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8 تمرین پیشنهادی با هدف تقویت قدرت عضالنی  مردان

آقـایــان، حـرکــت!

آگاهانه ورزش کنید
اگر تصمیم گرفتید برای افزایش قوای جسمانی به باشگاه بدنسازی بروید، قبل از شروع 
بهتر است با دستگاه های بدنسازی آشنا شوید؛ اینکه کدام دستگاه ها برای افراد مبتدی 
اسامی و  با  بگیرید، حتی  یاد  از همه مهم تر نحوه اجرای درست را  مناسب تر است، 

اصطالحات بدن و تمرین ها آشنا شوید. 
شما قرار است با بدنتان کار کنید و این بدن برای شما در طول زندگی کار می کند، 
پس بهتر است اطالعات خود را در این زمینه )شناخت بدن( با مطالعه مطالب آناتومی، 
شگفتی های بدن و... باال ببرید؛ مطمئن باشید نتایج بهتری خواهید دید. زمانی که با بدنتان 

بیشتر آشنا شوید، از مکانیسم تاثیر تمرین روی بدن و نیاز بدن برای پاسخ دهی بهتر، 
بیشتر آگاه می شوید. برای مثال طی تمرین بدنسازی، پارگی های کوچکی در سلول های 
ماهیچه ایجاد می شود که در روزهای استراحت التیام پیدا می کنند و ماهیچه ها نسبت به 

حالت اولیه خود قوی تر می شوند. 
با شناخت این موضوع شما به عضالت خود به خوبی استراحت می دهید، مواد غذایی 
سرشار از پتاسیم مصرف می کنید )موز و سیب زمینی منابع خوبی از پتاسیم هستند(، بر 
کیفیت خواب تان تمرکز می کنید تا عضالت ریکاوری بهتری داشته باشند و به هدف 

مطلوب تری دست پیدا خواهید کرد.

بعضی  و  مجازی  فضاهای  در  امروزه  اینکه  دارد  اهمیت  بسیار  که  دیگری  نکته 
آنها  از  بسیاری  اینکه  از  غافل  می شود،  یافت  فراوانی  ورزشی  مطالب  باشگاه ها 
پایه و اساس علمی ندارند یا در بسیاری از کلیپ های آموزشی، خود فرد حرکت 
اما  دارند  بسیاری  شهرت  سایت ها  این  از  بعضی  متاسفانه  می کند.  اجرا  اشتباه  را 
است  بهتر  و  هستند  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  سیاه  فهرست  جزو  سایت ها  این 
مجازی  صفحات  و  کانال  سایت،  بودن  موثق  و  علمی  از  ابتدا  گرامی  خوانندگان 
مطمئن شوند و سپس مطالب آن را مطالعه کنند بنابراین حتما از متخصصان علوم 

بگیرید. مشورت  ورزشی 

تمرین اول
بکشید.  دراز  طاقباز  صورت  به 
دست هایتان را پشت گوش قرار دهید 
و پاها را باال بیاورید. حاال پاها را مانند 
حرکت پدال زدن دوچرخه جلو و عقب 
کرده و به صورت متوالی آرنج و زانوی 
مخالف را به یکدیگر نزدیک کنید. تمرین 
را به مدت 30 ثانیه تکرار کنید. 20 ثانیه 
استراحت کنید و 4 مرتبه دیگر هم تمرین 

را انجام دهید.

 تمرین سوم
مشابه تصویر، 40 ثانیه روی پنجه پاها و 
ساعد دست هایتان قرار بگیرید و وضعیت 
را حفظ کنید. 10 ثانیه استراحت کرده و 
3 مرتبه دیگر هم تمرین را  تکرار کنید.

 تمرین هفتم
در وضعیت شنا )مانند تصویر( قرار بگیرید و شکمتان را  
داخل ببرید. عضالت سرینی را منقبض کنید. لگن را در 
وضعیت طبیعی نگه دارید و به آرامی با خم کردن آرنج به 
زمین نزدیک شوید و با باز کردن آرنج ها و انقباض عضالت 
سینه ای، بدن را به حالت اولیه برگردانید. اجازه ندهید سر 
به جلو متمایل شود. تمرین را 4 دور 15تایی انجام دهید، 

استراحت بین هر ست 10 ثانیه است. 

