چه تعداد از شما پيش از شروع ورزش ھای روزانه خود حرکات کششی انجام ميدھيد ؟ اگر جزء ورزشکاران فصلی ھستيد بايد بگويم که
احتماال ھيچ کدامتان چندان تمايلی به انجام حرکات کششی نداريد .بيشتر افراد اين حرکات را به اين خاطر که تصور می کنند ھيچ گونه فايده و
اھميتی نداشته و تاثير چندانی بر روی بدن نمی گذارند ،انجام نميدھند.

*عملکرد حرکات کششی به چه صورت می باشد؟
پيش از توضيح اين مطلب که حرکات کششی چه تاثيراتی را در بر دارند ،بايد مطالبی در مورد عملکرد ماھيچه ھا بدانيم .ماھيچه ھا از دسته
ای از رشته ھای عضالنی که عضله را تشکيل می دھند ،درست شده اند که اين رشته ھا به نوبه خود از بافت ھای بسيار کوچکتری تشکيل می
شوند .به عالوه در ماھيچه ھا نوعی پوششھای وتری ،مقداری چربی و رگ ھای خونی می باشد که ساختمان ماھيچه را پيچيده تر می کنند و
عملکرد عضالت نيز به ھمين موارد بستگی دارد .ورزش باعث می شود که ھر يک از قسمت ھای مختلف ماھيچه بر رو ھم فعل و انفعال
متقابلی بگذارند.
زمانی که شخص يکی از ماھيچه ھای خود را منقبض می کند ،پوشش ھای وتری شروع به کار می کنند .بسته به وزنی که بلند می کند،
ماھيچه ھا ميزان متفاوتی از بافت ھا را تحت انقباض قرار می دھند .برای بلند کردن وزنه ھای سنگين تر بافت ھای بيشتری بايد منقبض
شوند .به ھمين دليل است که گفته می شود اگر بدون تمرين ھای قبلی وزنه ھای سنگين بلند کنيد ،ماھيچه ھايتان از کار افتاده و بافت ھای آنھا
در ھم تابيده می شوند.
پس از تمرين ھای سخت و شديد ،ماھيچه ھا بايد خود را باز سازی کنند .در اين حالت بافت ھايی که در ھم پيچيده شده اند اين کار را دشوار
ساخته و فرايند بھبودی را کند می کنند .زمانی که شما ماھيچه ھای خود را می کشيد ،بافتھای عضالنی در امتداد ھم قرار گرفته و جريان خون
در انھا تسريع پيدا می کند .درست مثل کشيدن يک لباس چروک .اين امر ھمچنين باعث می شود که وترھا انعطاف پذيری بيشتری پيدا کنند.

*فوايد حرکات کششی
ھمانطور که در باال اشاره کرديم کشش باعث می شود که بافت ھای ماھيچه ای در امتداد يکديگر قرار گرفته و بالطبع فرايند بھبودی پس از
يکسری تمرينات طاقت فرسا تسريع پيدا کند .اگر بافتھا دچار در ھم پيچيدگی شده باشند ،قسمت ھای آسيب ديده نياز به زمان بيشتری برای
التيام يافتن پيدا می کنند .بدن سازھای حرفه ای به خوبی می دانند که بھبودی تا چه حد حائز اھميت می باشد .زمانی که خوب شدن ماھيچه ھا
برای مدت زمان زيادی به طول بينجامد ،کل چرخه ورزشی قطع شده و مشکل پيدا می کند و به ھمين دليل رشد ماھيچه ھا به تعويق می افتد.
تحقيقات گويای اين مطلب است که حرکات کششی مانع از بروز آسيب ديدگی و سخت شدگی ماھيچه ھا می شوند .ھمچنين از احساس درد و
سخت شدگی ماھيچه در روز بعد که به دليل ساخته شدن اسيد الکتيک در ماھيچه می باشد جلوگيری می کند .حرکات کششی می تواند از
گرفتگی عضالت نيز جلوگيری کند .برخی از عضالت مانند ماھيچه ھای پشت پا ) از زانو تا مچ پا( بيش از ساير ماھيچه دچار گرفتگی می
شوند.
بدن به طور طبيعی در مقابل کششھای بيش از حد از خود واکنش نشان می دھد .از طريق انجام حرکات کششی فرد قادر می شود تا قابليت
انعطاف پذيری بدن خود را تا حد قابل مالحظه ای افزايش دھد .اين امر سبب می شود تا تمام قسمت ھای يک ماھيچه به حرکت واداشته شوند.
اين کار برای بدن سازھا بسيار مفيد است چرا که به دليل خستگی و در ھم پيچيدگی اين امکان وجود دارد که ماھيچه ھا احساس خستگی کرده
و کل قسمت ھا در تمرين ھا فعاليت نکنند ،اما با کمک از حرکات کششی گرفتگی عضالت به پايين ترين ميزان خود می رسد.

