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 :مقدمه

بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات گسترده و قرنطینه کردن شهرها یا حتی کل  ،کروناویروس جدید بحران جهانی

کشور وادار کرده است. برخی رویدادهای ورزشی پشت درهای بسته و بدون تماشاگر برگزار می شوند و باشگاه های 

ناسب ت نشینی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تاورزشی در نقاط بسیاری تعطیل شده اند. اما طی این دوران خانه 

 خود را از دست ندهیم؟ اندام

به معنای آن نیست که روال سالم زندگی خود مانند دنبال کردن یک رژیم غذایی متعادل و انجام  ماندن در خانه لزوماً

ورزش را متوقف کنید. در حقیقت، گزینه های مختلفی در اختیار داریم که حتی بدون خروج از خانه نیز می توانیم 

و راهنماهای  متنوعشمند، ویدئوهای اپلیکیشن های گوشی هو .برای حفظ تناسب اندام خود از آنها استفاده کنیم

مراقبت از بدن هستند. افزون بر این، تمرینات ورزشی مختلفی یادگیری نحوه ورزشی آنالین، گزینه های خوبی برای 

حفظ نگرش مثبت و اراده .وجود دارند که بی نیاز از دستگاه یا تجهیزاتی خاص می توان آنها را در خانه انجام دهید

برای انجام کارهای مختلف روزانه باید  .ترین مواردی است که باید در این دوران مد نظر قرار دهیدقوی یکی از مهم

تر عمل کنید، نتایج بهتری نیز کسب خواهید کرد. زمان خود را مدیریت کنید. بر همین اساس، هرچه سازمان یافته

یی را برای انجام ورزش اختصاص دهید. بر پس از مشخص کردن مدت زمانی که در اختیار دارید، می توانید زمان ها

 .دقیقه تا یک ساعت باشد 15اساس آنچه فکر می کنید برای شما بهتر است، این می تواند بین 

 ورزش در خانه

تمامی عضالت حرکت خاصی در نظر گرفته شده است  برای  که است ای ساده  ورزش در خانه شامل حرکات ورزشی

که بدون نیاز به باشگاه رفتن تنها با صرف چند دقیقه در طول روز می توانید در خانه به تناسب اندام برسید که تمامی 

 لشام برنامه این. شود می انجام بدن وزن با حرکات این تمام که خاصی امکانات و و مربی به نیاز بدون  این حرکات

ه مک فراوانی بک حرکات این روزانه  که هیچ کدام از این تمرینات نیاز به تجهیزات ندارد، انجام تمریناتی خاص است

ورزش منظم یکی از عادات خوبی است که به ما در افزایش سالمت و  .عضالت می کندو آمادگی خوش فرم شدن 

یفیت بهتر زندگی پیوند خورده است و همچنین می تواند بهزیستی جسمانی و روانی کمک می کند. فعالیت بدنی با ک

ورزش روزانه به حفظ تناسب اندام کمک کرده و همچنین در  .بیماری مزمن کمک کند 40به پیشگیری از حدود 

هستند. در ادامه با  19-مدیریت استرس و اضطراب نقش دارد که شرایطی شایع در دوران فعلی شیوع بیماری کووید

 .ساده ورزشی که بدون تجهیزاتی خاص و به راحتی می توانید در خانه انجام دهید، بیشتر آشنا می شویمچند حرکت 

ای، حرکات تخصصی پا، عضالت سعی شده است که این حرکات به تفکیک و در بخش هایی با عناوین حرکات سینه

 دسته بندی شده است.  تمرینات ایزومتریک )ایستا(سرشانه، عضالت زیربغل و 

  

https://www.asriran.com/fa/news/719223/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-19-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/610402/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/610402/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86
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 :توصیه های کلی

توانند بر اساس ای از حرکات ساده تا دشوار وجود دارد که افراد می دامنهتمرینات انتخاب شده در بدیهی است که 

 ورزش اگر. است متوسط شدت با ورزش عمومی قانون آمادگی و توانایی جسمانی خود حرکات را انتخاب نمایند. یک

 کنید رزشو شدید بسیار اگر و کنیدنمی پیدا دست وزن کاهش یا اندام تناسب مانند اهدافی به باشد مالیم بسیار شما

. دیابمی افزایش نیز دیدگی آسیب خطر و شودمی زیاد ورزش کردن رها احتمال شوید، فرسوده و خسته است ممکن

 تربیش بسیار نیز آن در پیشرفت و ورزشی برنامه ادامه شانس و دهدمی کاهش را دیدگیآسیب خطر متوسط ورزش

 کمی .کشیدمی نفس معمول از ترتند :است متوسط شما ورزش شدت که بدانید دارید را عالئم این وقتی .شودمی

 کردن صحبت تست ورزش، شدت تخمین برای دیگر روش .کنیدمی احساس عضالت در کشش مقداری .دارید تعریق

 بگوئید را دار دنباله و بلند جمالت توانیدنمی اما بگویید را کوتاه جمالت توانیدمی شما متوسط شدت با ورزش در. است

 !بخوانید آواز یا

 که شدبا حدی تا باید شما ورزش شدت یکی از ساده ترین راه ها برای تعیین شدت تمرین توجه به ضربان قلب است

 لبیق مشکالت سابقه دارید، خاصی بیماری اگر البته. باشد شما قلب ضربان حداکثر درصد ۸5 تا ۶0 بین قلبتان ضربان

 .کنید مشورت خود پزشک با باید ورزش شدت مورد در کار این از قبل کنیدمی مصرف دارو یا دارید ریوی

 شماست قلب ضربان میزان باالترین تقریباً آمده دست به عدد. کنید کم ۲۲0 عدد از را خود سن. 

