عضله در اثر اتصال سر میوزین به اکتین، فعال 

خم شدن سر  موجب،ATPو تجزیه  ATPase حیات بخش

های اکتین به حد فاصل میوزین و کشیده شدن فیالمنت

شود. این های میوزین و کوتاه شدن سارکومر انجام میفیالمنت

به فرضیه  ،مطرح گردید هاکسلیفرضیه که اولین بار توسط 

لغزیدن فیالمنت نیز موسوم است. در عضله در حال استراحت 

مجموعه تروپونین  محل قابل اتصال اکتین با میوزین توسط

تروپومیوزین پوشیده شده و مانع اتصال میوزین به اکتین _

 .شودمی

در موقع انقباض، تحریکات عصبی موجب خروج کلسیم از ذخایر 

شود. به دنبال این فرایند کلسیم به تروپونین چسبیده درون سلولی و افزایش غلظت داخل سیتوپالسمی کلسیم می

یی در مولکول تروپونین سبب جابجایی تروپومیوزین و آشکار شدن ناحیه قابل اتصال و با ایجاد تغییر شکل فضا

  .شوداکتین با میوزین می

 اعصاب عضالت مخطط 

های عصبی در این عضله های حسی و حرکتی است. رشتهشود حاوی رشتهعصبی که به عضالت مخطط وارد می

 . دار و بدون میلین استاز نوع میلین
  

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 و عروق آناتومی و فیزیولوژی قلب
 ساختمان و عمل دستگاه قلب و عروق

باشد. قلب انسان بطور ها و عروق لنفاوی میها، سیاهرگها، مویرگدستگاه قلب و عروق شامل قلب سرخرگ

 را داراکسیژن خون تا زندمی فرد هر زندگی در بار بیلیون 22/ 5روز و  بار در دقیقه، صد هزار بار در 72متوسط 

در  که است شکل صنوبری و تهی میان عضله قلب. بفرستد هارگ بستر به ضربان هر با، گونه کامپیوتر کفایتی با

ه آن متاثر انداز و وزن. دارد وزن گرم 312 تقریباً باشدمی مترسانتی 9 پهنای و مترسانتی 13 حدود در آن ازای

از سن، جنس، وزن بدن، ورزش پیگیر و بیماری قلبی است. قلب بین دو ریه است قائده آن در باال سمت راست، 

دو سوم حجم آن در طرف چپ و یک سوم دیگر نیز نسبت  نوک آن در پایین و سمت چپ سینه قرار گرفته است.

 قرار دارد. راست سمت در گذردمیبه خط فرضی که از وسط استرنوم 

تواند از کار قلب بطور مداوم ضربان دارد و برخالف سایر عضالت بدن وقتی که از کار خسته و فرسوده شد نمی

های بدن عمل پمپاژ را بایستد و یا استراحت کند لذا این عضو باید برای حفظ خون رسانی مناسب تمام قسمت

کردن قلب بر اثر انقباض ) سیستول ( و یا انبساط )دیاستول ( بطور مداوم و با قدرت کافی ادامه دهد. کار تلمبه 

http://sinatebco421.blogfa.com/post-101.aspx
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، تقریبی بطور ضربان هر و با زندمی دقیقه در بار 60 – 80گیرد. قلب یک فرد سالم ای آن انجام میدیواره ماهیچه

 است. دقیقه در لیتر 5 حدود آن کل ده برون و فرستدمی بیرون به را خون لیتر میلی 70

 

 های قلبالیه

 قلب از سه الیه مجزای بافتی تشکیل شده است که به ترتیب از خارج به داخل عبارتند از:

 آندوکارد الیه -3 میوکارد  الیه -2  الیه پریکارد -1

 پوشاندمیای دو الیه است که رویه بیرونی قلب را الیه پریکارد: پریکارد کیسه -1

 جداری  الیه –الف 

 احشایی  الیه – ب 

 وجود پریکارد مایع لیتر میلی 20 تا 5 آن در که کارد اپی فضای بنام است فضایی مانند کیسه الیه ود این میان

 احشایی پریکارد درونی الیه. کندمی گیریپیش دیافراگم و هادنده با آن سایش از قلب ضربان هنگام مایع این دارد

 کشدار تارهای و پوشاند از بافت همبندکه رویه بیرونی را می لیفی یا جداری الیه. است چسبیده قلب ماهیچه به

. یابد تجمع پرده دو این بین مایع یا خون است ممکن، شود التهاب دچار قلب اگر. است شده ساخته(  ناالستی) 

 حالت حاد در ولی. کندنمی ایجاد مشکل بیمار برای نیز لیتر یک تا مختلف هایبیماری در مایع این مزمن افزایش

 این در که کندمی جلوگیری قلب انقباض و انبساط از و شده میوکارد به فشار باعث یابد، افزایش مایع حجم اگر

 هامهره ستون و استرنوم، دیافراگم، بزرگ عروق ابتدای تا لیفی بافت این .است شده قلبی تامپوناد دچار بیمار حالت

 دارد.می نگه سینه میان در را قلب و شده کشیده

ها بطور یکنواخت باشد که تمام این رشتههای عضالنی در هم پیچیده میالیه میوکارد : میوکارد، شامل رشته -2

 آن مختلف نواحی در قلب ماهیچه کلفتی دهدمی کنند. این الیه همان عضالت انقباضی قلب را تشکیلعمل می

باشد زیرا در مقابل مقاومت باالی ب راست بیشتر مین از قلآ توانایی و ترکلفت چپ قلب ماهیچه است متفاوت

 غیر بطور عملی نظر از ولی الیه میوکارد از نظر ظاهری مخطط آئورت پمپ کرده و بار کاری آن بیشتر است .

 .کندمی عمل ارادی

قلب و روی های های آندوتلیال نازک تشکیل شده و تمام سطوح داخلی حفرهالیه آندوکارد: این الیه از سلول -3

ای تشکیل نشود. در زیر الیه آندوتلیال آن ها را پوشانده است به شدت لغزنده و صاف است تا روی آن لختهدریچه

ای از بافت همبند قرار گرفته است که آندوکارد را به عضله قلب ای از تارهای االستیکی و پس از آن الیهالیه

 و تارهای شبکه پورکنز جای دارند. های خونی، اعصابچسباند. در این الیه رگمی

 ح رات قلب

 هر طرف قلب شامل دو حفره است: حفره جمع کننده باالیی )دهلیز( و حفره پمپ کننده پایینی )بطن(.

کند. دهلیزها و سپتوم که یک دیواره عضالنی است، حفرات طرف راست قلب را از حفرات طرف چپ جدا می

اهنجاری به هم راه ندارد. قلب راست از دهلیز و بطن راست تشکیل شده و های راست و چپ غیر از موارد نبطن

کند. دهلیز راست خون بازگشتی از بدن را از دو رگ عمده دریافت دار را به شریان ریوی پمپاژ می 2coخون 
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گرداند و ها ( را به قلب باز میهای باالتنه ) سینه، سر و گردن و دستکند، ورید اجوف فوقانی که خون بخشمی

گردش خون  گرداند. ضمناًهای پایین تنه ) شکم و پاها ( را به قلب باز میورید اجوف تحتانی که خون بخش

شود. قلب چپ از دهلیز و بطن چپ تشکیل شده و کرونری از طریق سینوس کرونر به دهلیز راست ریخته می

دهلیز چپ خون اکسیژنه را  .باشدستمیک میدار به داخل آئورت و گردش خون سیوظیفه آن پمپاژ خون اکسیژن

 راست پمپ. دارد فعال پمپ دو زمان یک در قلب واقع . درگیرداز گردش ریوی از طریق وریدهای ریوی تحویل می

ن، زما همان در. فرستدمی هادار را از بدن گرفته و برای تبادالت گازی از طریق شریان ریوی به ریه 2co خون

 نماید.های بدن پمپاژ میها دریافت کرده از طریق آئورت به تمام قسمتاکسیژن دار را از ریهبطن چپ، خون 

ها مربوط به بار کاری مورد نیاز هر حفره است. دهلیز دارای دیواره نازکتری تفاوت ضخامت دیواره دهلیزها و بطن

تر است زیرا در هنگام های بطنی ضخیمهند در حالی که دیوارکمی تولید است زیرا خون بازگشتی به آن فشار کمی

زیرا بطن راست در برابر  ،دیواره بطن راست نازکتر از دیواره بطن چپ است .کندسیستول فشار بیشتری تولید می

برابر ضخیمتر از  5/2های کند. در صورتی که بطن چپ با دیوارهفشار کم مقاومت ریوی خون خود را خارج می

کند. از آنجا که قلب در حفره قفسه ابل فشار باالی سیستمیک خون خود را تخلیه میدیواره بطن راست در مق

 ترخلفی موقعیت در چپ بطن و جناغ از تربطن راست در سطح قدامی ،سینه در یک موقعیت چرخشی قرار دارد

ای چپ عی روی خط میانی ترقوهطبی بطور که است قلب نوک ضربان حداکثر مسئول چپ بطن است. واقع شده

 ای قابل لمس است.در فضای پنجم بین دنده

 های قلبدریچه

بافت فیبری بوده و توسط آندوتلیوم حاوی های ظریف و قابل ارتجاعی هستند که های قلبی ساختماندریچه

ها دهند که خون فقط به طور یک طرفه از دهلیز به بطن و از بطن به شریانها اجازه میاند. این دریچهپوشیده شده

شوند و حرکت آن وابسته به اختالف فشار در حفرات قلبی ها بطور غیرفعال باز و بسته میجریان پیدا کند دریچه

 هاللی. نیمه هایدریچه و بطنی – دهلیزی  هایدریچه دارد: قلبی وجود است. دو نوع دریچه

 بطنی –های دهلیزی دریچه

لتی )تریکوسپید ( در طرف راست قلب از سه لت تشکیل شده است ها قرار دارند. دریچه سه بین دهلیزها و بطن

 –های دهلیزی باشد. چسبیده به لبه دریچهو دریچه میترال ) بایکوسپید( در طرف چپ قلب و دارای دولت می

 بطنی –های دهلیزی چهیز باز شدن درا جلوگیری منظور به وتری هایطناب نام  به قوی فیبروز هایرشته بطنی

 افزایش هنگام دهلیزها به خون برگشت از هادریچه این. کنندمی عمل هماهنگ طور به بطنی انقباض جریان در

 .نمایدمی جلوگیری هابطن در خون فشار

زی بطنی بسته دهلی هایدریچه هایلت و رودمی باال شود، فشار بطنیبطور طبیعی هنگامی که بطن منقبض می

 .شودمی

 عضالت. دارندنگه می بسته خود جای در را دریچه وتری هایطناب و پاپیلری عضالت ساختمانعالوه بر این، 

، اندمتصل هادریچه آزاد هایلت به لیفی نازک هایرشته وسیله به و دارند قرار بطنی هایدیواره کنار در پاپیلری
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های دریچه سفت شوند و این عمل لبههای وتری شود طنابت پاپیلری باعث میعضال انقباض، سیستول هنگام  در

 دارد.را نزدیک یکدیگر و بسته نگه می

 های نیمه هاللیدریچه

باشد. دریچه بین بطن راست و شریان دو دریچه نیمه هاللی که هر یک دارای سه لبه به شکل نیمه قرص ماه می

 شود.ی نامیده میریوی به نام دریچه ریوی و دریچه بین بطن چپ و شریان آئورت، دریچه آئورت

 جریان خون میوکارد

های عضله قلب برای بر آوردن نیازهای متابولیک خود به خون رسانی کافی و فراوان نیاز دارد به طوری که سلول

درصد  25طور متوسط ب اعضاء سایر کهحالی در) نمایدمی برداشت را کرونری خون اکسیژن درصد 50 قلب عضله

 هاشریان این .دارند عهده به را رسانی عضلههای کرونری خونکنند(. شریانبرداشت میاکسیژن خون شریانی را 

 را قلب مختلف هایقسمت آنها انشعابات و کرده سوراخ را قلب بیرون از و شده جدا دریچه آئورت باالی از درست

 انجام دیاستول زمان در قلب رسانیخون %75( است خارج به داخل از قلب رسانیخون) کندمی رسانیخون

 همین و شده بسته آئورت اول در چند سانتیمتر خون زدن پس امر در آئورت دریچه که است زمانی این و شودمی

 .نمایدمی مشروب را قلب شده آئورت شدن بسته باعث فشارخون

 هاشریان

این شریان محتوی خون تصفیه نشده است. از قسمت فوقانی بطن راست شروع و تا زیر قسمت  ریوی: شریان

افقی قوس آئورت ادامه دارد. در ابتدای مسیر در جلو آئورت قرار دارد ولی به تدریج قسمت صعودی آئورت را از 

 شود.زند قسمت افقی آن به دو شاخه انتهایی راست و چپ تقسیم میطرف چپ دور می

کند در باالی دهلیز راست قرار دارد و از پشت آئورت صعودی و وناکاوا سوپریور عبور می ریان ریوی راست:ش

شود. شاخه فوقانی وارد لوب فوقانی ریه و شاخه تحتانی وارد لوب میانی و قبل از ورود به دو شاخه تقسیم می

 شود.تحتانی ریه می

شود که هر کدام وارد یک یان راست است و به دو شاخه تقسیم میتر از شرتر و باریکشریان ریوی چپ: کوتاه

 شود.لوب ریه می

یک بدن است و از بطن چپ شروع و بعد عبور از قفسه سینه و شکم در اتشریان اصلی گردش سیستم آئورت:

ست شود. هنگام خروج از بطن چپ در پشت تنه شریان ریوی امقابل مهره چهارم کمری به دو شاخه تقسیم می

ولی بالفاصله به طرف جلو و راست و باال تغییر جهت داده و در پشت استرنوم تا مجاورت نیمه راست زاویه استرنال 

 ایمهرهصورت افقی تا کناره چپ چهارمین دیسک بین دهد. سپس بهکند و آئورت صعودی را تشکیل میصعود می

ر به سمت پایین دارد. بعد این آئورت با مسیری عمودی عسازد که تقیابد و قوس آئورت را میای امتداد میسینه

 کند.طرف پایین سیر میبه

شود که خود قلب را مشروب از آئورت صعودی دو شاخه شریان کرونری راست و چپ جدا می آئورت صعودی:

 کند .می
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 های قلبدوری

 :شوندتقسیم می گروه سه کنند، بهوریدهایی که قلب را درناژ ) تخلیه ( می

شود ( به دهلیز راست های آن را هم شامل میهای آن که خون را از تمام قلب ) که دیوارهسینوس کرونری و شاخه

 های کوچکی از هر دو دهلیز و بطن چپ.آورد به جز منطقه قدامی بطن راست و به طور ناثابتی قسمتمی

 کنار اطراف در ناحیه یک کند،می اژدرن را راست بطن قدامی قسمت آن هایشاخه قدامی که –وریدهای قلبی 

 شود.ه ملحق میگرو این به راست ایحاشیه ورید که جای کندمی تخلیه را قلب راست

بطن  حتی گاهی و چپ دهلیز به هم کمی مقدار و راست بطن و دهلیز داخل  بهوریدهای ریز قلبی که مستقیماً

 .شودمی باز چپ

 

 
 

 عصاب قلبا

کنند ها عصب دهی میب سمپاتیک به سراسر میوکارد و پاراسمپاتیک بیشتر به دهلیزها و کمتر به بطناعصا

 اتونوم عصب از یک هر توسط  AV و SA گردد. گرهای تحریک سمپاتیک باعث افزایش قدرت انقباضی قلب می

 طریق از هدایت زمان کاهش و قلب ضربان تعداد افزایش به منجر سمپاتیک تون افزایش شوندمی دهی عصب

 .است سمپاتیک عکس پاراسمپاتیک تاثیر شودمی  AV گره 
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 سیستم هدایت قلبی

 با الکتریکی امواج انتقال و های اختصاصی الکتریکی سیستم هدایتی عضله قلب وظیفه تولید، هماهنگیسلول

قلب است که باعث ایجاد  عضله مکانیکی فعالیت همان الکتریکی فعالیت این نتیجه. دارد عهده بر را زیاد سرعت

 .شودبرون ده قلبی و پمپاژ خون می

در محل تالقی ورید اجوف فوقانی و دهلیز راست قرار  ( یا گره پیشاهنگSAگره سینوسی دهلیزی )گره 

باعث شروع هر  SAاست. در افراد طبیعی گره  mm  2ضخامت به mm 25-15طول به آن اندازه گرفته است .

 تواندمی اما، کندمی بار در دقیقه تولید 60-100شود. این گره ایمپالس الکتریکی را با سرعت ضربان قلب می

 ونکباخ) میانی(  باخمن) قدامی هدایتی راه سه طریق از کنند ومی منتقل مختلف هایموقعیت در را خود سرعت

میلی متر در ثانیه است ( سیستم  1000هدایت در دهلیز  رسانند ) سرعتمی AV گره به( ترول) خلفی و( 

های عضله که هر قسمت از بافترا کنترل کنند. در صورتی SAاعصاب خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک گره 

توانند نقش تولید کنند می SAهای با سرعت باالتری نسبت به گره های ایمپالسیا بطن AVقلبی در دهلیز، گره 

 عهده گیرند.هه پیشاهنگ را بجانشینی گر

 بطنی –گره دهلیزی 

، در تحتانی ترین قسمت دیواره بین دهلیزی بین سپتوم بین دهلیزی و AV( یا تالقی AVگره دهلیزی بطنی )

 گره از الکتریکی های ایمپالس AVاست. گره  mm8×4×6لت دریچه تریکوسپید قرار گرفته است و اندازه آن 

SA  گره  در. نمایدمیدریافتAV  گردد )سرعت ماند تا دهلیز منقبض میثانیه باقی می 07/0ایمپالس به مدت

یابد ( است و نسبت به سرعت موج در دهلیز کاهش می mm/s 200 حدود AVهدایت امواج الکتریکی در گره 

 گردد.ها تحریک و منقبض شوند باعث انقباض کامل دهلیزی میاین تاخیر قبل از اینکه بطن

 هیس دسته

 تقریبا آن طول.  آورد بوجود را پیشاهنگ مناطق از دیگر یکی تا پیوندد می Av( به گره AVدسته )  هیس دسته

mm 20  بوده و در طرف راست سپتوم بین دهلیزی قرار دارد و در امتداد سپتوم بین بطنی به طرف پایین می

ضربه در  60تا  40تواند هدایت قلب را با سرعت قادر به ایجاد ایمپالس نشود، دسته هیس می SAرود . اگر گره 

کوتاه بوده و به دو شاخه راست و چپ تقسیم  س نسبتاًهیهر دقیقه به دست گرفته و آن را ادامه دهد. دسته 

 شود.می

 پورکنز هایرشته

های هدایتی هستند که در زیر آندوکارد بطنی قرار گرفته و موج های پورکنز شبکه وسیعی از زنجیرهرشته

 سیکل قلبیکند. در تمام بطن منتشر می mm/s 4000دپالریزاسیون را با سرعت 

رود و باعث بسته شدن فشار داخل بطن به سرعت باال می .شودسیکل قلبی با سیستول )انقباض بطنی ( آغاز می

شود. در نتیجه خون به شکل طبیعی وارد آئورت و شریان و تریکوسپید ( می های دهلیزی بطنی ) میترالدریچه

شود. خروج خون ابتدا با سرعت و شدت بیشتری ریوی شده و از پس زدن خون به داخل دهلیزها جلوگیری می
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به  ها و آئورت و شریان ریوی )هر یک به تناسب خود (فشار در بطن نهایتاً ،پذیرددر خالل سیستول صورت می

شود در انتهای سیستول حد تعادلی رسیده و سرعت جهش خون به داخل آئورت و شریان ریوی به تدریج کم می

 یابد.فشار داخل بطن راست و چپ به سرعت کاهش می

شود. این تغییرات های آئورت و ریوی میهای نیمه هاللی یعنی دریچهاین نزول فشار باعث بسته شدن دریچه

روع دیاستول است. در خالل دیاستول خون وریدی به داخل دهلیزها و پس از آن از خالل ای برای شمقدمه

( دچار SA nodeشود. در انتهای دیاستول عضله دهلیز ) ها وارد میهای میترال و تریکوسپید به بطندریچه

خل دهلیز و راندن گردد ) انقباض دهلیزی یا سیستول دهلیزی (. این انقباض باعث افزایش فشار داانقباض می

ها سیستول بطن شود. متعاقب رسیدن تحریک الکتریکی به بطنها می% باقی مانده خون به داخل بطن 25-15

 شود.آغاز می

 فیزیولوژی قلب

ها )ذرات باردار مثل سدیم، پتاسیم و کلسیم( از خالل غشاء سلولی است. فعالیت الکتریکی قلب نتیجه حرکت یون

قلب در هنگام استراحت قطبی )پالریزه( هستند. به این معنی که اختالف الکتریکی بین داخل های عضله سلول

غشاء )دارای بار منفی( و خارج غشاء )دارای بار مثبت( وجود دارد. دوره قلبی با آزاد شدن موج تحریک قلبی آغاز 

 هایون و کندمی  غشاء سلول تغییر شود در این حالت قابلیت نفوذمرحله غیرقطبی شدن با دپالریزاسیون شروع می

 .نمایدمی عبور آن خالل از

شود. دنبال دپالریزاسیون عضله منقبض میکند و بهها به داخل سلول بار الکتریکی مثبت پیدا میبا جابجایی یون

شود )ولی حالت سلول عضله قلبی به طورطبیعی وقتی سلول مجاور دپالریزه باشد دچار دپالریزاسیون می

دپالریزاسیون ممکن است توسط تحریک الکتریکی از خارج نیز بوجود بیاید. به این ترتیب دپالریزاسیون کافی در 

شود. با بازگشت سلول به حالت ابتدایی، یک سلول سیستم هدایت باعث دپالریزاسیون تمام میوکارد می

 ا انبساط عضله قلبی مطابقت دارد.شود( که بشود )بار منفی داخل سلول بیشتر میرپالریزاسیون ایجاد می

های خاصی )سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم( تغییر قابلیت نفوذ غشاء سلول در مرحله دپالریزاسیون نسبت به یون

کند. یکی از این تغییرات مربوط به افزایش نفوذ پذیری غشاء نسبت به یون کلسیم است که امکان جذب مقدار می

کند. افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی باعث کوتاهی الیاف عضالنی را فراهم میبیشتری کلسیم به داخل سلول 

 داخل اضافی هایکلسیم رسد،شود. پس از مدت کوتاهی ولتاژ غشاء به مقدار اولیه خود میو ایجاد انقباض می

ولتاژ غشاء و انقباض  بین متقابل واکنش این. شودمی به وضعیت استراحت وارد سلول و شودمی خارج آن از سلول

 .نامندمی مکانیکی – الکتریکی عضله را واکنش متقابل

 تحریک با تواننمی آن در که دارد طوالنی ناپذیریتحریک دورهعضله قلب برخالف عضالت اسکلتی و صاف 

مرگ ناگهانی اعث ب که( تتانی) مداوم انقباض از را قلب عضله خاصیت این. کرد انقباض به وادار را قلب عضله مجدد

 اطراف مایع ترکیب به قلب طبیعی انقباض و مکانیکی –کند. واکنش متقابل الکتریکی محافظت می ،شودقلبی می

 ترتیب این به. شودمی معین خون ترکیب توسط خود نوبه به نیز مایع این ترکیب. است وابسته قلبی عضله سلول
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الیاف عضالنی قلب را مختل کند. تغییر غلظت پتاسیم خون نیز  انقباض است ممکن خون کلسیم غلظت در تغییر

 از این نظر دارای اهمیت است زیرا پتاسیم روی ولتاژ الکتریکی طبیعی سلول تاثیر دارد.

 خون شود در تمامی مدتی که فشار در بطن چپ از فشار درون آئورت بیشتر استوقتی بطن چپ منقبض می

کند زمانی که فشار این دو قسمت با هم مساوی شد دریچه آئورتی بسته یدا میپ جریان آئورت داخل به چپ بطن

برد به گردد. خون وارد شده به آئورت فشار درون این سرخرگ را باال میشود و برون ده بطن چپ متوقف میمی

ها به و سیاهرگها ها و مویرگشود که خون را با فشار از داخل سرخرگاین ترتیب نوعی گرادیال فشار ایجاد می

 گرادیان نوعی. گرددمی بر حفره این به هاسیاهرگ به نسبت راست دهلیز کمتر فشار علت به خون. راندمی جلو

. است چپ دهلیز به آن بازگشت و هاریه داخل به ریوی سرخرگ از خون جریان مسئول مشابه شکل به نیز فشار

ای از فشار در گردش خون ریوی به میزان قابل مالحظه هایگرادیال ریوی عروق در کمتر مقاومت دلیل به

 باز بطنی –های دهلیزی دریچه دیاستولتر هستند. در یک پاییناتهای فشار در گردش خون سیستمگرادیال

 انتهای در دهلیزی عضله. دارد جریان هابطن سپس و دهلیزها داخل به هاسیاهرگ از بازگشتی خون و هستند

 .شودمی منقبض دهلیزی –سینوسی موج تحریک تشکیل شده در گره به پاسخ در دیاستول

 خون مقدار این .راندمی هابطنداخلبه را خون بیشتری مقدار و شودمی دهلیزی فشار افزایش موجب انقباض

 تحریک موج به پاسخ در هابطن موقع این در. دهدمی افزایش را بطن در موجود خون حجم است %10 تقریباً

 دهلیزی – سینوسی گره در برسد هابطن به که آن از قبل ثانیه هزارم چند که) دهلیزی –ز گره سینوسی ا رسیده

 – دهلیزی هایدریچه و رودمی باال به سرعت بطن داخل فشار سیستول در. شوندمی منقبض(  است شده ایجاد

شود و هیچ خونی در اثر انقباض بطن یم قطع بطن به دهلیز از خون جریان ترتیب این به بنددمی فشار با را بطنی

 و کندمی باز را آئورتی و( پولمونر) ریوی هایدریچه، هابطن در فشار سریع افزایش .زندنمی پسبه داخل دهلیز 

 معادل با بعداً ولی است سریع ابتدا خون جریان. شودمی تخلیه آئورت و ریوی سرخرگ داخل به ترتیب به خون

یابد. در پایان سیستول، عضله با سرخرگ مربوطه سرعت جریان خون به تدریج کاهش می بطن هر فشار شدن

با کم شدن فشار وضعیت مناسبی برای  یابد.شود و فشار داخل حفره بطن به سرعت کاهش میبطنی منبسط می

شود. به طور سته میشود که در اثر فشار موجود دریچه هاللی ببازگشت خون از سرخرگ به داخل بطن فراهم می

 پر به شروع هابطن. شوندمی باز بطنی –های دهلیزی همزمان با افت فشار بطن به کمتر از فشار دهلیزی دریچه

 که الکتریکی وقایع با قلب تخلیه و شدن پر تطابق به توجه. شوندمی تکرار مجدداً وقایع این تمام و کنندمی شدن

حداکثر فشار را فشار سیستولی و حداقل فشار را رای اهمیت است دا شوندمی قلب انبساط و انقباض باعث

 نامند.فشار دیاستولی می

 برون ده قلب

شود برون ده قلب در شخص بالغ طبیعی ها تلمبه میزمان مشخص توسط هریک از بطن مقدار خونی است که در

ای تغییر متابولیک بدن به میزان قابل مالحظهاساس نیازهای  لیتر در دقیقه است ولی این مقدار بر 5در حدود 

ای ( است. حجم ضربهHR( ضربدر تعداد ضربانات قلب )SVای ) ( برابر با حجم ضربهCOکند. برون ده قلب )می
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شود. تعداد ضربانات قلب در حال استراحت در فرد بالغ متوسط مقدار خونی است که با هر ضربان از قلب خارج می

  CO = SV × HR  میلی لیتر هستند. 70ای برابر با در دقیقه و معدل حجم ضربه بار 60-80حدود 

 کنترل تعداد ضربانات قلب

مختار شامل شعبات سمپاتیک  های بازتابی باواسطه دستگاه عصبی خودتغییرات تعداد ضربانات قلب توسط کنترل

توانند سرعت رسند و میه قلب میپذیرد. اعصاب پاراسمپاتیک توسط عصب واگ بو پاراسمپاتیک صورت می

شوند. این اعصاب ضربانات آن را کاهش بدهند. در حالی که اعصاب سمپاتیک باعث افزایش تعداد ضربانات قلب می

و کند یا تند کردن سرعت دپالریزاسیون ذاتی آن باعث کاهش یا افزایش تعداد  دهلیزی –با اثر بر گره سینوسی 

های در گردش ) از غده آدرنال سرعت ضربانات قلب در اثر افزایش سطح کاتاکوالمینگردند. ضربانات قلب می

کنند ( نیز باال های تیروئیدی ) که آثار شبکه کاتاکوالمین ایجاد میشوند ( و وجود مقدار زیادی هورمونترشح می

 رود.می

 عروق لن اوی

برند. دستگاه لنفاوی یک راه فرعی برای جریان مایع ای میهای لنفی میان سینههعروق لنفی، لنف قلب را به گر

ها و تواند پروتئینی میباشد. مهمترین نکته این است که دستگاه لنفاومی خوناز فضاهای میان بافتی به سوی 

 خون مویرگیجذب  توانند مستقیماًذرات بزرگ را از فضاهای بافتی دور کند، در حالی که هیچ یک از آنها نمی

ساعت  24ای است که بدون آن ظرف ها از فضاهای میان بافتی به گونهل برداشت پروتئینشوند. ضرورت این عم

 .خواهیم مرد

 اعضای لن اوی 

های لنفاوی توسط کپسولی از اعضای لنفاوی در مقایسه با بافت

و به عنوان ارگانی مستقل محسوب  انداحاطه شده بافت همبند

گردند. اعضای اعضای لنفاوی به دو دسته تقسیم می شوند.می

باشد که محل تمایز و تیموس می مغز استخواناوی اولیه شامل لنف

ای لنفی، ها هستند و اعضای لنفاوی ثانویه شامل عقدهلنفوسیت

باشد که محل استقرار یر مییهای پها و پالک، لوزهطحال

  د.باشهای تمایز یافته میلنفوسیت

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
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 ظی ه غده تیموسو

نگاه کنیم، خواهیم دید که اگر بخواهیم خیلی دقیق به تیموس 

تیموس در اصل یک غده نیست، بلکه اندامی برای بلوغ 

 .باشدمی T هایلنفوسیت

برای تکمیل عملکرد سیستم ایمنی بدن،  T هایبلوغ لنفوسیت

 . باشدبسیار ضروری و حیاتی می

های سفید خون، از بدن در برابر دانید گلبولهمان طور که می

 .کنندا محافظت میهها و بیماریعفونت

شوند و در غده تیموس باشند که در مغز استخوان تولید میهای سفید خون میها یکی از انوع گلبوللنفوسیت

  د.شونبالغ و کامل می

ها، در مغز استخوان باشند که محل بلوغ این نوع لنفوسیتمی B های سفید به نام لنفوسیتنوع دیگری از گلبول

 .است

 چگونگی عملکرد غده تیموس 

 به خارجی مهاجمان ورود به نسبت را وارد جریان خون نکند، آنها T های نوعتا زمانی که غده تیموس، لنفویست

  دهند.نمی نشان العملیعکس خود از بدن،

مان در غده تیموس به مرحله بلوغ رسیدند و آمادگی دفاع را در برابر مهاج T های نوعهنگامی که لنفویست

  د.کنناستقرار پیدا می آپاندیسو  وی وطحالخارجی پیدا کردند، در اعضای دستگاه لنفاوی بدن مانند غدد لنفا

رسند. حضور مانند و توسط جریان خون، به کل بدن مینیز در گردش خون باقی می  Tهای نوعبرخی از لنفویست

و در صورت مشاهده هرگونه  شود همیشه در برابر تهاجم عوامل خارجی، آماده باشندآنها در گردش خون باعث می

 .وضعیت غیرطبیعی، وارد عمل شوند

شوند که وظیفه هر یک از آنها به نوعی از بین بردن های مختلفی تقسیم بندی میبه دسته T های نوعلنفویست

های ایمنی دیگر و تکمیل پاسخ سیستم ایمنی بدن به عوامل مزاحم خارجی های بیگانه و فعال کردن سلولسلول

 .باشدمی

 ارتباط تیروئید با تیموس

باشد که عملکرد اصلی آن کنترل سوخت و ساز و تعادل کلسیم در بدن است و یکی از غدد مهم بدن تیروئید می

 .شودکم کاری و پرکاری آن منجر به بروز مشکالت زیادی در افراد می

تواند منجر می کم کاری تیروئیداست که یکی از نکاتی که در مورد ارتباط تیموس با تیروئید به دست آمده، این  

 .شود به کاهش تولید هورمون در غده تیموس

 

http://article.tebyan.net/223888/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://article.tebyan.net/223888/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://article.tebyan.net/200137/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://article.tebyan.net/200137/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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آناتومی و فیزیولوژی 

 اعصاب

سیستم اعصاب 

دوازده 12محیطی از 

ای و عصب جمجمه

یک عصب سی و 31

نخاعی تشکیل شده 

است که هر کدام 

درماتوم و میوتوم 

مخصوص به خود را 

کنند. در دهی میعصب

ناحیه گردنی و لومبوساکرال اعصاب نخاعی تشکیل شبکه داده که آنها 

کند. در بیماران توزیع اختالل حسی نیز اعصاب محیطی را ایجاد می

های اعصاب واند درگیری شبکه عصبی و یا بیماریتو حرکتی می

 محیطی را مشخص کند.

