
 

  RELAXATION 

 )آرامیدگی عضالنی(

 

 گردآوری: دکتر فهیمه لواسانی، دکتر شهربانو قهاری، دکتر فاطمه شیرزاد

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 

ا ب در این روزها مرتب از رسانه ها و پزشکان و کارشناسان  پیام هایی با این محتوی می شنویم که برای مقابله

ویروس کرونا عالوه بر رعایت تمام اصول بهداشتی پیشگیرانه باید افکار مزاحم  که منجر به اضطراب و نگرانی های 

بیمورد می شود را از خودمان دور کنیم و به این ترتیب  با کاهش اضطراب به تقویت سیستم ایمنی در خودمان 

آرامش ، استفاده از تمرین های آرامیدگی  کمک نماییم. یکی از راههای مقابله با اضطراب و ایجاد

آرامیدگی عضالنی بعنوان یکی از فنون مقابله رفتاری با اضطراب معموال در کلینیک  است.)  Relaxationعضالنی)

های روانپزشکی و روانشناسی و توسط متخصصین آموزش داده شده و انجام می شود. و فرد پس از یادگیری آن 

شرح مختصر آن  از آن استفاده کند. در اینجا بهمیتواند در شرایط مختلف و در مواجهه با استرس های روزمره 

  می پردازیم. 

 تنفس عمیق

 

شده  است. وقتی تحت استرس قرار دارید تنفس سریع و سطحی تنفس کنترل قدم اول در آرامیدگی عضالنی ، 

می شود و تغییرات بدنی را که در این حالت اتفاق می افتد، تشدید می کند. این همچنین باعث می شود اکسیژن 

دن سخت تر شود. تکنیک های تنفس شبیه آرمیدگی هستند ولی سریع تر کار می کافی به مغز نرسد و فکر کر

کنند. اساسا، این تکنیک ها یک شیوه سریع آرام کردن بدن است. اصالح تنفس می تواند سطح برانگیختگی را به 

دن تنها ب سرعت کاهش داده و فرد را از وضعیت واکنش جنگ و گریز خارج کند. عالوه براین، با تنفس درست، نه

 آرام می شود بلکه توانایی فکر کردن و کنترل خود نیز بر می گردد.



ن تکنیک را در وضعیت راحتی تمرین کنید. بهتر است دراز بکشید. مکانی را انتخاب کنید که در آن احساس ای

راحتی می کنید. یک تنفس طبیعی کند انجام دهید ) نه 

عدد "می دهید به تنفس عمیق( و همانطور که نفس را بیرون 

فکر  "آرام باش"و وقتی آن را بیرون می دهید به کلمه  "1

فکر کنید و  2کنید. نفس را دوباره به درون ببرید و به عدد 

سپس آن را بیرون دهید و به کلمه آرام باش فکر کنید. این 

رسیدید، این کار  11ادامه دهید. وقتی به عدد  11کار را تا 

برسید. سعی کنید هر چیزی  1ا به را برعکس انجام دهید ت

دیگری را از ذهنتان دور کنید. ممکن است تصور کردن 

کمک کننده باشد. اگر  "آرام باش "و یا عبارت "اعداد"

احساس گیجی می کنید متوقف شوید احتماال یک جای کار درست نیست. این تکنیک را آنقدر تمرین کنید تا 

 "ز آن در هر موقعیتی که دچار استرس شدید، به دست آورید.اعتماد بنفس کافی را برای استفاده ا

 

 

 آرمیدگی عضالنی پیشرونده

 

 ضالتع تنش کند،می کند را تنفس آورد،می پایین را خون فشار و قلب ضربان چون استرس است پادزهر آرمیدگی

تکنیک های آرمیدگی یکی از مهمترین تکنیک  .دهدمی قرار آرامش حالت در را بدن کلی بطور و کندمی کم را

و  یعروق یقلب ی،روده ا -یمعد ستمیسهای برنامه های مدیریت استرس است. این تکنیک ها موجب آرمیدگی 

را کاهش می دهد. عالوه براین آرمیدگی به و فشار خون  یخوابیکمر درد، ب، شود و سردرد یم یاسکلت -نیعضال

 کمک می کند. .نیز  و اضطراب یکاهش افسردگ

تکنیک های آرمیدگی متعددی وجود دارد.. هر فردی ممکن است با یکی از این تکنیک ها راحت تر باشد.  در زیر 

کنید، آرام سازی یک  هر روز آن را تمرین تکنیک آرمیدگی پیشرونده آمده است. اما نکته مهم این است که 

عادی، آرمیدگی  های موقعیت احتیاج دارد. ابتدا در زمانبه  یادگیری برای دیگری مهارت هر مهارت است و مثل

را تمرین کنید و وقتی در آن مهارت پیدا کردید می توانید در موقعیت های تنش زا از آن استفاده کرده و خود را 

 آرام سازید..