 آید دست به قلب ضربان پایینی حد تا کنید ضرب ۶/0 در را عدد این. 

 آمده دست به عدد دو این. آید دست به شما قلب ضربان باالیی حد تا کنید ضرب ۸5/0 در را عدد همان 

 .باشد محدوده این در قلبتان ضربان باید ورزش حین که شماست مناسب قلب ضربان تعداد

 شیوه چک کردن ضربان قلب:

 ضربانی. یدکن پیدا را نبض توانیدمی "حتما. کنید لمس را نای کنار گردن، در خود انگشت دو با توانیدمی کار این برای

 به را ها ضربان تعداد و کنید نگاه ساعت به همزمان. است کاروتید شریان نبض کنیدمی احساس خود انگشتان زیر که

 به دقیقه یک در شما قلب ضربان تعداد تا کنید ضرب 4 در را آمده دست به عدد نهایت در. بشمارید ثانیه 15 مدت

 را ها نگشتا باید کار این برای. کنید تعیین نیز دست مچ نبض از استفاده با را ها ضربان تعداد توانیدمی. بیاید دست

 رادیال شریان نبض تا دهید قرار تاندون و استخوان بین شست انگشت به نزدیک سمت در دست، مچ داخلی سطح روی

 دقیقه یک در قلب ضربان تعداد تا کنید برابر  4 را آن و شمرده ثانیه 15 در را ضربان تعداد هم باز. کنید احساس را

 مناسب کامالً شما ورزش شدت دارد قرار شده گفته محدوده در شما قلب ضربان تعداد ورزش هنگام اگر .آید دست به

 قلبتان ضربان اگر و کنید اضافه ورزش شدت به کمی بود هدف یمحدوده از ترآهسته شما قلب ضربان اگر. است

 .برسید نظر مورد یمحدوده به تا کنید ورزش ترمالیم کمی باشد باید که است چیزی از سریعتر

 اصول اولیه در شروع و پایان فعالیت ورزشی:

 الف( گرم کردن                  ب( انجام فعالیت ورزشی                    ج( سرد کردن
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 حرکات مخصوص عضالت سینه:

 ای!()انفجار عضالت سینه

 

 

  

 تعداد* ست نوع حرکت 

 4*15 شنا سوئدی 1
 4*15 شنا سوئدی تک پا ۲
 4*15 شنا سوئدی دست معکوس 3
 4*15 شنا سوئدی دست جمع 4
 4*15 شنا سوئدی یکدست جلو 5
 4*15 باز شنا سوئدی دست ۶

 4*15 شنا سوئدی شیبدار 7

 4*15 شنا سوئدی کراس بادی 8
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اکثر حرکات شنا که در جدول آورده شده است جزء حرکات دشوار است و می توان آنها را نکته: 

شتر بیو آشنایی  در مراحل ابتدایی انتخاب نکرد. نمونه هایی از حرکات مقدماتی شنا جهت آمادگی 

 آورده شده است. 
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 :. شنا سوئدی1

 مرحله دارد که در تمامی حرکات شنا سوئدی مشترک است. 3

دستان خود را محکم بر روی زمین قرار دهید و نوک پاها را نیز برروی : بدن خود را به باال بکشید. 1

و عضالت شکم را به داخل  زمین محکم کنید تا در وضعیت تعادل قرار بگیرید. کمر را صاف کنید

 .منقبض کنید

گردن را به حالت عادی نگه داشته و کمر را نیز مستقیم و کشیده : بدن را به سمت پایین بکشید. ۲

بگیرید. به آرامی به سمت پایین حرکت کنید. آرنج ها را خم کنید و تا چانه زمین را لمس کند. بدن 

 .حفظ کند و آرنج ها به سمت عقب کشیده شوند شما در طول حرکت باید حالت خط راست خود را

وقتی به سمت باال بازمیگردید، نفس خود را به بیرون بدهید. یک : دوباره به سمت باال حرکت کنید. 3

نکته ی حرفه ای برای انجام در حین باال رفتن این است که دستان خود را مانند حالتی که بخواهید 

 .پیچانید و فشار پیچشی به آنها وارد کنیدپیچ سفت کنید، در حین باال رفتن ب
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  . شنا سوئدی تک پا:2

با این تفاوت که در این حالت فقط یک پا روی زمین قرار دارد و  دارد مرحله اصلی  3مثل شنای سوئدی  

 آورد.ای و سه سر بازو میای به خصوص عضالت سینهفشار بیشتری بر روی عضالت کمربند شانه

 

  سوئدی دست معکوس:. شنا 3

در این  وها معکوس قرار دارند این تفاوت که دست بااست، این حالت شنا دقیقا مانند حرکت شماره یک  

 شوند حالت عضالت جلو بازو نیز درگیر می
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  . شنا سوئدی دست جمع:4