نورون و آکسون و فیبرهای عصبی مربوطه ساختار عصبی را تشکیل 

محصور شده است. یک  های شوانسلولدهند. آکسون در داخل می

تواند چندین آکسون را در بر بگیرد که در این حالت سلول شوان می

 گویند.آن را سلول عصبی بدون میلین می

شود و سلول آکسونی که توسط یک سلول شوان به تنهایی پوشانده می

 شد.جنس سلول شوان از میلین میبا شود.دار نامیده میرمیلینبشوان دور آن پیچیده شده فی

های غیرپوشیده آکسون از هم ها توسط قسمتشود که این سلولهای شوان ایجاد میآکسون میلینه توسط سلول

 های رانویه نام دارند.ها گرهشوند که این قسمتجدا می

 کند که این پروسه هدایت جهشی نام دارد.دپالریزاسیون عصب از یک گره به گره بعدی جهش می

متر بر ثانیه(  1-2های غیرمیلینه )متر بر ثانیه( آکسون 50-60تر از )این حالت بسیار سریع انتشار پیام عصبی در

 باشد.می

 ریح و فیزیولوژی دستگاه عصبی تش

های حیاتی بدن موجودات زنده دخالت دارد. این دستگاه، به عنوان رهبر بدن در دستگاه عصبی، در تمام فعالیت

دارد و نقش کنترل کننده، تشدید کننده و یا بازدارنده را در اعمال مختلف  های بدنی شرکتکوچکترین فعالیت

http://rehab.blogfa.com/post/1569/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8
http://rehab.blogfa.com/post/1569/%d8%a2%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8
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کند. در واقع دستگاه عصبی مسئول برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و خارجی و نیز سازش موجود زنده، بازی می

 .موجود زنده با محیط است

 ساختمان بافت عصبی

 .این بخش به طور کلی، شامل سه ماده مختلف است

 .های عصبی فاقد میلین تشکیل شده استماده خاکستری: از رشته-1

 .دار تشکیل شده استهای عصبی میلینماده سفید: از رشته-2

و در  کندهای عصبی را در برگرفته و آنها را محافظت میماده نوروگلی: یک نوع بافت محافظتی است که سلول-3

ترمیم کننده و تغذیه و حفاظت سیستم عصبی را انجام  غیرعصبیسلول انتقال پیام عصبی نقشی ندارد. این 

 دهد.می

 :باشدهمترین عمل دستگاه عصبی، به شرح زیر میم

 .های مخطط پاها در هنگام راه رفتنهای مخطط ارادی در سراسر بدن، مانند انقباض ماهیچهانقباض ماهیچه

 .ها به منظور ایجاد حرکت دودیهای صاف دیواره رودهماهیچههای صاف غیرارادی، مانند انقباض انقباض ماهیچه

 .ترشح غدد مانند ترشح هورمون از غده فوق کلیوی در اثر تحریک عصب سمپاتیک

 

 Neuronسلول عصبی

سلول عصبی، واحد 

باشد. به دستگاه عصبی می

هر سلول عصبی یک نرون 

هرنرون از سه  د.گوینمی

قسمت تشکیل شده که 

سلولی و دو شامل: جسم 

های دندریت و زایده به نام

باشد. هر نرون، آکسون می

تواند دارای یک یا چند می

دندریت باشد، اما فقط 

تواند یک آکسون می

داشته باشد. جسم سلولی 

نرون، حاوی هسته و 

سیتوپالسم است. وظیفه 

دندریت، هدایت تحریکات 
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های هدایت این تحریکات از جسم سلولی به طرف نرون وارده به عضو، به طرف جسم سلولی است. وظیفه آکسون،

 .باشددیگر یا عضو گیرنده حرکت می

 

 

 
 

 :کنندها را به سه گروه تقسیم میبرحسب تعداد زواید، نرون

 .دهدالف( نرون یک قطبی: یک زایده از جسم سلولی آن خارج شده، تشکیل آکسون و دندریت را می

 .انداز جسم سلولی آن خارج شدهب( نرون دو قطبی: آکسون و دندریت به صورت قرینه 

  .ج( نرون چند قطبی: دارای یک آکسون و چندین دندریت است

 :شوندای که به عهده دارند به سه دسته تقسیم میها به لحاظ وظیفهنرون

 .کنند: تحریکات را از اعضای بدن به نخاع و یا مغز منتقل می   Afferent  های حسی یا آورانالف( نرون

 .گردانند: دستورها را از نخاع و یا مغز به اعضای بدن برمی Efferent  های وابرانب( نرون

دهند. انتقال هر : تحریکات یا دستورها را از یک نرون به نرون دیگر انتقال می Interneuron های رابطج( نرون

 انجام کنندحاصل میکه دو نرون با هم تماس  تحریک یا دستور از یک نرون به نرون دیگر، در محل خاصی

 .گویند ود. محل ارتباط دو نرون را سیناپسشمی
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شود. دستگاه تقسیم می PNSو دستگاه عصبی محیطی CNSدستگاه عصبی به دو قسمت دستگاه عصبی مرکزی 

های عصبی و اعصاب بیرون از ها یا گرهدستگاه عصبی محیطی شامل عقده و نخاعو  مغزعصبی مرکزی شامل 

 .دستگاه عصبی مرکزی است

فرستد کند به مغز میتحریکات را حس می. ها، هدایت تحریکات را به عهده دارددستگاه عصبی با داشتن نورون

تحریکات اکثر اوقات از  دهد. اینرا حس کرده است واکنش نشان میدر مقابل بخش تحریک شده که تحریک 

تحریکات باعث . شودگیرد. زیرا به ندرت یک نورون بسیار بلند در بدن یافت میهای واسط صورت میطریق نورون

های شیمیایی از راس انشعابات انتهایی اکسون و دندریت که غالب شوند، این واسطهتولید مواد شیمیایی می

  د.شونتولید میهای جسم سلولی را دارا هستند، اندامک
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 های مغز و نخاع پرده

سطح بیرونی مغز و نخاع توسط سه پرده یا شامه پوشیده شده است پرده بیرونی سخت شامه، میانی عنکبوتیه و 

  .ها بوسیله مزوتلیوم پوشیده شده استشود. سطح بیرونی پردهدرونی نرم شامه نامیده می

 نخاع 

شوند. اعصاب ن است اعصاب در فواصل معین به نخاع وارد و یا از آن خارج میهای دیگر بدنخاع رابط مغز و قسمت

کنند. دو های شکمی نخاع را ترک میشوند اعصاب حرکتی ریشههای پشتی وارد نخاع میحسی از طریق ریشه

  سازندریشه پشتی و شکمی به هم متصل شده و اعصاب نخاعی را می

 مقطع نخاع 

در وسط نخاع قرار دارد.  Hبه شکل  خاکستری و سفید است بخش خاکستری تقریباً مقطع نخاع دارای دو بخش

های فاقد میلین را در خود جای داده است. بخش خاکستری توسط جسم سلولی و دندریت نورون این بخش غالباً

. هستند دارها دارای اعصاب میلینهای شکمی، جانبی و پشتی احاطه شده است. این ستونبخش سفید با ستون

های بدون میلین هستند. های بخش سفید دارای رشتهرنگ سفید این بخش به خاطر وجود میلین است ستون

های های پشتی را آوران یا حسی و شاخشوند. شاخهای پشتی و شکمی نخاع خوانده میبه نام شاخ H بازوهای

 .نامندشکمی را وابران یا حرکتی می

 اعمال حرکتی نخاع 

های حسی و حرکتی تعداد زیادی ارتباطات چند نورونی وجود دارد که فعالیت آنها یا باعث بین سلولدر نخاع 

حرکت رفلکسی به عنوان  های نخاعی است.شود این ارتباطات اساس رفلکسآغاز حرکت و یا ممانعت از آن می

های مختلف ینه به اندامشود که بطور قرعصب خارج میجفت  31پاسخی در قبال تحریک حسی است. از نخاع، 

پشتی و  است. هر عصب دارای دو ریشه هامهرهروند. محل خروج این اعصاب از فاصله بین چپ و راست بدن می

های حسی در آن واقع شکمی است در مسیر ریشه پشتی یک گره عصبی هم وجود دارد که جسم سلولی نورون

 هاماهیچهها را از نخاع به طرف هایی که در آن قرار دارند فرماناست. ریشه شکمی نخاعی، حرکتی است و رشته

 .ستا ها در ماده خاکستری نخاع واقعجسم سلولی مرتبط با این رشته برند.های بدن مییا غده

 مغز 

دارد این بخش از پایین به باال مغز بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در باالی نخاع و درون جمجمه جای 

 .های مخ استای و نیمکرهشامل پیاز نخاع، پل مغزی و مخچه، مغز میانی، مغز واسطه

 های مخ نیمکره

هر نیمکره با دو بخش سفید در وسط  د. نطای بهم مربودو نیمکره مخ توسط پلی از ماده سفید به نام جسم پینه

ر این قسمت مخ را تشکیل میلیمت 2 - 3و خاکستری در قشر مشخص شده است. بخش خاکستری به ضخامت 

ای، ای یا دانههای افقی یا کانال، هرمی، ستارههایی که در قشر مخ وجود دارند عبارتند از: سلولدهد. انواع نورونمی

ای را برعهده دارد. مراکز مربوط به دریافت و تفسیر دوکی و چند شکلی. هر قسمت از قشر خاکستری مخ کار ویژه
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در این قسمت واقع است. بخشی از قشر  پوستو  گوشو  چشمحسی مختلف مانند های اماطالعات رسیده از اند

  .خاکستری مخ هم مرکز حرکات ارادی است

 مخچه 

 کند دارای بخش خاکستری در قشر و بخش سفید در مرکز است. مخچه که تعادل بدن را حفظ می

های حرکتی که از مخ به اندامها کنند. پیامای به مخ کمک میهای ماهیچهمخچه در کار کنترل فعالیت

به مخچه خبر  ها و گوش داخلی وضعیت بدن راشوند. برای کار چشمتوسط مخچه، تقویت و هماهنگ میدرومی

 .دهد همگی غیر ارادی هستنددهند. در کل کارهای که مخچه انجام میمی

 النخاع بصل

النخاع توان به عنوان ناحیه وسیعی از نخاع تلقی نمود که شکل آن در انسان شبیه پیاز است. بصلاین بخش را می

. تر استتر دارای مرزهای مشخصفوقانیهای کند در حالی که با بخشبدون مرز مشخص با نخاع ارتباط حاصل می

و  هاشش، قلبهای داخلی بدن مانند النخاع از ماده سفید و رشته اعصابی تشکیل شده است و فعالیت اندامبصل

کند به همن سبب یکی از مهمترین اجزای مغز است و آسیب وارده به آن مرگ را را اداره می های گوارشیاندام

 .به دنبال دارد

 عقده عصبی 

اند. تعداد این قرار گرفته بافت پیوندییک عقده عصبی دارای تعداد زیادی نورون است که درون کپسولی از 

ها متفاوت است هر نورون عقده یک سلول عدد برسد در نتیجه اندازه عقده 50000ها ممکن است به نورون

 .شودگانگلیون خوانده می

 دستگاه عصبی محیطی 

روند و شامل سه گروه ای و خودکار جزء اعصاب محیطی به شمار میجمجمه -های نخاعیقدههای عصبی عرشته

ها و روند، اعصاب حرکتی که از مغز و نخاع به ماهیچهها به مغز و نخاع میعصب است: اعصاب حسی که از اندام

 ی است. های حسی و حرکتروند و اعصاب مختلط که شامل رشتهها میغده
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 اعصاب پیکری و خودمختار 

 .روندها میاعصاب حرکتی که از دستگاه عصبی مرکزی به اندام

ای مخطط های ماهیچهکه پیام انقباض را به سلول: بخش پیکری-1

  .برند و ارادی هستندمی

هایی که غیر ارادی است این اعصاب کار اندام: بخش خودمختار-2

   .کنند، شش و ... را اداره میکلیهچون قلب، 

 سمپاتیک و پاراسمپاتیکرشته این اعصاب خود به دو صورت 

شوند.اعصاب سمپاتیک به دو ردیف گره عصبی واقع نامگذاری می

سمپاتیک بدن را  ها مرتبط هستند اعصابستون مهره در دو طرف

. اعصاب پاراسمپاتیک برخالف کنندمیبرای فعالیت بیشتر آماده 

کنند مهمترین عصب پاراسمپاتیک از اعصاب سمپاتیک عمل می

 .رسدشود و پس از عبور از گردن به سینه و شکم میالنخاع آغاز میبصل

 عصب واگ

عصب یابد عصب واگ های داخلی شکم ادامه میترین عصب مغزی است که از ساقه مغز تا اندامعصب واگ طوالنی

است و این توصیف دقیقی از این  سرگردانای التینی به معنای عصب مغز است. واگ کلمه 12ای از جمجمه دهم

پیماید و ، قفسه سینه و شکم میشود و مسیری طوالنی را در گردنعصب است که از پشت جمجمه خارج می

دهد. این عصب را عصب پنوموگاستریک هم ها میها، قلب، حنجره، معده و گوشهای متعددی به ریهشاخه

 .کنددهی میها عصباندگ چون هم به معده و هم به ریهنامیده

واگ راست و چپ که به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، در اغلب اوقات، شما متوجه اعمال اعصاب 

شوید که فعالیت آن در نتیجه اما هنگامی متوجه کار این عصب می شویدجزیی از دستگاه عصبی خودکارند، نمی

ترین اعصابی است که نظم فعالیت بدن را حفظ بیماری یا آسیب متوقف شده باشد زیرا عصب واگ یکی از حیاتی

صحبت کنید، نفس بکشید و غذا بخورید و حتی بدون این عصب، توانید کند. بدون کارکرد این عصب، شما نمیمی

های داخلی ارسال ها را از مغز به اندامای گسترده از پیامشود. عصب واگ مجموعهتان هم نامنظم میضربان قلب

گاه بدن های ناخودآها مسوول شماری از پاسخکند و این پیامها دریافت میهای حسی را از این اندامکند و پیاممی

 .هستند

برد و و اطالعات الزم در مورد اینکه بدن چه کار دریافتی از دستگاه عصبی را به مغز می عصب واگ اطالعات

های( های بازتابی )رفلکسکند که گروهی از پاسخآورد و همچنین اطالعاتی را مخابره میکند را فراهم میمی

 .کنندعصبی را کنترل می
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های شوند. رشتهخارجی و مجرای آن و از حلق و بخش باالیی حنجره به این عصب وارد می اطالعات حسی از گوش

ها و قلب گرفته تا مجرای های مختلفی از ریهروند و اندامهای درون قفسه سینه و شکم میتر آن به اندامطویل

 .کننددهی میگوارشی از مری تا نیمی از روده بزرگ را عصب

شوند که ایستگاه آنها در ساقه های عصبی بسیاری میهای عصبی باعث ایجاد بازتابز این رشتههای دریافتی اپیام

شوند. برای مثال وجود مواد های حرکتی ظاهر میهای دستگاه عصبی خودکار یا پاسخمغز است و به صورت پاسخ

شود و بازتاب سرفه را می های حسی عصب واگهای رشتههای هوایی باعث تحریک پایانهکننده در راهتحریک

تواند الگوی تنفس را تغییر دهدگ اتساع ها میکندگ اطالعات دریافتی در مورد میزان هوای موجود در ریهایجاد می

 .کندانجامد که دیواره آن را شل میمعده به ایجاد بازتاب عصبی می

 مسیر عصب واگ

ای هستند، منشا های عصب نهم جمجمهبعد از ریشه النخاع کههایی در بصلاین عصب از ساقه مغز از ریشه

شوند، بعد عصب واگ  ازجمجمه خارج می” ژوگوالر“و از سوراخ  دهدهاعصب دهم را تشکیل میگیرد. این ریشهمی

های داخلی مختلف آید و به اندامشود و به سمت گردن، قفسه سینه و شکم پایین میوارد غالف شریان کاروتید می

 .هددعصب می

ها به دستگاه عصبی دهد، اطالعات حسی را از این انداممی عصب های داخلیاین عصب عالوه بر اینکه به اندام

های های عصبی در عصب واگ اعصاب آوران هستند که وضعیت اندامدرصد رشته 90تا  80کند. مرکزی مخابره می

 .دهندداخلی را به مغز اطالع می

 .کنندکنار شریان کاروتید نزول می در در غالف کاروتید،هر دو عصب واگ راست و چپ 

با نام  کند و نهایتاًهای عصبی به قلب، شبکه عصبی در ریه و مری ایجاد میعصب واگ چپ به پس از دادن شاخه

 .شودتنه قدامی واگ، از سوراخ مری در دیافراگم وارد شکم می

های داخلی از گردن تا نیمی از روده بزرگ ) به این اندام های پاراسمپاتیک حرکتی را برای همهعصب واگ رشته

دهد، از جمله کند. عصب واگ همچنین به چند عضله اسکلتی هم عصب میکلیوی( فراهم میهای فوقجز غده

 .عضالت حنجره

 و دارد به این معنا عصب واگ مسئول وظایف متعددی از تنظیم ضربان قلب، حرکات دستگاه گوارش، تعریق

 ای( و باز نگهداشتنعضالنی در دهان، از جمله حرف زدن )از طریق عصب راجعه حنجره حرکت چند در نینهمچ

 .دارد نقش کشیدن نفس هنگام حنجره

دهد. برای های آورانی را به مجرای گوش خارجی و بخشی از پوشش مغز )مننژ( میعصب واگ همچنین رشته

پاک کن ممکن  برای تمیز کردن موم گوش با گوش کند، مثالًهمین است فردی که داخل گوشش را دستکاری می

 .بیفتد به سرفهاست 

 کار عصب واگ

)بخش ” دستگاه عصبی خودکار” پاراسمپاتیک”ترین میزان بخشهای عصبی حرکتی درون عصب واگ عمدهرشته

قابل بخش سمپاتیک دهند. بخش پاراسمپاتیک دستگاه عصبی خودکار در مغیرارادی دستگاه عصبی( را تشکیل می
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گیرد و اثرات این دو بخش متضاد هم است. برای مثال تحریک دستگاه عصبی پاراسمپاتیک این دستگاه قرار می

 .کندضربان قلب را کند و تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک ضربان قلب را تند می

 .ایست قلب شود دهد و تحریک شدید آن ممکن است حتی باعثتحریک عصب واگ ضربان قلب را کاهش می

شود. این فعال شدن فعال شدن عصب واگ به کاهش ضربان قلب، افت فشار خون و یا هر دوی اینها منجر می

هایی مانند یک التهاب ویروسی حاد دستگاه گوارش یا التهاب حاد کیسه صفرا، یا ممکن است در جریان بیماری

تید در گردن، مانور والسالوا )حبس کردن نفس و زور های دیگر از جمله ماساژ سینوس کارودر پاسخ به تحریک

کشیدن خون برای آزمایش( رخ دهد. اگر فعال شدن عصب واگ بیش از حد باشد،  زدن(، یا درد به هر علتی )مثالً

 .دهدرخ می« سنکوپ وازوواگال»کند و به اصطالح آبی بدن هم باشد، فرد غش میبه خصوص اگر فرد دچار کم

شود، فعال شدن جبرانی د استرس عاطفی شدید که دستگاه عصبی سمپاتیک به شدت فعال میهمچنین در مور

کردن بینجامد. این تواند به غشدستگاه عصبی پاراسمپاتیک با افت ناگهانی فشار خون و سرعت ضربان قلب می

چنین ممکن است کند و هموسال و زنان را بیشتر مبتال میسنکردن، سنکوپ وازووگال، کودکان کمنوع غش

 .باعث از دست رفتن کنترل ادرار در لحظات ترس شدید شود

رسد تحریک تواند به عنوان یک شیوه درمانی به کار رود. برای مثال، به نظر میتحریک انتخابی این عصب می

 درمان صرعمفید باشد و همچنین گاهی از تحریک این عصب برای  افسردگیعصب واگ برای افراد مبتال به 

 .شوداستفاده می

ای نشان داد که تحریک عصب واگ در یک قورباغه به آزادی ماده 1921در سال ” اوتو لووی“برای اولین بار 

تواند ضربان قلب قورباغه دیگری را که تنها از طریق انتقال مایعات با قورباغه اول ارتباط داشت، انجامد که میمی

 .نامید اگوستوفوکاهش دهد. او این عامل ناشناس را 

” استیل کولین“ساز قلب یک واسطه شیمیایی به نام های عصب واگ در محل گره ضرباندانیم که پایانهامروزه می

گیرد دهدگ این تنظیم سرعت ضربان قلب به طور مداوم صورت میکنند که سرعت ضربان قلب را کاهش میآزاد می

 .ندکو تاثیر دستگاه عصبی سمپاتیک را متعادل می

کنند و باعث افزایش مقاومت در ها، عضالت صاف جدار مجاری هوایی را تحریک میهای عصب واگ در ریهرشته

 ها(. در اینجا هم دستگاه عصبی سمپاتیک در جهت مخالف باعث شلشوند )انقباض برونشبرابر جریان هوا می

 .شودها( میشدن دیواره مجاری هوایی )گشاد شدن برونش

کنند، اما در مورد دریچه عصب واگ در دستگاه گوارش عضالت صاف جدار معده و روده را تحریک می هایرشته

شود، اثر مخالف دارد و آن را شل خروجی معده، که باعث ماندن محتویات معده درون آن می (حلقوی )اسفنکتر

 .کندمی

شوند، همچنین از معده و روده آزاد می های گوارشی را کههای عصب واگ همچنین ترشح اسید معده و آنزیمرشته

های لوزالمعده که به ذخیره کردن مواد کنند. عصب واگ ترشح هورمونخروج صفرا را از کیسه صفرا تحریک می

 .کندرا نیز تحریک می کنند،شده کمک میغذایی جذب
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که باز در جهت متضاد با اثر  زد،انداپس از غذا خوردن به کار میدر مجموع این تاثیرات دستگاه گوارش را حین و 

 .کنددستگاه عصبی سمپاتیک است که دستگاه گوارش را غیرفعال می

 شبکه گردنی

عصب و بخش کمی از    4Cالی 1C گردنی اول تا چهارم اعصاب نخاعیهای جلویی از اجتماع شاخه شبکه گردنی

های طرفی و جلویی گردن، گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچهایجاد می  )5C  (گردنی پنجم نخاعی

  د.نقش دار قفسه سینهو همچنین حس نواحی سر و گردن و  ماهیچه دیافراگم

 عصب فرنیک 

گیرد و به که از اعصاب گردنی سوم، چهارم، پنجم )عمدتاً چهارم( منشا می  (Phrenic nerve)عصب فرنیک

و سپس وارد حفره  گذردمی عضله اسکالن قدامیاین عصب از داخل یا از روی . کنددیافراگم عصب دهی می

های حرکتی، حسی کند تا به دیافراگم برسد. این عصب حاوی رشتهشود، در مدیاستن میانی عبور میتوراکس می

 .کندرا عصب دهی میو سمپاتیک است. در مدیاستن میانی این عصب پلورمدیاستینال و پریکارد 

 عصب دهی دیافراگم

عصب حسی دیافراگم در نواحی مرکزی از فرنیک . است (C3 ,c4,c5 ) تنها عصب حرکتی دیافراگم، عصب فرنیک

گیرند. این عصب به دلیل های ششم تا یازدهم منشاء میایاعصاب بین دنده زدر نواحی محیطی ا شود وجدا می

و قطع آن  سکسکهشود در تنفس نقش مهمی دارد. تحریک این عصب موجب میاینکه موجب انقباض دیافراگم 

 .شودموجب ایست تنفسی می

 اعصاب مچ دست و آناتومی

 :این سه عصب عبارتند از د.رسنسه عصب مهم بعد از عبور از ساعد از مچ هم عبور کرده و به دست می

 Radial nerve  عصب رادیال 

   .شودرادیوس یا زند زبرین است و موجب حس قسمتی از پشت دست میاین عصب در سمت استخوان 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 Median nerve عصب مدیان

این عصب از کانال مچ دست عبور کرده و موجب حس قسمت کف دستی 

های شود. عصب مدیان همچنین پیامانگشتان شست و سبابه و وسطی می

 .رسانندمی ای از عضالت کف دستحرکتی مغز را به دسته

                     

 

 

 

 Ulnar nerve  عصب اولنار

حس قسمت کف دستی انگشت کوچک دست  این عصب موجب 

عصبی مغز برای حرکت دادن عضالت کف  های شود و پیاممی

دست را هم به آنها  .رساندمی
 

های مدیان عصب  

و اولنار از سطح 

 .رسندقدامی مچ دست عبور کرده و به کف دست می

 شانه و اعصاب  آناتومی 

اند بحث در زیر در مورد اعصابی که در اطراف مفصل شانه قرار گرفته 

 .خواهد شد

شود یک شیکه های گردنی خارج میهای عصبی که از مهرهریشه 

م فوقانی های انداکنند که اعصاب آن با عبور از زیر بغل به بازو و بقیه قسمتعصبی بنام شبکه بازویی را درست می

  .رسد. در مورد شبکه بازویی در مقاالت دیگر بحث شده استمی

کنند یعنی حس و حرکات شوند چهار عصب در ناحیه شانه فعالیت میاز اعصابی که از شبکه بازویی خارج می

 .رسندهای اندام فوقانی میکنند و بقیه آنها از شانه عبور کرده و به بقیه قسمتناحیه شانه را تامین می

 : اعصاب شانه عبارتند از 

 Long thoracic nerve  ای بلندعصب سینه -Axillary nerve عصب آگزیالری 

 Musculocutaneous nerve  عصب موسکولوکوتانه - Suprascapular nerve عصب سوپرااسکاپوالر 
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 بازو  و اعصاب آناتومی 

 :چهار عصب عمده اندام فوقانی عبارتند از

 انعصب مدی

 عصب رادیال

 عصب اولنار

 عصب موسکولوکوتانه

شوند. شبکه بازویی یک شبکه متشکل از اعصابی است که به هم این چهار عصب از شبکه بازویی منشعب می

شوند و های گردن خارج میهای عصبی است که عمدتا از بین مهرهشوند. منشا این شبکه از ریشهمتصل می

 .ترین آنها هستندست که چهار عصب ذکر شده مهمخروجی این شبکه هم اعصابی ا

 

 



142 

 

 

شود. این عصب در بازو موجب فعالیت سه عضله بی منشعب میعصب موسکولوکوتانه از تنه خارجی شبکه بازویی 

