ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ

ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎي ﻧﺎﺑﻪ ﺟﺎ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺶ آﻣﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼت و آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ آﺳﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ورزش ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻼت ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ورزﺷﻲ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ.در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ
ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﺷﻮد .
دراداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ:
1ـ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ اﻳﺴﺘﺎده اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﻔﻞ ﻛﺮده و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺸﻴﺪ).اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داد(

2ـ آرﻧﺞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﻜﺸﻴﺪ.

 3ـ روي زﻣﻴﻦ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﻳﻚ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ دراز ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ
ﺧﻢ ﺷﻮﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎﻳﺘﺎن ﻣﭻ ﭘﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ).اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﺎ ﭘﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ(

 4ـ روي زﻣﻴﻦ ﺑﻪ روي ﺷﻜﻢ دراز ﺑﻜﺸﻴﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻲ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد
را از زﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

 5ـ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ روي زﻣﻴﻦ دراز ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻜﺸﻴﺪ.

 6ـ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﭻ ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪن ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  2دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،در اداﻣﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ زاﻧﻮﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻴﺪ .

 7ـ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ را از ﭘﺸﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ وﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻜﺸﻴﺪ.

 8ـ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺧﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ دﺳﺘﺘﺎن ﺗﺎ ﺟﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از ﭘﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر را
در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ .

 9ـ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رو ﺑﻪ دﻳﻮار اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ ،ﻳﻚ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﻛﻤﻲ ﺧﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺎي دﻳﮕﺮ را )ﭘﺎي ﻋﻘﺒﻲ( در
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه از ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ).دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻒ ﭘﺎي ﻋﻘﺐ ﻛﺎﻣﻼ روي زﻣﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎي ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ(

 10ـ در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎده ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮود ،ﺑﺎ ﻛﻒ دﺳﺖ ﺳﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ) ﺟﻠﻮ،ﻋﻘﺐ،
راﺳﺖ وﭼﭗ( اﻧﺠﺎم داد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  30ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻜﺚ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ
ﻛﺮد.
ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:
*ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺮ درد ﺧﻔﻴﻒ در ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دردﻫﺎي ﺗﻴﺰ ﻳﺎ
ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮوز ﻛﺮد ﻧﺮﻣﺶ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ.

*ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺪن را ﮔﺮم ﻛﻨﻴﺪ )راه رﻓﺘﻦ و(...

*ﻛﺸﺸﻬﺎ را ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

*ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ.

