
 

 

  
 

 نکاتی ههن درباره حرکات کششی در ورزش
 
 

 
 

 
 

 هقذهه: 
لِ ٍ هفصل را در ٍػع م است.وطص هاًغ سفتی ػعلِ هی ضَددر تزًاهِ توزیي درهاًی،وطص اٍلیي لذ

اس آسیة  ای ٍرسضی ّستٌذ ٍحزوات وططی خشء خذاًطذًی توزیي ّ .ز ًگِ هی داردحالت اًؼؽاف پذی
ِ دّیحزوات وططی  تِ اًدام لثل، تؼذ ٍ در حیي توزیٌات خَد اگز  دیذگی خلَگیزی هی وٌٌذ. ذ اداه

یذ ضذّیچ گاُ دچار گزفتگی ٍ یا صذهات ٍرسضی  تمزیثا .ًخَّا  

  
 چرا بایذ تورینات کششی داشته باشین؟

 .داهٌِ حزوتی هفصل را سیاد هی وٌذ (۱

 .ایداد راستای خَب در تذى ووه هی وٌذ تِ (۲

 .اس وطیذگی ٍ آسیة ػعالًی خلَگیزی هی وٌذ (۳

 .خزیاى خَى را تْثَد هی تخطذ (۴

 .گزفتگیْای ػعالًی را تز ؼزف هی وٌذ (۵

 
 ""نچه وقت کشش نذهی"""

 .سهاًی وِ وطص دردًان تاضذ (۱

ِ تاضذ. وِ در ایٌص (۲ َرت هوىي است پارگیْای وَچه در ػعلِ هماٍهت سیاد در تزاتز وطص ٍخَد داضت

 .ایداد وٌذ

 .در سهاى وطص ًفس خَد را حثس ًىٌیذ تلىِ َّای تاسدهی را تیزٍى تذّیذ (۳

 .افزاد هختلف است خَد را تا دیگزاى همایسِ ًىٌیذ چَى هیشاى اًؼؽاف پذیزی (۴
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 چه زهانی کشش بذهین؟

ا سهاًی وِ اس رختخَاب تلٌذ هی ضَیذ ٍلت خَتی تزای ّز سهاًی هی تَاًذ هٌاسة تاضذ. در پایاى رٍس ی
 فزاهَش را وطص  وطص است.سؼی وٌیذ در ؼَل رٍس چِ در سهاى تواضای تلَیشیَى یا تؼذ اس راًٌذگی

.ًىٌیذ  

  
 هر کشش چنذ بار انجام شود؟

را در  یذ ، آىدر رٍس اًدام ضَد.اگز ّن ًوی تَاًیذ در یه سزی ّوِ را اًدام دّتار  ۳ ّز وطص هی تایذ
 ؼَل رٍس تمسین وٌیذ

. 

  
حرکات کششی به چه صورت هی باشذ؟ عولکرد  

پیص اس تَظیح ایي هؽلة وِ حزوات وططی چِ تاثیزاتی را در تز دارًذ، تایذ هؽالثی در هَرد ػولىزد 
ِ ّای ػعالًی وِ ػعلِ را تطىیل هی دٌّذ، درست ض ذُ هاّیچِ ّا تذاًین. هاّیچِ ّا اس دستِ ای اس رضت

اًذ وِ ایي رضتِ ّا تِ ًَتِ خَد اس تافت ّای تسیار وَچىتزی تطىیل هی ضًَذ. تِ ػالٍُ در هاّیچِ ّا 

ًَػی پَضطْای ٍتزی، همذاری چزتی ٍ ري ّای خًَی هی تاضذ وِ ساختواى هاّیچِ را پیچیذُ تز هی 
یه اس لسوت ّای  وٌٌذ ٍ ػولىزد ػعالت ًیش تِ ّویي هَارد تستگی دارد. ٍرسش تاػث هی ضَد وِ ّز

سهاًی وِ ضخص یىی اس هاّیچِ ّای خَد را .هختلف هاّیچِ تز رٍ ّن فؼل ٍ اًفؼال هتماتلی تگذارًذ

هٌمثط هی وٌذ، پَضص ّای ٍتزی ضزٍع تِ وار هی وٌٌذ. تستِ تِ ٍسًی وِ تلٌذ هی وٌذ، هاّیچِ ّا 
ٌذ وزدى ٍسًِ ّای سٌگیي تز تافت ّای هیشاى هتفاٍتی اس تافت ّا را تحت اًمثاض لزار هی دٌّذ. تزای تل

تیطتزی تایذ هٌمثط ضًَذ. تِ ّویي دلیل است وِ گفتِ هی ضَد اگز تذٍى توزیي ّای لثلی ٍسًِ ّای 