تر از بازو حس قسمتی از پوست ساعد را شود و در پایینمی)غرابی بازویی(سپس و براکیالیس وکوراکوبراکیالیس

 .کندتامین می

  

 
 

شود. عصب رادیال از تنه خلفی یا پشتی شبکه بازویی خارج شده و در بازو موجب فعالیت عضله سه سر بازویی می

ید به سمت پشت آتر میقرار دارد سپس هر چه پایینهای باالیی بازو در سمت داخل بازو این عصب در قسمت

تر در سمت خارجی های پایینچسبیده به استخوان کم کم استخوان را دور زده و در قسمت .روداستخوان بازو می

تر از آرنج موجب حرکت تعدادی از عضالت ساعد و موجب حس قسمتی از گیرد. این عصب در پایینآرنج قرار می

 .شوددست می

یند. این اعصاب آهای مدیان و اولنار بعد از خروج از شبکه بازویی در سمت داخلی بازو به سمت پایین میعصب

رسند. در ساعد و دست موجب حس از بازو عبور کرده و به ساعد و دست می در بازو کار خاصی انجام نداده و صرفاً

  .شوندو حرکت می
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  (نخاع و اعصاب )ریشه های عصبی - آناتومی ستون مهره )ستون فقرات( 

کنند. با ای یک حلقه تو خالی استخوانی را درست میگفته شد در پشت تنه مهره، زوائد مهره همانطور که قبالً

اند یک کانال استخوانی درست ایی که روی یکدیگر قرار گرفتههای توخالی مهرهپشت سرهم قرار گرفتن این حلقه

 .گویندگویند. به این کانال، کانال نخاعی هم میمی Spinal canal ایمهره شود که به آن کانالمی

شود. نخاع ساختمانی عصبی است که از ها محافظت مینخاع در داخل کانال نخاعی قرار گرفته و به توسط مهره

های عصبی بین مغز وظیفه نخاع انتقال پیام د.مغز به پایین کشیده شده است و تا حدود مهره اول کمری ادامه دار

های عصبی روند و رشتههای عصبی حسی از طریق نخاع به مغز میرشته ت.ها ) عضالت، پوست و ...( اسو اندام

  د.رسنها میحرکتی از مغز و از طریق نخاع به اندام

های ین ریشهگویند. امی  Root شود که به آن ریشه عصبی یا روتاز هر مهره از نخاع چند رشته عصبی خارج می

هاست خارج های عصبی از فضاهایی که ما بین مهرهریشه د.عصبی هم حاوی اعصاب حسی و هم حرکتی هستن

 .ها فورامن گویندبه این فضاهای بین مهره د.رونها میشده و به اندام

شود ولی ستون مهره همچنان رشد طولی نخاع در زمان بچگی متوقف می

بر اثر این عدم هماهنگی است که طول نخاع دهد. به رشد خود ادامه می

های عصبی که از نخاع خارج پس رشته.برابر با طول کانال نخاعی نیست

روند قبل از خروج از کانال نخاعی چند اینچ شده و به اندام تحتانی می

های عصبی که در کنند. به این دسته رشتهرا در داخل کانال طی می

  Cauda equine سب یا کادا اکیناداخل کانال نخاعی هستند دم ا

 .گویندمی
 

 

 

 

 

 

 

قسمت زرد رنگ پایین نخاع  

های عصبی یا کادا در واقع ریشه

اکینا هستند که از نخاع 

منشعب شده و مسیری را طی 

کرده و سپس از فورامن بین 

 .شوندها خارج میهمهر
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 ناحیه لگن و استابولوم و اعصاب  آناتومی  

پیوندند و یک شبکه شود به یکدیگر میهای کمری و خاجی )ساکروم( خارج میاز بین مهرههای عصبی که ریشه

 Lumbar and sacral های عصبی لومبار و ساکرالورند که به آن شبکهآنیده عصبی را بوجود میتدر هم 

plexus عبارتند از اعصابشود که مهمترین آنها های عصبی اعصاب مهمی منشعب میگویند. از این شبکهمی: 

 سیاتیک

 فمورال یا رانی

 ابتوراتور

 پوستی رانی 

کند عصب مهمترین عصبی که از ناحیه لگن عبور می

های عصبی سیاتیک است. این عصب از به هم پیوستن ریشه

شود شوند درست میمی خارج های پایینی کمرمهره که از

کند. و بسیار نزدیک به آن عبور می مفصل رانو از پشت 

ترین عصب بدن بوده و به کلفتی انگشت این عصب کلفت

دهد ای به ناحیه لگن نمیعصب سیاتیک شاخه .سبابه است

 .رودمیو به اندام تحتانی 

 مسیر عصب سیاتیک

 :های آنعلل آسیب عصب سیاتیک و شاخه

های آن از لگن تا نوک انگشتان پا در معرض و شاخه عصب سیاتیک

آسیب هستند. مهمترین علت اختالل در کارکرد عصب سیاتیک تحت 

هرنی یا فتق دیسک بین های عصبی آن به علت فشار قرار گرفتن ریشه

 .است ایمهره

است.  سندروم پیریفورمیسعلت دیگر اختالل در کارکرد عصب سیاتیک 

در سندروم پیریفورمیس عصب سیاتیک در حال عبور از کنار عضله 

تحت فشار یا کشش قرار گرفته و عملکرد آن دچار اختالل پیریفورمیس 

 .شودمی

توانند این عصب را در ناحیه می های مفصل راندررفتگیهای حلقه لگنی و استابولوم و دررفتگیها و شکستگی

 .لگن تحت فشار قرار دهند

ند شاخه پرونئال این عصب را تحت فشار قرار توانمی های استخوان نازک نیشکستگیهای اطراف زانو و شکستگی

 .های این عصب را در ناحیه زانو آزرده کندتواند شاخهمی دررفتگی زانون یدهند. همچن

 توانند به این عصب شوند میاعمال جراحی که در ناحیه لگن و یا در ناحیه زانو انجام می
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  د.صدمه برسانن

تواند شاخه پرونئال آن را تنگ، بوت بلند تنگ و یا انداختن یک پا بر روی پای دیگر به مدت طوالنی می گچ حتی

 .فلج کند

تواند ک از لگن تا انگشتان پا هر گونه جسم برنده یا نافذی میدر مسیر حرکت عصب سیاتیعصب رانی) فمورال(

 .عصب را قطع کرده و به آن آسیب برساند

عضله کند عصب رانی یا فمورال است. این عصب موجب فعالیت عصب دیگری که از جلوی مفصل ران عبور می

 .شودمی چهارسر

از سطح داخلی مفصل ران و نزدیک به کشاله ران عبور کرده و موجب  Obturator nerve عصب ابتوراتور

 .شودو حس پوست کشاله ران می عضالت کشاله رانفعالیت 

 .شودکند و حس جلوی ران را موجب میبور میعصب حسی رانی از جلو عضالت لگن ع

 ی آنهاناتومی زانو و عصبآ

هایی از این اعصاب حس مفصل زانو را تامین کنند. رشتهاعصاب مهمی از اطراف زانو بخصوص پشت زانو عبور می 

موجب های عصبی آنها فقط از زانو عبور کرده و حس و حرکت ساق و پا را کنند ولی قسمت اعظم رشتهمی

 .شوندمی

 اعصاب زانو

مهمترین عصب در اطراف زانو عصب 

است که در  Popliteal nerve پوپلیتئال

پشت یا خلف زانو قرار دارد. این عصب درست 

در باالی زانو به دو شاخه تقسیم شده و دو 

 و پرونئال Tibial nerve عصب تیبیال

Proneal nerve سازند. این دو عصب را می

رفته و حس و حرکت آن ناحیه به ساق و پا 
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ید ولی آکنند. عصب تیبیال در پشت ساق به پایین میرا تامین می

عصب پرونه یا پرونئال در باالی ساق به جلو چرخیده و در جلوی ساق 

 .یدآبه پایین می

  
عصب تیبیال خلفی همراه با شریان تیبیال خلفی بعد از عبور از زیر 

به اعصاب پالنتر خارجی و داخلی تقسیم  قوزک داخلی به کف پا رفته و

-شود و حس کف پا و حرکت بسیاری از عضالت آنجا را تامین میمی

کند. اعصاب پرونئال از سطح قدامی خارجی مچ پا عبور کرده و به 

 .کنندروند و حس پشت پا را تامین میپشت پا می

 

 اعصاب ساق پا

از این اعصاب موجب تحریک عضالت ساق شده، قسمتی دیگر اعصاب مهمی در ناحیه ساق وجود دارند. قسمتی 

رسند. مهمترین اعصاب کنند و بقیه آنها فقط از ساق عبور کرده و به مچ پا و پا میحس پوست ساق را تامین می

 :ساق عبارتند از

 Common proneal عصب پرونئال مشترك

nerve  

-در باالی زانو به دو شاخه تبدیل می عصب سیاتیک

شود. یکی از آنها عصب پرونئال مشترک و بعدی 

نصف عصب تیبیال است. قطر عصب پرونئال مشترک 

قطر عصب تیبیال است. این عصب بعد از جدا شدن 

از عصب سیاتیک در پشت زانو کم کم به سمت خارج 

زانو، بسیار نزدیک به استخوان رفته و سپس در زیر 

فیبوال گردن این استخوان را دور زده و از پشت زانو 

ید. در این مسیر عصب به دو شاخه آبه جلو ساق می

  د.شوسطحی و عمقی تبدیل می

 Deep peroneal nerveعصب پرونئال عمقی

بعد از جدا شدن از عصب از بین دو استخوان تیبیا و  

رود ه کمپارتمان قدامی ساق میفیبوال عبور کرده و ب

-پایین می و در آنجا همراه با شریان تیبیال قدامی به

 د.کنقدامی ساق شاخه داده و آنها را تحریک می قسمترود. این عصب به عضالت 
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  Superficial peroneal nerve عصب پرونئال سطحی

تر، به پشت شاخه داده و سپس در پایینخارجی قسمت بعد از جدا شدن از عصب پرونئال مشترک، به دو عضله  

 .کندپا رفته و حس پوست آنجا را تامین می

 

 عصب تیبیال 

خلفی  قسمتهایی به عضالت ای از عصب سیاتیک است. از این عصب در پشت ساق شاخهعصب تیبیال شاخه

قسمت تر، به تمامی عضالت شود. پس از آن عصب در پایینسطحی داده شده و سپس عصب سورال از آن جدا می

کند. سپس عصب در ناحیه مچ پا از پشت قوزک داخلی عبور کرده و خلفی عمقی شاخه داده و آنها را تحریک می

 .شودبه کف پا رفته و به دو شاخه یعنی عصب پالنتار خارجی و عصب پالنتار داخلی تقسیم می

  
 عصب سورال

های اصلی خود را از ه، شاخهیا عصب صافن کوتا Sural nerve عصب سورال

هایی از عصب پرونئال در کنار ورید گیرد و بعد از گرفتن شاخهعصب تیبال می

 زیر قوزك خارجیصافن کوچک در خارج تاندون آشیل به پایین آمده و از 

 .رودعبور کرده و سطح خارجی پا می

  :صب صافنع

فمورال یا رانی در های انتهایی عصب شاخه Saphenous nerve عصب صافن

ناحیه ساق است و همراه با ورید صافن بزرگ در سطح داخلی ساق به پایین 

 .کندپا هم ادامه پیدا می سطح داخلیهایی از آن تا ید و شاخهآمی
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 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه ت نسی

تنفس نقش دارند. از طریق عمل هایی از بدن است که در عمل دستگاه تنفسی یا سیستم تنفسی شامل قسمت

( الزم جهت ایجاد انرژی دسترسی پیدا O2های مختلف بدن به اکسیژن )های بافتتنفس )فرآیند تنفس(، سلول

انجامد. مسیر جریان هوا از ناحیه ( از بدن میCo2کنند و همچنین فرآیند تنفس به دفع دی اکسید کربن )می

ها به طرف ها و در زمان بازدم، از ریههنگام دم، این مسیر از محیط به سمت ریهپرفشار به ناحیه کم فشار است. به 

 محیط است.

ها( نقش مهمی در فرآیند تنفس دارند، به نحوی که خون دارای دی اکسید کربن که از راه شریان ها )ششریه

ها ازطریق وریدهای ریوی ترود، تصفیه شده و درعوض، اکسیژن الزم برای بافها میریوی از بطن راست به ریه

 گردد.)چهار ورید( به دهلیز چپ بر می

 

 
توان به دو قسمت را می راه تنفسیها است. های تنفسی و ریههای دستگاه تنفسی دستگاه تنفس شامل راهبخش

  تقسیم کرد:

 

 

 *راه تنفسی فوقانی

 *راه تنفسی تحتانی

  
 راه تنفسی فوقانی عبارتنداز:

 *حفرات بینی

 *حلق

 حنجره
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گردند. تنفس در افراد بزرگسال بیشتر از راه بینی و حلق عالوه بر گرم و مرطوب کردن هوا، باعث تصفیه آن می

شود که این بخش دارای عضالت و درصد(. در مرحله بعد، جریان هوا وارد حنجره می 85بینی است )حدود 

یابد. به اولین قسمت راه تنفسی تحتانی یعنی تراشه )نای( انتقال میهای بسیاری است. هوا از حنجره به غضروف

گردد تا از ورود غذا و مواد زائد به درون زمان بلع یا استفراغ، قسمت فوقانی حنجره به واسطه اپیگلوت بسته می

 100میزان درجه و رطوبت به  37سیستم تنفسی جلوگیری گردد. به هنگام ورود هوا از حنجره به نای، دمای آن 

 میکروگرم تصفیه شده است. 10درصد است. همچنین در این مرحله، هوا از ذراتی با قطر بیشتر از 

 

 راه تن سی تحتانی

 های زیر است:راه تنفسی تحتانی به ترتیب شامل قسمت

 (Trachea*نای یا تراشه )

 (Right and left principal bronchus)*نایژه یا برونش اصلی راست و چپ 

شوند. هر برونشیول تنفسی *نایژک ها یا برونشیول ها که به برونشیول انتهایی، تنفسی و تنفسی انتهایی تقسیم می

 کند. تعدادی از مجاری بنام مجاری آلوئوالر را ایجاد می (Terminal respiratory bronchioleانتهایی )

( را به وجود Atriumاخه اتریوم یا دهلیز )که هر یک چند ش (Alveolar ducts)*مجاری آلوئوالر یا حبابی 

کند. هر کیسه هوایی ( را ایجاد میAir sac or Alveolar sacمی آورند و هرآتریوم خود چند کیسه هوایی )

 گردد. ( تشکیل میAcini( یا آسینی )Alveoliاز چند حبابچه )

 (Tracheaنای یا تراشه ) 

-دوازده سانتی متر بوده که دارای خاصیت ارتجاعی است. وجود غضروفنای در بزرگساالن لوله ای به طول ده الی 

گردد و در نتیجه مسیر ( متعدد در مسیر نای، مانع از روی هم خوابیدن آن میایهای حلقوی ناکامل )تقریبا دایره

گردد. چون ( به دو برونش اصلی راست و چپ تقسیم میinaCar) سطح کاریناماند. تراشه در نای همیشه باز می

برونش اصلی راست در امتداد تراشه قرار دارد، بنابراین اجسام خارجی آسپیره شده تمایل بیشتری در طرف راست 

 دارند. 

 (Bronchiolesها )یا نایژكها ( و برونشیولBronchiها )ها یا نایژهبرونش 

ها همانند نای شوند. برونشگیرند، برونش نامیده میها قرار میکه بین نای و برونشیولتقسیماتی از مجاری هوایی 

یابد. ها کاهش میهای غضروفی به تدریج از نای به برونشهای غضروفی هستند. گسترش تیغهدارای حلقه

قریباً به طور کامل از ها تمتر داشته و فاقد غضروف هستند. جدار برونشیولها قطری کمتر از یک میلیبرونشیول

ها که فقط حاوی چند ماهیچه صاف هستند(. ترین برونشیولماهیچه صاف تشکیل شده است )به غیراز انتهایی

زنند، جهت درک ها نقش دارند و مواردی که این کنترل را به هم میعواملی که در کنترل عضالت صاف برونشیول

 ها مهم هستند.های تنفسی بر برونشیولاز بیماری عملکرد سیستم تنفسی و یا شناخت اثرات برخی
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 هاعوامل تنگی و شلی برونشیول

توانند باعث تنگی خفیف تا متوسط با ترشح استیل کولین می عصب واگسیستم عصبی پاراسمپاتیک از طریق 

ها نقش دارند )مثالً به آهسته آنافیالکسی، در تنگی برونشیولها گردند. همچنین هیستامین واکنش برونشیول

 دنبال آسم آلرژیک(.

شوند، منجربه شلی اپی نفرین و نوراپی نفرین که از غدد فوق کلیوی به هنگام تحریکات سمپاتیکی تولید می

 کنند.ی میگردند و از انسداد آنها جلوگیرها میبرونشیول

 Lungریه یا شش 

های راه تنفسی چپ دو قسمت اصلی دستگاه تنفس هستند که اجزای مهم آن شامل بسیاری از بخشریه راست و 

تواند می ویژگی ها دارای خاصیت ارتجاعی بوده که اینها( است. ریهها و آلوئولها برونشیولتحتانی )یعنی برونش

گردد. بین ( احاطه می پلور سط پرده جنب )ها توها کمک نماید. هر یک از ریهبه هنگام بازدم به تخلیه هوا از ریه

گیرد که محتوی قلب، عروق، مری ) ازوفاگوس (، ( جای میMediastinumدو ریه میان سینه یا مدیاستینوم )

 ای )توراسیک ( است.نای همراه با دو شاخه اصلی آن، اعصاب فرنیک و واگ و همچنین مجرای سینه

 (Pleuraپرده جنب یا پلورا ) 

ای حاوی کمی جنب غشایی ظریف و سروزی و دوالیهپرده 

گیرد. فشار پرده ها را دربر میمایع بوده که هر یک از ریه

جنب منفی بوده و درنتیجه از روی هم خوابیدن بافت ریه 

کند. پارگی پرده جنب باعث جمع شدن ریه و جلوگیری می

ریه،  گردد. بنابراین، برای باز ماندن بافتکار افتادن آن می از

 وجود پرده جنب جهت ایجاد فشار منفی ضروری است. 

 پرده جنب خود شامل دو الیه است:

( که به Visceral pleura*الیه احشایی یا پلور ویسرال )

 شود.( نیز گفته میPulmonary pleuraآن پلور ریوی )

 (Parital pleura*الیه جداری یا پلور پاریتال )

این  پیوندندریه به یکدیگر میاین دو الیه در ناحیه ناف  

حفره حاوی مایع جنب است که فشار منفی آن باعث باز 

گردد. در صورت عدم فشار منفی پرده جنب، ها میماندن ریه

-خاصیت ارتجاعی بافت ریه منجربه جمع شدگی ریه می

زایش حجم قفسه سینه گردد. فشار بین دو الیه جنب همیشه کمتر از فشار اتمسفر است و به هنگام دم که با اف

 شود.ها کشیده مییابد و هوا به درون ریههمراه است، فشار جنب و مجاری هوایی کاهش می
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 دم و بازدم

گیرد. طریق عضالت تنفسی خاصی صورت می گردد، ازعمل دم که باعث ورود هوا از اتمسفر به درون ریه می

شود، مهمترین ماهیچه تنفسی است. ( عصب دهی می5C-4C-3Cکه توسط عصب فرنیک ) ماهیچه دیافراگم

این عضله در دم آرام نقش دارد. انقباض عضله دیافراگم همراه با خروج از حالت گنبدی شکل و حرکت رو به پایین 

ه دیافراگم در نهایت باعث افزایش شوند. عمل عضلبوده و در نتیجه محتویات شکم نیز به طرف پایین رانده می

 یابد.       حجم قفسه سینه شده و به علت کاهش فشار مجاری هوایی نسبت به اتمسفر، هوا به درون ریه ها انتقال می

 ماهیچه دیافراگم در عمل دم نقش دارند عبارتنداز:ضالت دیگری که غیراز ع

 *اسکالن

 ای خارجی*بین دنده

 *استرنوکلیدوماستوئید

 *پکتورالیس مینور و ماژور

 *تراپزیوس فوقانی

 *ساب کالویوس

 

 

 

 

 عضالت تنفسی در شکل زیر: 

گیرد. دو عامل در عمل بازدم عمل بازدم برخالف عمل دم غیرفعال بوده و بدون نیاز به عضالت تنفسی انجام می

 که مرحله خروج هوا به اتمسفر است نقش دارند:

 ها*خاصیت ارتجاعی ریه

 قفسه سینه*وزن 

به هنگام  )مثالً .شونددرصورت نیاز به افزایش تهویه است که عضالت فرعی تنفسی )کمک تنفسی( وارد عمل می

های زیر تنفس عمیق و قوی(. در بازدم آرام یا عادی عضله خاصی فعال نیست، ولی به هنگام بازدم عمیق، ماهیچه

 ممکن است نقش داشته باشند:

ای بزرگ و کوچک که ای قدامی سینهها، دندهلی، عضله جناغی چنبری پستانی، نردبانیای داخعضالت بین دنده

گردد، یعنی عمل معکوس انجام در بازدم فعال سر متحرکشان به سر ثابت و سر ثابتشان به متحرک تبدیل می

 نامیم.می عضالت کمکی تن سدهند را می

 فیزیولوژی و آناتومی پوست

شود چرا که پوست از نظر متخصصان زیبایی عموالً با صحت و سالمت پوست آغاز میبحث زیبایی و بهداشت م

 شود.مهمترین عنصر بدن محسوب می

http://barzkar2.blogfa.com/
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ای نشان دهنده تمام فعل و انفعاالت داخلی بدن است پوست که قسمت پوششی و محافظ بدن است مانند آئینه

شود. مثالی ساده در این مورد ناراحتی تخمدانی و کوچکترین اختالل یا عارضه و نارسایی داخلی در آن منعکس می

دهد. پوست شود. یا ناراحتی روحی که پوست را کدر و خسته نشان میاست که با آکنه روی پوست همراه می

 لطیف و سالم بهترین عامل زیبایی یک انسان و نشانه سالمت جسم اوست.

16پوست 

1

آید و در لمس پوست طبیعی به رنگ صورتی و به نظر یکنواخت و نرم میدهد. وزن بدن را تشکیل می 

نه خیلی خشک و نه بیش از حد مرطوب است. ضخامت پوست بنا به عواملی از قبیل جنسیت، سن، محیط زندگی 

های مختلف بدن متفاوت است به طوری که در کل به طور متوسط متغیر است. هم چنین ضخامت پوست قسمت

 رسد.میلیمتر می 3/0میلیمتر و در پلک تا  3تر و در کف دست و پا حدود میلی م 2-1

 آناتومی پوست

هایی از درم های اپیدرم )بشره( و درم )جلد( تشکیل شده است. برآمدگیساختمان پوست از دو طبقه اصلی به نام

 شوند.مجاور می Epidermal ridgesهایی موسوم به موسوم به پاپیال با برجستگی

 است. Paniculus Aadiposusهای چربی موسوم به ردرم، هیپودرم قرار دارد که شامل بافت همبند و سلولزی

 

 پیدرما

  الیه مشخص تشکیل شده است که از عمق به سطح عبارتند از: 4از 

 (Basal layer)الیه بازال یا پایه  -1

 (spinozum or squamouslayer)الیه سنگفرشی یا خاردار  -2

 (granuloza layer)الیه دانه دار  -3

 (corneal layer)الیه شاخی  -4
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 الیه بازال یا پایه

 این الیه شامل یک ردیف سلول و حاوی دو نوع سلول است:

 هاکراتینوسیت

 هامالنوسیت

خارج  یابند و هم زمان شروع به تولید پروتئینی به نام کراتین کرده و از حالت مکعبیها تکثیر میکراتینوسیت

شوند و به همین ترتیب مراحل کراتینی شدن را در حالی که از عمق اپیدرم به سطح شده و کمی مسطح می

 شود.کنند تا اینکه به طبقه شاخی تبدیل شده و در نهایت از سطح پوست کنده میآیند طی میمی

هفته  3-4ز سطح پوست حدود های شاخی و کنده شدن آنها اها تا سلولدر حالت طبیعی از تکثیر کراتینوسیت

 کشد.طول می

ها در داخل اند. این سلولهای الیه های فوقانی کشیده شدهها دارای زوائد بلند هستند که بین سلولمالنوسیت

ها وارد ها به داخل کراتینوسیتفرستند و در آنجا مالنینها میخود رنگدانه مالنین را ساخته و به داخل زبانه

ها تقریباً یکسان بوده و آنچه موجب اختالف فراد و نژادهای مختلف سیاه و سفید تعداد مالنوسیتشوند. در امی

 شود میزان سنتز مالنین است.رنگ پوست آنها می

مالنین باعث جذب اشعه ماوراء بنفش شده و در نتیجه مانند یک ضدآفتاب مانع اثرات زیانبار نور خورشید بر روی 

یابد و این مسئله احتماالً ها کاهش میشود. با افزایش سن، تعداد و فعالیت مالنوسیتمیها هسته کراتینوسیت

پس از میانسالگی است. تکثیر موضعی و خوش خیم  (B.C.C)یکی از علل اصلی افزایش سرطان سلولهای بازال 

ها در اثر نور مالنوسیت

خورشید در دوران پیری 

های موجب ایجاد لک

 Senile)پیری 

lentigo) شود.می 

های در الیه بازال، سلول

دیگری هم وجود دارند 

که مسئول حس المسه 

پوست هستند و 

Merkel .نام دارند 

طبقه بندی  -2

 سنگفرشی یا خاردار

-این طبقه دارای سلول

های چندضلعی نسبتاً 

ل آناتومیک های کراتینوسیت الیه بازال هستند. این الیه برحسب محمسطح است که حاصل تقسیمات سلول
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شوند و به همین دلیل تر میآیند مسطحردیف سلول تشکیل شده است که هر چه به سطح می 12تا  5پوست از 

شوند های زیر میکروسکوپ الکترونی به صورت خار دیده میگویند. پیوندهای بین این سلولبه آن سنفگرشی می

 اند.و به همین دلیل خاردار نیز نام گرفته

های دیگری به نام النگرهانس نیز وجود دارد که در واقع ماکروفاژهای اپیدرمی هستند و در برابر سلول در این الیه

 کنند.عوامل میکروبی و مواد سمی به عنوان سد دفاعی عمل می

 دارطبقه دانه -3

نی تر به های فوقاهای قسمتهای اورتوهیالن هستند و سلولهای این ناحیه مسطح بوده و حاوی گرانولسلول

 دهند.تدریج اجزاء حیاتی خود را از دست می

 طبقه شاخی -4

ها های سلولی به سطح، سلولروز از تشکیل و رسیدن الیه 14ترین الیه پوست را تشکیل داده است. پس از سطحی

مرده ریخته های (. این سلولScalingریزی یا شوند )پوستهچسبندگی خود را به یکدیگر از دست داده و کنده می

 های تعلیم دیده هستند.شده بر روی زمین یکی از عوامل شناسایی و تعقیب افراد توسط سگ

 

 Dermisدرم  

طبقه درم زیر اپیدرم قرار گرفته است. به 

قسمتی از درم که در مجاورت و تماس با 

اپیدرم است درم پاپیلر و به درم زیر آن درم 

 شود.رتیکولر گفته می

های ای موجود در درم، رشتههفیبروبالست

های سازند که رشتهکالژن، االستین را می

کالژن عامل اصلی استحکام پوست و االستین 

مسئول خاصیت کشسانی و االستیسیته پوست 

-هستند. کالژن انواع مختلفی دارد که مرغوب

 است. IVترین نوع آن کالژن نوع 

اند و در ناحیه عروق پوستی در درم قرار گرفته

های مویرگی در رم پاپیلر به صورت شبکهد

آیند و مسئول تغذیه اپیدرم و درم هستند. می

و آهن ضروری است. آفتاب  Cاست. برای سنتز کالژن از پروکالژن، وجود ویتامین  1کالژن درم کالژن تیپ  85%

 از عوامل مؤثر در تخریب کالژن و بروز پیری است.
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  ضمائم پوستی

ها از اپیدرم به داخل درم و احاطه کردن )پیاز( مو در زمان جنینی در اثر نفوذ تعدادی از سلولمو: فولیکول  -1

 آید.آید. پس از تولد به جز در موارد استثنایی فولیکول موی دیگری به وجود نمییک پاپی درم به وجود می

ل و رشد مو ناحیه پیاز مو است. های مختلفی تشکیل شده که از میان آنها مرکز اصلی تشکیهر تار مو از قسمت

 عضله راست کننده مو و غدد سباسه نیز در مجاورت تنگه مو قرار دارند. 

 شوند:بندی میاز نظر خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیک موهای بدن به سه نوع تقسیم

 شامل موهای سر و ابرو و دست و پای آقایان. (Terminal)موهای انتهایی 

 وژن )موهای زیر بغل و ناحیه تناسلی(موهای وابسته به آندر

 ها این دسته از موها مدوال ندارند.در سایر نقاط بدن مثل دست و پای خانم (Vellus)موهای کرکی 

 از نظر رشد و تکامل مو دارای سه مرحله است:

 اند.موها در این مرحله %85سال(،  3سال )متوسط  2-6آناژن:  -1

 اند.موها در این مرحله %1-3شود و پیاز مو دچار تغییراتی میکشد هفته طول می 3کاتاژن:  -2

 اند.موها در این مرحله %10-15کشد و شامل ریزش موهاست ماه طول می 3تلوژن:  -3

 کند.صدم میلیمتر رشد می 37هر تار مو به طور متوسط روزانه 

اطق بدن وجود دارند. غدد سباسه در غدد سباسه: این غدد به جز در نواحی کف دست و پا در پوست سایر من -2

شود. این غدد مسئول ناحیه درم در مجاورت مجرای مو قرار داشته و مجرای ترشحی آن به داخل منفذ مو باز می

شود هستند. انسداد مجرای مو باعث تجمع سبوم و در نهایت بروز آکنه می سبومترشح یک ماده چرب موسوم به 

کند و روی سطح اپیدرم را پوشانده جلوی هدر رفتن آب یعی برای پوست عمل می.سبوم مانند یک نرم کننده طب

های کراتینه قرار دارند به نام های ساختمانی با ارزش نیز در البه الی سلولگیرد یک سری چربیپوست را می

 که مهمترین عملشان جلوگیری از هدر رفتن آب پوست است. سبوم حاوی کلسترول سرامید و سربروزید

 استریفیه، فسفولیپید و اسیدهای چرب است.

