
6 تمرین با هدف کاهش وزن برای معلوالن

ورزش روی صندلی چرخدار 

چند تمرین روی صندلی چرخدار
صندلی  راندن  جلو  به  برای  تکراری  فشاری  حرکت 
چرخدار عضالت قفسه سینه و شانه ها را سفت می کند 
و آنها را در معرض خطر آسیب دیدگی قرار می دهد، در 
حالی که عضالت پشت و کمر که به هیچ وجه در این 
حرکت دخیل نیستند، ضعیف تر می شوند. به همین دلیل، 
کوچک تر  عضالت  که  ورزشی  فعالیت های  بر  تمرکز 
رو  حرکت  و  گرفته  کار  به  را  شانه ای  عضالت  مانند 
به جلوی صندلی چرخدار را نیز پشتیبانی می کند، ایده 
مناسب تری است. این کار از آسیب دیدگی های احتمالی 
هم  کمر  عضالت  تقویت  برای  می کند.  جلوگیری  نیز 
می توانید فعالیت هایی که با حرکات کششی همراه هستند، 
انجام دهید. البته باشگاه های ورزشی مجهز به دستگاه های 
سازگار با صندلی چرخدار، مکان های فوق العاده ای برای 
برخی  هستند.  عضالت  تقویت  کننده  فعالیت های  انجام 

از  استفاده  با  را  فعالیت های ورزشی  از  این گروه  افراد 
انواع  می دهند.میان  انجام  منزل  داخل  کشی،  باندهای 
ورزش ها، یکی از مناسب ترین ها، شناست. ورزش شنا 
برای معلوالن می تواند هم تمرین قدرتی باشد زیرا آب 
فعالیت  می تواند  هم  و  می کند  ایجاد  خاصی  مقاومت 
انجام شده که  هوازی محسوب شود. طبق پژوهش های 
به بررسی اثربخشی بیشتر رشته های ورزشی بسکتبال با 
ویلچر، تیر و کمان، ویلچر رانی و شنا در جانبازان ضایعه 
نخاعی غیرورزشکار پرداخته اند، مشخص شده ورزش شنا 
موثرتر بوده و مانع ایجاد ناهنجاری های بیشتر در این افراد 
می شود. طبق راهنمای فعالیت بدنی کالج پزشکی ورزشی 
افرادی که دچار معلولیت شده اند،  برای  ایاالت متحده 
فعالیت های  به  هفته  در  روز   5 حداقل  می شود  توصیه 
هوازی مالیم، تحمل وزن و تمرین کششی و حداقل 2 
تا 3 روز در هفته به تمرین های قدرتی و تعادلی بپردازند.

یادتان باشدکه...
 قبل از شروع هرگونه فعالیت بدنی با پزشکتان مشورت کنید.
قبل از شروع هر فعالیت بدنی با پزشک متخصص مشورت کنید.
یادتان  کنید.  توجه  از حد  بیش  رفلکس  یا  هیپررفلکسی  به 
است  هیپررفلکسی  نمونه  عضالنی  پرش های  و  گرفتگی  باشد 

که در بیماران ضایعه نخاعی مشاهده می شود.
به درجه حرارت بدنتان توجه کنید.

قبل از هرگونه فعالیت بدنی مثانه تان را خالی کنید.
تا10   5 کوتاه مدت  دوره های  شامل  باید  تمرینی  جلسات 
استراحت  پایین و  همراه دوره های  به  با شدت متوسط  دقیقه 
جلسه  مثال،  برای  باشد.  دقیقه   5 مدت  به  فعال  صورت  به 
به  را  آن  شروع  برای  می توانید  شما  است.  دقیقه   30 تمرینی 
شکل 6 دوره 5 دقیقه ای با استراحت 5 دقیقه انجام دهید و به 
مرور زمان که بدنتان آماده تر شد، به شکل 3 دوره 10 دقیقه با 

استراحت 5 دقیقه به ورزش کردن بپردازید.

