
تکنیک های نوازشی 

: هدف از اجرای  تکنیک های نوازشی 

آغاز ارتباط موثر.1

هم دما کردن دست و بدن کالینت .2

(ایجاد حس خوب به واسطه ترشح آنکارفین و دینورفین و اندورفین )تحریک سیستم عصبی .3

کمک به کم شدن درد .4

( به دلیل ازاد سازی غدد چربی و عروق خونی)بوجود امدن حالت االستیکی در پوست .5

افزایش گردش خون در پوست. 6

کشش بافت های زیر پوست. 7

تحریک جریان لنف . 8

:اشتباهات رایج درحین  اجرای تکنیک های نوازشی 

سرعت بیش از حد .1

بلند شدن قسمتی از دست از روی بدن کالینت . 2

اعمال فشار بیش از حد. 3



تکنیک های مالشی 

:هدف از اجرای تکنیک های مالشی در ماساژ

افزایش گردش خون موضعی .1

تاثیر کششی متمرکز بر بافت های تحت درمان .2

افزایش جریان لنفاوی. 3

افزایش گرمای موضعی بدن . 4

: اشتباهات رایج در حین اجرای تکنیک های مالشی 

فشار بیش ازحد .1

استفاده کم از مدیا . 2

رفت و برگشت متفاوت در هر استروک.3

تکرار بیش از حد تکنیک در موضع که باعث آسیب پوستی میشود . 4



تکنیک های فشاری
:هدف از اجرای تکنیک های فشاری در ماساژ

تحت کشش قرار دادن عضله و فیبر های بافت پیوندی در یک ناحیه .1

کمک به افزایش گردش خون عمقی  و ایجاد عمل پمپاژ در قسمت هایی که دچار کم خونی موضعی موقت .2
شده اند 

بهبود اعصاب در عمق عضالت. 3

: اشتباهات رایج در حین اجرای تکنیک های فشاری 

استفاده نکردن از مرکز ثقل و فشار وارد کردن به مچ و انگشتان دست

اعمال فشار بیش از حد . 2

(در حالت صحیح اجرا،فشار باید به صورت تدریجی افزایش داشته باشد)اعمال فشار با ضربه . 3

انجام تکنیک قبل از آماده شدن عضله. 4

جابجایی بافت . 5

مثلث رانی ،مثلث گردنی،عضالت ساعد و مچ ،پشت زانو ،کلیه ،آشیل و )اجرای تکنیک در نواحی ممنوعه. 6
( نواحی استخوانی



های فشاری نکاتی درباره اجرای تکنیک * 

صبر میکنیم و ( ثانیه5الی2)در اجرای تکنیک های فشاری پس از فشار تدریجی در عمق عضله *
.سپس به صورت تدریجی فشار را از روی بافت بر میداریم 

. بهتر است بعد از اجرای تکنیک فشاری از تکنیک نوازشی در برگشت استروک استفاده شود *
فشار برای هر فرد متفاوت بوده و بر حسب توان عضالنی آن فرد صورت میپذیرد 

...  عکس العمل هایی مانند فشار دادن پلک،سفت کردن مشت ،باال آوردن پا ،سفت کردن عضله و *
. نشان از فشار نامطلوب ماست 



دسته تکنیک های مشت و مال
:هدف از اجرای تکنیک های مشت و مال در ماساژ

کشش بافت نرم و انعصاف تار عضالنی  . 1

افزایش گردش خون موضعی و عمقی  .2

رفع چسبندگی و آزاد سازی فاشیاها. 3

رفع گرفتگی های عضالنی . 4

: اشتباهات رایج در حین اجرای تکنیک های مشت و مال 

استفاده از مدیای زیاد .1

کشیدن بیش از حد پوست . 2

مثلث رانی ،مثلث گردنی،عضالت ساعد و مچ ،پشت زانو ،کلیه ،آشیل و )اجرای تکنیک در نواحی ممنوعه.3
( نواحی استخوانی



دسته تکنیک های ضربه ای 
:هدف از انجام تکنیک های ضربه ای در ماساژ

بهبود عملکرد سیستم عصبی

افزایش جریان انرژی در کانال ها .2

.تحریک و افزایش جریان خون به ناحیه ای که در آن تکنیک انجام میشود .3

افزایش هوشیاری کالینت .4

: اشتباهات رایج در حین اجرای تکنیک های ضربه ای 

بیش از حد ( نیرو)اعمال فشار

منقبض کردن و فشار آوردن به عضالت مچ و ساعد در تکنیک های مختلف. 2

تکرار بیش از حد یک تکنیک در یک نقطه .3



دسته تکنیک های لرزشی
:هدف از انجام تکنیک های لرزشی در ماساژ

ایجاد بازخوردهای عصبی بین بافت عضالنی و سیستم عصبی .1

ایجاد حرکات لرزشی کم دامنه . 2

حرکت کامل مفاصل در دامنه حرکتی. 3

توانبخشی در ماساژ های ورزشی . 4

:اشتباهات رایج در حین اجرای تکنیک های لرزشی 

کردن ضربه به مفاصل و عضالت وارد .1

انجام تکنیک ها در نواحی ممنوعه بدن .2

ایجاد لرزش بیش از حد. 3

حرکت دادن اندام بیش از دامنه حرکتی . 4