*انواع حرکات کششی
*باليستيک
اين حرکت در گذشته رواج بسياری داشته اما در حال حاضر در ميان ورزشکاران حرفه ای به دليل خطرات احتمالی که در بر دارد چندان
شايع نمی باشد .اين تمرين باعث می شود که فرد با اندازه حرکت خود ،ماھيچه ھا را به بيشترين ميزان کشيدگی که فراتر از حد طبيعی می
باشد برساند .به عنوان مثال زمانی که عضله زردپی زانو را می کشيد باالجبار بايد خم شويد که اين حرکت شما را در يک موقعيت نامتعادل
قرار داده و ريسک بروز آسيب ديدگی باال می رود.

*استاتيک
اين حرکت نيازی به وجود يار ندارد و بسيار موثر و بی خطر می باشد .برای انجام آن خودتان را در حالت مقرر قرار داده و عضالت خود را
تا آنجا که می توانيد بکشيد تا فشار الزم را در آنھا احساس کنيد .حرکت را پس از اندکی قطع کرده به شرايط عادی باز گرديد و يک مرتبه
ديگر آنرا تکرار کنيد.
*ايزوماتيک
اين حرکت نيز يکی از حرکات بسيار خوبی است که بيشتر ورزشکاران در ميان تمرين ھای خود به طور گسترده از آن بھره می برند .برای
انجام آن شما نياز به يک يار و يا ديوار داريد تا ميزان سودمندی حرکت افزايش پيدا کند .مانند حرکت باليستيک ھيچ خطری را به ھمراه ندارد
و فشار کمتری را نسبت به حرکت استاتيک به بدن وارد ميکند .اين حرکت برای قسمت ھايی از بدن مثل ماھيچه ھای زردپی پشت پا اجباری
ميباشد.

*چگونه حرکات کششی را انجام دھيد
امروزه حرکات بالستيک چندان مفيد شناخته نمی شوند ،مگر اينکه شما يک ژيمناست و يا بالرين باشيد .شما ھيچ گاه نبايد ماھيچه ھای خود را
بيش از آنچه در حد توانايی شان است بکشيد .اگر در ھنگام انجام اين تمرين احساس راحتی نميکنيد بنابراين بايد از انجام آن صرفنظر کنيد.
گرم کردن بدن پيش از انجام حرکات ورزشی بسيار مھم می باشد .گرم کردن بدن قابليت انعطاف پذيری و انسجام ماھيچه ھا را افزايش می
دھد .به عبارت ديگر ريسک آسيب ديدگی در حين انجام حرکات کششی را که خود به عنوان حرکات جلوگيری کننده از صدمه ديدگی شناخته
می شوند ،را کاھش می دھد .ھميشه به خاطر داشته باشيد که حرکات کششی ھمان گرم کردن بدن نيستند! گرم کردن با حرکاتی از قبيل
چرخش مفاصل ،ايروبيک و نفس گيری ھمراه می باشد .نرمش ھای گرم کردن بدن را بايد در حدود  ١٠تا  ١٥دقيقه انجام دھيد.
حرکات کششی پس از گرم کردن بدن و قبل و بعد و در حين حرکات اصلی انجام ميشوند .بھترين نتيجه زمانی پديدار می شود که برای مدت
زمان  ٣٠ثانيه در موقعيت کشش باقی بمانيد .به جای اينکه بر روی نيمکت بنشينيد و منتظر ست بعدی خود بمانيد سعی کنيد حرکات کششی
انجام دھيد .
در ھنگام کشش عضالت خود را از يکديگر جدا کنيد .ھميشه بھتر است که تک تک بر روی عضالت خود کار کنيد به جای اينکه يکدفعه بر
روی ھمه آنھا کار کنيد .جدا کردن عضالت از يکديگر به شما اجازه می دھد تا کنترل بيشتری بر روی آنھا پيدا کنيد.