تمرین پنجم
طوری بایستید که پاهایتان به اندازه  عرض شانه هایتان 
از هم فاصله داشته باشند و انگشتان پاهایتان روبه 
جلو قرار بگیرند. حاال به آرامی  پایین بروید. توجه 
داشته باشید زانوها از پنجه پا جلوتر نروند. دوباره 
به آرامی به حالت اولیه برگردید. تمرین را 4 دور 
20 تکراری انجام دهید، به طوری که استراحت بین 

هر ست 10 ثانیه باشد.

 تمرین دوم
روی زمین دراز بکشید. پاها را با زاویه 
90 درجه در هوا معلق نگه دارید و تنه 
را به آرامی تا زاویه 45 درجه از زمین 
جدا کنید. تمرین را 30 ثانیه اجرا کنید.، 
20 ثانیه استراحت کرده و سپس 3 مرتبه 

دیگر هم تکرار کنید.

تمرین چهارم
با پاهای بازشده به اندازه عرض شانه، مقابل دیوار 
قرار بگیرید و دست هایتان را روی دیوار بگذارید و 
به آرامی با خم کردن آرنج ها به سمت دیوار نزدیک 
شوید. تمرین را 3 دور 20 تکراری انجام دهید. 
یادتان باشد استراحت بین هر ست 10 ثانیه است.

تمرین هشتم
مانند تصویر به پهلوی راستتان دراز بکشید. 
لبه خارجی پای راستتان را روی زمین قرار 
دهید و ساعدتان را در راستای شانه روی 
زمین بگذارید، ساق، زانو، لگن، کمر و پهلوی 
خود را از زمین بلند کرده و مکث کنید. 40 
ثانیه وضعیت را حفظ کنید، 10 ثانیه استراحت 
کرده و تمرین را برای سمت دیگر بدنتان  
نیز انجام دهید. در کل تمرین را برای هر 

سمت 3 مرتبه تکرار کنید.

تمرین ششم
بایستید. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید 
و پای راستتان را جلو بیاورید. زانوها را مشابه 
تصویر خم کنید. تمرین را 4 دور 10 تکراری 
انجام دهید. استراحت بین هر ست 10 ثانیه است.

به  ابتال  به سوی کاهش قدرت عضالنی،  را  بدن  ناسالم،  افزایش سن، شیوه زندگی و شرایط شغلی 
بیماری های قلبی-عروقی، از دست دادن تعادل و... می کشاند که این عوامل بر کیفیت زندگی فرد تاثیر 
منفی می گذارد. سکته از مشکالت اصلی مرتبط با سالمت مردان است. از سوی دیگر، فشارخون باال در 
مردان زیر 45 سال رایج است اما با ورزش می توان قوای جسمانی را به روش های گوناگون افزایش داد، 
از جمله  بدنسازی و استفاده از کش های تمرینی و حتی وزن بدن. ارتقای قوای جسمانی عالوه بر افزایش 
قدرت و استقامت بدن، به افزایش متابولیسم بدن )سوخت وساز(، بهبود تعادل، کاهش احتمال بروز آسیب و ابتال به بیماری ها، بهبود عملکرد روزانه 
و سایر موارد کمک شایانی می کند. ما نیز در در این شماره از صفحه »تناسب اندام« به 8 تمرین با وزن بدن برای تقویت قدرت عضالنی پرداخته ایم. 

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوشانزده پانزده تیـر نودوهشت

یادتان باشدکه...

در تمرین ها سعی کنید تمام توجه خود را تنها بر یک گروه ماهیچه متمرکز نکنید. در 

عوض برنامه ورزشی ای داشته باشید که تمام بدن را تحت پوشش قرار بدهد. می توانید 

در روزهای مختلف روی گروه های ماهیچه ای مختلف کار کنید. هرگز 2 روز متوالی روی 

یک گروه ماهیچه کار نکنید زیرا عضالت نیاز به استراحت و بازیابی دارند. تمرین های 

بدنسازی برای افراد عادی بین 2 تا 3 روز در هفته با شدت متوسط، تکرار 8 تا 12 بار 

و 1 تا 3 ست توصیه شده است. البته بهتر است کنار تمرین های بدنسازی، تمرین های 

کششی و هوازی را نیز انجام دهید. همیشه قبل از شروع هر گونه فعالیت بدنی، بدنتان را 

با حرکات کششی سبک و چند دقیقه پیاده روی نرم گرم کرده و پس از پایان تمرین هم 

بدن را با حرکات کششی بسیار سبک، سرد کنید.

منبع: هفته نامه سالمت