قرار دارند که در  ها به صورت جمعاین تفاوت که دست با است، این حالت شنا دقیقا مانند حرکت شماره یک

 رصدی قرار دارد. د سر بازویی در حالت فشار صداین حالت عضالت سه
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  . شنا سوئدی یک دست جلو:5

ها جلوتر قرار دارد و به صورت این تفاوت که یکی از دست این حالت شنا دقیقا مانند حرکت شماره یک با

 گیرد.تا دست چپ جلو قرار می ۶دست راست جلو و تا  ۶تایی  1۲شود یعنی در ست متعادل انجام می
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 :. شنا سوئدی دست باز6

ها دوبرابر عرض شانه باز دست که این تفاوت با است، این حالت شنا دقیقا مانند حرکت شماره یک 

 شوند.می
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  . شنا شیبدار:7

گیرد )به منظور انقباض بیشتر بخش تحتانی میها باالتر از پاها قرار گاه دست. در حالت اول سطح تکیه1

 ای(عضالت سینه

گیرد )به منظور انقباض بیشتر بخش فوقانی عضالت باالی گاه پاها باالتر قرار می. در حالت دوم سطح تکیه۲

 سینه(  
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پ سمت چابتدا پای سمت راست را از میان پا و دست چپ مانند شکل به  این شنا،در  . شنا کراس بادی:8

 چرخانیم. بدن می

 

 

 

 نکته: 

یکی دیگر از راه های افزایش کیفیت تمرین پیروری از اصل اضافه بار است که مثالً در مورد شنای سوئدی 

 توان با تغییر تعداد تکرارهای هر ست انجام داد.می
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 حرکات تخصصی پا

 

  

 تکرار*ست نوع حرکت 

 4*15 ایر اسکات 1

 4*15 جلو پا ایزومتریک 2

 4*15 صندلیاسکات تک پا  3

 4*15 النچ 4

 4*15 پل باسن 5

 4*15 استپ آپ 6

 4*15 دد لیفت 7

 4*15 دد لیفت تک پا 8

 4*15 النچ ساید 9

 4*15 اسکات اور هد 10

 4*15 دوقلو 11
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حالت ایستادن نرمال، پاها به اندازه عرض شانه باز، نقطه شروع حرکت از لگن است، بدین . ایر اسکات: 1

لگن به سمت عقب حرکت کرده )مثل نشستن روی صندلی( و توجه کنید که نوک انگشتان پا را  صورت که

درجه به  30توانید تا همواره بتوانید ببینید، یعنی زانوها از نوک انگشتان جلو نرود، برای این کار کمر را می

 جلو خم کنید.
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ثانیه  30به صورت تک پا( را باال آورده و به مدت  روی صندلی نشسته و جفت پاها )یا. جلو پا ایزومتریک: 2

توانیم برای اضافه کردن بار یک جسمی روی ساق پا گذاشت )مثل )پیشرفته تا یک دقیقه( نگه میداریم. می

 شل آب معدنی، پتو یا بالشت(.
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پا به جلو باز این حرکت ترکیبی از حرکت یک و دو هست، در حالی که یک . اسکات تک پا صندلی: 3

   نشینیم.شده با رعایت نکات اسکوات روی صندلی می
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 سرینی، همسترینگ و چهارسر ران العاده برای تقویت عضالتفوق نچ یک حرکت چند منظورهال. النچ: 4

رکت حجای حرکت مسقیم به باال و پایین، به عقب و جلو به، گیرندهم قرار میپاها خیلی نزدیک بهاست. 

تان از هم کمی فاصله داشته و پای جلویی درست زیر زانو و کف پا جوری قرار بگیرید که پاهای، شودمی

کامالً روی زمین باشد، پای عقبی هم جوری باشد که پنجه روی زمین و پاشنه باال باشد. پای عقبی نباید 

  .کامال صاف قرار بگیرد
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دستها را در . زانوهای خود را خم کرده و کف پاهایتان را صاف روی زمین قرار دهید :)تک پا و دوپا( . پل باسن5

 دقیقه در حرکت پل باقی مانده و سپس بدنتان د. یککنار بدن قرار دهید، به نحوی که کف دستها به سمت سقف باش

 .دن باید به آن دقت کنیدبرای انجام این حرکت چند نکته مهم وجود دارد که حتمًا برای ثمربخش بو .را رها کنید

اینکه فشار برای بلند کردن باسن نباید از کف پاشنه پا باشد. باید سعی کنید از عضالت باسن و ران هایتان برای  اول

اینکه نیازی نیست در حین پل زدن بیش از حد بدنتان را باال ببرید و پل روی دریاچه درست . دوم اینکار استفاده کنید

زیادی به کمرتان خواهد آورد. تا حدی باسن خود را باال ببرید که باسن، زانوها و کمر در یک خط قرار  کنید اینکار فشار

 د. )تقویت همسترینگ، عضالت سرینی، فیله کمر(.بگیرد، کفایت می کن
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پای عد و بو باال بروید  ابتدا پای راست نیمکت قرار دهید ،جلوی یک نیمکت صاف بایستید :استپ آپ. 6

ایین اید به آرامی به پ. برای پایین آمدن از روی نیمکت با همان پایی که باال رفتهنیمکت بگذارید چپ را روی