غدد عرق )اکرین(: این غدد تقریباً در تمام نواحی بدن در ناحیه رتیکولردرم وجود داشته و از طریق مجاری  -3

عرق به سطح پوست راه دارند و ترشحات خود )عرق( را که حاوی کلر، پتاسیم، سدیم، اوره و بی کربنات است و 

pH  کنند. این غدد در تنظیم درجه حرارت بدن نقش بسیار ارد را به سطح پوست تخلیه مید 5/4-5/5حدود

 مهمی دارند.

غدد آپوکرین: این غدد در ناحیه بغل و تناسلی قرار دارند و همانند غدد سباسه ترشحات خود را به مجرای مو  -4

های سطح پوست تجزیه و یله باکتریریزند عملکرد این غدد به خوبی شناخته نشده است. ترشحات آنها به وسمی

 کنند.تخمیر شده و تولید بوی نامطبوع می

شود که عملکرد آن بیشتر به مجموعه فولیکول مو، غدد سباسه و عضله راست کننده مو واحد پیلو سباسه گفته می

 تحت تأثیر هورمون است. ولی غدد عرق بیشتر تحت تأثیر اعصاب قرار دارند.

 ناخن -5
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 های مختلف زیر است.از ضمائم پوست و حاوی بخشیکی دیگر 

 nail plateصفحه ناخن  -1

 ریشه ناخن یا ماتریکس که رشد و تکثیر ناخن را به عهده دارد. -2

 lunulaماهک  -3

 nail bedبستر ناخن که بافت نرم و حاوی عروق زیر ناخن است  -4

 کوتیکول که چین پوستی محافظ روی ماتریکس است. -5

 پوست عملکرد

 دهد که عبارتند از:پوست بدن شش عمل مهم انجام می

محافظت از بدن در برابر صدمات خارجی و جانداران میکروسکوپی که مهمترین عمل پوست است. پوشش  -1

شود که اعضای داخلی بدن در مقابل عوامل فیزیکی مانند فشارها، شوک ها، اشعه خورشید، سرتاسر بدن باعث می

 عوامل شیمیایی حفاظت شوند. سرما و همچنین

نقش فیلتر و تصفیه کننده بدن یعنی با ترشح عرق و خارج نمودن سموم و مواد مضر عمل تصفیه و دفع سموم  -2

 دهد.را انجام می

تنظیم درجه حرارت بدن و ثابت نگه داشتن آن توسط گشاد و تنگ کردن عروق پوستی و هم چنین ترشح  -3

 عرق.

 د هیستامین در واکنش به مواد حساسیت زا برای بدن.ترشح موادی مانن -4

 Dسنتز ویتامین  -5

 محل جذب مواد آرایشی و درمانی. -6

 PH:پوست 

PH  است و دو خاصیت مهم دارد: 5/4-6پوست اسیدی و حدود 

ها در محیط قلیایی رخ های تهاجمی میکروبشود، چون عمده فعالیتها میمانع فعالیت تهاجمی میکروب -1

 دهد.یم

کند. بنابراین اگر پوست به هر دلیل دچار آسیب های پوستی آسیب دیده فراهم میمحیط را برای ترمیم سلول -2

های معمولی تر کنیم یعنی به جای استفاده از شویندهرا اسیدی PHشده باشد مثالً سوختگی یا اگزما بهتر است 

 یم.که قلیایی هستند از صابونهای اسیدی چرب استفاده کن

 در سنین مختلف: PHوضعیت 

در دوره نوزادی پوست هنوز اسیدی نشده است بنابراین برای عفونت آمادگی کامل دارد. به همین دلیل نوزاد به 

های اسیدی یا خنثی شود پس باید برای نوزاد هم از شویندهدچار می Diaper Rashانواع مشکالت پوستی مثل 

 استفاده کرد.

رود به همین دلیل در کمی باالتر می PHیابد، به عبارتی با افزایش سن اسیدیته پوست کاهش میدر افراد مسن، 

 های اسیدی استفاده کرد.این افراد هم باید از شوینده
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به سمت خنثی و قلیایی  PHهای بدن برویم، در تمام سطوح بدن اسیدی نیست. هر چه به سمت چین PHنکته: 

 شود.کامالً قلیایی می PHیربغل رود. مثالً در ناحیه زمی

 پوست اسیدی می ماند؟ در این مورد چهار عامل نقش دارند که عبارتند از: PHاما چگونه 

 .CO2مکانیسم تنفس سلولی و دفع  -1

 سبوم و کراتین. -2

 Eccrineترشحات غدد عرق پا  -3

ال تعادل وجود دارند به حفظ خاصیت هایی که در سطح پوست به حفعالیت فلور نرمال پوست. فعالیت میکروب -4

 کند.اسیدی پوست کمک می

 تر است.پوست نزدیکتر باشد، مناسب PHنتیجه: هر محصولی که به 
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 فصل ششم

 
 وتاثیرات ماساژهاو ممنوعیت  ها و سبک هاکاربرد متد

 اهمیت فشار دست در ماساژ

شود و ریتم و آهنگ ماساژ با تفاوت در انجام ماساژهای گوناگون مینکته قابل توجهی بنام فشار دست موجب 

که اگر در بعضی از ماساژها نوای درون ماساژ دهنده تاثیر مطلوب و بسزایی در انجام مناسب ماساژ دارد. بطوری

ریتم و فشار ماساژ هماهنگ با انرژیهای درونی افراد ماساژ گیرنده نباشد به رضایت مطلوب و هدف ماساژ که همانا 

 رسیدن به آرامش جسمی و روحی است نخواهیم رسید. 

دهد که آگاهانه و یاری می هادانستن علم آناتومی فیزیولوژی اندام کاربران محترم را در برخورد با مراجعه کننده

مبتکرانه حرکات ماساژ را به مرحله اجرا برسانند. فراگیری دانش ارگونومی و بیومکانیک و همچنین اطالع از 

نماید، چنانچه های شغلی و غیرشغلی سالمتی و آرامش هر دوی ماساژ دهنده و ماساژ گیرنده را تضمین میبیماری

 ه با توجه به علم در آگاهی کاربران ماساژ بسیار آسان خواهد شد.تعیین نوع ماساژ در مراجعه کنند

 موارد است اده ماساژ و بهبود سطح زندگی 

زا مقابله کنیم. آیا واقعاً الزم است مقابله و زندگی روزمره ما را بر آن داشته که با عوامل درونی و بیرونی استرس

شرایط آرام و فراهم نمودن محیطی کم تنش و پر انرژی خود را از توان با قرار دادن خود در مبارزه کنیم؟ آیا می

 این هیاهوی زندگی رها کنیم؟

ای زیبا امروزمان را به پیش ببریم تغییر نگرش در زندگی به یکباره چگونه زندگی کنیم تا هر لحظه با فکر آینده

مان باشد اگر شرایط را در زندگیمی دهد و مستلزم خواستن تغییر و انجام تغییر در روش و منش زندگیرخ نمی

 مان خود را شکوفا کند انسان شاد و موفقی خواهیم بود.ای فراهم کنیم تا شادی ذاتی و درونیبگونه

های مختلف دست به این کار ها برای رهایی از درد است. ما در زمانترین راهترین و راحتماساژ یکی از سریع

 زنیم.می

کنیم، ناخودآگاه آن نقطه را ماساژ اهی، در بخشی از بدن احساس درد و ناراحتی میاگر دقت کرده باشید گ

 کنیم.دهیم یا زمانی که سردرد داریم، شروع به ماساژ شقیقه و پیشانی خود میمی

آوریم. با این که ماساژ، واکنشی طبیعی و غریزی به وجود درد یا عارضه در بدن است که گهگاه به آن روی می

تواند کنند برای انجام ماساژ درمانی، حتماً باید هزینه زیادی را بپردازند، باید گفت که هر کس میتصور میافراد 

 ای روی خود انجام دهد.ماساژ درمانی را بدون تقبل هیچ هزینه

خوابی، تنش اطالع باشند. بسیاری از سردردها، دردها، بیی امروز بسیاری از مردم از فواید ماساژ بیشاید در جامعه

تواند فرد را از لحاظ جسمی اند. ماساژ درمانی عالوه بر این فواید، میهایمان قابل درمانو اضطراب از طریق دست
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توان به بهبود گردش خون، آرامش عضالت و کمک به دستگاه گوارش و روانی درمان کند که در این میان می

 اشاره کرد.

بخشد و در نهایت به گفته یک کرده و دفع مواد زاید بدن را تسریعمیاز سویی ماساژ، سیستم لنفاوی را تحر

دهد احساس خوبی را در بدن محققان اثرات خود ماساژدرمانی به اندازه ماساژی است که یک درمانگر انجام می

 کند که با هیچ درمان دارویی جدیدی قابل مقایسه نیست.القا می

کنید، طور مثال زمانی که تلویزیون تماشا میهای مختلف ماساژ دهیدگ بهمانتوانید خود را در زشما در طول روز می

 هایتان را ماساژ دهید.پاهای خود را ماساژ دهید. در زمان صحبت کردن با تلفن دست

 دهید از روغن استفاده کنید.وقتی روی پوست خود را ماساژ می

ن خود آگاه باشید مناطقی را که از طریق تحریک لمسی به برای اینکه ماساژ را به درستی انجام دهید، باید از بد

دانند که عضالت خاصی مسئول سردرد درد و کشش حساس هستند، بشناسیدگ به طور مثال بسیاری از مردم نمی

 شود. بنابراین شناخت این مناطق الزم است. هستند و با ماساژ این نواحی، درد آرام می

ید و فشار زیادی به خود وارد نکنید. زمانی که ماساژ را به درستی انجام دهید، همیشه ماساژ را آهسته انجام ده

 شود.رفته رفته آرام شده و سیستم عصبی شما از ناحیه مورد کشش آزاد می

های نکته دیگر این است که باید نقاط شروع درد را بشناسید. این نقاط، نقاط ظریف و حساسی هستند که بافت

کنندگ به طور مثال عضالت شانه، نقطه گیرند و درد را در نواحی دیگر بدن منتشر میر میسخت عضالت را در ب

 شود. بهتر است این نقاط را از یک درمانگر بیاموزید.شروع درد شایعی است که سردردها را سبب می

دمات ماساژ صورت آیا ماساژ صورت، کاربرد دارد و چرا باید آموزش ماساژ صورت بینیم؟ در استخراهای زنانه، خ

کنند که این ماساژها در سالمت و زیبایی پوست صورت ها این روزها بسیاری ادعامیدهند. آرایشگاهرا انجام می

 نقش دارند ولی آیا واقعاً این ادعاها ریشه علمی دارد؟

های قدیمی مراکز االیام شایع بوده و حتی در برخی تمدنماساژ صورت و بدن در تمام فرهنگ ما و جوامع از قدیم

ها راجع به ماساژ درمانی در کشور چین به ترین نوشتهخاصی برای اینکار وجود داشته استگ مثالً یکی از قدیمی

دست آمده که مربوط به سه قرن پیش از میالد است. عالوه بر این در کشورهای یونان، ایران، ژاپن و هند نیز این 

 روش قدمت زیادی دارد.

نیز طرفدارانی در تمام دنیا دارد که جهت کاهش روند پیری شادابی پوست، کاهش استرس و  این کار امروزه

مند هستند. این حالت به ویژه شود و بیشتر افراد به ماساژ صورت عالقهکاهش انقباضات عضالنی پوست انجام می

بوده و یک روش درمانی در اروپا بسیار شایع است، ولی در کشورهای شرقی ماساژ صورت بخشی از ماساژ بدن 

 شود.محسوب می

 اقعاً نیاز است که ماساژور )فرد ماساژدهنده( در این کار تخصص داشته باشد؟و

ماساژ معمولی صورت و یا سایر اعضای بدن در منزل قابل انجام است، ولی اگر خواهان یک ماساژ اصولی و مؤثر 

 انجام شود.هستید، بهتر است این کار توسط افراد ماهر و مجرب 
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های آموزشی جهت اطالع از وضعیت آناتومی های الزم را در این زمینه دیده باشند. این دورهاین افراد باید آموزش

بندی صورت و چگونگی توزیع عروق خونی و لنفی و اعصاب ناحیه بوده و در بعضی از کشورها عضالت و اسکلت

. در بیشتر مراکز، ماساژ با دست رایج است، ولی در گذراندن این دوره جهت کسب مدرک رسمی اجباری است

اند که بسته به ناحیه های مختلف نیز جهت این کار طراحی شدههای مکانیکی خاص با ابعاد و اندازهواقع دستگاه

ه سانتی متر میباشد.استفاده از دستگا 180*70اندازه استاندارد تخت ماساژ  توان از آنها استفاده کرد.مورد نظر می

گرمکن حوله و همچنین در ماساژ سنگ داغ دستگاه گرمکن سنگ در مرکز ماساژ ضروری میباشد. دستگاه 

جکوزی پا برای متعادل ساختن انرژی های مراجعه کننده قبل ویا بعد از ماساژ الزامی است.دستگاه تهویه و 

 یونیزاسیون هوای اتاق ماساژ نیز تاثیر بسزایی در فرایند ماساژ دارد.

 ثیر ماساژ بر سالمت پوستتا

بهبود جریان خون و لنف پوست، با هدف بهبود قوام پوست و کشش عضالنی کاهش، از بین رفتن سردرد و اطراف 

چشم، ریلکس شدن عضالت صورت و نگرانی از اهداف ماساژ صورت است. این مسائل در صورت ماساژ صحیح و 

ند. لیکن در برخی از مکاتب شرقی عالوه بر مسائل فوق، قابل دستیابی بوده و مورد قبول مکاتب مختلف هست

های خاصی در تنظیم شود این نقاط دارای کاراییتحریک نقاط خاصی از صورت نیز مطرح است که گفته می

دانید این نقاط در باستان و طور که میباشند. هماناعضای دور دست بدن میپوست و عضالت صورت و عملکرد 

باشد و تحریک این نقاط با هدف تحریک و جاری شدن انرژی متدهای عملی یوگا نیز مطرح مییا در بعضی از 

د رمرحله تحقیقاتی بسر گیرد. البته با علوم امروزی، تفسیر و پذیرش وجود چنین نقاطی، حیاتی بدن صورت می

 د.گیرهمچنان به عنوان یک روش درمانی تکمیلی در بسیاری از کشورها انجام می میبردو

 ان ام صحیح ماساژ صورت

طرفین های میانی صورت شروع شده و بانظم خاصی بههای کوچکی معموالً از قسمتماساژ صورت به شکل دایره

یابد و در همان حال نقاط خاصی از پوست که در باال به آنها اشاره شد، تحت فشار و صورت و گردن امتداد می

 گیرند.تحریک موضعی قرار می

های داخلی های دهان، جلوی گوش، گوشهتوان نقاطی در ریشه بینی، دو طرف گوشهرین این نقاط میتاز شایع

 ای بین لب فوقانی و چانه را نام برد.گاه و نقطهچشم، روی گیج

توجه کنید که ماساژ باید به صورت حرکت آهسته و نقطه به نقطه انگشتان انجام گرفته و این حرکت باید کامالً 

بدون فشار بوده و در ضمن نباید باعث کشیده شدن پوست شود. جهت حرکت دست باید به صورت  مالیم و

 ای کوچک به سمت باال برده و عضالت صورت نباید به طرف پائین کشیده یا فشرده شوند.دایره

در یز شستشوی دست ماساژدهنده قبل از انجام ماساژ با آب و صابون ضروری است. مصرف کرم یا روغن ماساژ ن

 الزامی است. اگر فرد لنز چشمی دارد باید در آورده شود.بیشتر ماساژ ها
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 ممنوعیت ماساژ

اگر پوست صورت مراجعه دارای زخم، آکنه باز یا بریدگی یا عفونت شدید یا کورک و اسکار و اگزامای پوستی دیگر 

بهتر است قبل از ماساژ پوست صورت، با گیری است نباید ماساژ داده شود. در این موارد است. یا در حال شکل

 پزشک مشورت کنید.

روش ماساژ خاصی وجود دارد که از مرکز صورت شروع شده و با حرکت مالیم جادویی به سمت اطراف و به طرف 

شود که باعث بهتر شدن حرکت لنفی صورت شده و ادم و قرمزی شدید را که همواره در این گردن کشیده می

توان استفاده کرد، ولی دهد. از این روش به عنوان درمان مکمل بیماری روزانه میرد، کاهش میبیماران وجود دا

انجام نگیرد و هر های پوستی در صورت، این کاردر کل توصیه اصلی این است که در صورت وجود سایر بیماری

 نوع ماساژ پوستی توسط فرد تعلیم دیده و بدون عجله و کشش خاصی صورت پذیرد.

گیاهی هستند  هاروغن های آروماتراپی بایستی رعایت کرد این هست که آیاته مهمی که در زمان خرید روغننک

 و یا فقط اسانس شیمیایی هستند؟

شود که های شیمیایی استفاده میهای بخور آروماتراپی از اسانسهای آروماتراپی و یا دستگاهدر بسیاری از شمع

کنند، متأسفانه اختالف قیمت بلکه مشکالت تنفسی و بدنی دیگری نیز ایجاد مینه تنها برای بدن مفید نیست 

ای از باشد و این اختالف قیمت عدههای شیمیایی خیلی زیاد میهای گیاهی آروماتراپی طبیعی با اسانسروغن

د و مشکالت کنها ندارند، را به سوی خود جذب میسودجویان و یا حتی افرادی که آگاهی کامل در مورد روغن

 آورد. زیادی را برای سالمتی مشتریان به وجود می

در ماساژ ایرانی و آروما تراپی نیز از ابزار چوبی و سنگی استفاده میگردد. آروما تراپی ماساژ تایلندی است که 

 اما در ساژ سوئدی از ابزار استفاده نمیشود.استفاده از عود و شمع در آن متداول میباشد

 ماساژ چیست؟

 Manusکه به معنای مالیدن است و مربوط به یک لغت التین  Masseinکلمه ماساژ از یک کلمه یونانی به نام 

به معنای دست گرفته شده است. ولی به طور کلی، ماساژ عبارتست از یک سری حرکات منظم، مرتب و اصولی 

گر ماساژ عبارتست از یک سری حرکات رود. به عبارت دیهای بدن به منظور اهداف خاصی به کار میکه روی بافت

های بدن جهت تأثیر بر سیستم عصبی، عضالنی، های دستی که بطور منظم و مخصوص بر روی بافتو مهارت

 رود.پوست، مفاصل و گردش خون به کار می

 تاریخچه ماساژ

وده و شاید دلیل رواج های مختلف مرسوم بشویم که ماساژ در تمام ملل و با فرهنگبا سیری در تاریخ متوجه می

پسند بودن آن نزد تمام مردم باشد و در گذشته مردم بدون اینکه از تاثیرات فیزیولوژیکی و درمانی ماساژ آن عامه

ها اولین اقدام آنها تکان دادن و یا مالش عضو صدمه دیدگیکردند، مثالً ضربآگاهی داشته باشند از آن استفاده می

 دیده بوده است.
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)کتاب مرجع طب  امپراطور زردگردد. در متن کتاب سال قبل از میالد بر می 2700 این درمان به حدودتاریخچه 

داخلی چین( برای درمان فلج و تب و لرز به ورزش، ماساژ پوست و عضالت و نیز تمرینات بر روی دست و پا 

ش را به عنوان یک درمان سال قبل از میالد ضرورت استفاده از مال 400بقراط در حدود توصیه شده است. 

ها و های ورزشی و جنگی، به پزشکان گوشزد کرد. اسناد قدیمی دال بر استفاده ژاپنیبخصوص در درمان آسیب

 ها نظیر مصر، روم و عرب از ماساژدرمانی موجود است.نیز سایر تمدن

ژ و ورزش بنیان نهاده بر پایه ماسا( 1776-1839شیوه نوین و علمی، توسط هنریک لینگ )ماساژدرمانی به 

 شد.

این رشته را به  1850پس از تحصیل در سوئد، در سال  جورج و چارلز تیلوردو برادر پزشک امریکایی به نام 

 آمریکا معرفی نمودند.

ها، ایرانیان، توان از مصریکردند میتری استفاده میدر میان ملل و اقوامی که در گذشته از ماساژ به شکل وسیع

 ها نام برد. ها و ژاپنییونانیان، چینی

  ماساژدرمانی 

های نرم بدن. این درمان به رهایی از استرس و فشار عضالنی ماساژدرمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت

ها نفر در سراسر کند. امروزه میلیونهای حاد و مزمن کمک میو درد ناشی از صدمات و سرعت بهبود ناراحتی

 کنند.ز این روش به عنوان یک روش مراقبت بهداشتی استفاده میجهان ا

گذارند. زمانی که ماهیچه بیش از حد فعالیت دارد معموالً انواع ماساژ با یک مکانیسم مشابه بر روی بدن اثر می

عام  تواند باعث درد، گرفتگی و حتی اسپاسم عضالت شود. ماساژ بطورتجمع مواد زاید از جمله اسیدالکتیک می

و ماساژ سوئدی به طور خاص، گردش خون و جریان لفناوی را بهبود بخشیده، مواد غذایی و اکسیژن تازه را به 

 کند.رساند و به خروج مواد سمی و بهبودی کمک میهای مزبور میبافت

خون  های خونی و اعصاب فشار آورده و با محدود کردن جریانتوانند به رگهمچنین عضالت در حال کشش می

باعث ایجاد درد شوند. با ماساژ منطقه مورد اثر، به تدریج فشار عضله بر اعصاب درگیر کاهش یافته و درد کاهش 

 یابد. همین مکانیسم در بهبود عضالت آسیب دیده با ماساژ باعث سودمندی آن است.می

ش ترشح هورمون سروتونین )تعدیل های درد( و افزایها )نابودکنندهعالوه بر این، ماساژ باعث افزایش اندروفین

نماید. به همین دلیل شود. همچنین ثابت شده که هورمون )کورتیزول( استرس را آزاد میکننده خلق و خوی( می

ماساژ اغلب به عنوان یک درمان تکمیلی برای افرادی که سیستم ایمنی آنها بر اثر استرس تضعیف شده توصیه 

 شود.می

در ویزیت اول احتماالً ماساژ درمانگر  توانایی در یافت مراجعه کننده و نیاز او دارد.بستگی به نوع ماساژانتخاب 

 او،در مورد سابقه پزشکی سوال خواهد کرد. سپس برخی سواالت در مورد وضعیت جسمی فعلی مراجعه کننده از 

 شود.مطرح می ستدنبال چه درمانی هروش زندگی، میزان استرس، هر گونه تجربه درد و اینکه به
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توان به بقراط و ابوعلی سینا اشاره کرد. کردند میهای ماساژ استفاده میدانشمندان و اطباء قدیمی که از تکنیک

بقراط نتایج سودمند مالش و ماساژ در تأمین و بازگرداندن نیروی عضالنی افراد ناتوان تا حدی پی برد و برای 

 ها استفاده نمود.از این روش درمان بعضی از عوارض مفصلی و عضالنی

کنند و بویژه در درمان دردهای ای استفاده مینیز از ماساژ  با اهداف مختلف و به شکل وسیع و گسترده  امروزه

های درمانی به خود اختصاص داده است و همچنین در ای را نسبت به سایر روشعضالنی و مفصلی جایگاه ویژه

 رود.ی مختلف به شکل خاصی به کار میتوانبخشی و بازتوانی بیماریها

 آمادگی ماساژ

از و دارای نور مالیم  درجه 37تا  25با درجه دما شود به طور مشخص گرماتاقی که ماساژدرمانی در آن انجام می

باشد. در صورت تمایل شما از یک موسیقی آرامبخش نور شمع و میرنگ آبی و سبز کمرنگ یا نور مالیم طبیعی 

های روغنی برای باال بردن کیفیت شود. اغلب برای مالش پوست از اسانسیک رایحه دلپذیر استفاده میبخور با 

توانید روی قسمتتوانید ماساژ کل بدن و یا ماساژ موضعی را درخواست کنید. میشود. شما میماساژ استفاده می

 و صورتار که اغلب دارای جایگاه سردهای دیگر بدن یک حوله یا مالفه بیندازید. روی یک تخت راحت پوشش

 کشید.است و نیاز به چرخش سر و گردن ندارد دراز می

توانید ماساژ های مختلف استفاده کنند. شما میها و تکنیکمتخصصین ماساژ سوئدی ممکن است از انواع ضربه

کنیم هر زمان که میکلی بدن یا ماساژ متمرکز بر مناطق دردناک یا تحت کشش را درخواست نمایید. توصیه 

دقیقه طول می 90تا  30احساس ناراحتی و درد کردید درمانگر را مطلع سازید. یک جلسه درمان معموالً بین 

 کشد.

 30الی  5شود. تعداد ماساژ نشسته، روی صندلی و با لباس در حالی که جلوی بدن به صندلی تکیه دارد انجام می

و پا کاربرد دارد جلسات مورد نیاز برای درمان متغیر است. برای کاهش کشد و برای ماساژ کتف دقیقه طول می

های حاد تعداد جلسات درمان بستگی به طبیعت شود. برای وضعیتای یک مراجعه توصیه میاسترس اغلب هفته

 شود.درمانی به منظور تکمیل درمان از سوی پزشک توصیه می بیماری دارد. معموالً ماساژ

نی اثرات مثبت زیادی از بهبود گردش خون تا بهبود متابولیسم بدن ذکر شده است. بخصوص در برای ماساژ درما

مورد ماساژ ورزشی، آروما، تای ماساژ، ماساژ چی کنگ یا چی کونگ و ماساژ سوئدی نشان داده شده که در کاهش 

د تنفسی، کاهش ادم ناشی درد عضالنی، کاهش استرس و بهبود ایمنی مؤثر بوده است. همچنین در افزایش عملکر

 های نرم بدن بسیار مؤثر است.های لنفاوی و کمک به بهبود صدمات وارد به بافتاز انسداد رگ

 دان در نیامده است، ولی در طول هنوز بسیاری از خواص ضداسترس ماساژ درمانی بصورت مطالعه علمی دانشمن

آوری شده. بسیاری از این تحقیقات جمع سوئدیزمینه ماساژ های بسیاری بخصوص در اخیر بررسیسال های 

و  مرکز ملی طب مکملو تعدادی از مطالعات نیز در  لمس ش ابخش دانشگاه میامیدر موسسه تحقیقاتی 

 جایگزین انجام شده است.

 باشد:ها شامل موارد زیر میهای کنترل شده زیادی الزم است، اما یافتهگرچه بررسی
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، انرژی، تغییرات مثبت خلقی و سرعت افزایش در تحركان که ماساژ دریافت کردند، بیماران بستری در بیمارست

 بهبودی از خود نشان دادند.

ای در هفته برای مدت پنج هفته، دقیقه 30پس از دریافت دو جلسه درمان  پشت درد مزمنبیماران مبتال به 

د. برخی نتایج متناقض نیز گزارش شده که انرا گزارش کرده بهبود خوابکاهش درد، افسردگی و اضطراب و نیز 

 های بیشتر دارد.نیاز به بررسی

تر از آنهایی بودند که ماساژ دریافت تر و کم استرسکه ماساژ دریافت کردند، هشیارتر، فعال کارکنان ادارات

 نکرده بودند.

هفته دریافت  5به مدت  ای ماساژ درمانی در هفتهدقیقه 30که دو جلسه  دردهای عضالنیبیماران مبتال به 

های کمتری اختالالت خواب کردند، کاهش درد، کوفتگی و خستگی را گزارش دادند، همچنین در تعداد شب

 داشتند. در این قسمت نیز به مطالعات بیشتری نیاز است.

، ماساژدرمانی در کاهش اختالالت روحی ) اضطراب، تنش و افسردگی( و عالیم جسمی مصدومین سوختگیدر 

 )درد و خارش( مؤثر بوده است.

کنند، بیشتر اثرات ماساژ در کودکان نیز به خوبی بزرگساالن است. برای مثال نوزادان نارسی که ماساژ دریافت می

نیز با ماساژ درمانی  کودکان مبتال به اوتیسمشوند. تر از بیمارستان مرخص میکنند و سریعوزن اضافه می

 رفتارهای غیرمعقول کمتری از خود بروز دادند.

اند عبارتند از: سندرم خستگی مزمن، استئوآرتریت، سندرم هایی که به ماساژ درمانی خوب جواب دادهسایر بیماری

 .می باشند تونل کارپال، میگرن و سیاتیک

 های ماساژسبک
 شوند.ها به پنج گروه تقسیم میر بر روی بدن وجود دارد. این تکنیکنوع مختلف ماساژ و کا 80امروزه بالغ بر

 شامل متدهایی بر اساس فیزیولوژی و آناتومی طب.

 ماساژ سنتی اروپایی غربی-1

های گیرند. این روش نیز بر پایه روشهای نرم بدن در آن مورد استفاده قرار میپنج تکنیک دست ورزی بافت

 باشد.مدرن آناتومیک می

 ماساژ معاصر غربی-2 

های دست ورزی فراتر از چارچوب ماساژ سوئدی بنا شده است و شامل ماساژ عصبی، ماساژ ورزشی و تکنیک

 ها بر ساختار و حرکات بدن تأکید دارند.باشد. این تکنیکمیوتراپی می

 بدنهای اصالح حرکت و ساختارماساژ در روش-3

های نرم و یا اصالح الگوهای غلط حرکتی، سازماندهی دست ورزی بر روی بافتها بدن را با کمک وزن و با این روش

کایرو پراکتیک های آن عبارتند از: هلرورک، رولفینگ، فلدنکرایس و تکنیک الکساندر و کنند. نمونهو کامل می

 .است بنا شدهمانند یومیهو تراپی های ماساژ شرقی بر اساس اصول طب سنتی چین تکنیکو
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 شرقی ماساژ-4

کنند. این متدها شامل های غیرقابل رؤیت در بدن جریان دارد، تجدید میانرژی حیاتی را که معتقدند در کانال

بر روی نقاط درد و انتهای اعصاب شوند.باشد. این متدها در طب سنتی چین یافت نمیطب فشاری و شیاتسو می

 در مسیر کانالهای انرژی صورت میگیرد.

