
انگشتان دست،مچ وعضالتورزش براي

ورزش دادن دست ها و انگشتان دست باعث قوي شدن آنها می گردد، میزان تحرك آنها را زیاد می کند و باعث 
.کاهش درد و خستگی آنها می گردد

مشت کردن دست-1

.دست خود را مشت کنید، طوري که شست شما روي بقیه انگشتان باشد-

.سپس مشت خود را باز کنید و انگشتان خود را بکشید. ثانیه مشت خود را نگه دارید60تا 30

.بار، با هر دست انجام دهید4این حرکت را حداقل -

کشیدن انگشتان دست-2

.این حرکت باعث کاهش درد و بهبود حرکت دست ها می شود

.دست خود را روي یک سطح صاف مثل میز قرار دهید-

خود را کامال به سطح میز بچسبانید، بدون اینکه فشاري به مفاصل انگشتان وارد شود، یعنی نباید خیلی دست خود را کف دست-
.فشار دهید تا درد بگیرد



- .ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید60تا 30

.بار براي هر دست خود انجام دهید4این حرکت را حداقل -

شیدن سرپنجه دستک-3

.این حرکت دامنه حرکت انگشتان دست را بهبود می دهد

.دست خود را صاف نگه دارید-

انگشتان دست خود را از قسمت باال به سمت داخل دست خم کنید، طوري که سر انگشتان به قسمت پایین انگشت ها برخورد -
.کند

- .و سپس رها کنیدثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید 60تا30

.بار براي هر دست این حرکت را انجام دهید4حداقل -



تقویت چنگ دست-4

.این حرکت، باز کردن دستگیره درب و نگه داشتن وسایل را در دست ها بدون اینکه بیفتند، آسان می کند

.فشار دهیدیک توپ نرم پالستیکی را در کف دست خود گرفته و تا جایی که می توانید آن را -

.چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس رها کنید-

.بار براي هر دست انجام دهید15تا 10این حرکت را -

.ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد48بار در هفته انجام دهید، اما بایستی 3تا 2شما می توانید این حرکت را -

.یده است، این حرکت را نباید انجام دهیداگر مفصل انگشت شست شما آسیب د-



تقویت نیشگون دست-5

این حرکت ورزشی عضالت انگشتان دست شما را قوي می کند و به شما کمک می کند تا راحت تر کلید را در درب بچرخانید، و یا 
یعنی راحت تر شیر پمپ بنزین را (را باز کنید و اتومبیل خود را بنزین بزنید) مثل در کنسروها(درب بسته بندي مواد خوراکی 

.(دستتان نگه دارید

.یک توپ اسفنجی نرم را با سر انگشتان دست خود فشار دهید-

- .ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید60تا 30

.بار براي هر دست انجام دهید15تا 10این حرکت را -

.ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد48بار در هفته انجام دهید، اما بایستی 3ا ت2شما می توانید این حرکت را -

.اگر مفصل انگشت شست شما آسیب دیده است، این حرکت را نباید انجام دهید-



بلند کردن انگشت دست-6

.این حرکت ورزشی، دامنه حرکت و انعطاف پذیري انگشتان دست را زیاد می کند

.ست خود را روي یک سطح صاف مثل میز قرار دهیدکف د-

.یکی از انگشتان خود را به آرامی بلند کنید و سپس پایین بیاورید-

.این حرکت را براي بقیه انگشتان دست خود تکرار کنید-

.بار براي هر دست انجام دهید12تا 8این حرکت را -



کشش انگشت شست دست-7

به شما کمک می کند تا وسایل سنگینی مثل قوطی هاي کنسرو و بطري هاي مواد غذایی را راحت تقویت عضالت انگشت شست 
.تر برداشته و بلند کنید

سپس مطابق تصویر یک کش پالستیکی را دور دست خود بیندازید، طوري که از . کف دست خود را روي سطح میز قرار دهید-
.پایین انگشتان و پشت دست بگذرد

.انگشتان دیگر در کنار هم باشند. نگشت شست خود را تا جایی که می توانید از سایر انگشتان دور کنیدبه آرامی ا-

- .ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید60تا 30

.بار براي هر دست انجام دهید15تا 10این حرکت را -

.ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد48ته انجام دهید، اما بایستی بار در هف3تا 2شما می توانید این حرکت را -

خم کردن انگشت شست-8

.این حرکت ورزشی، میزان تحرك انگشت شست را زیاد می کند

.کف دست خود را باز و به طور عمودي نگه دارید و مطابق تصویر انگشتان خود را باز کنید-

سپس آن را به سمت داخل کف دست خم کنید، طوري . ی که می توانید از سایر انگشتان دور کنیدانگشت شست خود را تا جای-
.که سرانگشت شست به پایین انگشت کوچک شما برسد

.ثانیه در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید60تا 30دست خود را -



.بار، براي هر دست این حرکت را انجام دهید4حداقل -

ردن انگشت شستلمس ک-9

این حرکت ورزشی دامنه حرکت انگشت شست شما را افزایش می دهد و کمک می کند تا کارهایی مثل برداشتن و نگه داشتن 
.مسواك، چنگال، قاشق و قلم موقع نوشتن را راحت تر انجام دهید

.کف دست خود را به طور عمودي نگه دارید، طوري که مچ دست شما صاف باشد-

.انگلیسی ایجاد شودOی سر انگشت شست را به سر چهار انگشت دیگر، یکی یکی بچسبانید، طوري که شکلبه آرام-

ثانیه در این حالت کششی بمانید وسپس با انگشت 60تا 30هر بار که انگشت شست خود را به یکی از انگشتان می چسبانید، -
.دیگر آن را انجام دهید