 .برگردید. در حرکت بعدی با پای چپ شروع کنید و به همین ترتیب یکی در میان حرکت را تکرار کنید
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دهد. همچنین نواحی شانه را هدف قرار میین حرکت مستقیماً عضالت همسترینگ و باسن ا: دد لیفت. 7

کند. بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند. پاها کمی از زانو خم باشند. برای انجام و پشت را درگیر می

را با دو دست بگیرید. پشت صاف و مستقیم باشد و با خم کردن کمر  یک وزنه )شل آب معدنی(حرکت 

رید تا جایی که در عضالت همسترینگ کششی ایجاد شود. به وضعیت اول برگردید ها را به سمت زمین ببدمبل

  .و حرکت را تکرار کنید
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وزن خود را بر روی پایی که وزنه در کنار است قرار داده و زانو را کمی خم کنید. کمی تک پا:  دد لیفت. ۸

ه سپس ب مخالف را به سمت عقب ببرید. باسن را به سمت عقب متمایل کرده و برای داشتن تعادل ، پای

 حالت ایستاده بازگردید.
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 .باشدمی ثبات عضالت نیم تنه و باسناین حرکت برای . ساید النچ: 9

رای شروع صاف بایستید و اندکی زانو و باسن خود را خم کنید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان باز ب

اندکی خم شده و یک  رو به جلو نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود. کرده و سر و عضالت سینه را

قدم به سمت راست بردارید. پای سمت چپتان را بکشید و وزنتان را روی پای سمت راست خود نگه دارید. در 

دکی ندر پایین حرکت النچ از پهلو ا طول حرکت ستون فقرات شما باید در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد.

 همین روند را برای سمت چپ خود نیز انجام دهید. مکث کرده و به نقطه شروع بازگردید.
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 داریم.یم : دقیقا حالت ایراسکات در شماره یک با این تفاوت یک شیئی را در باالی سر نگه. اسکات اور هد10
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بدون اینکه نیم تنه باالیی حرکت بکند روی پنجه نوک پنچه پایتان را روی یک بلندی گذاشته و . دوقلو: 11

پا بروید. و تا آنجایی که تعادل شما بهم نمیخورد باال بروید و در باال یک مکث خیلی کوتاه بکنید و دوباره 

 توانید به صورت تک پا هم انجام دهید.همین عمل را می .به حالت اول برگردانیدکف پا را 
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 عضالت سرشانه

 ابزار مورد نیاز: کش تمرین

 و وزن دارای که منزل داخل وسایل از مبتوانند ندارند ورزشی تجهیزات و کش منزل در که افرادی: نکته

 .نمایند اجرا را تمرینات ایستا و پویا حرکات بصورت... و آب بطری یا بالشت نظیر متناسب مقاومت

 

 تکرار*ست نوع حرکت 

 4*15 نشر جانب 1

 4*15 نشر جلو ۲

 4*15 پشت خم نشر 3

 4*15 پرس سرشانه با کش 4

 4*15 فالی معکوس با کش 5
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ه صورت توان بمی : برای تقویت عضالت سرشانه به ویژه عضالت بخش میانی سرشانه است.جانبنشر  .1

ها از کنار بدن تا سطح زیر چانه تک یا جفت انجام داد، بدین صورت که کش را در زیر پا قرار داده و دستتک

 گردند.شوند و سپس آهسته به حالت اول بازمیدور می
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 تقویت عضالت سرشانه به ویژه عضالت بخش قدامی سرشانه است. : برای. نشر جلو2

ها از جلو تک یا جفت انجام داد، بدین صورت که کش را در زیر پا قرار داده و دستتوان به صورت تکمی

 گردند.شوند و سپس آهسته به حالت اول بازمیبدن تا سطح زیر چانه دور می
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توان به صورت می عضالت سرشانه به ویژه عضالت بخش خلفی سرشانه است.: برای تقویت . نشر خم پشت3

ها در جلو شوید دستتک یا جفت انجام داد، بدین صورت که کش را در زیر پا قرار داده، از کمر خم میتک

شود و سپس آهسته به ها از جلو بدن تا سطح بدن باز میگیرد و سپس دستبدن و عمود بر زمین قرار می

 گردند.حالت اول بازمی

 
ک یا تتوان به صورت تکمی : برای تقویت سه بخش اصلی عضالت سرشانه است.. پرس سرشانه با کش4

ها به صورت خمیده از کنار بدن دور شده و جفت انجام داد، بدین صورت که کش را در زیر پا قرار داده، آرنج

 گردند.رمیشوند و به حالت اول بها رو به باال باز میدست

 



                                                                                                                         تمرینات عضالت سرشانه 

28 
 

: برای تقویت عضالت سرشانه به ویژه عضالت بخش خلفی سرشانه است. کش در . فالی معکوس با کش5

 آوریم.ها رو دور کرده و سپس به حالت اول در میدست در جلو عمود بر بدن قرار داده و سپس دست
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 عضالت زیر بغل و بازو

 ابزار مورد نیاز: کش تمرین

 و وزن دارای که منزل داخل وسایل از مبتوانند ندارند ورزشی تجهیزات و کش منزل در که افرادی: نکته