 پایه -متدهای انرژی-5

شوند. این کار هم با فشار و دست ورزی منجر به اثر بر روی حوزه انرژی که درون و اطراف بدن را احاطه کرده، می

های انرژی روش گیرد. نمونهبر روی جسم و هم از طریق عبور دست از میان یا درون حوزه انرژی بدن صورت می

های فوق را بر اساس از ماساژ درمانگرها ترکیبی از روش عبارتند از: درمان قطبی، لمس شفابخش و ریکی بسیاری

 کنند.وضعیت بیمار اعمال می

 های مختلف سنی تاثیر ماساژ در دوره
ماساژ  برای آسایش جسمی، عاطفی و روحی ما حیاتی است و در تمام مراحل زندگی مفید. رفع خستگی و ایجاد 

سرعت بخشیدن به جریان خون و سالم سازی بدن و آرامش و سبکی جسم و ریلکسیشن و تمدد اعصاب و 

 ها و تناسب اندام، رفع کوفتگی و گرفتگی عضالت و....پیشگیری از بسیاری بیماری

 تأثیرات فیزیولوژیکی

 بر پوست-1

ماساژ در پوست باعث بهتر شدن گردش خون و نیز باز شدن مجاری غدد چربی و عروقی شده که این امر در 

گیرد. همچنین سبب بهبود تنفس پوستی و عملکرد تراوش آن خش قشری پوست صورت مینتیجه کنده شدن ب

شود، پوست گرم شده و به همین سبب خاصیت االستیکی و ارتجاعی پوست افزایش یافته و در نتیجه باعث می

ی و از بین تر مواد زاید متابولیککاهش درد ناشی از کشیدگی پوست هم شده و نهایتاً اینکه کمک به دفع سریع

 شود.های مزمن میرفتن چسبندگی

 بر سیستم گردش خون-2

شود و برای رسیدن به هدف فوق یعنی ها و عضالت به قلب میماساژ باعث کمک به برگشت خون و لنف از اندام

روی ها به طرف مرکز بدن یا قلب باشد در هنگام انجام دادن ماساژ کمک به برگشت خون باید جهت ماساژ از اندام

شود و همین فشار باعث کمک به برگشت مواد و خون از عضالت به سمت ها و عروق خونی فشار وارد میمویرگ

آید. از طرف دیگر در اثر عمل میشود و در نتیجه از توقف مواد زاید همراه با خون و لنف جلوگیری بهقلب می

کنند و مقدار خونی که بین ها اتساع پیدا میشود به طور رفلکسی مویرگها وارد میفشاری که بر روی بافت

 یابد.شود افزایش میها مبادله میبافت

 بر عضالت و م اصل-3

ماساژ باعث بهبود خاصیت ارتجاعی تارهای عضالنی شده، به انقباض عضله کمک می کند و کاهش آتروفی عضالت 

را به همراه دارد و باعث افزایش مقدار اکسیژن موجود در عضله شده، همچنین موجب بهبود جریان اکسیداسیون 
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شود و نیز موجب تجدید قوای تحلیل رفته و احیاء و نیز بهبود عملکرد جذب مواد غذایی در فیبرهای عضالنی می

شود. در مجموع ماساژ در بدست آوردن توان از دست رفته عضالت خسته کمک ناشی از خستگی عضالت می

 گرداند.کند و عضالت را به حالت استراحت بر میمؤثری می

وجب تسریع در جذب های اطراف آنها شده و مهمچنین ماساژ  باعث بهبود جریان گردش خون مفاصل و بافت

های مفاصل و نیز بهبود تحرک مفاصل تراوشات مفصلی)مایع سینویال(گردیده و تقویت کپسول مفصلی و لیگامنت

 را به همراه دارد.

 بر روی درد-4

شاید یکی از پر کاربردترین فواید ماساژ کاهش درد باشد چون ماساژ از یک طرف با برطرف نمودن مواد زاید در 

شود )یعنی در اثر افزایش گردش خون عوارضی مانند کوفتگی عضله را ب کاهش درد و ناراحتی میها موجبافت

شود زیرا چنانچه حرکات ماساژ های عصبی میدهد( و از طرف دیگر باعث باال رفتن آستانه درد گیرندهکاهش می

ن دارد در نتیجه این عمل، حساسیت تدریج بر شدت حرکات آن اضافه نمائیم امکاصورت مالیم شروع کنیم و بهرا به

 های درد کاهش یابد و آستانه درد باال رود.گیرنده

 تاثیرات روحی ماساژ

شوند. همچنین چنانچه درد و تخت راحت و برخورد مالیم و آرام ماساژ همگی باعث ایجاد آرامش در فرد می

 گذارد.نظر روحی و روانی به جای میناراحتی فرد متعاقب حرکات ماساژ برطرف گردد تاثیر بسیار مهمی از 

تواند برای درمان تاثیر دارد. از جمله می رفع بسیاری از دردهادهد ماساژ درمانی در ها نشان میبررسی

های درمانی در طب جایگزین و مکمل باشد. این روش همچنین در کمردردهای مزمن بیمار مؤثرتر از سایر روش

 های درمانی رایج است.تکان دهنده مؤثرتر از روش روحیهای پس ازضربهسردردهای شدید 

بیماران را با تشویق آنها برای  اعتماد به ن سافزایش کند و ماساژ دادن، مغز را به تولید آندروفین تحریک می

 دهد.مقابله مؤثر با درد افزایش می

های ام ماساژ قبل و بعد از تمرینماساژ آنچنان لذت بخش است که با هیچ تفریح دیگری قابل مقایسه نیست. انج

دهد و بازسازی و احیای عضالت خسته را تسریع های حین ورزشی را کاهش میورزشی خطر صدمات و آسیب

را در شما تقویت کند.  نشاط زندگیرا کم و فشارهای عصبی و عضالنی تواند کند. یک ماساژ درست میمی

یابد و التیام ت روزمره جسمی و روانی از این طریق تسکین میماساژ یک روش درمانی است و بسیاری از مشکال

 پذیرد.می

 به ماساژ به عنوان یک طب طبیعی مکمل و غیردارویی اعتماد کنید.

کند. نوزادان و کودکان در سنین مختلف ازطریق ماساژ کمک می اشرشد عاط ی و جسمیماساژ  نوزاد به 

شود. های مختلف میها و بیماریخوابند، بلکه کمتر دچار ناراحتیو بهتر می خورندتنها بهتر غذا میدرمانی منظم نه

 برند.ضمناً از ماساژ لذت می
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تواند پلی باشد بین دو نسلگ یعنی بین نوجوانان و والدین ارتباط برقرار سازد، ماساژ می دوران بحرانی بلوغطی 

رساند و مشکالت رفتاری را برطرف را به حداقل میلمس کردن یکدیگر استرس و تنش موجود بین افراد خانواده 

 کند.و تعادل هورمونی را تنظیم می

دهد و عملکرد، مقاومت و چابکی می ها را کاهشهای ورزشی احتمال گرفتگی ماهیچهماساژ  قبل از شروع فعالیت

ؤثر است و کمک شایانی دهد، ماساژ درمانی بسیار مشود. زمانی که صدمات جزئی ورزشی روی میفرد بیشتر می

 کند.می مواد ذائد بدنفع دبه 

کند و آنها را برای کمک می تغییرات جسمی و عاط یبه زنان در مراحل مختلف  دوران بارداریماساژ  طی 

های جزئی ناشی از حاملگی است و هیچ گونه نماید. ماساژ راه مناسبی برای تسکین ناراحتیتولد نوزاد آماده می

 الگوی خوابیابد، ی هم ندارد. زنی که در شرف مادر شدن است با ماساژ به آرامش عمیق دست میعوارض جانب

، تغییرات خلق و خوکند. با ماساژ از پشت درد، پیدا می اش افزایشانرژییابد و میزان اش بهبود میشبانه

سردردها و کشیدگی پوست جلوگیری ها، ها، پادردها و گرفتگی ماهیچهشدن سیاهرگواریسی احتباس مایعات، 

 شود.می

اش را، چه از نظر جسمی و چه از سازد این دگرگونی عظیم زندگیماساژ درمانی در دوران یائسگی زن را قادر می

، به متعادل ساختن تغییرات خلقی، به دور برطرف کردن افسردگینظر عاطفی، بپذیرد. در زمینه عاطفی به 

کند. در زمینه جسمی خود کمک مین بردن احساس ناامنی و کمبود احترام بهکردن افکار منفی و از بی

دار، های اسانسبرافروختگی، سردرد، تغییرات انرژی، احتباس مایعات و افزایش وزن تماماً با ماساژ، با ماساژ، روغن

 شود.رژیم غذایی و ورزش به طور طبیعی درمان می

ها و فقدان ی برای کیفیت بخشیدن به زندگی است. درد، سفتی ماهیچهدر دوران کهولت ماساژ روش شگفت انگیز

ها و مفاصل پذیری ماهیچهیابد. انعطافتحرک که همراه آرتریت و رماتیسم است به میزان قابل توجهی کاهش می

گردد و سموم بدن به طور بسیار مؤثری از دستگاه گردش خون تر میشود. گردش جریان خون سریعبیشتر می

شود و از بروز شود، هضم و دفع بهتر انجام میمی چهره خوشرنگبیشتر و  کشش پوستشود. قدرت پاک می

 گردد.به مقدار زیادی جلوگیری می افسردگی و اضطراب

تواند از آن سود ببرد. زمانی بدین ترتیب ماساژ در تمام مراحل زندگی نقش حیاتی دارد و هر کسی در هر سنی می

ک رژیم غذایی سالم و ورزش مرتب همراه شود سبب افزایش انرژی و نیروی حیات، نرمی بدن، که ماساژ با ی

 گردد.آرامش و آسایش جسم و روح می

 فواید ماساژ
تواند اثر صدمات وارده را از بین ببرد بیند، ماساژ میهنگامی که به علت حرکات تند ورزشی بدن شما صدمه می

 ها را کاهش دهد. و بسیاری از ناراحتی

دهد و بدین طریق روند درمان را به طور ماساژ جریان خون را در ناحیه آسیب دیده و در اطراف آن افزایش می

 بخشدگچشمگیری سرعت می
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شود ضایعات ناشی از سوخت و ساز بدن از بین برود. در نتیجه ورزش سموم بدن مثل اسید ماساژ سبب می

شود، ممکن است بلور ایجاد کند و سبب گرفتگی ها ترشح و انباشته میدر ماهیچه الکتیک و اوره، که مستقیماً

 اساژ نسوج پس از ورزش از بین برد.توان با مها، خشکی، درد و جراحت شود، تمامی آنها را میماهیچه

 .یابدشود و بدین ترتیب درد کاهش میهنگام ماساژ با کشش نسوج نرم آندورفین آزاد می

شود. یابدگ و از ایجاد چسبندگی یا نسج سفید جلوگیری میقابلیت کشش و انحناپذیری نسوج افزایش میبا ماساژ 

های قبلی بوجود آمده است با ماساژ کامالً ها که به علت ضربهها و رباطها، تاندوننسج سفید و چسبندگی ماهیچه

 رود.از بین می

 ماساژ قبل از ورزش

ها هر نوع اقدام ورزشی بیشتر نیرو بخشیدن به جسم است تا آسایش روحیگ زیرا ماهیچهعملکرد اولیه ماساژ قبل از 

به رها شدن و گرم و آماده بودن نیاز دارند تا فرد بیشتر احساس چابکی کند و طاقتش باال رود و عملکردش بهتر 

دهد. حرکات ماساژ ها را که ممکن است طی هر رویداد ورزشی رخ دهد کاهش میشود. ماساژ، سختی ماهیچه

 قبل از هر نوع اقدام ورزشی نیروبخش و تهییج کننده است.

 قبل از ورزش دار قابل است ادههای اسانسروغن

 روغن حامل میلیگرم 20قطره عصاره اوکالیپتوس با  1قطره عصاره فلفل سیاه، 2

 میلیگرم روغن حامل   20با قطره عصاره لیمو،  2قطره عصاره زنجیبل یا  2

میلیگرم  20با  قطره عصاره اکلیل کوهی 2قطره عصاره نعناع فلفلی رقیق شده،  1قطره عصاره اکلیل کوهی  2

 روغن حامل

 ماساژ بعد از ورزش

ها از خستگی شدید رهایی یابند و سمومی مثل هدف اصلی ماساژ  بعد از هر رویداد ورزشی این است که ماهیچه

ه طور کلی از بین برود. زنان و مردان ورزشکار سرشناس دوران بهبودی بعد ها باسید الکتیک و سایر رسوبات بافت

دهند. در ماساژ بعد از ورزش حرکات باید آرام شان را با ماساژ از سه روز به یک روز کاهش میاز هر رویداد ورزشی

 ها را افزایش دهد.و محکم باشد تا حالت برگشت پذیری ماهیچه

 بعد از ورزشدار قابل است اده های اسانسروغن

 روغن حامل میلیگرم 20قطره عصاره کندربا  1قطره عصاره بابونه رومی 2

میلیگرم  20با  مرزنجوش  هقطره عصار 2قطره عصاره کندرو 1و قطره عصاره سروکوهی 2قطره عصاره سرو یا 1

 روغن حامل

 رم روغن حاملمیلیگ 20با  اسطوخودوسه قطره عصار  1 قطره عصاره سروکوهی 1 

 درمان

ای معاینه و تشخیص داده، های وارده باید توسط یک متخصص حرفههرگز خود درمانی نکنید. تمامی جراحت

ها باید توسط رادیولوژی و آزمایش خون تشخیص داده شود. در صورتی سپس درمان آغاز شود. بعضی از جراحت
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عواقب جدی آن رنج خواهید برد. با وجود این، پس از تری از که یک جراحت را نادیده بگیرید. مدت طوالنی

توانید خودتان ناحیه آسیب دیده را ماساژ دهید و از فواید آن سود جوئیدگ ولی به یاد داشته تشخیص اولیه می

 باشید که هرگز عضو آسیب دیده را ماساژ ندهید زیرا ممکن است نسوج جراحت دیده بیشتر آسیب ببیند.

 ژممنوعیت های ماسا

های باز را ماساژ ندهید. ماساژ را وقتی شروع کنید که زخم بهبود یافته است ) با توجه به شدت جراحت هرگز زخم

توانید اطراف زخم را به آرامی ماساژ دهید ولی هرگز روی پس از یک هفته یا کمی بیشتر(. بعد از این مدت می

 معموالً ممکن است چند ماهی طول بکشدگآن مالش ندهید مگر آنکه کامالً بهبود یافته باشد، که 

 توانید بعد از باز کردن گچ ماساژ را شروع کنیدگمحل شکسته را ماساژ  ندهید. می

شود، هرگز ماساژ صورت تورم، گرمی، قرمزی و سختی دیده میمحلی را که به شدت ملتهب است و التهاب به

 شود.اتیسمی و نقرس دیده میهایی از قبیل آرتریت رمندهید. التهاب حاد در بیماری

در مواردی که ترمبوفلبیت وجود دارد ماساژ نباید داده شودگ زیرا ممکن است سبب حرکت لخته )ترومبوس( شود 

تواند مرگبار باشد. در صورتی که احتمال ترمبوزیس وجود داشته باشد حتماً باید با پزشک متخصص مشورت که می

 شود.

های ی عفونی مبتالست نباید ماساژ داده شودگ زیرا عفونت ممکن است به قسمتهاهنگامی که فرد به بیماری

های عفونی عبارتند از سرخک، آبله مرغان، تبخال، جرب، زردزخم، دیگر بدن یا به ماساژ دهنده منتقل شود. بیماری

 زگیل، زگیل کف پا، کچلی پوست و قارچ پا؟

عیت مشخصی ندارد ماساژ ندهید. در صورتی که یک غده دیده یا برجسته است و هنوز وضمحلی را که ضرب

 بدخیم ماساژ داده شود ممکن است به محل دیگر سرایت کندگ

 توانید ماساژ را شروع کنید.ساعت پس از وقوع حادثه، می 48حداقل بعد از 

 های سختجراحت

جراحت ناگهانی باشد. درمان  های یکتواند نشانهخونریزی، تورم، درد و حساس بودن قسمتی از بدن تماماً می

 معموالً شامل موارد زیر است:

 استراحت

 یخ

 کمپرس

 باال نگه داشتن

دهد و از ایجاد چسبندگی مزمن و تشکیل ای فوق خونریزی، تورم، و درد را کاهش میروش درمانی چهار مرحله

 کند.نسج سفید جلوگیری می
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 استراحت

دهد و از جراحت بعدی نسوج نرم جلوگیری درد را کاهش میحرکت ندادن قسمت آسیب دیده بدن تورم و 

شود. برای دست نیز از قالب کند. از آتل و نوارپیچی معموالً برای محافظت از محل آسیب دیده استفاده میمی

 گیرند.کنند و در موارد حاد محل آسیب دیده را گچ میاستفاده می

 یخ

رد و خونریزی کاهش یابد )زیرا یخ گردش خون را کند و شود دگذاشتن یخ روی محل آسیب دیده سبب می

 شود.کند( و از ایجاد تورم جلوگیری میها را منقبض میرگ

گیرد و این کار با یک کیسه یخ یا با حوله مرطوب محتوی یخ درمانی معموالً در محل آسیب دیده صورت می

صورتی که یخ را مستقیماً روی محل آسیب دیده قرار شود. در های یخ یا با یک بسته غذایی یخ زده انجام میتکه

توانید یخ درمانی کنید. هنگامی دهید ممکن است پوست را بسوزاند. بعد از جراحت هر چهار ساعت یک بار می

 کند باید کیسه یخ را برداشت.شود یا فرد در آن قسمت آسیب دیده احساس ناراحتی میکه رنگ پوست صورتی می

وز یک حادثه که منجر به جراحت سخت شده است از کیف آب گرم برای کمپرس محل آسیب هرگز بعد از بر

اندازد. شود و بهبود را به تأخیر میدیده استفاده نکنیدگ زیرا سبب ایجاد تورم و خونریزی داخلی و درد بیشتر می

 ها استفاده کنید.هتوانید بعد از چند روز پس از حادثه از کیف آب گرم برای تسکین ناراحتی ماهیچمی

های ناشی از صدمات ورزشی بسیار با ارزش است. های سرد و گرم معطر در درمان جراحتاستفاده از کمپرس

های مزمن هایی که محل آن گرم است از کمپرس سرد استفاده کنید. در مورد جراحتبرای دردهای شدید یا ورم

 های گرم یا ترکیبی از گرم و سرد استفاده کرد.ن از کمپرستوایا مواقعی که چند روز از حادثه گذشته است می

دار را داخل یک ظرف کوچک آب بریزید. سپس یک تکه قطره روغن اسانس 6برای آماده کردن یک کمپرسگ 

که قابلیت جذب زیاد دارد انتخاب کنید و داخل ظرف آب قرار دهید تا به اندازه کافی  -مثل فالنل یا حوله -پارچه

کند. سپس به آرامی آن را بچالنید و روی محل آسیب دیده قرار دهید. با کیسه نایلون دور آن را ببندید آب جذب 

 ساعت یا حتی تمام شب به همین حالت باقی بماند. 2تا از چکه کردن روغن جلوگیری شود و بگذارید حداقل 

 کمپرس

اهش دهد. یک بالشتک )تامپون( را روی بانداژ محکم ممکن است از تورم بعدی جلوگیری کند و خونریزی را ک

 محل آسیب دیده قرار دهید و سپس با نوارهای کشی آن را محکم، البته نه خیلی سفت، ببندید.

 باال نگه داشتن

دهد. در ای کاهش میکند و تورم را به طور قابل مالحظهباال نگه داشتن ناحیه آسیب دیده گردش خون را کم می

سیب دیده باال نگه داشته نشود، نیروی جاذبه زمین تورم و حساسیت و تحریک پذیری صورتی که دست یا پای آ

درجه روی چند کوسن قرار دهید. در  45ای بیشتر از دهد. پای ورم کرده را در زاویهعضو مربوطه را افزایش می

کمک کند. اما اگر از صورتی که از آرنج به پائین دست ورم کند از قالب استفاده کنید تا به گردش جریان خون 

 آرنج به باالی دست ورم کند، بیمار باید دستش را هر از گاهی باالی سرش قرار دهد.
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 های بعدیدرمان

ماساژ معموالً دو تا سه روز بعد از جراحت سخت بسیار مفید است، اما باید بیشتر به صورت حرکات مالیم سطحی 

 بالفاصله ماساژ متوقف شود.صورت گیرد. در صورتی که درد داشته باشد، باید 

شود که از گرمادرمانی یا ترکیبی از درمان گرم و سرد استفاده شود. به پس از جراحت سخت معموالً توصیه می

شود. یاد داشته باشید که فقط سرمادرمانی بعد از بروز حادثه الزم استگ زیرا گرما سبب ایجاد تورم بیشتر می

 راحت شدید، گرمادرمانی را شروع نکنید.ساعت بعد از وقوع ج 48حداقل تا 

ها و تقویت گردش خون بسیار هنگامی که قرمزی پوست کامل از بین رفت، گرما برای آرام کردن تنش ماهیچه

توانید از یک بسته غذای یخ زده و یک کیف آب گرم هم استفاده کنید. بدین ترتیب که ابتدا کیف مفید است. می

ه روی محل آسیب دیده قرار دهید سپس بسته غذایی یخ زده را روی آن قرار دهید. آب گرم را به مدت یک دقیق

این کار را سه تا چهار بار تکرار کنید ولی به یاد داشته باشید که با یک حوله ناحیه آسیب دیده را بپوشانید تا گرما 

 و سرما باعث قرمزی و سوزش پوست نشود.

گرمای آب باید  -توانید یک تشت آب یخ و یک تشت آب گرمشود. میاستفاده از وان گرم و سرد نیز توصیه می

آماده کنید. ناحیه آسیب دیده را به مدت چند دقیقه در تشت آب سرد  -در حدی باشد که بیمار بتواند تحمل کند

یش و سپس داخل آب گرم قرار دهید. این کار را به مدت ده دقیقه انجام دهید. جریان گردش خون و لنف را افزا

 بخشد.ای سرعت میطور قابل مالحظهشود و بهبودی را بهدهد، از درد کاسته میمی

 عطردرمانی و ماساژ
شود. با استفاده دار برای دست یافتن به سالمت جسم، روان و روح استفاده میهای اسانسدر عطردرمانی از روغن

 .توانید اثر درمانی ماساژ را چند برابر کنیداز عطردرمانی می

دار مطرح های اسانسشود، بلکه نحوه ساختن بعضی از روغندر این فصل درباره عطر درمانی کامل بحث نمی

 دار را با عصاره آنها تهیه کرد.های اسانستوان روغننوع گیاه وجود دارد که می 200شود. در واقع بیش از می

 دارهای اسانسمخلوط کردن روغن

نهایت غلیظ است. همیشه هنگام ماساژ آنها را با یک روغن حامل مناسب مخلوط کنید تا دار بیهای اسانسروغن

مثل  -شوددهد یا زخمی ایجاد مینگاه کنید(. در مواقعی که جراحتی رخ می 25تا  19رقیق شود )به صفحات 

 ه باشد استفاده کرد.دار بدون آنکه رقیق شدتوان از چند قطره روغن اسانسمی -بریدگی، سوختگی، یا نیش زنبور

توانید دار برای مخلوط کردن معموالً باید بین یک تا سه درصد باشد. از دستورالعمل زیر میمقدار روغن اسانس

 پیروی کنید:

 قاشق چایخوری 1میلیگرم روغن حامل =  5

 قاشق دسرخوری 1میلیگرم روغن حامل =  10

 قاشق غذاخوری 1میلیگرم روغن حامل =  15

 میلیگرم روغن حامل اضافه کنید. 5دار را به ره روغن اسانسقط 2تا  1
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 میلیگرم روغن حامل اضافه کنید. 10دار را به قطره روغن اسانس 4تا  3

 میلیگرم روغن حامل اضافه کنید. 15دار را به قطره روغن اسانس 5

 میلیگرم روغن حامل اضافه کنید. 20دار را به قطره روغن اسانس 8تا  6

 ساژ کامل بدن به ده تا بیست میلیگرم روغن نیاز است.برای ما

 دارهای اسانسنگهداری روغن

رنگ به های بیداری کردگ زیرا در بطریای تیره رنگ نگههای شیشهدار را باید همیشه در بطریهای اسانسروغن

دار های اسانساست. روغنهایی که به رنگ زرد کهربایی است بهترین رنگ شود. بطریعلت نور دیدن فاسد می

دار را باید همیشه در یک های اسانسفرار است، بنابر این پس از استفاده در بطری را باید بالفاصله بست. روغن

دمای معین نگه داشت. هیچ وقت آنها را در معرض نور مستقیم خورشید یا روی قفسه باالی رادیاتور شوفاژ قرار 

 ندهید.

های زرد کهربایی در یک محل خنک قرار دهید تا دو الی دار خالص را در بطریسانسهای ادر صورتی که روغن

های حاوی اسانس مرکبات عمر بسیار توانید از آن استفاده کنید بدون آنکه فاسد شده باشد. روغنسه سال می

توانید از آن می دار را با روغن حامل رقیق کردید، فقط به مدت شش ماهکوتاهی دارد. هنگامی که روغن اسانس

 استفاده کنید.

 دار آمادههای اسانسابتیاع روغن

دار خالص را خریداری کنید. های اسانسدار بهترین تأثیر را داشته باشد حتماً روغنهای اسانساگر بخواهید روغن

ساختن های ترکیبی و تقلبی خطرناک است و ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشد. برای روغن

دار ارزان قیمت ترکیبات مصنوعی یا الکل اضافه های اسانسدار تقلبی احتمال دارد که به روغنهای اسانسروغن

هایی که قبالً با روغن حامل رقیق دار خالص خریداری کنید، نه روغنکنند. بدین ترتیب سعی کنید روغن اسانس

 شده است.

 دارهای اسانسماساژ با روغن

دار از های بسیار بسیار ریز روغن اسانسدار روش درمانی بسیار مؤثری است. مولکولهای اسانسروغنماساژ با 

شود. عطردرمانی با ماساژ تنها روش درمانی مورد بحث کند و وارد گردش خون و لنف میمنافذ پوست نفوذ می

دست و پا، دوش گرفتن، حمام  ها شامل استنشاق، حمام کردن بدن، حمام کردندر این کتاب است. سایر روش

دار را که امروزه در عطردرمانی بخار، کمپرس کردن، قرقره کردن، و شستن دهان است. من شانزده روغن اسانس

ام. در صورتی که بیماری فرد ماساژ شود انتخاب کردهدر استفاده از آنها و همچنین بر خواص آنها تأکید بسیار می

 از ماساژ با یک پزشک متخصص مشورت کنید. شونده شدید و مقاوم است قبل

 روغن برگاموت-1

 اسم التین: سیتروس برگامیا

 طبع: متعادل
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 خواص اصلی: ضدافسردگی، ضدعفونی کننده، متعادل کننده و سرحال کننده

روغن بسیار با ارزشی است که کیفیت آرامش بخش و سرحال کننده دارد و به همین دلیل برای کاهش استرس، 

 و افسردگی مناسب استگ  اضطراب

 برای عفونت مجرای ادرار، مهبل و خارش و برفک بسیار مناسب استگ

 دهدگاشتهایی عصبی را کاهش میاشتهایی مثل بیبرای دستگاه گوارش بسیار سودمند است و سوءهضم، نفخ و بی

 های دستگاه تنفسی مثل گلودرد، لوزتین و برونشیت بسیار عالی استگبرای عفونت

برای پوست مفید است. برای آکنه و سبوره پوست سر و صورت خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد. ضمناً برای 

 های عفونی مثل آبله مرغان و زونا بسیار مناسب است.بیماری

 اخطارهای ویژه

ه نور پس از استفاده از روغن برگاموت نباید در معرض نور خورشید قرار گیرید زیرا برگاموت حساسیت پوست را ب

 کند.خورشید زیاد می

 روغن بابونه )رومی(:

 اسم التین: انته میس نوبلیس

 طبع : سرد

 بخشخواص اصلی: متعادل کننده، آرام کننده، برطرف کننده قرمزی و تحریک پوست و التیام

ف، ناراحتی روغن بابونه برای نوزادان و افرادی که پوست حساس دارند، مبتالیان به آسم، قولنج، عفونت های مختل

 های پوستی و بدخلقی شدید بسیار مناسب استگ

شود دار دارای عامل آزولن است که هنگام تقطیر تشکیل میبرای رفع التهاب بسیار عالی است زیرا روغن اسانس

و خاصیت ضدالتهابی بسیار زیادی دارد. برای کولیت )التهاب قولون(، گاستریت )التهاب معده(، و درماتیت )التهاب 

 پوست( بسیار مناسب استگ

های ملتهب شده سودمند برای مراقبت از پوست و التیام پوست بسیار حساس و آلرژیک، کورک، سوختگی، و زخم

 است. روغن بابونه برای بهبود اگزما و پوست خشک که خارش دارد نیز مفید است.