پس اس توزیي ّای .سٌگیي تلٌذ وٌیذ، هاّیچِ ّایتاى اس وار افتادُ ٍ تافت ّای آًْا در ّن تاتیذُ هی ضًَذ
ا تاس ساسی وٌٌذ. در ایي حالت تافت ّایی وِ در ّن پیچیذُ ضذُ اًذ سخت ٍ ضذیذ، هاّیچِ ّا تایذ خَد ر

ِ ٍ فزایٌذ تْثَدی را وٌذ هی وٌٌذ. سهاًی وِ ضوا هاّیچِ ّای خَد را هی وطیذ،  ایي وار را دضَار ساخت

تافتْای ػعالًی در اهتذاد ّن لزار گزفتِ ٍ خزیاى خَى در اًْا تسزیغ پیذا هی وٌذ. درست هثل وطیذى 

.اس چزٍن. ایي اهز ّوچٌیي تاػث هی ضَد وِ ٍتزّا اًؼؽاف پذیزی تیطتزی پیذا وٌٌذیه لث   

 
. 

 
  
 
 
 
 

 



 فوایذ حرکات کششی

 
ّواًؽَر وِ در تاال اضارُ وزدین وطص تاػث هی ضَد وِ تافت ّای هاّیچِ ای در اهتذاد یىذیگز لزار 

ا وٌذ. اگز تافتْا دچار در ّن گزفتِ ٍ تالؽثغ فزایٌذ تْثَدی پس اس یىسزی توزیٌات ؼالت فزسا تسزیغ پیذ
پیچیذگی ضذُ تاضٌذ، لسوت ّای آسیة دیذُ ًیاس تِ سهاى تیطتزی تزای التیام یافتي پیذا هی وٌٌذ. 

ویت هی تاضذ. سهاًی وِ خَب ضذى  تذًساسّای حزفِ ای تِ خَتی هی داًٌذ وِ تْثَدی تا چِ حذ حائش ّا

ول چزخِ ٍرسضی لؽغ ضذُ ٍ هطىل پیذا هی وٌذ ٍ تِ هاّیچِ ّا تزای هذت سهاى سیادی تِ ؼَل تیٌداهذ، 
تحمیمات گَیای ایي هؽلة است وِ حزوات وططی هاًغ اس . ّویي دلیل رضذ هاّیچِ ّا تِ تؼَیك هی افتذ

تزٍس آسیة دیذگی ٍ سخت ضذگی هاّیچِ ّا هی ضًَذ. ّوچٌیي اس احساس درد ٍ سخت ضذگی هاّیچِ 

یذ الوتیه در هاّیچِ هی تاضذ خلَگیزی هی وٌذ. حزوات وططی در رٍس تؼذ وِ تِ دلیل ساختِ ضذى اس
هی تَاًذ اس گزفتگی ػعالت ًیش خلَگیزی وٌذ. تزخی اس ػعالت هاًٌذ هاّیچِ ّای پطت پا ) اس ساًَ تا هچ 

تذى تِ ؼَر ؼثیؼی در هماتل وططْای تیص اس حذ اس . پا( تیص اس سایز هاّیچِ دچار گزفتگی هی ضًَذ

خَد ٍاوٌص ًطاى هی دّذ. اس ؼزیك اًدام حزوات وططی فزد لادر هی ضَد تا لاتلیت اًؼؽاف پذیزی تذى 
خَد را تا حذ لاتل هالحظِ ای افشایص دّذ. ایي اهز سثة هی ضَد تا توام لسوت ّای یه هاّیچِ تِ 

ِ ضًَذ. ایي وار تزا ی تذى ساسّا تسیار هفیذ است چزا وِ تِ دلیل خستگی ٍ در ّن پیچیذگی حزوت ٍاداضت

ایي اهىاى ٍخَد دارد وِ هاّیچِ ّا احساس خستگی وزدُ ٍ ول لسوت ّا در توزیي ّا فؼالیت ًىٌٌذ،  
.اها تا ووه اس حزوات وططی گزفتگی ػعالت تِ پاییي تزیي هیشاى خَد هی رسذ   

 
 
  

 انواع حرکات کششی
 

هوطص تالستی   

ِ ای تِ دلیل خؽزات  ایي حزوت در گذضتِ رٍاج تسیاری داضتِ اها در حال حاظز در هیاى ٍرسضىاراى حزف

ُ حزوت خَد،  احتوالی وِ در تز دارد چٌذاى ضایغ ًوی تاضذ. ایي توزیي تاػث هی ضَد وِ فزد تا اًذاس

ًذ. تِ ػٌَاى هثال سهاًی وِ هاّیچِ ّا را تِ تیطتزیي هیشاى وطیذگی وِ فزاتز اس حذ ؼثیؼی هی تاضذ تزسا
ػعلِ سردپی ساًَ را هی وطیذ تاالخثار تایذ خن ضَیذ وِ ایي حزوت ضوا را در یه هَلؼیت ًاهتؼادل لزار 