 .نمایند اجرا را تمرینات ایستا و پویا حرکات بصورت... و آب بطری یا بالشت نظیر متناسب مقاومت

 

 تکرار*ست نوع حرکت 

 3*10 بارفیکس 1

 4*15 زیربغل قایقی با کش ۲

 4*15 لت کش 3

 4*15 با کش زیربغل 4

 4*15 کش با بازو جلو 5

 4*15 کش با تک الری بازو جلو ۶

 4*15 کش با بازو پشت 7

 4*15 پشت بازو دیپ ۸
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 پشت التعض میانی، عضالت بر زیادی بسیار تاثیرات که است ورزشی حرکات جمله از بارفیکس: بارفیکس. 1

 . دارد باالتنه اساسا و کمر و

 هادست حد از بیش فاصله. بگیرید را میله دارند فاصله هم از شانه عرض اندازه به هایتاندست کهدرحالی

 طور به را هایتاندست شویدمی آویزان میله از که زمانی. بزند آسیب شما شانه و آرنج دست، مچ به تواندمی

. شودیم شما هایشانه بر اضافی فشار آمدن وارد باعث چون نکنید شل را خود کمر باالیی بخش. بکشید کامل

 داریدمی نگه جلو به مستقیم را خود نگاه کهدرحالی. دارید نگه پایین و عقب سمت به را خود شانه هایتیغه

 تانهتن باال طرف دو مقابل کمی که کنند دنبال را مسیری باید شما هایآرنج. بکشید باال سمت به را خود

 سمت به و عقب به باید شما هایآرنج. کند پیدا پایان حرکت تا بگذرد میله باالی سطح از باید شما چانه. است

 .بیایید پایین آرامی به و شده حساب صورت به. شوند هدایت سینه قفسه
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ها در جلوی بدن قرار داده و سپس کش را به یک جا ثابت کرده، دستبا کش:  زیر بغل قایقی .۲

 کنیم.کنیم و آهسته رها میها را در زیر بدن جمع میدست
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ها را به آرامی از باالی سر ها را باالی سر قرار داده دستدستکش در دست قرار داده و کش لت:  .3

 گردیم.آوریم و سپس به حالت اول برمیبه کنار بدن می
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ا ها را جفت از باالی سر تکنیم، سپس دستتقویت عضالت ذوزنقه، ابتدا کش را به یک جا نصب می آور:. پول4

 آوریم.کنار بدن می
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 و هداد قرار پا زیر در را کش که صورت بدین داد، انجام جفت یا تک تک صورت به توانمی :بازو با کش . جلو5

 .کنیممی خم آرنج از را دستها سپس بدن، کنار از دستها
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 زانو داخلی قسمت به را خود آرنج شده خم کمی داده، قرار پا زیر در را کش: با کش تک . جلو بازو الری6

 .کنیممی باز سپس و کرده خم را آرنج داده، تکیه
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 و مدهی¬می قرار بدن کنار در خمیده صورت به را هاآرنج بازویی، سر سه عضالت تقویت: کش با بازو . پشت7

 .بگیرد قرار بدن کنار در صاف که کنیممی باز را هادست سپس
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 و (باشد هاشانه پهنای اندازه به هادست فاصله) گذاشته میزها از یکی لبه روی را هادست . پشت بازو دیپ:8

 نبد که دهید ادامه جایی تا و کرده آغاز هاآرنج آرام کردن خم با را حرکت. بگذارید دیگر میز روی را( پاشنه) پاها

 شروع توضعی به هاآرنج کردن صاف با تا کنید وارد فشار باال طرف به آرامی به. باشد آمده پایین کامال میزها بین

 .برگردید

 

 

 



                                                                                                                         تمرینات ایستا 

38 
 

 تمرینات ایستا )ایزومتریک(

متنوعی را جهت تکمیل برنامه تمرینی با هدف انجام انقباضات ایزومتریک  در ادامه در بخش زیر حرکات

مناسب افرادی که نمی توانند حرکات پویا و اکتیو را انجام دهند و همچنین تمامی گروه های سنی که تمایل 

من ا ضبه اجرای این حرکات دارند ارائه شده است  و پیشنهاد میگردد این تمرینات در طول روز انجام گیرد ت

 حفظ و یا بهبود وضع موجود خود بتوانید عضالت خود را تقویت نمایید.

 

یک عضله خاص یا گروهی از عضالت منقبض می شوند. در این تمرینات،  ورزش های ایزومتریک درنکته : 

طول عضله تغییر نمی کند و مفصل مورد نظر حرکت نمی کند. ورزش های ایزومتریک به حفظ قدرت عضالت 

حدس بزنید چگونه؟ کف  .می کنند و حتی می توانند باعث افزایش تقویت آنها شوند اما نه خیلی زیادکمک 

ثانیه نگه دارید. در این حالت زور و  10توانید فشار دهید و ها را به هم بچسبانید و تا جایی که میدست

 اند. ای شما اصالُ حرکتی نداشتههکنید، این در حالی است که بازوها و قفسه سینه حس میکششی را در بازو
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ثانیه این حالت را  5سفت کنید.  زانو را تا جایی که می توانید   کالهک دهید. ا روی تخت فشارزانو ر  -1

 .تکرار کنید حفظ کنید و مجددا 

 

 

 