 

 



 در زیر دو تکنیک  آرمیدگی پیشرونده مختصر و مبسوط آمده است:

 

 عضالنی مختصرآرمیدگی پیشرونده  -الف

یک مکان راحت و آرام را برای تمرین انتخاب کنید. زمانی از روز را برای تمرین درنظر بگیرید که احساس ""

 سپس و شیدبک نفس آرامی به. بشینید راحت صندلی کی روی یا و بکشید دراز پشت آرامش بیشتری می کنید. به

 پیشانی. برسید انگشتان نوک به تا بیایید پایین و کنید شروع سر از. کنید شل ترتیب به را بدنتان مختلف عضالت

 باالی قسمت از...ها دست... گردن...صورت های قسمت تمام... گلو ناحیه و زبان...ها پلک...ابروها...کنید شل را تان

 شل را شکم ناحیه عضالت حاال..دهید ادامه خود منظم و آرام تنفس به همچنان...انگشتان نوگ تا دست

 شل و عمیق نفس هربار با چطور که کنید توجه...پا انگشتان و... پا کف....پا ساق...زانو...ران...گاه نشمین...کنید

 .".دهید ادامه آرام تنفس به...رسید می آرامش حالت به بدن، قسمت یک کردن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرمیدگی عضالنی پیشرونده مبسوط 

 

 طورب و کندمی کم را عضالت تنش کند،می کند را تنفس آورد،می پایین را خون فشار و قلب ضربان آرمیدگی،

دهد.تکنیک های آرمیدگی متعددی برای کمک به افراد طراحی شده است. می قرار آرامش حالت در را بدن کلی

هر فردی ممکن است با یکی از این تکنیک ها راحت تر باشد .در زیر دستورالعمل کامل آرمیدگی عضالنی پیشرونده 

رت پیدا عادی، تمرین کنید و وقتی در آن مها های موقعیت ابتدا آن را درآمده است. اما نکته مهم این است که 

 کردید می توانید در موقعیت های تنش زا از آن استفاده کرده و خود را آرام سازید. 

 



یک مکان راحت و آرام را برای تمرین انتخاب کنید. زمانی از روز را برای تمرین درنظر بگیرید که احساس آرامش "
به  روی تنفس تان تمرکز کنید. آرام وبیشتری می کنید. دراز بکشید و چشم هایتان را ببندید. برای چند دقیقه 

کندی نفس بکشید. وقتی نفس را بیرون می دهید کلماتی مانند آرام باش را به خودتان بگویید. تمرین آرام سازی 
را با عضالت مختلف بدنتان  انجام دهید. اول باید در آنها تنش ایجاد کنید و سپس آنها را شل کنید. وقتی تنش 

 هوا را به درون ریه ها  ببرید و وقتی شل می کنید آن را بیرون دهید. ایجاد می کنید باید

هر وقت که یک سری از عضالت بدنتان را شل می کنید به این فکر کنید که وقتی آنها شل می شوند چه احساسی 
دارید. سعی کنید خود را رها کنید و بگذارید تنش از بدنتان بیرون برود. به تفاوت حالت تنش و شل شدن عضالت 

 سپس آن را شل کنید.  توجه کنید.. هر بار برای چند ثانیه در آنها تنش ایجاد کنید و
 بهتر است برای ایجاد آرمیدگی در عضالت بدن خود از ترتیب زیر استفاده کنید: 

 

 کار را با دست هایتان شروع کنید. دست تان دست ها :

را محکم مشت کنید. به تنشی که در ماهیچه های دست 

و مچ ایجاد شده، فکر کنید. این تنش را برای چند ثانیه 

س دست تان را شل کنید. به تفاوت بین حفظ کنید و سپ

تنش و آرامش توجه کنید. ممکن است کمی احساس درد 

کنید ولی اشکالی ندارد ، احساس آرامش کم کم  ایجاد 

 می شود. همین کار را با دست دیگرتان انجام دهید

 

 االی د بویژه در قسمت بآرنج ها را به طرف درون خم کنید و بازویتان را سفت کنید. به این ترتیب بای ا:بازوه
بازویتان احساس تنش داشته باشید. یادتان باشد این کار را فقط برای چند ثانیه انجام دهید و سپس آن را 

 شل کنید.