اصل، یا سایر اعضای بدن را کاهش ها، مفروغن بابونه به علت دارا بودن خاصیت تسکین دهنده، درد ماهیچه

 دهد و کاهش دهنده دردهایی مثل پشت درد، گوش درد، سردرد، معده درد، و دندان درد استگمی

گذارد و حالتی از آرامش و آسایش در روغن بابونه به علت خاصیت التیام بخشی که دارد بر سیستم عصبی اثر می

ب عمیق خواهد شد و از این جهت بسیار معروف است. )چای بابونه آورد که در نهایت منجر به خوافرد بوجود می

 کندگخوابی بسیار معروف است(. خشم، اضطراب، ترس، و تنش را برطرف میبرای برطرف کردن بی

روغن بابونه معروف است به برطرف کننده اختالالت قاعدگی از قبیل قاعدگی دردناک، یائسگی، خونریزی زیاد 

دهد. دوره عادت کند، درد قاعدگی را کاهش میها توازن ایجاد میل از یائسگی. در هورمونقاعدگی و سندرم قب

 دهدگپذیری را کاهش میکند و خشم و تحریکماهانه را مرتب می
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کند و بدین ترتیب از تعداد های سفید خون را تقویت میبرای تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است. گلبول

 کاهد.ها میعفونتدفعات و شدت 

 اخطارهای ویژه

 هیچ عوارضی ندارد. روغن بابونه رومی روغن بسیار سالمی است.

 روغن سرو

 اسم التین: کارسوس سمپرویرنس

 طبع : سرد

 خواص اصلی: قابض، کم کننده ترشح مایعات و سالمت زا

ریزی پا( و خیس کردن شبانه روغن سرو هنگامی که مایعات بدن زیاد است مثل ادم، عرق ریزی )بخصوص عرق 

 سودمند است.

روغن سرو معروف است به تنظیم کننده دوره عادت ماهانه، برطرف کننده ناراحتی قبل از یائسگی )مثل سندرم 

 پذیری و افسردگی بعد از یائسگی.قبل از یائسگی(، گرگرفتگی، عدم توازن هورمونی، تحریک

 بردگصورت و سلولیت را از بین می کند، پفروغن سرو چربی پوست را متعادل می

های کند. روغن سرو تنشخواص آرام بخشی و سالمت زایی روغن سرو به برطرف شدن غم و اندوه هم کمک می

 دهدگهای ناشی از استرس را کاهش میسیستم عصبی و ناراحتی

هنگامی که در ماساژ از روغن کند. ها از بروز واریس جلوگیری میبه علت دارا بودن خاصیت تنگ کنندگی رگ

 های مالشی را انجام دهید.کنید فقط حرکتسرو استفاده می

 اخطارهای ویژه

 باشد.زا نیست و سمی هم نمیهیچ عوارض جانبی ندارد. روغن سرو تحریک کننده پوست و حساسیت

 روغن اکالیپتوس

 اسم التین: اکالیپتوس گلوبالوس

 طبع : گرم

 ش(، ضدعفونی کننده، خلط آور و محرکخواص اصلی: مسکن )دردک

 خواص اصلی روغن اکالیپتوس و اثرهای آن:

های استنشاق اکالیپتوس برای تمامی اختالالت تنفسی از قبیل آسم، نزله، سرماخوردگی، سرفه، سینوزیت و عفونت

 گلو بسیار عالی استگ

 ی رماتیسمی بسیار مناسب استگای و دردهاهای ماهیچهروغن اکالیپتوس برای تسکین آرتریت، ناراحتی

 روغن اکالیپتوس برای فعال شدن مغز و ایجاد تمرکز بیشتر بسیار مفید استگ

 های عفونی بسیار مؤثر است.ها و بیماریروغن اکالیپتوس برای انواع تب

 اخطارهای ویژه
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د. به عقیده من روغن شود نگهداری نکنیروغن اکالیپتوس را در کنار داروهایی که در هومیوپاتی استفاده می

دار خالص که از مورد دهم از روغن اسانساکالیپتوس برای نوزادان و کودکان مناسب نیست. من ترجیح می

(myrtle) های تنفسی آنان استفاده کنم.ساخته شده برای برطرف کردن ناراحتی 

 روغن کندر

 اسم التین: بوس ولیا ثاریفرا/ کارتریا

 طبع : سرد

 آور، نشاط آور، شاداب کننده، شفابخش و جوان کننده خواص اصلی: خلط

 های روحی و اضطراب از بین برودگشود  ناراحتیروغن کندر اثر التیام بخش و نشاط آور دارد و سبب می

یابند کند و برای آسم و اختالالت دستگاه تنفسی که تحت فشار روحی افزایش میریتم تنفس را آرام و عمیق می

 ت. خصوصاً هنگام مراقبه استفاده از آن بسیار مناسب استگبسیار مؤثر اس

کند و چروک ها را روغن کندر برای مراقبت از پوست بسیار عالی است. پوست خسته و فرسوده و پیر را جوان می

 بخشد.   های داخلی و سطحی پوست را شفا میکند. ضمناً زخمرنگ میاز بین می برد و پوست را خوش

 اخطارهای ویژه: ندارد.   

 وغن شمعدانیر

 اسم التین: پالرگونیوم گراولنز

 طبع : معتدل

 خواص اصلی: ضدافسردگی، متعادل کننده، شفابخش و سرحال کننده

کند و سرحال روغن شمعدانی خصوصاً برای سیستم عصبی بسیار مفید است، اضطراب و افسردگی را برطرف می

 کننده استگ

ها را کاهش کند. مایعات بین بافتاز یائسگی بسیار مؤثر است و در ترشح هورمون توازن ایجادمیبرای سندرم قبل 

 کندگدهد و تنش را کم میمی

 شود سموم مترشحه دفع شودگکند و سبب میسیستم لنفاوی را تقویت می

است. برای پوست  کند برای هر نوع پوستی عالیروغن شمعدانی به علت توازنی که در ترشح سبوم ایجاد می

 محتقن، خشک، ملتهب، چرب، یا ترکیبی از همه آنها و همچنین برای سوختگی، اگزما، تبخال و زخم مفید است.

 اخطارهای ویژه: ندارد.

 روغن گل یاس/ یاسمن

 اسم التین: یاسمینوم افیسینالیس

 طبع : معتدل

، شفابخش و (euphoric)هنده ، سرخوشی د(aphrodisiac)خواص اصلی: مقوی و محرک تمایالت جنسی 

 قوی کننده.

 شود.نامند و اغلب به علت گرانی به صورت تقلبی ساخته میدار(( میهای اسانسروغن گل یاس را ))شاه روغن
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روغن گل یاس برای درمان افسردگی، تقویت حس خوش بینی، ایجاد اعتماد به نفس و سرخوشی بسیار عالی 

 نیز مفید است. تفاوتیاست. برای خونسردی و بی

کند و درد را دهد ایجاد آرامش و آسایش میبرای زایمان بسیار مؤثر است زیرا در حالی که انقباض را افزایش می

بخشد و از ایجاد افسردگی پس از زایمان جلوگیری دهد. پس از زایمان جریان ترشح شیر را بهبود میکاهش می

 کندگمی

کند دهد، سردمزاجی و ناتوانی جنسی را برطرف میاز موقع را کاهش میروغن گل یاس محرک است. انزال پیش 

 دهدگو تعداد اسپرم ها را افزایش می

ها، خصوصاً پوست خشک و حساس بسیار سودمند است. برای برطرف کردن لک روغن گل یاس برای تمام پوست

 و افزایش قدرت کشش پوست نیز مفید است.

 ندارد. اخطارهای ویژه:

 سروکوهیروغن 

 اسم التین: جونیپروس کامونیس

 طبع : معتدل

 خواص اصلی: ضدعفونی کننده، سم زدا، کم کننده مایعات و تصفیه کننده

 خواص اصلی روغن سروکوهی و اثرهای آن

های مجرای ادرار مثل التهاب مثانه مناسب است. برای از بین بردن احتباس روغن سروکوهی برای درمان عفونت

 چنین برای کسانی که در ادرار کردن مشکل دارند بسیار عالی است.مایعات و هم

کند و به زدایی بسیار معروف است و سموم بدن را دفع میروغن سروکوهی به علت خاصیت تصفیه کنندگی و سم

کند. روغن بخشد. بعد از خوردن غذاهای سنگین و چرب مفید است زیرا از چاق شدن جلوگیری میفکر آرامش می

 کندگبسیار مناسبی است برای تخلیه روانی زیرا ذهن را پاک و قوی می

کند روغن سروکوهی برای آرتریت، نقرس و اختالالت رماتیسمی بسیار مؤثر است زیرا ترشح اسید اوریک را کم می

 بردگها را از بین میو اثر سایر سم

های سرسیاه، پوست محتقن و چرب بسیار جوشزدایی دارد برای آکنه، از آنجا که خاصیت تصفیه کنندگی و سم

 مناسب است.

 اخطارهای ویژه ندارد.

روغن سروکوهی هیچ عوارضی نداردگ اما در روغن سروکوهی که از خانواده جونیپروس سابیناست نباید در دوران 

 بارداری استفاده شود.

 روغن اسطوخودوس

 اسم التین: الواندوال افیسینالیس/ ورا/ انگوستیفولیا

 طبع : گرم

 خواص اصلی: برطرف کننده درد، ضدافسردگی، متعادل کننده، شفابخش، جوان کننده و التیام بخش.
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گیرد. دار است که در عطردرمانی مورد استفاده قرار میهای اسانسروغن اسطوخودوس یکی از مشهورترین روغن

 مناسب است. هابوی خوش آن برای هر کسی آشناست. برای درمان بسیاری از ناراحتی

های سیستم عصبی، برطرف کردن افسردگی، اضطراب و بیخوابی بسیار بسیار روغن اسطوخودوس برای ناراحتی

دهد. برای کسی که پذیری را کاهش میکند و خشم، تضاد و تحریکمفید است. تغییرات خلق و خو را متعادل می

 شوکه شده نیز مفید استگ

 های قلبی مفید استگاال، تپش سریع قلب و سایر ناراحتیروغن اسطوخودوس برای فشار خون ب

ها و رگ به رگ شدن بسیار با ارزش هایی از قبیل آرتریت، لمباگو، رماتیسم، کشیدگی ماهیچهبرای رفع بیماری

 استگ

ها، نزله، سرماخوردگی و ها و ویروسروغن اسطوخودوس برای تقویت سیستم ایمنی بدن، برای تمام عفونت

 های گلو بسیار مفید استگیناراحت

اش برای مراقبت از هر نوع پوستی بسیار روغن اسطوخودوس به خاطر خاصیت جوان کنندگی و اثر متعادل کننده

عالی است. برای سوختگی، آفتاب سوختگی، اکنه، کورک، کبودی، پسوریازیس، و هر نوع زخم و جراحتی مفید 

 است.

 اخطارهای ویژه: ندارد.

 ار مالیمی است که برای هر سنی مناسب است.دروغن اسانس

 روغن لیمو

 اسم التین: سیتروس الیمونیوم

 طبع : معتدل

 خواص اصلی: قلیایی، ضدعفونی کننده، تصفیه کننده، حیات بخشنده و محرک

 شودگلیمو برای دستگاه گوارش، بخصوص برای مقابله با ترشح اسید، بسیار توصیهمی

های عفونی مفید است. فشار خون باال کند. به همین دلیل برای تمام بیماریتقویت میلیمو سیستم ایمنی بدن را 

 نمایدگکند و دوران نقاهت را کوتاه میدهد، روحیه را سرزنده و شاداب میرا کاهش می

ی روغن لیمو برای مراقبت از پوست بسیار شناخته شده است. به علت خاصیت تمیزکنندگی لیمو استفاده از آن برا

پوست و موی چرب بسیار مناسب است. ضمناً برای ترک خوردگی و بریدگی، زگیل و زگیل کف پا بسیار مفید 

 استگ

که همراه با روغن سرو استفاده کند. برای واریس )در صورتیمحرک دستگاه گوارش خون است و خون را رقیق می

 لش داده شود.شود( بسیار مناسب استگ ولی هنگام ماساژ فقط باید به آرامی ما

 اخطارهای ویژه

های خیلی حساس پس از استفاده از روغن لیمو در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرید. در مورد پوست

 باید با احتیاط مصرف شود.
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 روغن بهار نارنج

 فالورز -اسم التین: سیتروس اورانیتوم وار آمارا

 طبع : معتدل

 محرک تمایالت جنسی، جوان کننده و آرامبخش.خواص اصلی: ضدافسردگی، مقوی و 

های اعصاب روغن بهارنارنج به علت خاصیت ضدافسردگی و آرامبخشی بسیار زیادی که درد برای تمام ناراحتی

بسیار سودمند است. اضطراب مزمن یا موقت را برطرف می کند، هیستری و شوک را التیام دهد و خواب آور است. 

 ر مناسب استگبرای افراد معتاد بسیا

 روغن بهارنارنج برای قولنج، کلیت )التهاب قولون(، اسهال و سوءهاضمه ناشی از ناراحتی اعصاب بسیار مؤثر استگ

برای کاهش لک صورت مفید است. روغن بهارنارنج به علت سلول سازی، بخصوص در مورد پوست خشک و 

 ها مناسب استگحساس، برای انواع پوست

 مقوی و محرک است و به همین دلیل برای سردمزاجی و ناتوانی جنسی بسیار مفید است.روغن بهارنارنج 

 اخطارهای ویژه: ندارد.

 دار بسیار مالیمی است.روغن اسانس

 روغن نعناع فل لی

  اسم التین: منثاپیپریتا

 طبع : گرم

 خواص اصلی: برطرف کننده درد، خنک کننده، هضم کننده، تسکین دهنده درد و محرک.

نعناع فلفلی بر دستگاه گوارش اثر بسیار زیادی دارد. برای تهوع و استفراغ )سرگیجه و تهوع هنگام مسافرت(، 

 دهدگاسهال و یبوست بسیار مفید است. درد و اسپاسم معده و روده را کاهش می

اشته باشد، خاصیت تسکین دهندگی روغن نعناع فلفلی در سردرد و میگرن، بخصوص اگر به دستگاه گوارش ربط د

 ای، نورالژی )عصب درد( و رماتیسم بسیار مؤثر استگبسیار زیاد است. برای برطرف کردن دردهای ماهیچه

 برای تقویت حافظه، برطرف کردن خستگی فکری و حضور ذهن محرک بسیار مفیدی استگ

و آکنه نیز مفید کند. برای پوست محتقن، چرب روغن نعناع فلفلی پوست آفتاب سوخته و ملتهب را خنک می

 است.

 اخطارهای ویژه:

های بسیار حساس با احتیاط این در کنار داروهای هومیوپاتی اجتناب کنید. برای پوست از نگهداری این روغن

دهد، باید توانید آن را رقیقتر کنید. از آنجا که جریان شیر را هنگام شیردهی کاهش میروغن را مصرف کنید، می

 دوران اجتناب شود. برای ماساژ کودکان و نوزادان از این روغن نباید استفاده شود.از مصرف آن در این 

 روغن گل سرخ

 اسم الیتن: رزاسنتیفولیال داماسینا

 معتدلطبع : 
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 خواص اصلی: ضدافسردگی، مقوی و محرک تمایالت جنسی و جوان کننده.

کند. افسردگی، محبت را در دل زنده میبوی بسیار خوش گل سرخ اثر طوالنی بر احساسات دارد و حس عشق و 

 برد.می اندوه، حسادت، رنجش، شوک و تنش را از بین

ها روغن بسیار با ارزشی است و با تنظیم کردن عادت ماهانه، پاک کردن رحم و سالم نمودن آن بسیاری برای خانم

ی مفید است. برای ناتوانی جنسی، برد. برای سندرم قبل از یائسگی و یائسگهای زنان را از بین میاز ناراحتی

 شود.های جنسی توصیه میسردمزاجی و سایر ناراحتی

ها های خشک و حساس بسیار عالی است پارگی مویرگخصوصاً پوست -هاروغن گل سرخ برای تمام انواع پوست

 دهد.را نیز کاهش می

 اخطارهای ویژه: ندارد.

توان از آن استفاده و به قدری مالیم است که در مورد کودکان نیز میها بسیار مفید است استفاده از آن برای خانم

 کرد.

 روغن اکلیل کوهی

 اسم التین: رزمارینوس افیسینالیس

 طبع : معتدل

 ها، سرحال کننده و محرک.زدا، کم کننده مایعات بین بافتخواص اصلی: برطرف کننده درد، سم

دهد اکلیل کوهی نیروبخش بسیار با ارزشی است. روغن اکلیل هنگامی که عضوی توانایی خود را از دست می

 های بدن، حافظه، مو، حس بویایی و امثالهم بسیار مناسب استگها، اندامکوهی برای نیرو دادن به ماهیچه

ای و مفاصل مسکن بسیار خوبی است. برای آرتریت، نقرس، روغن اکلیل کوهی برای برطرف کردن دردهای ماهیچه

 شودگها بسیار توصیه میسفتی و فرسودگی ماهیچه رماتیسم،

اکلیل کوهی آسوده کننده فکر و کاهش دهنده خستگی فکری استگ به همین دلیل ذهن را فعال و سرزنده 

 کندگمی

های دستگاه گوارش که سم زدایی در آنها ضرورت دارد مثل یبوست، نفخ، و احتقان برای تعداد زیادی از ناراحتی

 .استکبد سودمند 

 برای مبارزه با احتباس آب و احتقان لنفاوی مفید است. برای برطرف کردن سلولیت و چاقی بسیار مؤثر استگ

 شود.روغن اکلیل کوهی برای مو و پوست سر بسیار مفید است. سبب رشد موها و از بین رفتن شوره سر می

 اخطارهای ویژه:

 ید از آن زیاد استفاده کنند.زنان باردار یا کسانی که مبتال به صرع هستند نبا

 روغن صندل

 اسم التین: سانتالوم آلبوم

 طبع : گرم

 خواص اصلی: ضدعفونی کننده، مقوی و محرک تمایالت جنسی، شفابخش، آرامش بخش و سرحال کننده.
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ای بر سیستم عصبی دارد و از این جهت صندل به علت از بین بردن تدریجی اضطراب و تنش اثر متعادل کننده

 آوردگسیار شناخته شده است. صندل احساس آرامش و صلح را در فرد به وجود میب

برد و از هر نوع ترشح مهبل های مجرای ادراری بسیار مفید است زیرا التهاب مثانه را از بین میصندل برای عفونت

 کندگجلوگیری می

 های جنسی مثل ناتوانی و سردمزاجی بسیار مفید استگبرای ناراحتی

آبی پوست بسیار مورد های پوستی خصوصاً خشکی، شکنندگی، و بیروغن صندل برای برطرف کردن ناراحتی

گیرد. پس از اصالح صورت استفاده از آن هنگامی که با یک روغن حامل مخلوط شود بسیار عالی استفاده قرار می

 است.

 اخطارهای ویژه: ندارد.

 روغن درختچه چای

 آلترنیفولیااسم التین: ماللوکا 

 طبع : معتدل

 و محرک. خواص اصلی: ضدعفونی کننده، قارچ کش، ضدعفونت

روغن درختچه چای خاصیت ضدباکتری، ضد قارچ و ضد ویروس دارد. محرک بسیار قوی سیستم ایمنی بدن است 

عی که عفونت ای موجود باشد. برای مواقو از این جهت شناخته شده است و به عنوان کمک اولیه باید در هر خانه

مثل انسفالومیلیت همراه با  -های ویروسیهایی که پس از ابتال به سندرمدهد، برای ناراحتیبه طور مکرر رخ می

آید بسیار مفید است. برای التهاب مثانه، برفک مهبل و خارش واژن یا مقعد بسیار پیش می -ایدرد ماهیچه

 سودمند است.

های پوستی از قبیل آکنه، کچلی پا، کورک، کفگیرک، آبله مرغان، بریدگی تیروغن درختچه چای برای تمامی ناراح

 شود.و زخم، تبخال، زگیل کف پا و زگیل استفاده می

 های پایهبتیاع روغنا

های حامل از نظر قیمت متنوع هستند. به عنوان مثال قیمت روغن گل پامچال چهار برابر قیمت روغن بادام روغن

 شیرین است.

های حامل گیاهی که به روش ))سرد فشرده شده(( تهیه شده است ابتیاع نمایید. روغن باشد همواره روغنیادتان 

آید و دارای بیشترین ویتامین و مواد معدنی دست نخورده دارای کیفیت باالستگ زیرا از اولین فشردن بدست می

وی آن عملیاتی از قبیل حرارت دادن یا است. پس از آنکه روغن پایه برای اولین بار فشرده شد ممکن است بر ر

اعمال ترکیبی مثل از بین بردن رنگ و بو انجام گیرد که سبب کاهش ویتامین و مواد معدنی آن خواهد شد. 

های پایه که به روش ))سرد فشرده شده(( تهیه شده است معموالً رنگ و بوی طبیعی خاص خود را بهترین روغن

 دارا هستند.
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 ینروغن بادام شیر

های ها بویژه پوستها و مواد معدنی مختلف و اسیدهای چرب است و برای تمامی پوستاین روغن حاوی ویتامین

توان به عنوان اند بسیار خوب است. این روغن را میهایی که خیلی زود پیر شدهخشک، حساس و ملتهب یا پوست

های معروف است و اغلب قسمت اعظم ترکیبات وغنیک روغن حامل پایه استفاده کرد. روغن بادام شیرین یکی از ر

دهد. روغن بادام شیرین تقریباً بدون بو و رنگ آن زرد کم رنگ است. صنایع لوازم روغن ماساژ را تشکیل می

 کرد.کنند و ژوزفین همسر ناپلئون بناپارت نیز از آن استفاده میآرایشی از این روغن خیلی استفاده می

ر کنار دستتان قرار دهید تا به راحتی بتوانید به آن دسترسی یابید. هرگز مقدار زیادی همیشه ظرف روغن را د

گردد و هم ماساژشونده به خاطر روغنی و روغن به کار نبرید زیرا مانع بوجود آمدن تماس الزم دست شما می

ق چایخوری روغن چسبنده بودن پوستش احساس ناراحتی خواهد کرد. حتی برای ماساژ تمام بدن فقط چند قاش

 کافی خواهد بود. روغن را قبل از شروع ماساژ گرم کنید.

میلیگرم( روغن را بر روی  2هرگز روغن را مستقیماً روی بدن ماساژشونده نریزید. نصف قاشق چایخوری )حدود 

شود. کف یک دست خود بریزید و بعد کف هر دو دست خود را روی هم مالش دهید تا روغن قبل از استفاده گرم 

در صورتی که به روغن بیشتری نیاز داشتید، با یکی از دستهایتان آن را بردارید و با دست دیگر خود ماساژ را 

زند و احساس ناامنی در همچنان ادامه دهیدگ زیرا قطع تماس دست ماساژدهنده حالت تداوم ماساژ را به هم می

 کند.ماساژشونده ایجاد می

 اخطارهای ویژه: ندارد.

 شود.های اولیه استفاده میروغن درختچه چای اغلب به صورت خالص برای کمکاز 

 های اسانس دار را قبل از استفاده برای ماساژ، همیشه رقیق کنید.به یاد داشته باشید که روغن
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 فصل ه تم

 
 در ماساژ موضعی و عمومی اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن

 انواع حرکات ماساژ

 افلوراژ )مالش با کف دست( -1

 پتریساژ )مشت و مال یا ورز دادن( -2

 فریکشن )مالش با انگشتان( -3

 پرکاشن )ضربه و بادکش( -4

 لزراندن و تکان دادن -5

 های ماساژروش

ها کتهای ماساژ تنوع فراوانی وجود دارد، ولی بیشتر این حرتواند بسیار آسان باشدگ زیرا اگر چه در حرکتماساژ می

های اصلی قادر شود. با یاری گرفتن از این حرکتهای دست است که در زیر توضیح داده میصرفاً تغییر حالت

توانید ر و کسب اعتماد به نفس بیشتر، خود میتبهر کامل ماساژ دهید. با خواهید بود سرتاسر بدن را به طو

استفاده شده است که نشان دهنده موقعیت سر  Cهای جدیدی ابداع کنید. در بعضی از تصاویر از عالمت حرکت

 ماساژ شونده است.

 ها )افلوراژ(ماساژ با کف دست

 دستورالعمل

توان توان در تمام نواحی بدن انجام داد. این روش را میهای اصلی ماساژ است که میافلوراژ یا مالش یکی از روش

های دیگر استفاده کرد و ضمناً برای تسهیل تغییر وشهم در شروع و هم در اتمام ماساژ، قبل یا بعد از سایر ر

تواند روغن ماساژ را در شروع کار به سرتاسر توان آن را به کار برد. در روش افلوراژ ماساژدهنده میحرکت نیز می

خورد و روی بدن ماساژ شونده بمالد. در این روش کف هر دو دست ماساژ دهنده روی سطح پوست سر می

کند. تا آنجا که ممکن است تمام کف دست و انگشتان باید با بدن ماساژ شونده در بدن حرکت میهای برجستگی

تماس باشد و ماساژ شونده در طول ماساژ حرکتی مداوم، متناسب و یکنواخت را حس کند. فشار دست در مالش 

گردد فشار ع حرکت بر میاز پائین به سمت باال کمی بیشتر است و هنگامی که دست به سمت پائین به نقطه شرو

 .شود و مانند تماس پر با بدن خواهد بود کمتر می

های جهشی و نامنظم اجتناب نماید. فشار دست، ماساژ دهنده باید با ریتمی یکنواخت کار کند و همواره از حرکت

ن چشمان خود را تواتواند سطحی باشد هم عمقی. هنگام انجام حرکت افلوراژ میبا توجه به میزان نیاز، هم می

های مختلف را با فشارهای مختلف ماساژ توانید قسمتبست تا حساسیت و حس لمس افزایش یابد. ضمناً می
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دهید. هنگامی که محل ماساژ منطقه کوچکی از بدن )مثل صورت( باشد از سطح گوشتالود انگشتان و شست 

 استفاده کنید.

 فواید روش افلوراژ یا مالش

روش افلوراژ به ماساژ شونده احساس آسایش و آرامش پس از ماساژ  با 

دهد. به محض اینکه دستان ماساژ دهنده با بدن ماساژ شونده دست می

شود. افلوراژ در ای پر از اعتماد برقرار میمأنوس شد، بین آنها رابطه

صورتی که به آهستگی انجام داده شود اثر آرامش بخش دارد و خصوصاً 

بسیار مفید است. استرس و کشیدگی عضالت را بر برای تسکین اعصاب 

توانید از حرکت مالش ریزد. میشود و الگوی بیخوابی به هم میکند، سردردهای ناشی از تنش محو میطرف می

سریع برای سرزنده کردن، سرحال نمون و تحریک سیستم مرکزی اعصاب استفاده کنید. به محض مالش بدن 

یابد و بدین ترتیب به حذف شود و ترشحات لنف افزایش مییان گردش خون بهتر میشوند، جرها گرم میماهیچه

شود و سیمایی سالم و شاداب بوجود شود. با روش مالش پوست بهتر میمواد زاید و ترکیبات سمی بدن کمک می

 آید.می

 خطاهایی که نباید رخ دهد

تماس سبب از بین رفتن اعتماد و آرامش ماساژ تماس دست خود را با بدن ماساژ شونده قطع نکنید )قطع این 

 شود(.شونده می

های سریع و نامنظم و ناگهانی بپرهیزید دستانتان را شل و با حرکت نرم ماساژ را شروع کنید و از انجام دادن حرکت

م های ماساژ باید نرم، یکنواخت و دارای ریتشود(. حرکتهای نامنظم سبب به هم ریختگی اعصاب می)حرکت

 باشد.

هنگام کار از تمام کف دستتان استفاده کنید نه فقط از نوک انگشتانتان )بدین ترتیب قسمت بیشتری را مالش 

توانید فقط از انگشتان استفاده دهید میهای کوچکتر بدن مثل صورت را ماساژ میخواهید داد(. زمانی که قسمت

 کنیدگ

ورت گیرد )حرکت مالش همیشه باید از پائین به سمت قلب، هیچ گونه فشاری در مالش به سمت پائین نباید ص

توان این حرکت را دایره وار)دایره وار به این معنی که حرکت یا باالی رانها، بازوها، و پشت انجام شود(. ضمناً می

به شود و دایره به سمت مرکز پیش رود(، یا به صورت گریز از مرکز )حرکت دورانی که از مرکز دایره شروع می

 شود( انجام داد.تدریج از مرکز دور می

 به خاطر بسپارید:

 در صورتی که در اجرای حرکتی شک دارید، حرکت مالش را انجام دهید. 

 بدانید که همه عاشق این حرکت هستند.

 پتریساژ

 آورید نه خود پوست را.اطمینان حاصل کنید که نسوج زیر پوست را به حرکت در می
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 )پتریساژ(مشت و مال دادن 

 دستورالعمل

های چنگ ای از حرکتشود به معنی مشت و مال و ورز دادن استگ و مجموعهاین روش که پتریساز نامیده می

گیرد. اگر شما در خمیر گرفتن مهارت داشته باشید به سرعت در این زدن، چالندن، فشردن و غلتاندن را در بر می

 حرکت منجر خواهید شد.

توانید ها کار کنید میسازد عمیقاً روی ماهیچهتی قدرتی و زورمند است که شما را قادر میاین روش ماساژ حرک

این روش را در تمام نواحی بدن، به جز صورت به کار برید ولی در نواحی گوشتالود مثل باسن و ران مؤثرتر است. 

اساژ دهید، بگذارید و ماهیچه خواهید مهایتان را روی قسمتی که میدر اولین حالت یعنی چنگ زدن، کف دست

)نه پوست( مورد نظر را با یک یا هر دو دست به چنگ در آورید و سپس تا آنجا که ممکن است آن را از استخوان 

 بکنید.