داشته و به  ثانیه نگه 5سانتیمتر از سطح زمین بلند کرده و  15کشیده نگه داشته حاال حدود  پا را کامال - ۲

 .حالت اول برگردید. مجددا تکرار کنید
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 ردهک باز مه از را اهزانو توانید می که جایی تا حاال را خم کنید. ها روی زمین به پشت دراز بکشید و زانو -3

 .کنید تکرار ترتیب مینه به. کنید نزدیک مه به مجددا بعد و

 

 

 

 

 و تراس به ترتیب به مه با مزمانه را زانو ردوه حاال. کنید خم را اهزانوروی زمین به پشت دراز بکشید و   -4

 .باشند داشته تماس زمین با مدت تمام در شما ایه شانه. کنید تکرار ترتیب مینه به و بچرخانید چپ
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بار تکرار  30 .حاال روی پنجه پا به سمت باال و پایین حرکت کنید .دارید نگه صاف را زانوها بایستید.  - 5

 .کنید

 

 

 

ثانیه  5 .به کمک سفت کردن عضالت ران، زانو را باال آورده و صاف نگه دارید  .روی لبه تخت بنشینید -۶

 .مجددا تکرار کنید .در این وضعیت بمانید و سپس به حالت اول برگردید

  

 



                                                                                                                         تمرینات ایستا 

42 
 

 

توانید باتک خود را از زمین  حاال تا جایی که می .کنید خم را وهاروی تخت به پشت دراز بکشید و زان -7

 .مجددا به حالت اول برگشته و حرکت را تکرار کنید .ثانیه نگه دارید 5بلند کرده و 

 

 

در  .بکشید سینه قفسه سمت به و کرده خم را اهحاال یکی از زانو .باشند صاف اوها زان .به پشت دراز بکشید -۸

بار برای اندام  30دقت داشته باشید در این حرکت ابتدا  .باشد زمین روی و صاف شما کمر حرکت انجام نگامه

 .راست تکرار کنید و بعد از اتمام آن برای اندام دیگر تکرار کنید

 

 5. یدهحاال یک پا را به طور کامل به طرف باال حرکت د .دارید نگه صاف را اهبه شکم دراز بکشید و پا -9

 .کنید تکرار مجددا و داشته هثانیه نگ
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ثانیه  5 و دهیدپای باالیی را به سمت باال حرکت حاال  .داریدنگه  کشیده را زانوها و بکشید درازپهلو به  - 10

 .نشود منحرف جلو سمت بهپاها  و بدن و نشده خموها دقت داشته باشید که زان گه دارید. ن

 

 

 مه به را ه ها کنید در حالی که شانحاال سعی  دهید.  قرار کمر روی را ت هادس .به شکم دراز بکشید - 11

حاال به حالت اول برگشته و مجددا  .اریدگه دثانیه ن 5 و داده حرکت باال به راشانه ها  و سر کنید می نزدیک

 .تکرار کنید

 

 

 که یجای تا و کرده بلند راشانه ها  سپس و سر ابتدا آرامی به حاال. باشد خم وهاان. زبه پشت دراز بکشید -1۲

 .به حالت اول برگشته و مجددا تکرار کنید  نگه دارید.  ثانیه ۲. درآیید نشسته حالت به توانید می
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تا زمانی که اعمال فشار از دو طرف به همدیگر  ای فعال هستند.های ماهیچهها و فیبردر این حالت تار

کنیم پوندی را بلند می ۲0 دمبل یک که زمانی با را حالت این اگر) گیرد.برابر باشد، حرکتی صورت نمی

دن کنیم کمتر از نیرویی است که برای بلند کرمقایسه کنید، نیرویی که برای پایین آوردن دمبل استفاده می

هایی هچون پرش روی جعبه یا وزنه بریم(. با استفاده از تمرینات ایزومتریک از انجام فعالیتآن به کار می

شوید. بهترین ویژگی تمرینات ایزومتریک این است که می ضر است، راحت میبرداری سنگین که برای کمر م

 .رددگ خون فشار کاهش باعث حتی و جسمانی قدرت افزایش سینه، و الغری و کاهش سایز کمر تواند باعث

 وعالوه بر این، تمرینات ایزومتریک نیازی به وسیله ندارند و سرگرم کننده هستند. اگر دنبال استراحت مفید 

نکته مهم زیر  4توانید وزنه برداری سنگین را کنار گذاشته و در منزل بمانید و به گردید، میفراغت فعال می

 عمل کنید تا بهترین بهره را از انجام تمرینات ایزومتریک ببرید:

 نیرو و فشار اعمال کنید( 1

. ها را محکم ببندیداید تا عضالت را خسته کنید، باید ماهیچهاز آن جایی که خیلی تحرک و جنبش نداشته

گویند و به این معناست که تا جایی که امکان دارد، می "حداکثر انقباض ارادی"عبارت فنی این حالت را 
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نیرو و قوا  %100، لزومی ندارد که از دهیدعضالت را محکم ببندید. زمانی که تمرینات ایزومتریک را انجام می

 شود.از نیرو و قوا نیز موثر واقع می %۸0تا  ۶0دهد که استفاده از استفاده کنید. تحقیقات نشان می

 نفس عمیق بکشید( ۲

ید کنید که نفس بکشید. نفس کشیدن بادهید، طبیعتا فراموش میزمانی که تمرینات ایزومتریک را انجام می

د: شود. تمرین کنین شکم انجام شود. هنگام دم )نفس کشیدن رو به داخل( شکم بزرگتر میاز قسمت پایی

انگشت شست دست چپ را روی ناف قرار دهید، سپس دست راست را روی دست چپ قرار دهید، نفس عمیق 

نات بار تکرار کنید )زمان انجام تمری 5کنید. بکشید، در این حالت فرورفتگی و برآمدگی شکم را حس می

 ایزومتریک بدین صورت تنفس کنید(.