.دادُ ٍ ریسه تزٍس آسیة دیذگی تاال هی رٍد  

 
 

 

 

 
 



 

 وطص استاتیه

 
خَدتاى را در حالت ایي حزوت ًیاسی تِ ٍخَد یار ًذارد ٍ تسیار هَثز ٍ تی خؽز هی تاضذ. تزای اًدام آى 

همزر لزار دادُ ٍ ػعالت خَد را تا آًدا وِ هی تَاًیذ تىطیذ تا فطار السم را در آًْا احساس وٌیذ. حزوت را 
.پس اس اًذوی لؽغ وزدُ تِ ضزایػ ػادی تاس گزدیذ ٍ یه هزتثِ دیگز آًزا تىزار وٌیذ  

 
 

 وطص ایشٍهتزیه

ِ تیطتز ٍرسضىاراى در هیاى توزیي ّای خَد تِ ؼَر ایي حزوت ًیش یىی اس حزوات تسیار خَتی است و
گستزدُ اس آى تْزُ هی تزًذ. تزای اًدام آى ضوا ًیاس تِ یه یار ٍ یا دیَار داریذ تا هیشاى سَدهٌذی حزوت 

افشایص پیذا وٌذ. هاًٌذ حزوت تالستیه ّیچ خؽزی را تِ ّوزاُ ًذارد ٍ فطار ووتزی را ًسثت تِ حزوت 

د هیىٌذ. ایي حزوت تزای لسوت ّایی اس تذى هثل هاّیچِ ّای سردپی پطت پا اخثاری استاتیه تِ تذى ٍار

 .هیثاضذ

  
 
 

 
  
 

 چگونه حرکات کششی را انجام دهیذ

 
ِ ًو ی ضًَذ، هگز ایٌىِ ضوا یه صیوٌاست ٍ یا تالزیي تاضیذ. اهزٍسُ حزوات تالستیه چٌذاى هفیذ ضٌاخت

ضوا ّیچ گاُ ًثایذ هاّیچِ ّای خَد را تیص اس آًچِ در حذ تَاًایی ضاى است تىطیذ. اگز در ٌّگام اًدام 

.وٌیذ تٌاتزایي تایذ اس اًدام آى صزفٌظز وٌیذ ایي توزیي احساس راحتی ًوی  

سیار هْن هی تاضذ. گزم وزدى تذى لاتلیت اًؼؽاف پذیزی ٍ گزم وزدى تذى پیص اس اًدام حزوات ٍرسضی ت
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اًسدام هاّیچِ ّا را افشایص هی دّذ. تِ ػثارت دیگز ریسه آسیة دیذگی در حیي اًدام حزوات وططی 

ِ هی ضًَذ، را واّص هی دّذ ِ دیذگی ضٌاخت  را وِ خَد تِ ػٌَاى حزوات خلَگیزی وٌٌذُ اس صذه
گزم وزدى تا حزواتی اس  حزوات وططی ّواى گزم وزدى تذى ًیستٌذ!ّویطِ تِ خاؼز داضتِ تاضیذ وِ 

لثیل چزخص هفاصل، ایزٍتیه ٍ ًفس گیزی ّوزاُ هی تاضذ. ًزهص ّای گزم وزدى تذى را تایذ در حذٍد 

.دلیمِ اًدام دّیذ ۱۵تا  ۱۱  

  
یي ًتیدِ حزوات وططی پس اس گزم وزدى تذى ٍ لثل ٍ تؼذ ٍ در حیي حزوات اصلی اًدام هیطًَذ. تْتز

ثاًیِ در هَلؼیت وطص تالی تواًیذ. تِ خای ایٌىِ تز رٍی  ۳۱سهاًی پذیذار هی ضَد وِ تزای هذت سهاى 
.ًیوىت تٌطیٌیذ ٍ هٌتظز ست تؼذی خَد تواًیذ سؼی وٌیذ حزوات وططی اًدام دّیذ  

ت خَد در ٌّگام وطص ػعالت خَد را اس یىذیگز خذا وٌیذ. ّویطِ تْتز است وِ ته ته تز رٍی ػعال
ِ تز رٍی ّوِ آًْا وار وٌیذ. خذا وزدى ػعالت اس یىذیگز تِ ضوا اخاسُ هی  وار وٌیذ تِ خای ایٌىِ یىذفؼ

 دّذ تا وٌتزل تیطتزی تز رٍی آًْا پیذا وٌیذ

 
 