 توانید به آرامی فشار دهید.هنگامی که ماهیچه را به چنگ آوردید می

توانید ماهیچه را به دو طرف لوله . حاال میفشردن ماهیچه برای برطرف کردن گرفتگی ماهیچه بسیار مفید است

تان تواند آن را به طرف شستتواند ماهیچه را به طرف انگشتانتان و انگشتانتان نیز میکنید. انگشت شست شما می

شود لوله کند. چالندن نیز نوعی چنگ زدن است. این نوع چنگ زدن با چرخش همراه است. ماهیچه چنگ زده می

شود. تصور کنید که یک حوله را و بعد از یک طرف به داخل و از طرف دیگر به بیرون چالنده میآید و بدست می

 دهد(.نگاه کنید. روش پتریساژ روی ران را نشان می 3-3چالنید )به شکل می

 

 

 

 

 

 

 

 فواید پتریساژ یا ورز دادن

شوند و های لنفاوی پر و خالی میرگها، سیاهرگ و این روش فواید زیادی دارد. با چالندن و ول کردن ماهیچه

ای متوجه قرمزی و گرمی شدید دستپاچه افتد. بنابراین هرگاه در ناحیهمقدار زیادی خون در عضالت به جریان می

نشویدگ زیرا این حالت به دلیل سرریز شدن خون به نواحی یاد شده است و نشان دهنده آن است که شما ماساژ 

رساند ها میافتد مواد غذایی تازه را به ماهیچهاید. خونی که بدین ترتیب به جریان میم دادهرا به درستی و مؤثر انجا

برد. روش پتریساژ روش بسیار ها و نسوج تحتانی انباشته شده است با خود میو هرگونه سمومی را که در ماهیچه

کند و از سفتی عضالت که ممکن می ها و باسن کمک شایانیخوبی است زیرا به از بین رفتن چربی رانها، شانه

 دهد.ها را تسکین میکند و گرفتگی ماهیچههای ورزشی رخ دهد جلوگیری میاست بعد از تمرین
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 خطاهایی که نباید رخ دهد

 هاگکنید نه صرفاً انگشتان و شستاطمینان حاصل کنید که از کلیه نواحی دست استفاده می

دهد. ضمناً در صورتی که پوست را بگیرید حالت نیشگون گرفتن رخ میماهیچه را چنگ بزنید نه پوست را، 

 انگشتان دستتان را روی پوست ماساژ شونده نلغزانید.

 های دست )فریکشن(ماساژ با انگشت

 دستورالعمل

شود )گرچه ممکن است از نوک فریکشن روشی از ماساژ است که در آن از قسمت گوشتالود شست استفاده می

ها ها نیز استفاده شود(. در این روش با استفاده از قسمت گوشتالود شستحل بند انگشتان، یا حتی آرنجانگشتان، م

شود. برای این کار درست مقابل قسمتی بایستید که ها انجام میوار و کوچک روی استخوانهایی دایرهحرکت

ها کمک بگیرید. بدن انسان ترین بافتعمیق خواهید ماساژ دهید و از وزن بدنتان برای نفوذ و تاثیر مستقیم برمی

آن طور که شما ممکن است تصور کنید ظریف و شکننده نیست. این ماساژ در صورتی که در دو طرف ستون 

های شما درد نگیرد این حرکت ماساژ را ای دارد .اگر با رسیدن به نواحی گردن شستفقرات انجام شود اثر ویژه

 را کنید.اید به درستی اجنتوانسته

 

 

 

 

 

 

 فواید روش فریکشن

هایی که بر اثر تنش و فشارهای روزمره زندگی در ها یا گرفتگیاین روش برای در هم شکستن و باز نمودن گره

 کند.شود بسیار مفید است و هرگونه سم مترشحه را نیز برطرف میبدن ایجاد می

برد و بنابراین برای رفع چاقی بسیار مؤثر است. این روش ماساژ با انگشتان )فریکشن( الیه های چربی را تحلیل می

کند و برای های کامالً بهبود یافته اجرا شود چسبندگی نسوج را برطرف میماساژ در صورتی که در نواحی زخم

شود. با این روش از طریق افزایش های استخوانی مانند استخوان کشکک زانو نیز استفاده میماساژ اطراف برآمدگی

طور مرتب با افزایش سرریز خون به نواحی مورد نیاز توان حرارت بدن را افزایش داد و بههای سلولی میعالیتف

 موجبات تسکین درد آن نواحی را فراهم کرد.

 خطاهایی که نباید رخ دهد

نسبت هایتان را بر نسوج بیشتر کنید تا سطح تحمل درد نیز به های دستسعی کنید به تدریج شدت فشار شست

 افزایش یابد. یک ناحیه را بیش از حد ماساژ ندهید زیرا ممکن است به درد و جراحت منجر شودگ

 سعی کنید اصالً قوز نکیند )در غیر این صورت خود شما بعد از کارتان بالفاصله به ماساژ نیاز خواهید داشت(.
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 های ضربی )پرکاشن(ماساژ با حرکت

 دستورالعمل

گیرد که با هر دو دست پی در های سبک و سریع را در بر میکاشن( یک سری ضربههای ضربی )پرروش حرکت

های ضربی است که گرچه در های )) بادکش(( و ))ساطوری(( دو حرکت اصلی حرکتشود. حرکتپی انجام می

ری دارد. دار بزرگ مثل رانها تاثیر بیشتبسیاری از مناطق بدن قابل اجراست ولی در نواحی گوشتالود و ماهیچه

ای را های ضربهای و کوبیدنی. هنگامی که حرکتهای مالیم، کاراتههای ضربی عبارت است از ضربهسایر حرکت

ها. در حقیقت آرنج و شانه باید ثابت باقی ها و شانههایتان بیشتر فعال باشد نه آرنجدهید باید مچ دستانجام می

دهند که کامالً اشتباه است و ا را با فعالیت آرنج و شانه انجام میهها این گونه حرکتبماند. بسیاری از مبتدی

 کند.شود و برای ماساژ دهنده نیز خستگی و ناتوانی ایجاد میهای ضربی میاثر شدن حرکتمنجر به بی

کنند. بعضی اوقات این در حرکت بادکش انگشتان دست با چسبیدن به یکدیگر در کف دست ایجاد گودی می

نامند .در حرکت بادکش با کف گود شده دستتان پی در پی به بدن ماساژ شونده ))دست زدن(( نیز میحرکت را 

دارید خأل از شود و وقتی که دستتان را بر میضربه بزنید. هنگامی که دستتان روی سطح بدن است خأل ایجاد می

های دست دقت کنید تا صدای ضربهرود. ها شبیه صدای پای اسبی است که یورتمه میرود. صدای ضربهبین می

 شما هم بدین گونه به گوش آید.

 

 

 

 

 

 

 3-4شکل 

 

شود. ها دیده میای است که اکثراً با آن آشنا هستندگ زیرا حرکتی است که اغلب در فیلمحرکت ساطوری ضربه

گیرد)لبه داخلی  -ها انجام میاین حرکت با لبه دست

باالی بدن ماساژ  در هایتان را روبروی هم ها(. دستدست

باال باشد . با یک  هایتان باید رو به شونده نگه دارید، شست

باال و پائین ببرید و  هایتان را ریتم خاص و پی در پی دست

اساساً در پایان کار  به بدن فرد ضربه بزنید. این حرکت را 

هوشیار کند. واضح  ماساژ به کار برید تا ماساژ شونده را 

کسی را در حالت  صد داشته باشید است در صورتی که ق

نباید حرکت  کامالً راحت و آسوده نگه دارید، دیگر 
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توانید ساطوری را انجام دهید. در صورتی که در انجام دادن این حرکت مهارت و اعتماد به نفس الزم را ندارید می

 اید، تمرین کنید.ابتدا روی بالش یا کوسن که روی پای خود قرار داده

 

ای شبیه حرکت ساطوری است و اغلب به نام حرکت ساطوری انگشتان، معروف است برای اجرای تهحرکت کارا

های خود را به خوبی شل کنید و فقط قسمت انگشتان کوچک دست خود را در تماس با بدن ماساژ این حرکت مچ

 ساطوری است.تر از حرکت تر و آرامای سبکشونده قرار دهید )نه تمام لبه دست را(. حرکت کاراته

ها به آرامی گره شوند که مشتهایتان در حالی اجرا میهایی هستند که با بسته بودن دستکوبیدن و زدن حرکت

شود، در حالی که در کوبیدن از ها اجرا میاند. زدن فقط یا قسمت بیرونی )کناره انگشت کوچک( مشتخورده

 شود.قسمت گوشتالود کف دست استفاده می

 های ضربیفواید حرکت

ها )افلوراژ( است. ماساژ با روش های ضربی )پرکاشن( درست خالف اثر ماساژ با کف دستاثر ماساژ با حرکت

بخشد. شود خون به سطح پوست بیاید گردش خون را بهبود میهای ضربی محرک است و چون موجب میحرکت

های باال و ست. حرکت بادکش برای قسمتاین روش ماساژ برای ورزشکاران قبل از مسابقه بینهایت سودمند ا

 کند.شود و به دفع اخالط سینه کمک میها میمیانی پشت بسیار مفید است و سبب شل شدن بلغم شش

ها با ارزش است بلکه به علت تحریک و منقبض های ضربی نه تنها از نظر فراهم کردن هماهنگی ماهیچهحرکت

ها بسیار ود. این روش ضمناً برای کاهش چربی بدن و سستی ماهیچهشها موجب تقویت آنها میساختن ماهیچه

تر در نواحی شکم حرکات دودی روده دهند. ضربات آهستهمفید است و اغلب رانها و باسن را با این روش ماساژ می

 کند.هایی نظیر یبوست کمک میدهد و بنابراین به رفع بیماریرا افزایش می

 خطاهایی که نباید رخ دهد

دهید. در این حرکت کف دستتان باید حتماً گود اطمینان حاصل کنید که حرکت بادکش را صحیح انجام می

باشدگ در غیر این صورت به محض زدن ضربه صدایی شنیده خواهد شد که شیبه صدای سیلی است و دردناک 

 خواهد بودگ

شود حرکت منقبض نکنیدگ زیرا سبب می کنید انگشتان دستهایتان را سفت وزمانی که حرکت ساطوری را اجرا می

 های کاراته حس شودگبه صورت ضربه

های خود شود. آرنجها از ناحیه مچ اجرا میهایتان را آرام و شل نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که حرکتدست

 شویدگمیهایتان استفاده کنید خیلی زود خسته ها و شانهرا به پهلویتان بچسبانیدگ زیرا اگر از آرنج

 زند.های استخوانی زده شودگ زیرا به آنها صدمه میها نباید روی قسمتاین ضربه

 ها.ها متمرکز کنید نه روی خود ضربهسعی کنید توجه خود را روی ریتم ضربه
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 ماساژ با لرزندان و تکان دادن

 دستورالعمل

شود. تکان دادن یک حرکت ها اجرا مینگشتها یا الرزندان ایجاد یک حرکت ارتعاشی در نسوج است که با دست

 شود.تر است که با قدرت و شدت بیشتری انجام میوسیع

خواهید ماساژ دهید، هایتان را روی قسمتی از بدن یا عضوی بگذارید که میبرای اجرای حرکت لرزاندن کف دست

امی و نرمی اجرا شود که ))لرزاندن(( تواند به آرتمام نواحی آن ماهیچه را به سرعت بلرزانید. این حرکت هم می

توان فقط با استفاده از سر گویند. حرکت لرزندان آرام را میگویند و هم با شدت و قدرت که ))تکان دادن(( میمی

 های عصبی نیز اجرا کرد.انگشتان در مسیر رشته

 های لرزاندن و تکان دادنفواید حرکت

-کننده است. لرزاندن اعصاب برای تقویت و ابقاء عملکرد اعصاب ماهیچههای تحریک لرزاندن و تکان دادن حرکت

ها بخصوص در مواردی بخشد. این حرکتدارد و عمل تغذیه آنها را بهبود میهایی مفید است که اعصاب را نگه می

 که فلج یا کاهش قدرت اعصاب وجود دارد بسیار سودمند است. 

توان این حرکت کم اجرا کرد تا به هضم و جذب غذا کمک کند. ضمناً میتوان در ناحیه شحرکت تکان دادن را می

 را برای افزایش هماهنگی روده و رفع یبوست به کار برد.

های دستگاه تنفسی مثل آسم مفید های لرزاندن و تکان دادن در نواحی قفسه سینه برای رفع ناراحتیحرکت

 شود.نواحی استفاده می های ضربی نیز برای ایناست. بعضی اوقات از حرکت

 انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن 

 ماساژ پشت ساق پا و فواید ماساژ ساق پا

های پاشنه بلند پوشیده ماساژ ساق پا دارای فواید بسیاری استگ بویژه اگر تمام روز را در محل کار ایستاده یا کفش

کند ها کمک میبخشد و به جلوگیری از گشاد شدن سیاهرگمیباشید، ماساژ ساق پا گردش خون را در پاها بهبود 

های لنفی قرار دارد( و همچنین و برای سیستم لنفاوی نیز بسیار عالی است. ممکن است پشت زانوها )جایی که گره

ه ران های پا متورم شده باشد. ما همیشه ماساژ ساق پا را از پائین به باال، به سمت غدد لنفاوی در کشالاطراف مچ

های قسمت تحتانی پشت دهیم تا مایع آن کاهش یابد. ماساژ پشت ساق پا اغلب به برطرف شدن ناراحتیانجام می

های باالی ران معموالً با دردهای قسمت تحتانی پشت ارتباط دارد. ماساژ ساق پا هم کند. سفتی ماهیچهکمک می

 ها مفید است.برای جلوگیری از سفت شدن ماهیچه های ورزشیهای ورزشی و هم بعد از تمرینقبل از تمرین

 اما هرگز

شود وارد هایی که پوست فرد نازک است و یا بسرعت کبود میهای واریسی یا روی محلفشار زیاد روی سیاهرگ

 نکنیدگ

 به نواحی ظریف و لطیف پشت زانوها )فضای رکبی( فشار زیاد وارد نکنید.

 د.روی نواحی ملتهب و متورم کار نکنی

 های عفونی خیلی کار نکنید.روی نواحی مبتال به بیماری
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 نقاطی را که مبتال به ترومبوفلبیت است، ماساژ ندهید.

 دستور ماساژ

 کنار پاهای ماساژ شونده قرار گیرید.

 ماساژ ساق پا با روش افلوراژ )مالش( -1

تمام پا را مالش دهیدگ ولی به پشت با قالب کردن دست روی ساق پا و با کف دست و وارد کردن بیشترین فشار 

روی ساق پای ماساژ شونده طوری قرار دهید که یک دست  7هایتان را به شکل زانوها فشاری وارد نکنید .دست

هایتان را گود کنید تا بتوانید حرکت بادکش را انجام دهید. فقط هنگام جلوی دست دیگر قرار گیرد. یا کف دست

هایتان را از هم جدا کنید ت را زیاد کنید. به محض اینکه به باالی رانها رسیدید دستماساژ به سمت باال فشار دس

ها سر بخورند بدون آنکه هیچ فشاری وارد شده باشد. هنگام ماساژ و بگذارید به آرامی از دو طرف پاها به سمت مچ

ونده احساس ناراحتی نکند. روش به سمت باال بتدریج فشار دست هایتان را بیشتر کنیدگ ولی تا جایی که ماساژ ش

که مالش دادن را برای کسانی که عصبی هستند و به آرمیدن نیاز دارند با مالیمت و آهسته اجرا کنید. در صورتی

 نیاز به تحریک باشد حرکت مالش را به تندی انجام دهید )مثالً قبل از هر نوع فعالیت ورزشی(.

 

 

 

 

 

                  

 پا افلوراژ ساق -2

 های ساق پا را یکنواخت و موزون مالش دهید و از مالش فضای رکبی پشت زانو اجتناب کنید.فقط ماهیچه

 شکستن ماهیچه دوقلو ساق پا -3

تان استفاده کنید. آنها را از پاشنه پا شروع و از هر دو انگشت شست

طوری قرار دهید که هر کدام سر یک ماهیچه دوقلوی ساق پا را 

واژه نامه توضیحی مراجعه کنید(. فشار وارده را تا زیر پشت بگیرد )به 

هایتان را به نرمی زانو ادامه دهید و در آنجا رها کنید و سپس دست

های به سمت پائین تا مچ پا سر دهید. بدون آنکه فشاری وارد کنید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید و رشته

  ها را زیر انگشتانتان حس کنیدماهیچه

 هاورز دادن ماهیچه -4

ها سمومی را که در نسوج کنار ساق پا ماساژ شونده بایستید و سپس حرکت ورز دادن را انجام دهید. این حرکت

شود غذای تازه به عضالت کند و افزایش میزان خون در این ناحیه سبب میتحتانی انباشته شده است، آزاد می

 کند.دن در صورتی که مرتب انجام شود از گرفتگی عضالت جلوگیری میبرسد. حرکت افلوراژ )مالش( و ورز دا
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 گرفتن و فشار دادن -1ورز دادن شماره 

های ساق پا قرار دهید و آنها را بگیرید و فشار دهید و به آرامی رها کنید. دقت کنید هر دو دست را روی ماهیچه

که فقط از انگشتان دست و شست خود استفاده که از تمام سطح دو دست خود استفاده کنید. زیرا در صورتی 

 کنید ماساژ شونده احساس ناخوشایندی خواهد کرد.

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچاندن -3گرفتن و لوله کردن ورز دادن شماره  -2ورز دادن شماره 

ها ماهیچه را به داخل و به دو طرف لوله کنید. با استفاده از شست عضالت ساق پا را مجدداً بگیرید، فشار دهید

تان لوله کنید کف دو دست خود انگشتانتان لوله کنید و سپس با استفاده از انگشتانتان ماهیچه را به طرف شست

و لوله کنید را روی ساق پا قرار دهید و با دو دست ماهیچه را در خالف جهت یکدیگر بگیرید، فشار دهید، بچالنید 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 حرکت تکمیل کننده ماساژ قسمت پائین پا -5
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ای( آزاد شد، با حرکت مالش دور هرگونه سمی را که در جهت غده لنفاوی واقع در کشاله ران )غدد لنفاوی کشاله

 کنید.

 هاافلوراژ )مالش( ران -6

دهید فشار دستتان ثابت باشدگ ولی مالش میها ها را مالش دهید و هنگامی که به سمت باالی رانسرتاسر ران

 هنگام برگشت هیچ فشاری وارد نیاورید.

 هاورز دادن ران -7

های رانها برای ها را بگیرید، لوله کنید و به پیچانید. ماساژ مرتب ماهیچههای داخلی، میانی، و بیرونی رانماهیچه

ارزش است و در صورتی که با یک رژیم غذایی مناسب ها بسیار با از بین بردن چربی ذخیره شده در اطراف ران

 تواند به برطرف شدن سلولیت کمک کند.همراه شود می

 

 

 

 

 

 

 

 حرکت های ضربی )پرکاشن( -8

ها حرکت های بادکش و ساطوری را در سراسر پا، به استثنای فضای رکبی )پشت زانو(، انجام دهید. این حرکت

دهد. برای آنکه ماساژ اثر بیشتری داشته باشد ها را افزایش میهماهنگی ماهیچهکند و تر میگردش خون را سریع

 ها کمک کند.های کوبیدن و کاراته را نیز انجام دهید تا به کاهش رسوبات چربی در رانتوانید حرکتمی

 حرکت تکمیل کننده -9

مت پائین پا بدون آنکه فشاری وارد برای تکمیل ماساژ پشت ساق پا تمام پا را مالش دهید و هنگام برگشت به س

هایتان را به حالت سر حرکت دهید. بتدریج فشار دست را در هر حرکت مالش کم کنید و گودی کف کنید دست

 هایتان را با دور پاشنه پا حلقه کنید و استراحت دهید تا نشانگر پایان ماساژ پشت پا باشد.دست

 ام دهید.ها را با ساق پای دیگر نیز انجهمین حرکت

 ماساژ جلوی پا

یک بالش زیر زانوان ماساژ شونده قرار دهید تا از فشار وارده بر قسمت پائین پشت کاسته شود. کار پاهای ماساژ 

 شونده قرار گیرید.

 مالش ساق پا -1

دست خود ها مالش دهید و به یاد داشته باشید که روی زانو فشار کمتری وارد کنید. ساق پا را از مچ تا باالی ران

هایتان را روی مچ پا طوری قرار دهید که یک دست باالی دست دیگر باشد را دور پا قالب کنید و گودی کف دست
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هایتان را از یکدیگر جدا کنید و از دو طرف ها برسید. در آنجا دستو به همین ترتیب ماساژ دهید تا به باالی ران

 پاها به آرامی به سمت پائین سر بدهید.

 ها را مالش دهیدران -2

هایتان تمام ران را یکنواخت مالش دهید و به یاد داشته باشید که هنگام مالش به سمت باالی ران فشار دست

های چهار سر قوی و ماهیچه بیشتر شود و موقع برگشت به سمت پائین به نرمی پر باشد. بدانید که روی ماهیچه

اهیچه راست داخلی در داخل ران و ماهیچه نیام پهن در قسمت های نزدیک کننده و مخیاطه روی ران و ماهیچه

 بیرونی ران کار می کنید.

 ورز دادن ران -3

ها جمع شده عضالت داخلی، میانی و بیرونی ران را بگیرید، لوله کنید و بچالنید تا سمومی که در اعماق ماهیچه

 است به سطح بیاید و ذخیره چربی از بین برود.

  مالش دادن ران -4

 ران را مالش دهید تا سموم باقی مانده هم از بین برود.

 کشکک -5

 های دایره مانند و کوچک )فریکشن( ماساژ دهید .اطراف کشکک زانو را با حرکت

 قسمت پائین پا را مالش دهید -6

اید مالش را از مچ هایتان که دور مچ پا حلقه کردهبا گودی کف دست

نید در مالش این قسمت که به سمت زانو شروع کنید. سعی ک

هایتان از آنچه که در مالش ران استخوانی و حساس است فشار دست

 دادید کمتر باشد.انجام می

 مشت و مال دادن )پتریساژ( قسمت پائین پا -7

امتداد ماهیچه جلویی ساق پا را با مالیمت از طرف بیرون بگیرید و مشت و مال دهید. در صورتی که ماساژ شونده 

 خود را از پشت به عقب بکشد این ماهیچه به راحتی قابل دیدن است. پای

 پا را مالش دهید -8

 تمام پا را مالش دهید.

 ورز دادن  -9

های استخوانی های ورز دادن را روی قسمتفقط ران را با حرکت بادکش و ساطوری ماساژ دهید. هرگز حرکت

 پائین پا انجام ندهید.

 حرکت تکمیل کننده -10

 تمام پا را مالش دهید و به تدریج در هر حرکت فشار دست را کم کنید.

 ها را با پای دیگر نیز انجام دهید.تمام این حرکت

 ماساژ پا: فواید ماساژ پا
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پاهایمان باید سنگینی کل بدن را تحمل کند و برای دفع هر نوع پیچش یا لغزشی آماده باشد. به همین دلیل 

پایان یک روز پر دردسر بسیار خسته و فرسوده شود. ماساژ پا بسیار عالی است و برای جای تعجب نیست که در 

کند و آرمیدن و جان گرفتن و تازه شدن تمام بدن ضروری است. ماساژ پا به خالص شدن از درد و رنج کمک می

را پاهایمان اغلب سرد کند )زیشود. ماساژ مرتب پا به بهبود گردش خون کمک شایانی مینرم و انعطاف پذیرتر می

 نماید.های کف پا جلوگیری میها از سموم از گرفتگی ماهیچهاست( و با تمیز کردن ماهیچه

 اما هرگز

شود وارد نکنید )مثالً هایی که پوست نازک است و به سرعت کبود میها واریسی یا محلفشار زیاد روی سیاهرگ

 پوست فرد مبتال به دیابت(.

 هایی که دردناک است ماساژ ندهید.های تازه یا محلاز زخم روی نسج سفید ناشی

زگیل کف پا )در فصل  -مثل کچلی پا -های عفونی مبتالست مستقیماً ماساژ ندهیدروی قسمتی که به بیماری

 ها آورده شده است(.های الزم برای این قبیل بیماریهفتم درمان

 هید.روی میخچه یا تاول که دردناک است محکم ماساژ ند

 سازد.ها را غیرممکن میروغن ماساژ را به مقدار خیلی زیاد به کار نبرید زیرا انجام بعضی از حرکت

 مالش پا -1

باال، اطراف و کف پا را با حرکت یکنواخت هر دو دست کامالً مالش دهید. از محل اتصال انگشتان پا شروع کنید 

حرکت لغزیدن ماساژ دهید و سپس به حالت سر خوردن به سمت  های مچ را باو به باال پا برسید. اطراف استخوان

 پائین پا بر گردید.

 ماساژ کف پا با حرکت فریکشن -2

با یک دست پاشنه پا را بگیرید و تمام کف پا را با انگشتان دست ماساژ دهید. از زیر انگشت شست پا شروع کنید 

های کف فریکشن را همچنان برای سایر قسمت و به سمت بیرون در جهت انگشت کوچک پا پیش بروید. حرکت

 پا در جهت خطوط افقی انجام دهید تا تمام کف پا ماساژ داده شود.
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 مالش -3

 پا را مالش دهید.

 ماساژ انگشتان پا با حرکت فریکشن  -4

مفاصل انگشتان پا را از باال و از زیر پا حرکت فریکشن ماساژ دهید تا 

 نرم شود.

 انگشتان پا -5

یک دست پاشنه پا را بگیرید و با دست دیگر انگشتان پا را بکشید با 

 و بچرخانید.

 مالش  -6

 پا را مالش دهید.

 مچ -7

با استفاده از هر دو شست اطراف مفصل مچ را با حرکت فریکشن 

 ماساژ دهید.

 های مخصوص مچحرکت -8

با یک دست پا را بگیرید و با دست دیگر به آرامی و یکنواخت آن را 

ه عقب فشار دهید و بعد بکشید. هم اکنون پا را به سمت داخل و ب

سپس به سمت خارج فشار دهید و مچ پا را در جهت و خالف جهت 

 گردش عقربه ساعت بچرخانید.

 لرزاندن -9

کف دو دست خود را در دو طرف پا قرار دهید و بعد به نوبت و بسرعت 

دست خود را حرکت دهید. این کار را 

 دهید که پا به لرزش بیفتد.طوری انجام 

 

 

 

 حرکت تکمیل کننده -10

 پا را به آرامی مالش دهید و برای کامل کردن ماساژ پا، آن را بین دو دست خود بگیرید و به آرامی فشار دهید.

 ها را با پای دیگر نیز انجام دهید.این حرکت

 ماساژ پشت:

 فواید ماساژ پشت
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ید بسیار زیادی نصیبش خواهد شد. تعجب خواهید کرد وقتی بفهمید با هر کسی در هر سنی از ماساژ پشت فوا

های جسمی، شود. وضعیت بدنی نامناسب، فشارهای روانی، ناراحتیها کشف میماساژ پشت تعداد زیادی از گره

به علت موقعیت شغلی مدت طوالنی در یک وضعیت بدنی بودن )مثل باغبانی(، ورزش خیلی زیاد، مطالعه بیش 

 دهند.های پشت را افزایش میاندازه، یا شیوه نامناسب زندگی تماماً بعضی از عواملی هستند که ناراحتیاز 

ها با ماساژ برطرف شوند که بسیاری از این ناراحتیبیشتر مردم گاهی اوقات در زندگی دچار ناراحتی پشت می

د به پزشک متخصص مراجعه کرد. ممکن شود. معهذا، در صورتی که پشت درد شدید و مداوم است حتماً بایمی

 ها ضروری باشد.است ردیف کردن مهره

 اما هرگز

 های عفونی پوست است کار نکنید.روی قسمتی که مبتال به بیماری

 روی نسج سفید ناشی از زخم تازه را ماساژ ندهید.

 روی نواحی ملتهب یا متورم کار نکنید.

 مستقیماً ماساژ ندهید.های فریکشن روی ستون فقرات را با حرکت

 شود با فشار زیاد ماساژ ندهید.هایی را که پوست آنها نازک است یا به آسانی کبود میقسمت

 حتماً با پزشک مشورت کنید. -ها ماساژ ندهیدها و ضرب دیدگیروی برآمدگی

 ماساژ پشت

اش و در صورت لزوم یک بالش انهماساژ شونده باید دمر دراز بکشد، یک بالش زیر پاهایش، یک بالش زیر سر و ش

زیر شکمش قرار گیرد. ماساژ شونده در این حالت بسیار راحت خواهد بودگ زیرا تمام عضالت بدنش در حالت کامالً 

 آسوده قرار خواهد گرفت.

ند توادر صورتی که ماساژ شونده باردار باشد یا مبتال به بیماری خاصی باشد که دمر خوابیدن برایش مضر باشد می

به پهلو دراز بکشد . بازوان ماساژ شونده باید در دو طرف پهلوهایش قرار گیرد تا از روی تخت ماساژ آویزان شود. 

اش را روی تواند پیشانیسر باید روی یک طرف صورت قرار گیرد ولی در صورتی که این حالت دردناک باشد، می

پوشانده شود و حوله را باید در لبه لباس زیر ماساژ هایش تکیه دهد. قسمت پائین بدن باید با یک حوله دست

 شونده فرو کرد.