.ن حرکت را انجام دهیدبار، براي هر دست ای4حداقل -



کشش انگشت شست-10

:این دو حرکت کششی را براي مفصل انگشت شست خود انجام دهید

سپس به آرامی باالي انگشت شست خود را خم کنید تا به پایین انگشت . کف دست خود را صاف و به طور عمودي نگه دارید) الف
.برسداشاره

.حالت نگه دارید و سپس رها کنیدثانیه در این60تا 30دست خود را -

.بار، براي هر دست این حرکت را انجام دهید4حداقل -

انگشت شست خود را به طور صاف، به سمت داخل کف دست ببرید و . کف دست خود را صاف و به طور عمودي نگه دارید(ب
.بکشید طوري که فقط مفصل پایینی شست حرکت کند

.ه در این حالت نگه دارید و سپس رها کنیدثانی60تا 30دست خود را -

.بار، براي هر دست این حرکت را انجام دهید4حداقل -



دو نکته درباره ورزش انگشتان

این کار باعث می شود راحت تر . اگر احساس درد و خشکی در انگشتان دست خود می کنید، قبل از ورزش آنها را گرم کنید-1
.حرکت و ورزش کنند

.دقیقه دست ها در ظرف حاوي آب گرم قرار دهید10رم کردن دست ها، از یک پد گرماده استفاده کنید و یا این که براي گ

سپس یک جفت دستکش پالستیکی بپوشید و . براي گرم شدن بهتر دست ها می توانید کمی روغن به دست هاي خود بمالید
.دست هاي خود را چند دقیقه در آب گرم قرار دهید



بازي کردن با گل رس یا بتونه نقاشی، دامنه حرکت انگشتان دست را افزایش می دهد و همزمان دست هاي شما را قوي می -2
.کند

سعی کنید با استفاده از سر انگشتان دست، اشکال مختلفی با . همچنین می توانید از خمیربازي کودکان براي این کار استفاده کنید
.این خمیرها درست کنید

برخی از این حرکات به وسعت دامنه حرکت مفصل .فیزیوتراپ ها معموال بسته به شرایط فرد، ورزش خاصی را پیشهاد می کنند
این حرکات ورزشی براي . را به کمک حرکات کششی بهبود می بخشندکارایی عضالت و تاندون هاکمک می کنند و برخی دیگر

) البته نه براي زمانی که مفصل ملتهب و دردناك است(ز و آرنج گلف باز ها مفید است مشکالتی مانند آرنج تنیس باز ها، آرترو
این ورزش . می توانند مفید باشندتقویت و افزایش مقاومت عضالت اطراف مفصلبرخی ورزش هاي دیگر نیز وجود دارند که براي 

.نندها می توانند به بهبود التهاب تاندون ها و آرتریت هاي بدون درد کمک ک

با این حال اگر باز هم با درد و عدم . خواهیم پرداختحرکت ورزشی براي بهبود مشکالت کف و مچ دست5آموزش در ادامه به
براي جلوگیري از درد و آسیب، باید تمام . توانایی در انجام کار هاي روزانه مواجه هستید بهتر است به فیزیوتراپ مراجعه کنید

اگر در هنگام و یا بعد از انجام این حرکات ورزشی احساس بی حسی و یا درد می کنید، . انجام دهیدحرکات را به آرامی و دقت
.ورزش را متوقف کنید و با پزشکتان مشورت کنید

به عنوان مثال نمی توانید انگشت شست خود را بدون درد خم (شما دچار مشکل شده است محدوده طبیعی حرکت مفاصلاگر 
این حرکات می توانند به بازگشت محدوده ي حرکتی مفاصل شما به حالت طبیعی ) کنید و براي مثال در یک بطري را باز کنید

.کمک کند

خم کردن مچ دست.1



روي یک لبه قرار دهید و ساعد خود را بر روي حوله لوله شده قرار دهید و دست هاي یک حوله را به شکل لوله جمع کنید و بر 
.خود را با حالت آزاد آویزان کنید

.دست هاي خود را تا آنجایی که احساس کنید عضالت و تاندون هاي شما به آرامی کشیده شده اند باال بکشید

.این حرکت را می توانید براي آرنجتان نیز انجام دهید)لت اولمانند حا(ثانیه دست خود را رها کنید 10تا 5بعد از 

حرکت پرونیشن.2



درجه خم کنید به گونه اي که کف دست شما در 90بایستید و یا بنشینید و دست هاي خود را در دو طرف نگه دارید، آنج خود را 
.جلو تر از شما و رو به زمین قرار بگیرد

.دست شما رو به باال قرار گیرد و دوباره به جاي اول خود برگرددساعد خود را بچرخانید تا کف 

چرخش شعاعی مچ دست.3

مانند حرکت اول از یک حوله لوله شده استفاده کنید و مچ دست خود را بر روي آن قرار داده، به گونه اي که شست شما رو به باال 
.باشد

.دهیدمچ دست خود را مانند شکل به سمت باال و پایین حرکت

حرکت انگشت شست.4



.انگشت شست خود را به سمت بیرون کف دست خود باز کنید

.حال آن را به داخل کف دستتان ببرید

حرکت تقویت تاندون هاي انگشت ها.5

.دست خود را کامل باز کنید



).تان را کامل باز کنیددست(مانند شکل انگشتان خود را تا نزدیک کف دست خم کنید و سپس به حالت اول برگردانید 
.انگشتانتان را به صورت مشت در بیاورید و سپس به حالت اول برگردانید

.نوك انگشتانتان را به کف دستتان بچسبانید و دوباره به حالت اول برگردانید

.تکرار کنیدبار 10سري در روز و هر سري 3ثانیه نگه دارید و این کار را 10تا 5هر کدام از این حرکات را براي 
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