 به طرز قرار گیری بدن خود توجه کنید( 3

اید، ها راجع به حالت و فرم شنیدهفرم و ترکیبات در تمرینات ایزومتریک نقش مهمی دارد. حتما از مربی

ضعیف  پوند، حالت غلط و 100شود. پرس نیمکت به وزن ها میترکیبات ضعیف باعث آسیب رسیدن به اندام

تواند به شانه و پایین تنه پشت آسیب برساند. در تمرینات ایزومتریک، وزن یک تنی وجود ندارد و وزن زیاد می

که به شما فشار بیاورد به همین خاطر احتمال آسیب دیدن کم است، اما با این حال موقعیت و حالت بسیار 

 حائز اهمیت است.

شود. متریک، تغییر و نوسان زاویه سبب افزایش قدرت عضالنی میدهد که زمان تمرین ایزوتحقیقات نشان می

می از شوید بلکه منفعت کها تکرار کنید، نه تنها شبیه به مجسمه میها و باراگر شما یک وضعیت ثابت را بار

درجه قرار داده و کف  90ها را برید. پس حالت و موقعیت را عوض کنید. مثال زمانی که بازوایزومتریک می

درجه  45و  1۲0های کنید. همپنین حالتدهید، عضالت دو سر بازویی را تقویت میها به هم فشار میدست

 را نیز تمرین کنید.

 ترکیبی از همه تمرینات ایزومتریک را انجام دهید( 4

المت ستر و پر انرژی تر، تمرینات ایزومتریک است. برای رسیدن به های کمک به زندگی سالمیکی دیگر از راه

 با مقایسه در ورزش های هوازی شود. برای مثالمطلوب و اهداف متفاوت، تمرینات متفاوتی استفاده می

شید خواهید عضالت بزرگتری داشته باعروقی مفیدتر هستند. اگر می-قلبی سالمتی برای ایزومتریک تمرینات

ت های پیشرفت دسسنگین یکی از راههای نباید منحصرا تمرینات ایزومتریک را انجام دهید. برداشتن وزنه

 یابی به عضالت بزرگ و حجیم است.
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نکته گفته شده، آیا برای انجام تمرینات ایزومتریک آماده هستید؟ در قسمت زیر به  4با توجه به 

 تمرین ایزومتریک که برای کل بدن کاربرد دارد، اشاره شده است: 7

 

 زانو را خم کرده و دیوار را هل دهید( 1

 

ها را هم سطح با قفسه سینه روی دیوار قرار داده و هل یک زانو را رو به جلو خم کنید )حالت خیزش(، دست

د تر بایستیها فعالیت بیشتری خواهند داشت، هرچه صافدهید. هر چه بیشتر رو به پایین خم شوید شانه

 شوند.قفسه سینه فعالیت بیشتری را متحمل می

 انه فعال هستند.های شدر این حالت ماهیچه

 .کشیدن نفس کردن فراموش های رایج:خطا

 

 



                                                                                                                         تمرینات ایستا 

47 
 

 ژست دعا کردن در تمرینات ایزومتریک( ۲

 

 ها رابه هم فشارتواند به سمت بیرون و یا رو به زمین باشد( آنها را به هم بچسبانید )سرآرنج میکف دست

 تر خواهند شد.ها سفتدهید، هرچه بیشتر فشار دهید ماهیچه

 های قفسه سینه فعال هستند.حالت ماهیچهدر این 

 شود.دهید باعث در رفتگی در شانه میرا فشار می هادست کف که زمانی هاشانه باالبردن های رایج:خطا
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 پالنک باال )در ارتفاع باال(( 3

 

 

کنید  کنید. دقتدر باالی یک موقعیت فشار قرار بگیرید و از صاف قرار گرفتن ستون فقرات اطمینان حاصل 

 توانید حفظ کنید.های پشتی را تا جایی که میکه قوای ماهیچه

 های پشتی و مرکزی فعال هستند.در این حالت ماهیچه

 خیلی باال یا پایین نگه داشتن برآمدگی پشتی هنگام حرکت. های رایج:خطا
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 کشتی با دست خود( 4

 

 

راست را در دست چپ قفل کنید و تا جایی که امکان دارد فشار  آرنج خود را در زاویه قائمه خم کنید، دست

کند ماهیچه سه سر دهید. در حالیکه عضله دوسر بازویی دست راست از افتادن دست چپ جلوگیری می

کند تا بازوی دست راست را پایین بیاورد. همین حرکت را برای دست دیگر تکرار بازویی دست چپ تالش می

 کنید.