 مالش تمام پشت -1

در کنار ماساژ شونده بایستید و مالش را شروع کنید. یک دست خود را سمت راست و دست دیگر را سمت چپ 

ز پائین پشت ها به سمت سر است حرکت مالش را استون فقرات قرار دهید و در حالی که تمام انگشتان دست

هایتان به باالی پشت رسید آنها را پخش کنید )باسن( شروع کنید و به سمت گردن پیش روید. هنگامی که دست

هایتان را کم کنید ها ببرید . حرکت مالش را کامل کنید و هنگام برگشت به نقطه اول فشار دستو به سمت شانه

بار تکرار کنید تا بتوانید ریتم خاصی برای خود پیدا کنید و و به حالت سر خوردن برگردید. این حرکت را چندین 

های شما عادت کند و ضمناً به آرامش و آسایش برسد. چشمان خود را ببندید تا ماساژ شونده هم به دست

 هایتان را بیشتر کنید.هایتان را بیشتر کنید و با هر حرکت فشار دستحساسیت دست
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 مالش افقی تمام پشت -2

هایتان کف دستهایتان را در دو طرف ستون فقرات )نه روی آن( قرار دهید. دقت کنید که قسمت باالی کف دست

روبروی هم قرار گیرد. شروع حرکت دست در مالش افقی پشت از ستون فقرات به سمت پهلوهاست .این حرکت 

 ادامه دهید و تمام پشت را به تدریج مالش دهید.را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ستون فقراتماساژ ماهیچه -3

انگشتان شست خود را در فرورفتگی قابل تشخیص انتهای ستون فقرات قرار دهید و همزمان با انجام دادن حرکت 

کت فریکشن را مستقیماً روی های ستون فقرات را ماساژ دهید. حرها( ماهیچهفریکشن )ماساژ با انگشتان دست

ستون فقرات انجام ندهید. با حفظ فاصله بین انگشتان شست و ستون فقرات حرکت فریکشن را ادامه دهید تا به 

دهید تان حرکت دایره مانند را از داخل به سمت بیرون انجام میها برسید. هنگامی که با انگشتان شستباالی شانه

ها نفوذ کند. در ها و برآمدگیخت، محکم و آهسته باشد تا بتواند در داخل تمام گرهباید فشار انگشتان شما یکنوا

صورتی که این حرکت را به ترتیبی که گفته شد انجام دهید، هنگامی که به ناحیه گردن برسید انگشتان شست 

ده را فقط لمس هایتان پشت ماساژشونشما درد خواهد گرفت. هنگام برگشت به جای اول بگذارید انگشتان دست

های ستون فقرات را چندین بار به ترتیبی که گفته شد توانید ماهیچهکند و این لمس کردن به نرمی پر باشد. می

 ای شدید برای از بین بردن آن حرکت فریکشن را روی گره انجام دهید.ماساژ دهید. وقتی که متوجه گره
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 فقراتسر خوردن انگشتان شست روی عضالت ستون  -4

های انتهای ستون فقرات قرار دهید و به سمت باال به طرف گردن به طور های خود را در فرورفتگیانگشتان شست

مستقیم با فشاری محکم و یکنواخت سر بدهیدگ و هنگام برگشت فشار دست را کم کنید. برای از بین بردن سموم 

 توانید این حرکت را چندین بار تکرار کنید.می

 های ستون فقراتیدن ماهیچهاتوکش -5

از باسن شروع کنید. با استفاده از حرکتی شبیه اتو کردن با هر دو دست و حتی بازو یک طرف پشت و شانه را 

 ماساژ دهید و بعد به سمت پائین برگردید .این حرکت را هیچ وقت مستقیماً روی ستون فقرات انجام ندهید.

 

 

 

دیگر پشت نیز انجام  این حرکت اتو کشیدن را با سمت 

کردید ارتباط خود را با  دهید. هنگامی که یک طرف را تمام 

بالفاصله طرف دیگر را  بدن ماساژ شونده قطع نکنید. 

 شروع کنید.

 مالش افقی عضالت سرین -6

 مرحله دوم را تکرار کنید ولی فقط روی باسن و ناحیه کمری کار کنید.

 ماساژ سیتغ خاصره -7

های قابل تشخیص انتهای ستون فقرات قرار دهید و با استفاده از حرکت را در فرورفتگیانگشتان شست خود 

 فریکشن به صورت دایره مانند عمیقاً قسمت سیتغ خاصره را ماساژ دهید .
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 ماساژ دایره مانند باسن -8

نید. با استفاده از کف یک دست خود را روی استخوان خاجی قرار دهید و کف دست دیگرتان را روی آن بخوابا

تمام دست خود با حرکت دایره مانند باسن سمت راست را ماساژ دهید و به استخوان خاجی برگردید. سپس باسن 

 چپ را به همین ترتیب ماساژ دهید و به استخوان خاجی باز گردید. این حرکت را چندین بار انجام دهید.

 ماساژ ناحیه کمر و باسن -9

بایستید و با استفاده از حرکت ورز دادن باسن و قسمت پائین پشت را ماساژ دهید. روی  خالف جهت ماساژ شونده

 های باسن را به پایان برسانید.ها بیشتر کار کنید و با فشار دادن، لوله کردن و چالندن ماساژ ماهیچهماهیچه

 طرف دیگر باسن را نیز به همین ترتیب ماساژ دهید.

 مشت و مال دادن -10

توانید با مشت دستتان که شل اده از حرکت بادکش و ساطوری ناحیه باسن را ماساژ دهید. ضمناً میبا استف

اید و با استفاده از حرکت کاراته و کوبیدن این ناحیه را ماساژ دهید. دقت کنید که مناطقی را که گوشتالود کرده

 کند.فتن ذخیره چربی کمک مینیست با حرکت کوبیدن و کاراته ماساژ ندهید. این حرکت به از بین ر

 مالش -11

تمام پشت را مالش دهید و به یاد داشته باشید که هنگام حرکت به سمت باالی پشت، فشار دستتان محکم و 

 یکنواخت باشد ولی هنگام بازگشت به سمت پائین حالتی تماس گونه به نرمی پر داشته باشد.

 ماساژ دایره مانند شانه -12

های دایره مانند بزرگ، روی دست دیگر بخوابانید و با تمام دستتان، با استفاده از حرکتکف یک دست خود را 

روی شانه و اطراف آن را طوری مالش دهید که گرم و شل شودگ زیرا در این ناحیه به علت فشارهای روحی و 

 کاری )به عنوان مثال نشستن پشت میز به مدت طوالنی( همیشه سفتی و گرفتگی وجود دارد.

 ماساژ کتف -13

ماساژ شونده باید دستش را روی پشت قرار دهد تا دیدن کناره شانه برایتان آسانتر شود. در صورتی که قرار دادن 

هایش را کنار پهلوهایش قرار دهد. با استفاده تواند دستدست روی پشت برای ماساژ شونده ناراحت کننده است می

هایی حس ها یا برآمدگیو کناره آن را ماساژ دهید. در صورتی که گره از حرکت فریکشن دایره مانند تمام شانه
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کردید سعی کنید با حرکت فریکشن دایره مانند آنها را برطرف کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که ماساژ 

 کند.شونده هنگام ماساژ احساس ناراحتی نمی

 ماساژ دهید. 13و  12شانه دیگر را هم طبق مراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامشت و مال شانه -14

های کنار آن را به طور ای و ماهیچههای ذوزنقههای باالی شانه را بطور موزون مشت و مال دهیدگ ماهیچهماهیچه

 متناوب بگیرید، فشار دهید و بچالنید . 

 تخلیه سموم ناحیه شانه -15

مالش باال و پائین کتف را ماساژ دهید و به تدریج به برای آنکه سموم آزاد شده تخلیه شود با استفاده از حرکت 

 های لنفاوی بغلی واقع در زیربغل بروید.سمت گره

 ماساژ گردن -16

اش قرار دهد تا بدین ترتیب گردنش کشیدگی الزم را پیدا کند. هایش را زیر پیشانیاز ماساژ شونده بخواهید دست

لوله کنید و زیر پیشانی قرار دهید. کف هر دو دست خود را روی  توانید برای راحتی بیشتر یک حوله کوچک رامی
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های گردن را بگیرید و گردن ماساژ شونده طوری قرار دهید که قالب پستی و بلندی گردنش شود. سپس ماهیچه

نگ کنید نه فقط از انگشتاهایتان استفاده میبه آرامی و نرمی فشار دهید. اطمینان حاصل نمائید که از تمام دست

کند که ناراحت کننده است. گردن جای بسیار ظریفی است که نیاز زیرا در فرد احساس گرفتن نیشگون ایجاد می

های گردن اغلب منجر به مراقبت زیاد دارد. این ناحیه را باید مرتب ماساژ داد زیرا تنش و سفتی و گرفتگی ماهیچه

 شود.به سردرد، میگرن و حتی سرگیجه می

 مالش -17

 پشت را مالش دهید. تمام

 مالش پر مانند پشت -18

ها دو طرف ستون فقرات را به نرمی مالش دهید و این های نرم و راحت و فقط با استفاده از انگشتان دستبا دست

 حرکت نرم و پر مانند را که باید هنگام برگشت به سمت پائین انجام شود چندین بار تکرار کنید.

 حرکت تکمیل کننده -19

هایتان را پائین بسرانید و برای چند لحظه هر جا که پشت را با حوله بپوشانید و به نرمی و آرامی بسیار دست تمام

 الزم دانستید استراحت دهید.

 ماساژ بازو و دست: فواید ماساژ بازو و دست

استفاده است. بنابراین های روزمره زندگی، کار یا حتی در مواقع فراغت دائماً مورد ها و بازوهایمان در فعالیتدست

 تواند به مقدار بسیار زیادی موجب تسکین آنها شود.آور نیست که در معرض صدمات بسیار است. ماساژ میتعجب

 اما هرگز...

 های تازه را ماساژ ندهیدگروی بریدگی

 روی نواحی ملتهب مثل مفاصل متورم را مستقیماً ماساژ ندهیدگ

 ازه را مستقیماً ماساژ ندهیدگهای تروی نسج سفید ناشی از زخم

 های عفونی پوست را ماساژ ندهیدگروی نواحی مبتال به بیماری

 شود فشار زیاد وارد نکنیدگهایی که پوست نازک دارد یا به آسانی کبود میروی قسمت

 روی نواحی ظریف و لطیف داخل مفصل آرنج یا حفره آرنجی را فشار زیاد وارد نکنید.

 ماساژ بازو و دست

 مالش بازو -1

کنار ماساژ شونده در حالتی قرار گیرید که بتوانید تمام بازو از مچ تا شانه را مالش دهید. این حرکت را به دو روش 

توانید انجام دهید .دست خود را با دقت تمام زیر دست ماساژ شونده قرار دهید و سپس آن را مالش دهید )در می

 استفاده کنید(گ توانید از یک بالش همصورت نیاز می

 توانید با یک دست خود با ماساژ شونده ))دست بدهید(( و با دست دیگر بازوی وی را مالش دهید.می
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 ماساژ شانه -2

برای شل کردن و تحرک مفصل شانه از حرکت دایره مانند فریکشن استفاده کنید و به آرامی محدوده جلو، پشت 

 .و باالی مفصل شانه را ماساژ دهید

 ماساژ باالی بازوان -3

دست ماساژشونده را خم کنید و ساعد را کنار بدن طوری قرار دهید که روی ناحیه باالی شکم ماساژ شونده قرار 

گیرد و به آن تکیه داشته باشد. عضالت دو سر و سه سر باالی دست را بگیرید و محکم و موزون لوله کنید و 

 بچالنید .

 

 

 

 

 

 

 

 ماساژ آرنج -4

ها از نگه داشتن دست اطراف مفصل آرنج را با حرکت فریکشن دایره مانند ماساژ دهید تا درد و سفتی ماهیچهبا 

 بین برود. در صورتی که هر گونه حساسیتی وجود داشته باشد، فشار دست را در حرکت دایره مانند کم کنید.

 مالش بازو -5

 به طرف غدد لنفاوی بغلی، واقع در زیر بغل سوق دهید.با مالش سراسر بازو هرگونه سمی را که آزاد شده است 

 مالش ساعد -6

در حالی که قسمت باالی دست ماساژ شونده به سمت پائین است و بازو باال نگه داشته شده از مچ تا آرنج را محکم 

 مالش دهید .
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 ماساژ مفصل مچ -7

 حرکت فریکشن ماساژ دهید. های مچ را باهایتان استخوانبا استفاده از شست دست

 به حرکت در آوردن مچ -8

ها یکی باشد( قرار دهید و مچ را به انگشتان خود را در داخل انگشتان ماساژ شونده )در صورتی که اندازه دست

های ساعت بچرخانید. این آرامی، نرمی، و با دقت به جلو، عقب و به دو طرف خم کنید و در جهت و خالف عقربه

 ین بسیار خوبی برای عضالت تاکننده و بازکننده مچ است.حرکت تمر

 ماساژ دست -9

با انگشتان شست خود کف و پشت دست ماساژ شونده را با حرکت فریکشن ماساژ دهید. این ماساژ موجب شل 

 شود.شدن عضالت کف دست می

 به حرکت در آوردن انگشتان -10

تنهایی و به آرامی بکشید و فشار دهید. با انگشت شست و  بند انگشتان دست، هر انگشت را به 14برای ماساژ 

اشاره دستتان با حرکت فریکشن بکشید و فشار دهید. با انگشت شست و اشاره دستتان با حرکت فریکشن بندهای 

انگشتان دست ماساژ شونده را ماساژ دهید. هر بند انگشت را تا و باز کنید. به خاطر داشته باشید که انگشت دو 

های و سایر انگشتان هر کدام سه بند دارد. هر انگشت را به تنهایی در جهت و خالف جهت گردش عقربهبند 

 ساعت بچرخانید.

 مالش بازو -11

تمام بازو را با فشار مالش دهید و مثل همیشه تا باالی بازوان به طرف قلب و غدد لنفاوی زیر بغل پیش روید. به 

 دستتان را کم کنید تا در نهایت به صورت سریدن باشد. آرامی بر گردید و با هر حرکت فشار

 حرکت تکمیل کننده -12

 در آخرین حرکت، دست ماساژشونده را بین کف دو دست خود بگیرید و به نرمی فشار دهید.
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 دست دیگر را نیز به همین ترتیب ماساژ دهید.

 ماساژ شکم

کنید به شکم فشار زمانی که آنها را منقبض می دهد.چهار جفت ماهیچه جداره محکم داخلی شکم را تشکیل می

ها همچنین شود. این ماهیچهوارد شده و بدین ترتیب به تخلیه شکم، تولد نوزاد، بازدم اجباری و غیره کمک می

کشد و انحنای در وضعیت ظاهری بدن نیز نقش مهمی به عهده داردگ زیرا قسمت جلوی لگن را به سمت باال می

ها قدرت کشیدگی خود را از آید که این ماهیچهکند. در صورتی شکم جلو میت را صاف میکمتری ستون فقرا

 دست بدهند.

دهید در حقیقت شود. به یاد داشته باشید وقتی که شکم را ماساژ میدر ماساژ بدن، شکم معموالً نادیده گرفته می

 شود قابل مالحظه است.حاصل می کنید. فوایدی که از ماساژ شکمها و احشاء بدن کار میروی ماهیچه

 فواید ماساژ شکم 

با ماساژ شکم یبوست، نفخ و گاز معده ممکن است برطرف شود. در صورتی که ناراحتی مزمن باشد الزم است 

 رژیم غذایی خاص و تغییر آداب غذایی در دستور کار قرار گیردگ

نماید، ماساژ از ایجاد شروع به بهبودی میبعد از عمل جراحی)مثل سزارین یا آپاندیس(زمانی که زخم نسوج 

 کندگشود، جلوگیری میچسبندگی و جمع شدن نسوج که به بد شکلی آنها منجر می

رخ دهد و در  -تر از حد معمول قرار گیردهنگامی که محتوای شکم پائین -که پائین افتادگی احشاءدر صورتی

، ماساژ همراه با تمرینات ورزشی بسیار مؤثر خواهد بود. های شکم هنوز کشیدگی الزم وجود داشته باشدماهیچه

های داخلی ممکن است در های جدار خارجی شکم بازسازی شود، اندامهر گاه به کمک ماساژ کشیدگی ماهیچه

حالت طبیعی قرار گیردگ پائین افتادگی احشاء ممکن است به علت جراحی شکم، وضعیت بدنی غلطگ یا نگهداری 

 ها پس از زایمان رخ دهد.ا کشیدگی ناکافی ماهیچهنامناسب شکم ی

 اما هرگز

های تازه را ماساژ ندهید تا به طور کامل بهبود یابد و ضمناً دکتر اجازه داده باشد. روی نسج سفید ناشی از زخم

 )پس از بهبودی ماساژ برای جلوگیری از چسبندگی بسیار عالی است(گ

 ملتهب است )التهاب معده، آپاندیست، التهاب قولون(، ماساژ ندهیدگقسمتی از شکم را که اندام داخلی آن 

 شکم پر از غذا را تا یک ساعت ماساژ ندهید.

 فشار زیادی روی شکم باردار وارد نکنید.گ

 در چند روز اول قاعدگی روی شکم که ممکن است دردناک باشد فشار زیادی وارد نکنید.

در حال صحبت کردن یا خندیدن است ماساژ ندهیدگ زیرا سفت شدن اطراف شکم ماساژ شونده را تا زمانی که 

 کند.گهای شکم ماساژ را غیرممکن میماهیچه

 شکم را هنگامی که مثانه پر است ماساژ ندهید )به ماساژ شونده پیشنهاد کنید قبل از شروع ماساژ به توالت برود(.

 ماساژ شکم

 مالش دایره مانند شکم )با دو دست( -1
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توانید در جهت مناسب قولون ماساژ را شروع ر طرف راست ماساژ شونده قرار بگیریدگ زیرا در این حالت میحتماً د

کنید. هر دو دست خود را روی ناف ماساژ شونده قرار دهیدگ طوری که یک دست روی دست دیگر قرار گیرد. 

تدریج اندازه دایره را بزرگتر کنید های ساعت به صورت دایره وار شروع کنید. به مالش را در جهت گردش عقربه

تا جایی که تمام شکم را در بر گیرد. ابتدا به نرمی فشار دهید ولی به محض آنکه ماساژ شونده به آرامش بیشتری 

 دست یافت، به مقدار فشار بیفزائید.

 مالش دایره مانند شکم )با یک دست( -2 

 های ساعت شکم را مالش دهید.د در جهت گردش عقربهبا یک دست به دنبال دست دیگر و با حرکت دایره مانن

 ماساژ قولون -3 

برای ماساژ قولون از سمت راست پائین شکم شروع کنید. با سطح صاف سه انگشت وسط یک دست و با استفاده 

های ساعت ماساژ دهید . وار کوچک اطراف قولون را در جهت گردش عقربههای دایرهاز روش فریکشن با حرکت

شود و به سمت قولون باالرو، به طرف انحنای کبدی در امتداد قولون ماساژ قولون از قسمت روده کور شروع می

یابد و سپس به طرف انحنای طحالی، به سمت پائین به طرف قولون پائین رو و در نهایت قولون عرضی ادامه می

کم بدون هیچ فشاری بلغزایند و به نقطه شروع گیرد. دست خود را از روی شمانند( انجام می Sسیگموئید )قولون 

 بروید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 مالش دایره مانند شکم )با دو دست( -4

های ساعت مالش دایره مانند شکم را با نرمی و با استفاده از یک دست به دنبال دست دیگر در جهت گردش عقربه

 تکرار کنید.

 ک طرف(تخلیه شکم )از ی -5

با استفاده از هر دو دست، یک دست روی دست دیگر، ماساژ شکم را به سمت زیر شکم ادامه دهید و سپس 

دستتان را به طرف باال بکشید و دوباره به سمت مثانه برگردید. این حرکت را روی سمت دیگر شکم نیز انجام 

 دهید.

 تخلیه شکم )با دو دست( -6

هایتان در وسط زیر شکم به یکدیگر برسند. همزمان انجام دهید که انگشتان دستماساژ را از دو طرف شکم طوری 

 هر دو دست خود را به سمت باال بکشید و دوباره به سمت مثانه بر گردید .
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 ماساژ شکم با حرکت ضربی -7

یگاه را به همین ترتیب ناحیه کمر و تهیگاه طرف مقابل خود را بگیرید، لوله کنید و بچالنید. سمت دیگر کمر و ته

 ماساژ دهید.

 مالش دایره وار شکم -8

 تمام شکم را با یک دست به دنبال دست دیگر مالش دهید.

 مشت و مال شکم -9

با استفاده از حرکت بادکش و ساطوری ناحیه کمر و تهیگاه را ماساژ دهید تا سبب افزایش کشیدگی هماهنگی 

 بشکند. های چربی در همها شود و ذخیرهماهیچه

 لرزندان لگن -10

های خود را در دو طرف لگن ماساژ شونده قرار دهید و به آرامی و نرمی آن را بلرزانید. این حرکت ناحیه کف دست

 رساند.کند و تمام بدن را به حالت آرمیدگی میلگن را شل می

 حرکت تکمیل کننده -11

های ساعت مالش دهید. به تدریج فشار دست هبا یک دست به دنبال دست دیگر شکم را در جهت گردش عقرب

 خود را کم و در نهایت روی ناف متوقف کنید.

 ماساژ سینه و گردن

 فواید ماساژ سینه و گردن

کند. در صورتی که تحت فشار روحی باشیم قفسه سینه قادر ناحیه سینه نقشی حیاتی در فرایند تنفس ایفا می

منبسط شود. گرفتگی شدید در قفسه سینه حتی ممکن است منجر به نخواهد بود هنگام دم و بازدم منقبض و 

های اضطراب آور شود که فرد ممکن است هایی از قبیل حمله قلبی، تنفس عمیق و طوالنی، و سایر حالتبیماری

تر تر و یکنواختسازد بتوانیم عمیقاشتباهی فکر کند دچار حمله قلبی شده است. ماساژ ناحیه سینه ما را قادر می

های عاطفی گاهی اوقات عرصه کند. ناراحتینفس بکشیم و همچنین به خروج سموم و بلغم از ریه کمک می

گویند: کند که نفس کشیدن به راحتی میسر نیست. در این گونه مواقع اغلب میزندگی را بر ما چنان تنگ می

ها که تا گردن در ما انباشته شده، راحتیشود این ناماساژ سینه سبب می«. ات نگه ندار، بیرون بریزدر سینه»

 بیرون بریزد.
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های پذیری است. انقباض و سفتی ماهیچهناحیه گردن در مقابل فشارهای روحی و جسمی و تنش مستعد آسیب

 ها روشی بسیار عالی است.ها و ناراحتیگردن عامل تسریع کننده سردردهاست. ماساژ برای تسکین این تنش

 اما هرگز

 حی لطیف و ظریف سینه و گردن زیاد فشار وارد نکنیدگروی نوا

 نواحی حساس و ملتهب را ماساژ ندهیدگ

 های عفونی پوست را ماساژ ندهیدگناحیه مبتال به بیماری

 های جدید را ماساژ ندهیدگهای باز و شکستگیهای تازه، زخمبه طور مستقیم روی نسج سفید ناشی از زخم

 ندهید. هر نوع برآمدگی باید توسط پزشک معاینه شود.ها را ماساژ روی برآمدگی

 ماساژ سینه و گردن

 مالش سینه -1

های ترقوه قرار دهید. هایتان را در مرکز سینه درست زیر استخوانباالی سر ماساژ شونده بایستید و دست

لش دهید .وقتی که به هایتان به آرامی به طرف داخل به سمت زیر بغل ماانگشتانتان را شل کنید و با پشت دست

هایتان ماساژ را ادامه دهید و لنف را به سمت غدد لنفاوی هایتان را برگردانید و با کف دستشانه ها رسیدید دست

بغلی که در زیر بغل واقع شده هدایت کنید. بدون هیچ فشاری به نقطه شروع برگردید و چندین بار این حرکت را 

 تکرار کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 سینه با روش فریکشنماساژ  -2

ها روش ماساژ را از مرکز سینه ماساژ شونده زیر استخوان ترقوه، شروع کنید و با استفاده از انگشتان و شست

 ها کار کنید.ها بروید و روی نواحی جلوی شانههای دایره مانند انجام دهید و به طرف شانهفریکشن را با حرکت

 ماساژ سینه با روش پتریساژ -3

ها نواحی گوشتالود جلوی زیر بغل ماساژ شونده را بگیرید، فشار دهید و بچالنید. با هر دو دست کدام از دست با هر

هایتان را به سمت دیگر بدن بلغزایند و به همین ترتیب قسمت مقابل را روی یک طرف کار کنید و سپس دست

های اضافی سینه کمک رد و به رها شدن تنشگذاای اثر میهای سینهها بر روی ماهیچهماساژ دهید. این حرکت

 کند.می
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 هاهای سینه و شانهکشیدن ماهیچه -4

هایش را به جلو به سمت پاهایش های ماساژ شونده قرار دهید و به آرامی شانههایتان را روی شانهگودی کف دست

 فشار دهید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید.

ها قرار دهید و با بازوان کشیده هایتان را جلوی شانهید و این بار گودی کف دستهایتان را تغییر دهمحل دست

 ها را به عقب به سمت پائین فشار دهید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید.شانه

 رها ساختن گردن -5

را شروع کنید  دو دست خود را زیر گردن طوری قرار دهید که نوک انگشتانتان با هم تماس پیدا کند، سپس ماساژ

 هایتان را به سمت باال به طرف خود بکشید.و به آرامی دست

 ماساژ اطراف گردن -6

سر ماساژ شونده را به یک طرف برگردانید. یک دست را روی پیشانی قرار دهید و با دست دیگر از ناحیه گوش به 

 به همین ترتیب ماساژ دهید.ها را مالش دهید. طرف دیگر گردن را نیز سمت پائین گردن و تا سر شانه

 ماساژ کاسه سر -7

اید، با انگشتان هر دو دست خود زیر کاسه سر را حس کنیدگ در حالی که سر ماساژ شونده را مستقیم نگه داشته

 های دایره مانند آن قسمت را ماساژ دهید.سپس با استفاده از روش فریکشن با حرکت

 کشیدن گردن -8

یر سر ماساژ شونده طوری قرار دهید که انگشتانتان زیر کاسه سر را حس کند. سپس هایتان را زگودی کف دست

کنید به آرامی و نرمی به سمت خود بکشید. بدین سر ماساژ شونده را در حالی که خود را به عقب متمایل می

 کشید.کنید. هرگز یکباره و ناگهانی گردن را نترتیب از وزن بدن خود برای کشیدن گردن استفاده می

 حرکت تکمیل کننده -9

 هایتان را روی پیشانی ماساژ شونده قرار دهید تا به حالت آرمیدگی و آسایش برسد.گودی کف دست

 ماساژ صورت: فواید ماساژ صورت

های مؤثر برای تسکین هر نوع سردرد است که به علل مختلفی از قبیل استرس، احتقان ماساژ صورت یکی از روش

شود و بدین شود. با ماساژ، گردش خون صورت بیشتر میهای گوارشی یا قاعدگی ایجاد میسینوسی، ناراحتی

آید. بعضی از افراد آرزو دارند صورتشان را به طور گردد و جوانتر و شادابتر به نظر میترتیب رنگ چهره بهتر می

. ماساژ مرتب صورت چهره مرتب ماساژ دهندگ زیرا مزیت ماساژ صورت خیلی بیشتر از کشیدن پوست صورت است

 دهد.ها جوانتر نشان میرا سال

 اما هرگز...

 دور چشمانی را عینک نامریی )لنز( دارد ماساژ ندهیدگ

 روی نواحی متورم و ملتهب کار نکنیدگ

 های تازه را ماساژ ندهیدگروی نسج سفید ناشی از زخم

 ا ماساژ ندهیدگهای عفونی پوست یا جوش و کورک رروی نواحی مبتال به بیماری
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 بر نواحی لطیف و ظریف صورت فشار زیاد وارد نکنید.

 ماساژ صورت
 مالش پیشانی -1

پیشانی را با استفاده از پشت انگشتان دست که بسیار 

شل و راحت است از وسط به دو طرف پیشانی مالش 

هایتان به آرامی بدون فشار به عقب دهید .بگذارید دست

 برگردد.

 هامالش گونه -2

 ها مالش دهید.ها را به طرف بیرون به سمت گوشگونه

 مالش چانه -3

 ها برسیدماساژ چانه را از وسط چانه و فک شروع کنید و به سمت خارج ادامه دهید تا به طرف پائین گردن و شانه

 ماساژ پیشانی به صورت خطی -4

هر دو شست خود را روی مرکز پیشانی ماساژ 

طوری قرار دهید که  شونده درست باالی ابروها

انگشتان شما در دو طرف سر قرار گیرد. به آرامی 

ولی یکنواخت و محکم انگشتان شست خود را 

از مرکز پیشانی دور کنید. این عمل را آنقدر 

تکرار کنید تا تمام پیشانی تا خط موها ماساژ 

 ود.داده ش

 های بینیباز کردن راه -5

ینی را از با استفاده از دو شست خود دو طرف ب

 باال به سمت پائین ماساژ دهید.

 های گونهبرطرف کردن گرفتگی استخوان -6

ها بروید. تمام ناحیه گونه را در ها شروع کنید و به طرف چانهبا استفاده از انگشتان شست ماساژ را از زیر چشم

ست و انگشت اشاره آن را ها رسیدید. با استفاده از انگشت شجهت خطوط افقی مالش دهید و وقتی که به گوش

 ها را به آرامی بکشید و رها کنید.ماساژ دهید. گوش

 برطرف کردن گرفتگی چانه -7

دهید تمام تان را به طرف بیرون حرکت میماساژ را درست از زیر دهان شروع کنید و در حالی که انگشتان شست

 چانه و آرواره را در جهت خطوط افقی مالش دهید.

 نش پوست سررها ساختن ت -8
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های دایره مانند فریکشن از خطوط موی پیشانی تا پائین کاسه سر را با استفاده از نوک انگشتانتان و با حرکت

 ماساژ دهید. این حرکت را به آرامی ولی محکم و یکنواخت انجام دهید.

 حرکت تکمیل کننده -9

هایتان را به کم دستهای تنش نیز از بین برود. کماز ریشه تا نوک مو را به آرامی مالش هید تا آخرین باقیمانده

 ها ببرید و در آنجا استراحت دهید.طرف شقیقه

 هایتان را با آب سرد و روان کامالً بشوئید تا هم جسماً و هم روحاً پاک شوید.در پایان ماساژ دست

 خطاهایی که نباید هنگام ماساژ رخ دهد

 نقاطی که دچار التهاب هستند استفاده نکنیدگ های لرزاندن و تکان دادن برایاز حرکت

 ها را با سرعت انجام ندهیدگاین حرکت

 هنگام کار به خودتان فشار بیش از حد وارد نکنید.

 موارد منع ماساژ

 تب -1

 جرب( -کچلی -های عفونی پوست )زردزخمبیماری -2

 ترمبوفلبیت -3

 واریس -4

 اسکار تازه -5

 شکم در دوران بارداری -6

 های نامعلومبرآمدگی -7

 های التهابیبیماری -8

 آهن و مصرف داروهای انعقادی( -داروها )تزریق کورتیزان -9

 ها )در ناحیه تومور یا پس از رادیوتراپی(سرطان -10

 

 

 

 

 