 سرتان را به سمت عقب فشار دهید و آن را به کندی از یک طرف به طرف دیگر بچرخانید. توجه کنید گردن :
گر حرکت می کند. سپس سرتان را به سمت جلو و در یک وضعیت که چطور تنش از یک طرف سر به طرف دی

 راحت قرار دهید

 در صورت، ماهیچه های متعددی وجود دارد ولی کافی است فقط روی پیشانی و فک تمرکز کنید. صورت :
ن ااول ابروهایتان را به حالت اخم پایین بیاورید و سپس پیشانی تان را ری لکس کنید و یا می توانید ابروهایت

را باال ببرید و سپس آن ری لکس کنید. حاال فک تان را روی هم فشار دهید و به تفاوت این حالت با وقتی    
 ری لکس می شوید فکر کنید. 

 یک نفس عمیق بکشید، آن را چند ثانیه نگه دارید، به تنش فکر کنید، سپس بگذارید تنفس قفسه سینه :
 تان به وضعیت طبیعی برگردد



 معده تان را تا جایی که می توانید سفت و سپس شل کنید.  عضالت :معده 

 نشمین گاه تان را  سفت و سپس شل کنیدنشمین گاه  : 

 پاهایتان را به سوی صورتتان خم کنید. کار را با چرخش انگشتان پا خاتمه دهید.پاها : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذهنیتصویر سازی 

 

ی ذهنی خوشایند به کاهش تنش و اضطراب و ساز ریتصو

همچنین شدت سر درد و درد در سایر قسمت های بدن کمک 

می کند. از تصاویر خوشایند زیادی برای انجام این تکنیک می 

توان استفاده کرد. اما بهترین کار این است که  خود شما، تصویر 

ید او صحنه آرام بخش مورد نظر خود را انتخاب کند این صحنه ب

خیلی زنده باشد. بنابراین، صحنه مورد نظر را که تا جایی که می 

توانید واقعی تصور کنید. شما باید بوها را استشمام کنید، صداها را بشنوید، رنگ ها را ببینید و حتی مزه ها را 

، گل خنکبچشید. تصاویر می تواند یک ساحل آفتابی یا باران زده، ابرها، یک دشت از گل های وحشی، یک جن

 یک درخت بید، یک نهر زالل، یک تپه شیب دار و یا هر صحنه دیگری باشد که شما را آرام می کند. 

 

 فکر مکان این جزئیات به. هستید... و جنگل دشت، دریا، ساحل مثل بخش آرام و زیبا مکان یک در کنیدتصور  "
 کنید عیس هستید، طبیعت در کنید می تصور اگر مثال برای. کنید استفاده حواستان همه از کنید سعی و کنید

 ورتص را نوشید می که را چایی بخش لذت طعم و  پرندگان صدای ، اید کشیده دراز آن روی که را چمنی خنکی
 "کنید

 احتیاط پزشکی:

کلسترول و سایر متغیرهای فیزیولوژیک را کاهش می دهد. تکنیک های آرمیدگی، فشارخون، ضربان قلب، تنش عضالنی، 

کسانی که داروهایی مصرف می کنند که روی این  موارد اثر می گذارد، باید قبل از استفاده از این تکنیک ها با پزشک 

 خود مشورت کنند. برای مثال کسی که داروی ضدفشارخون مصرف می کند ممکن است با استفاده از تکنیک آرمیدگی،

افت شدید فشار خون را تجربه کند. بنابراین به کسانی که تحت مراقبت طبی هستند و یا دارو مصرف می کنند توصیه 

می شود با پزشک خود مشورت کنند. بویژه افراد مبتال به صرع، فشارخون، دیابت و اختالالت روان شناختی باید این 

 توصیه را جدی بگیرند.

