
  

 

 تعریف:

انعطاف پذیری یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی و 

سالمت بوده و به دامنه حرکتی مفصل یا گروهیی از    

 مفاصل گفته می شود.

در واقع  انعطاف پذیری شاخصی برای بررسی سالمت 

مفاصل و  بافت نرم پیرامون مفاصل می بیاشیک کیه        

امکان حرکت انکام های بکن را در تمام دامنه حرکتی 

 مفصل فراهم می کننک.

 انعنان نذنرنننینتن ن ن ننن ن      ن ن

 ی د سنخواه ان)عل هنال الم(نداعشگذهنامذمنصذدق

 ماذوع نداعشجو ینونف هنگی

 تربیت بکنی 

 79ت  ن

 

 

 

 

 

 

درنشمذرهنبادنتاداد نازنتم  نذتناعا ذرنیت   ،ن

نح ف  ننننننن نو جه نافزا شندامنهنح کتینمفذصل

 سالم نعمومینارائهنخواهدنشد.

1 6 5 

 تم  نذتناعا ذف نیت   ندوندستهناعد:

 :تمرینات ایستا 

به انواع تمریناتی گفته می شود که  مفصل در ان بیکون    

 حرکت است. ماننک هل دادن دیوار

در تمرینات کششی ایستا  بکن حتما بایک آمیادگیی مزم     

برای تمرین داشته باشک یعنی تمرینات گرم کردن بیاییک     

 صورت پذیرد.

 :تمرینات پویا 

به انواع تمریناتی گفته می شود که درآن حرکت کششیی  

درجیه     081با حرکت مفصل همراه است ماننک حرکیت    

 نشستن.

از تمرینات کششی پویا در سطوح اولیه و محکود می توان 

برای گرم کردن استفاده نمود. تمرینات کششی پویا دامنه  

گسترده تری دارنک و برای افزایش انعطاف پیذییری ردر        

 صورتی که فرد آسیب نکیکه باشک( بسیار مفیک است.
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 ی شگ   نازنکذهشناعا ذرنیت   :

 فعالیت بکنی مناسب و تحرک کافی؛ 

       اجرای تمرینات کششی پس از بی تحیرکیی هیای

 طومنی ماننک نشستن یا ایستادن طومنی مکت؛

 تغذیه سالم و نوشیکن مایعات کافی؛ 

    پیگیری درمان در صورت بروز آسیب های مفصلیی

 تانکونی و عضالنی.

 راهنمایی و موارد احتیاطی در حرکات کششی:

         پیش از انجام هرگونه حرکت کششی شیکییک  بیا

دویکن آهسته و یا پیاده روی سریع  گردش خون را 

 سریع کرده و عضالت خود را گرم کنیک.

 پرهیز از اجرای حرکات کششی شکیک و ناگهانی 

      توجه به دامنه حرکتی مفصل در اجرای حیرکیات

 کششی

  توجه به هشکارهای بکن در خصوص درد در هنگام

 اجرای تمرینات

  اجرای تمرینات کششی با توجه سن  میزان انعطاف

 پذیری و سطح امادگی بکنی

    حفظ یک برنامه تمرینی منظم برای حفظ سالمیت

 و دامنه حرکتی مفاصل

      توجه به اجرای تمرینات بازتوانی در صیورت بیروز

آسیب هایی ماننک شکستگی و ... که مینیجیر بیه            

 بیحرکتی عضو برای مکت طومنی می گردد.

 عوارضنکذهشناعا ذرنیت   :

    افزایش احتمال آسیب های تانکونی و عضیالنیی

 رکشیکگی و پارگی(

    افزایش احتمال پیچ خوردگی در مفاصلی ماننیک

 مچ پا  مچ دست  زانو و ....(

    کاهش دامنه حرکتی عضو رنوعی از معلولیت در

 عضو ماننک کاهش دامنه حرکتی شانه و کتف(

        کاهش تعادل کلی بکن هنگام فعیالیییت هیای

 روزانه بعلت جابجایی مرکز ثقل

    ایجاد بکفرمی ها و ناهنجاری های قامتی بعیلیت

فشار بیش از حک روی برخی نقاط بکن میانینیک    

کجی طرفی ستون فقرات یا کج شکن سیر بیه       

 پهلو.

      کاهش ظرفیت تنفسی در مواردی که کیاهیش

انعطاف پذیری مربوط به عضالت قفسه سینه و   

 عضالت بین دنکه ای باشک.

      التهاب مفاصل بعلت فشار بیش از حک تیانیکون

های کیوتیاه شیکه و          

 عضالت غیرمنعطف.

  بیرون زدگی و بکفرمی

های میفیصیلیی و در         

نتیجه اییجیاد درد و         

محکودیت در حرکت با 

 افزایش سن.

 عواملنمحدودنکنندهناعا ذرنیت   :

 استخوان سازی بصورت غیرطبیعی 

 توده چربی 

 پوست 

 عضالت و تانکون ها 

 اتصال و پیونک ها بافت در اطراف مفصل 

 سن 

 جنسیت 

 نوع فعالیت 

      بیماری های عضالنی و مفصلی و بیمیاری هیای

 التهابی

 تصادفات و صکمات ناشی از حوادث 

          عادات رفتار حرکتی غلط ماننک بیک راه رفیتین

 نشستن طومنی مکت و ...
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