 های دو سر و سه سر بازویی فعال هستند.ماهیچهدر این حالت 

 هاشانه کشیدن های رایج:خطا
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 انبساط و کشش عضله سه سر بازو( 5

 

 

ها را مشت شده هم سطح سر روی دیوار قرار دهید. از عضله سه سر بازویی در حالت خیزش خم شوید و دست

 برای هل دادن دیوار استفاده کنید.

 سه سر بازویی فعال است. در این حالت ماهیچه

 کشیدن نفس کردن فراموش و هاشانه شدن کشیده های رایج:خطا
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 پالنک ساعد( ۶

 

 

شکم  هایدر حالت پالنک ساعد قرار بگیرید، از صاف قرار گرفتن ستون فقرات اطمینان حاصل کنید و ماهیچه

 مرکزی بدن دارد(.را منقبض کنید )منقبض کردن شکم فایده بیشتری برای قسمت 

 های شکم فعال هستند.در این حالت ماهیچه

 خط یک رد باید پا قوزک زانوها، باسن، ها،شانه. پشت برآمدگی داشتن نگه پایین یا باال خیلی های رایج:خطا

 .باشند
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 حالت کالغ پر )اسکات نیمه عمیق(( 7

 

 

صورت موازی خم کرده همچنین تالش کنید تا به انگشتان پا ها را به ها باز کنید، زانوها را به عرض شانهپا

 شوند.های داخلی نیز منقبض میفشار وارد کنید. در این صورت ماهیچه

 در این تمرین عضالت سرینی، عضالت باسن، و عضالت چهار سر ران فعال هستند.

 (.بزنند جلو پاها پنجه از که ندهید اجازه خود زانوهای به و) نرفتن عقب کافی اندازه به خطاهای رایج:

 

 برنامه تمرین ورزش ایزومتریک برای کل بدن

کاهش  ثانیه منقبض کنید. اگر هدف شما 10تکرار کنید، برای هر تکرار بدن را بار  3هریک از تمرینات باال را 

ثانیه  30تا  ۲0انقباض( و بین هر تکرار  %70تا  ۶0) کنید استفاده کمتری زور و نیرو از است وزن و الغری

تا  ۸0کنید باید از زور بیشتری استفاده کنید )استراحت کنید. اما اگر برای تقویت قوای عضالنی تمرین می

ثانیه استراحت کنید. ۶0تا  45انقباض( و بین هر تکرار  90%
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 دعوت به یک چالش مفید و جذاب
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 ورزشی کاربردیمعرفی یک اپلیکیشن 

تر در دنیای امروز که فناوری روز به روز در حال پیشرفت است و باعث شده که زندگی نسبت به قبل آسان

شاید بگویید که وقت رفتن به باشگاه را ندارید برای این  ت.کردن بیش از هر چیز دیگری مهم اسشود، ورزش 

هایی که برای سالمتی و تناسب اندام وجود دارند را اپتوانید ای وجود دارد. شما میکمبود وقت نیز راه چاره

یکی از اپلیکیشن های ورزشی کاربردی  .بر روی گوشی خود نصب کرده و حتی در خانه مشغول به ورزش شوید

 Minute 7 که در واحد پایش سالمت مورد ارزیابی قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده است اپلیکیشن 

Workout  روعش قصد بار اولین برای که افرادی برایرا  تمرینات ترینشده ریزیبرنامه و بهتریناست که 

باشد. افرادی که قصد استفاده از دهد. این اپ رایگان بوده و از کافه بازار قابل دانلود میارائه می دارند ورزش

ان مشکالت خود را با کارشناس تنها از طریق واتساپتوانند این اپ را داشته باشند در صورت بروز مشکل می 

ضمنًا امکان مشاوره در سایر امور ورزشی هم با این عزیزان امکان  اداره تربیت بدنی مطرح نمایند.

  پذیر است.

 :لینک اپلیکیشن

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.popularapp.sevenmins&ref=share 

 :تمرینی و اپلیکشن فوق جهت مشاوره کارشناساناسامی 

؛ متخصص  و مربی علم تمرین و دکتر حسین بهادر )دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشیجناب آقای  .1

 09137163942بدنسازی(: 

کارشناس ورزش آقایان(: ورزشی؛  علوم و بدنی تربیت دکتر ابوالفضل مرادی )دکتریجناب آقای  .2

09124768938 

دکتر ملیحه پرویزی )دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ مسئوول مرکز پایش و تندرستی سر کار خانم  .3

 09101727602دانشگاه و کارشناس بانوان(: 

  

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.popularapp.sevenmins&ref=share
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 تصاویر اپلیکیشن

 

 

 نمایید. انتخابپس از نصب اپلیکیشن می توانید به قسمت تنظیمات رفته و زبان فارسی را 
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و با  باطبائیاین مطالب با تالش و زحمات همکاران شما در اداره تربیت بدنی دانشگاه عالمه ط

مشاوره متخصصان و کارشنان ورزشی معتبر و داننشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 

با ذکر منبع از  عالمه طباطبائی جمع آوری و تهیه شده است و امکان استفاده و دانلود آن 

 طریق صفحه اختصاصی معاونت دانشجویی امکان پذیر می باشد.

  

 ارزندهبا آرزوی سالمتی شما عزیزان، امید است که ما را از دعای خیر و نظرات و پیشنهادات 

 خود محروم نفرمایید.