ورزش
فعالیت بدنی و ورزش فواید بسیاری برای معلوالن 
دارد. اجرای فعالیت های هوازی و تمرینات قدرتی 
کمک فراوانی به بهبود کیفیت سطح زندگی، پیشگیری 
از بدتر شدن و بهبود قدرت عضالنی و تراکم استخوانی 
می کند که یکی از مهم ترین آنها کاهش و پیشگیری 
از چاقی است. این افراد می توانند به روش های 
مختلفی ورزش کنند. ورزش ها به صورت ثابت 
مانند تیراندازی، تیروکمان، وزنه برداری یا ورزش های 
پرتحرک مانند شنا، تنیس روی میز، والیبال نشسته، 
ویلچررانی  و  ویلچر  با  بسکتبال  شمشیربازی، 
هستند بنابراین با توجه به شرایط و عالقه تان، یکی 
از ورزش های نامبرده شده را انتخاب کنید و از فواید 
آن بهره ببرید. البته فراموش نکنید قبل از شروع به 

ورزش با پزشک معالج تان مشورت کنید.

تمرین اول
مشابه تصویر روی صندلی چرخدار 
بنشینید و دست هایتان را از پهلو تا 
ارتفاع شانه باال بیاورید. سپس به 
آرامی به جلو در مقابل سینه بیاورید 
و به حالت اول بازگردانید. تمرین 
را 20 مرتبه تکرار کنید، سپس 10 
ثانیه استراحت کنید و 3 مرتبه دیگر 

هم آن را انجام دهید.

 تمرین سوم
مشابه تصویر دست هایتان را کنار بدن تا ارتفاع شانه باال بیاورید. 
سپس دست ها را به صورت دورانی به سمت عقب بچرخانید. 
تمرین را 10 مرتبه انجام دهید.10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه 

دیگر تمرین را تکرار کنید.

تمرین پنجم
این تمرین مشابه تمرین قبلی است، با این تفاوت 
که باید به سمت باال مشت بزنید. تمرین را 40 
مرتبه انجام دهید. سپس 10 ثانیه استراحت کرده 

و 3 مرتبه دیگر هم آن را تکرار کنید.

 تمرین دوم
این تمرین مشابه تمرین قبل است، با این 
تفاوت که دست ها به سمت باال می روند 
تا حدی که بازوها نزدیک به گوش شوند. 
این تمرین را 20 مرتبه انجام دهید، سپس 
10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین چهارم
بنشینید و به آرامی به سمت جلو مشت 
بزنید. تمرین را 40 مرتبه انجام دهید. سپس 
10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین ششم
بنشینید و مشابه تصویر، کف دست هایتان را به یکدیگر بچسبانید و با تمام 
قدرت کف دست ها را به مدت 10 ثانیه به سمت یکدیگر فشار دهید. 

سپس 10 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم آن را تکرار کنید.

افراد معلول، به خصوص معلوالن اندام های تحتانی در حالت عادی بیشتر به سوی بی تحرکی و خانه نشینی میل دارند که 
یکی از عوارض این عادت، افزایش وزن است، در صورتی که این افراد می توانند با انجام ورزش از فواید آن بهره مند 
شوند و با توجه به قابلیت های فیزیکی و وضعیت جسمانی، گزینه های مناسبی برای این افراد در زمینه ورزش وجود 
دارد. البته فعالیت فیزیکی لزوما به معنی رفتن به باشگاه ورزشی و رقابت های حرفه ای نیست؛ گرچه این موارد می توانند 
گزینه های فوق العاده ای محسوب شوند. از این رو، ما نیز صفحه »تناسب اندام« این شماره را به آموزش تمرین های 

ورزشی که از سوی مرکز پزشکی دانشگاه واشنگتن ارائه شده، با هدف کاهش وزن برای افراد معلول از ناحیه اندام های تحتانی اختصاص داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوسی ودو    شانزده آذر نودوهشت

کلیات معلولیت

معلولیت با توجه به تعریف آن انواع مختلفی دارد، از جمله قطع عضو، 

ضایعه نخاعی، فلج مغزی، ناشنوایی، معلولیت های ذهنی و... که با 

توجه به گستردگی آن نمی توان به معرفی همگی پرداخت. به همین 

دلیل در این شماره به معلولیت در اندام تحتانی پرداخته ایم. بنا به اعالم 

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با معلولیت ایاالت 

متحده، بالغان دچار معلولیت بیش از 53 درصد احتمال دارد دچار 

اضافه وزن و چاقی شوند. همچنین 20 درصد افراد بین 10 تا 17 

سال چاق هستند و برای کاهش وزن و رسیدن به سطح مطلوب باید 

همزمان برنامه ورزشی و رژیم غذایی مناسبی را دنبال کنند. 