 



 

 ورزش

 عضالت تنش که شودمی بدن به نام اندورفین در ای ماده ترشح موجب چون است عالی ضداسترس یک ورزش

روحیه را هم بهتر می کند و باعث می شود  و کند و عالوه براین خلق می کمک بدن شدن آرام به و کرده کم را

  .کنید نگاه قضایا به بیشتری بینی خوش و امیدواری با

دو نوع ورزش وجود دارد، هوازی و ناهوازی. ورزش های آیروبیک یا هوازی شامل دو آهسته، دوچرخه سواری، 

و شنای مسافت کوتاه  طناب زدن و ورزش های غیرهوازی شامل دو سرعتشنای مسافت طوالنی، پیاده روی و 

عروقی   -است. اگرچه هر دو نوع ورزش در کاهش استرس موثر هستند ولی ورزش هوازی  برای سیستم قلبی

 مفید تر است.

 ردرست ورزش کرن خیلی مهم است چون اگر غیرصحیح انجام شود می تواند پیامدهای مضری داشته باشد. بطو

فعالیت هایی مثل باغبانی، قدم زدن، پیاده  "متوسط"کلی بهتر است ورزش با شدت متوسط را شروع کنید. ورزش 

روی سریع، دوچرخه سواری و شنا ست. الزم نیست دونده دو ماراتون باشید تا مزایای ورزش را تجربه کنید، در 

دقیقه در روز مزایای زیادی برای سالمتی به  54-01واقع، تحقیقات نشان می دهند فعالیت فیزیکی متوسط برای 

 همراه دارد.

بار در هفته ورزش کنید. شما می توانید ورزش کردن  5-0دقیقه  01-21برای اینکه ورزش موثر واقع شود باید 

شتر یرا مثل سایر کارهای تان، در برنامه روزانه تان بگنجانید. به این ترتیب آن را به عنوان یک تعهد می ببینید و ب

) و مرتب آن را به تعویق می اندازید(   "هر وقت فرصت کردم آن را انجام می دهم"از وقتی که با خود می گویید 

 برای آن وقت می گذارید و انجام می دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتیاط پزشکی:

 نیدکاگر به بیماری خاصی مبتال هستید، حتما قبل از شروع برنامه ورزشی، با پزشک خود مشورت 



 

 

 مثبت گویی -خود

 

 بیشتر را شما اضطراب و تنش ها،  حرف این گویید؟ می چه خود به استرس موقع که اید کرده دقت بحال تا 

 توانید می را آن بازتاب که آورد می هجوم ذهن به منفی افکار سری یک استرس، هنگام معموال کمتر؟ یا کند می

 چی هر " "هستم بدشانسی آدم عجب "مانند هایی مشاهده کنید. حرف زنید، می خود به که هایی حرف در

 اضطراب، و نگرانی موجب که است هایی حرف ...و "تمومه کارم دیگه "میشه نازل من سر بر آسمان از بالست

 راه یک بنابراین، ریزد. می هم به را شما روانی آرامش و شود می منفی های هیجان سایر و عصبانیت افسردگی،

 .است خود به بخش آرامش و مثبت های حرف گفتن و منفی های گویی-خود این کردن آرامش، متوقف ایجاد

  است : آمده مثبت های گویی -خود از نمونه چند زیر در

 

 خواهدشد بهتر ام زندگی است زودگذر حادثه این 

 کند پیدا ادامه ابد تا وضعیت این نیست قرار 

 کنم شروع نو از توانم می 

 شد خواهد بهتر احوال و اوضاع 

 برآیم شرایط پس این از توانم می و نیستم ای درمانده آدم دانم می 

 نیست هم وحشتناک ولی نیست خوب اصال شرایط این 

 کنم تحمل ماه چند برای را شرایط این توانم می 
 



 

 

 مقابله یها کارت

و جایی در منزل در معرض دیسیبنو یبخش دیام و مثبت مطالب ها آن یرو بر و دیکن هیته های کوچکی کارت

 دید بگذارید. محتوای انها می تواند این موارد باشد

 اوضاع بزودی درست میشه

  با رعایت اصول بهداشتی  مبتال نخواهیم شد و...

 

 
 