 هاهیچه های هختلفی را بکشیذ 
 

 سیٌِ 

ا اًذوی تاالتز اس ضاًِ ّا ًگِ تز رٍی یه لثِ )هثل درگاُ در( تایستیذ. تز رٍی لثِ آى تایستیذ ٍ دستاى خَد ر
داریذ. تاسٍّایتاى را تِ ًزهی خن وٌیذ ٍ آرًح ّا را تِ سوت پاییي تیاٍریذ. ًین تٌِ خَد اس ووز تِ تاال را تِ 

ِ خَد احساس وطیذگی وٌیذ .سوت هخالف تچزخاًیذ تا در سیٌ  

 
 حزوات وططی ضاًِ ّا

واى حال وِ ضاًِ چپ خَد را گزفتِ ایذ، آرًح دست ضاًِ سوت چپ خَد را تا دست راستتاى تگیزیذ. در ّ

راست را تا چاًِ خَد ّوسؽح ساسیذ. تا دست چپ خَد آرًح هخالف را تگیزیذ. حاال آرًح دست راست را تِ 
سوت ػمة تىطیذ ٍ تا آًدا وِ هیتَاًیذ آرًح ّا را تِ سوت خارج فطار دّیذ. ّویي وار را تا ضاًِ هخالف 

ُ تحت فطار لزار ًذّیذ. تیطتزیي هیشاى فطار تایذ تِ دلیل وطص  ًیش اًدام دّیذ. آرًح خَد را تیص اس اًذاس

.آرًح ّا ایداد ضَد  

 
یا پطت تاسٍ حزوات وططی ػعلِ سِ سز  

یذ ووز خَد را  دست خَد را تِ ؼَر هستمین تِ سوت تاال تثزیذ. آرًح خَد را هاًٌذ سهاًی وِ هیخَّا

.ٍ آرًح دست دیگز را تگیزیذ ٍ تِ سوت ػمة تىطیذتخاراًیذ خن وٌیذ. اس دست دیگز استفادُ وٌیذ   

 
 
 
 



 
 حزوات وططی ػعلِ دٍ سز یا خلَ تاسٍ

 
یه سؽح صاف لزار گزفتِ تاضذ ) هثل یه دیَار(. دست ّای خَد را تِ  ؼَری تایستیذ وِ در هماتل ضوا

سوت دیَار دراس وٌیذ ٍ تىطیذ. ول دست ّا ٍ ضاًِ ّا تایذ تِ ؼَر هحىن تا دیَار ارتثاغ تزلزار وٌٌذ. سپس 

ًین تٌِ خَد، اس ووز تِ تاال را تِ سوت خارج تىطیذ ٍ دست ّای خَد را اس ؼزفیي تا آًدا وِ هوىي است 

.تىطیذ  

 
زحزوات وططی وو   

ُ ای ّوسؽح تا ضىوتاى دارد، را  آساًتزیي حزوت وططی تزای ووز ایي است وِ چیشی را وِ دستگیز
تگیزیذ ٍ سپس خن ضَیذ ) هاًٌذ تؼظین صاپٌی ّا( ٍ سپس تا ووه پاّا خَدتاى را تِ ػمة ّل دّیذ. 

ذ ساخت .تٌفس هٌاسة ًتیدِ را هؽلَب تز خَّا . 

 
 وَادر 
ت ایستادُ، ساًَی سوت راست خَد را خن وٌیذ ٍ تا دست راست ، لَسن پا را تگیزیذ. لَسن پا را تِ در حال

سوت راى تیاٍریذ. پای دیگز تایذ واهال ػوَدی در رٍی سهیي لزار داضتِ تاضذ. تزای ایٌىِ تتَاًیذ تؼادل 

تزای پای دیگز ًیش تایذ اًدام  خَد را حفظ وٌیذ هی تَاًیذ دست دیگز خَد را تِ خایی تگیزیذ. ّویي وار را
.دّیذ  

 
 

 حزوات وططی ػعالت ػمة راى 

 
پای خَد را در حال استزاحت تز رٍی سؽحی تاالتز اس ساًَ ّا لزار دّیذ ٍ پای خَد را آًچٌاى خن وٌیذ وِ 

یذ تا ساًَ پیطاًی خَد را لوس وٌیذ. اخاسُ دّیذ وِ ساًَیتاى تِ آراهی خن ضَد. حزوت را تزای  پای هی خَّا

.دیگز ًیش تایذ تىزار وٌیذ  

 
 حزوات وططی ػعالت ساق پا 

 
دست ّای خَد را تاس وٌیذ ٍ آًْا را در هماتل دیَار، ّوسؽح تا صَرت خَد لزار دّیذ. یىی اس پاّا تایذ 

ووی ًشدیىتز تِ دیَار تاضذ. پاضٌِ پای خَد را اس دیَار دٍر وٌیذ ٍ آرًح ّایتاى را خن وزدُ ٍ صَرت خَد را 
.سوت دیَاری وِ در خلَیتاى لزار دارد، تیاٍریذ تِ  

 


