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نزدیکی شانه
مطابق تصویر با آرنج خود به یک بالش کوچک فشاار

تمرینات ناحیااه شاانااه

بیا رید 5 .ثانیه در این حالت بمانید .این کار را  01بار
تکرار کنید.
چرخش شانه (قسمت داخلی)
بچرخید .این بار ،قسمت داخلی ساعد
خود را ر ی دیوار قرار دهید حرکت
باال را تکرار کنید.
دوری شانه
مطابق تصویر با آرنج خود به یشتی صانادلای فشاار

کشش شانه
یشت به دیوار بایستید.دست صاپ ر به یایین باشد .آرنج
نباید خم شود .باز ی خود را به سمت دیوار فشار بیا رید.

بیا رید 5 .ثانیه در این حالت بمانید 01 .باار تاکارار
کنید.

5ثانیه استراحت کرده د باره این حرکت را ادامه دهیاد.
 01بار تکرار کنید.

دانشگاه امام صادق(علیه السالم) پردیس خواهران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

همانطور که در شماره های قبل درخصوص دردهاای
ناحیه شانه مطالبی ارائه شد .در این شماره تعدادی از
تمرینات کششی جهت افزایش انعاطااپ یاییاری
برگشت شانه به حالت طبیعی همچنین تماریاناات
قدرتی جهت تقویت عضالت شانه که کمترین فشار را
بر گردن سرشانه ارد می کند ارائه می شود .توصیه
می شود تمرینات حداقل  3الی  5باار در هاهاتاه
تمرینات تکرار شود.

کاری از :اداره تربیت بدنی
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باال بردن شانه
بایستید .با آرنج صاپ دست خود را ر ی دیوار قارار
داده انگشتان دست را
ر ی دیوار باال ببرید01 .
ثانیه نگاه داریاد .ایان
حرکت را سه بار تاکارار
کنید.

این تمرین را در ضعیت ایساتااده
برای هر دست  3بار مای تاوانایاد
انجا دهید.

بنشینید .دست تان ر ا از بدن د ر کنید .بایاد آرناج
صاپ کف دست به سمت یایین باشد .شانه خود را
باال نبرید 01 .ثانیه شاناه
خود را در این ضعیات
نگه دارید .این تمرین را
سه بار تکرار کنید.

ورزش برای انحنای شانه
دستان خود را به هم بچسبانید دستان خود را بااال
ببرید .آرنج نباید خم شود.این تمرین را می توان باه
شکل نشسته ،یا به یشت
خوابیده انجا داد 01 .تا
 01بار این تاماریان را
تکرار کنید.
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دست خود را یشت تان قرار دهیاد
باال یایین ببرید 01 .باار ایان
تمرین تکرار کنید.
چرخش شانه (قسمت خارجی)

چرخش سرشانه:
دورشدن شانه

چرخش شانه (قسمت داخلی)

آرنج خود را ر ی میز قرار دهید آن را حرکت ندهیاد.
ساعد خود را به جلو
عقب ببرید 01 .بار در
سه نوبت تکرار کنید.

به یهلو دراز بکشید .دستی را که ر ی زمین قارار دارد،
زیر سرتان بگیارید .آرنج دستی که در بااال قارار دارد،
باید دارای زا یه  01درجه باشد .یک زنه ساباک در
دست باالیی بگیرید آن را از سینه د ر کنیاد آرا
برگردانید .این تمرین را  01بار تکرار کنید.

چرخش شانه (قسمت داخلی)
به یهلوی خود بخوابید .آرنج دستی که ر ی زمین قارار
دارد ،باید زا یه  01درجه داشته باشد .یک زنه ساباک
در این دستتان بگیرید آن را به طرپ سینه بباریاد
آرا برگردانید 01 .باار
تکرار کنید .سپس ر ی
یهلوی مخالف هامایان
تمرین را تکرار کنید.
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چند نمونه تمرین ایزومتریک برای تقویت شانه:
چرخش سرشانه قسمت خارجی
موازی دیوار بایستید .آرنج دستتاان دارای زا یاه 01
درجه باشد .قسمت بیر نی ساعد ر ی دیوار باشاد .باه
مدت  5ثانیه به دیوار فشار ارد آ رید (بد ن آنکه شاناه
حرکت کند) سپس رها کنید .این تمرین را  01باار
تکرار کنید.
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