*ماھيچه ھای مختلفی را بکشيد
*سينه
بر روی يک لبه )مثل درگاه در( بايستيد .بر روی لبه آن بايستيد و دستان خود را اندکی باالتر از شانه ھا نگه داريد .بازوھايتان را به نرمی خم
کنيد و آرنج ھا را به سمت پايين بياوريد .نيم تنه خود از کمر به باال را به سمت مخالف بچرخانيد تا در سينه خود احساس کشيدگی کنيد.

*شانه ھا

شانه سمت چپ خود را با دست راستتان بگيريد .در ھمان حال که شانه چپ خود را گرفته ايد ،آرنج دست راست را با چانه خود ھمسطح
سازيد .با دست چپ خود آرنج مخالف را بگيريد .حاال آرنج دست راست را به سمت عقب بکشيد و تا آنجا که ميتوانيد آرنج ھا را به سمت
خارج فشار دھيد .ھمين کار را با شانه مخالف نيز انجام دھيد .آرنج خود را بيش از اندازه تحت فشار قرار ندھيد .بيشترين ميزان فشار بايد به
دليل کشش آرنج ھا ايجاد شود.

*عضله سه سر
دست خود را به طور مستقيم به سمت باال ببريد .آرنج خود را مانند زمانی که ميخواھيد کمر خود را بخارانيد خم کنيد .از دست ديگر استفاده
کنيد و آرنج دست ديگر را بگيريد و به سمت عقب بکشيد.

*عضله دو سر
طوری بايستيد که در مقابل شما يک سطح صاف قرار گرفته باشد ) مثل يک ديوار( .دست ھای خود را به سمت ديوار دراز کنيد و بکشيد .کل
دست ھا و شانه ھا بايد به طور محکم با ديوار ارتباط برقرار کنند .سپس نيم تنه خود ،از کمر به باال را به سمت خارج بکشيد و دست ھای خود
را از طرفين تا آنجا که ممکن است بکشيد.

*کمر
آسانترين حرکت کششی برای کمر اين است که چيزی را که دستگيره ای ھمسطح با شکمتان دارد ،را بگيريد و سپس خم شويد ) مانند تعظيم
ژاپنی ھا( و سپس با کمک پاھا خودتان را به عقب ھل دھيد .تنفس مناسب نتيجه را مطلوب تر خواھد ساخت.

*کواد
در حالت ايستاده ،زانوی سمت راست خود را خم کنيد و با دست راست  ،قوزک پا را بگيريد .قوزک پا را به سمت ران بياوريد .پای ديگر بايد
کامال عمودی در روی زمين قرار داشته باشد .برای اينکه بتوانيد تعادل خود را حفظ کنيد می توانيد دست ديگر خود را به جايی بگيريد .ھمين
کار را برای پای ديگر نيز بايد انجام دھيد.

*عضالت عقب ران
پای خود را در حال استراحت بر روی سطحی باالتر از زانو ھا قرار دھيد و پای خود را آنچنان خم کنيد که می خواھيد با زانو پيشانی خود را
لمس کنيد .اجازه دھيد که زانويتان به آرامی خم شود .حرکت را برای پای ديگر نيز بايد تکرار کنيد.
* عضالت ساق پا
دست ھای خود را باز کنيد و آنھا را در مقابل ديوار ،ھمسطح با صورت خود قرار دھيد .يکی از پاھا بايد کمی نزديکتر به ديوار باشد .پاشنه
پای خود را از ديوار دور کنيد و آرنج ھايتان را خم کرده و صورت خود را به سمت ديواری که در جلويتان قرار دارد ،بياوريد.

*به خود کشش دھيد
حرکات کششی جزء جدانشدنی تمرين ھای ورزشی ھستند و از اسيب ديدگی جلوگيری می کنند .به انجام آن در قبل ،بعد و در حين تمرينات
خود ادامه دھيد و به طور حتم ھيچ گاه دچار گرفتگی و يا صدمات ورزشی در باشگاه نخواھيد شد .و اصال نگران حرف ديگران نباشيد زيرا
تمام حرفه ای ھا در حين ورزش ،حرکات کششی انجام ميدھند.

