
  

  ورزش براي همه

  )پياده روي(

  

با رشد و پيشرفت جوامع و ورود تكنولوژي به زندگي بشري و مشغله هاي فراوان فكري و 

شغلي مجال پرداختن به ورزش به سبب محدوديتهاي گوناگون براي عموم كاري مشكل شده 

آحاد عالوه بر قهرمانان و ورزشكاران حرفه اي كه به طورمرتب ورزش مي كنند همه .است

جامعه مخصوصا كاركنان كارخانه ها، ادارات و سازمان ها نيز براي برطرف كردن تنش و فشار 

شغلي ،رواني و آرامش ذهني با استفاده از زمان و مكان مناسب الزم است نسبت به اين مهم 

لذا يكي از بهترين راههاي ورزش كردن، پياده روي است حتي از منزل تا محل كار .اقدام نمايند

و يا يكي از نزديكترين بوستان هاي موجود مي تواند فضاي مناسبي براي ورزش پياده روي 

  .باشد

  » اما ،چگونه پياده روي صحيح داشته باشيم« 

  

خيلي از افرادي كه پياده روي مي كنند و انتظاراتي از قبيل الغر شدن ،وزن كم كردن، تناسب 

لي آنها نيز برآورده نمي شود به خاطر اينكه به شكلي دارند متاسفانه اين توقعات حداق... اندام و 

  .اصولي پياده روي انجام نمي دهند و الزم است آن را اصولي ياد بگيرند

  

  :نكته ضروري در پياده روي اصولي 8
  

  .بدن را گرم كنيد:براي پياده روي آماده شويد.1

بايد بيدار شود تا از حتي براي راه رفتن معمولي هم كه به ظاهر ساده و طبيعي است بدن 

براي اين كار با حركات كششي، مچ، ساق، پا، .صدمه و حساسيت ماهيچه ها جلوگيري شود

زانوها، گردن، شانه ها وپشت و جلوي ران ها را به اصطالح گرم كنيد حاال آماده حركت 

  .هستيد
  

  .قد كشيده و سر رو به باال باشد: به بدن فرم صحيح بدهيد.2

بادكنكي است كه از گاز هليوم پر شده و لذا سر و گردنتان هميشه به  فرض كنيد سر شما

دست ها بايد به طور طبيعي جلو .شانه ها افتاده و مايل به عقب باشد.طرف باال كشيده مي شود



به همين سادگي و با رعايت همين چند مورد بدن شما فرم صحيح پيدا مي .و عقب بروند

يد تعجب مي كنيد كه چه قدر خود را قوي تر مصمم تر و وقتي كشيده و سربلند راه برو.كند

  .شاداب تر احساس خواهيد كرد

  

  .كالري ها را بسوزانيد: به سرعت خود بيفزاييد.3

بعد از چند دقيقه اول،سرعت خود را افزايش دهيد يعني قدم هاي بلند تر برداريد؟ خير اين 

حركت صحيح و .هتر اما سريع تر برداريد كار غلط است براي تندتر راه رفتن بايد گام هاي كوتا

آرنج ها را تا جايي خم كنيد كه پنجه دست تا . هماهنگ دست ها نيز به اين امر كمك مي كند

خط كمرتان برسد معموال در اين حالت قسمت باالي آرنج با قسمت پائين آن زاويه تقريبا نود 

رو به باال نكه داريددست ها را  درجه مي سازدمشت ها را به هم نفشاريد ولي نيمه بسته  و

كنار بدن به جلو و عقب حركت دهيد دست ها نبايد در جلوي بدن و موازي شكم به راست و 

چپ بروند دست ها را هرقدر بيشتر به عقب پرتاب كنيد سريع تر مي رويد پس از مدت 

  .است ريسوختن كالكوتاهي نفس هايتان عميق تر مي شود وبدنتان عرق مي كند اين نشانه 

  

  .چربي ها را بسوزانيد:از ماهيچه ها در حد توانشان كار بكشيد.4

كيلومتر پياده روي كندتا چربي هاي اضافي بسوزدهر كيلومتر  30تا  22شخص بايد هفته اي 

لذا با اين مقدار پياده روي هر هفته بين . پياده روي بين هفتاد تا صدو چهل كالري مي سوزاند

به هنگام پياده روي هر قدر ماهيچه هاي بيشتري را به كار .مي سوزدكالري  3000تا  1500

بگيريد قسمت هاي بيشتري از بدن قوي تر و سالم تر خواهند شد مثال پرتاب دست ها به 

عقب نه تنها به سرعت راه رفتن مي افزايد بلكه كتف ها را هم تقويت مي كند هر قدر شكم را 

ماهيچه هايش قوي تر مي شود بلكه لگن و مهره هاي  تو بدهيد نه تنها صاف تر مي شود و

با برداشتن هر قدم باسن خود را بفشاريدتا به .پائين كمر هم در فرم بهتري قرار مي گيرند

تدريج فرم مطلوب پيدا كنددر شروع هر قدم پنجه پا را به باال پرتاب كنيد و در پايان هر قدم 

اين موارد به نظرتان پيچيده مي رسد نگران پنجه ها را روي زمين فشار دهيداگر رعايت 

  .نشويدبه تدريج عادت مي كنيد و همه اينها برايتان طبيعي مي شود

  

  .پياده روي تنها ورزش پاها نيست،باال تنه را هم به كار مي اندازد.5

هنگام پياده روي بايد عالوه بر پا ساير قسمت هاي بدن را هم ورزش دهيد براي اين كار از 

نيمكت هاي پارك استفاده كنيد هر بار حداقل بيست بار شنا برويدبراي قوي شدن ماهيچه 

هاي پشت بازو روي نيمكت بنشينيد ديواره عمودي پشت نيمكت را از دو طرف با دست 



دريج بلند كنيد تا به ماهيچه هاي پشت بازو فشار بيايد اگر اين حركت را بگيريد و بدن را به ت

  .تنها ده بار تكرار كنيد همان هم بسيار مفيد است

  

  .ضربان قلب را تمرين دهيد: سرعت  را كم و زياد كنيد.6

ثانيه تا  15دقيقه با سرعت يكنواخت راه رفتيد و بدن خوب گرم شد به مدت  15وقتي حداقل 

ثانيه با سرعت كندتر قبلي راه برويد  45كه مي توانيد به سرعت خود بيفزاييد و سپس جايي 

وقتي بدنتان عادت كرد  مي توانيد اين زمان را تا جايي كه مي توانيد افزايش دهيد، اما همواره 

  .را بين راه رفتن عادي و راه رفتن سريع رعايت كنيد 1به  3نسبت 

  

  .فعاليت ذهني هم داشته باشيد: رواني را بيرون بريزيددر حين پياده روي فشارهاي .7

پياده روي تنها يك حركت و ورزش جسماني نيست بلكه ذهني هم هست پياده روي براي شما 

هرگز . امكاني فراهم مي كند كه بتوانيد خود را از شر اضطراب ها و نگراني ها خالص كنيد

  .ر مسئوليت هاي زندگي هم نباشيد خود را به خاطر اعمالتان سرزنش نكنيد حتي به فك

پياده روي فرصتي است كه در طول آن به آنچه هستيد و آنچه داريد قانع و دلخوش 

وقتي افكار منفي به سراغتان آمد مثال من زيادي چاقم ،حتما رئيسم از كارم ناراضي است .شويد

د به جاي آن فكرهاي ،من توانائي اين يا آن كار را ندارم، سعي كنيد آن را از خود دور كني

چقدر حالم خوب نيست چقدر قوي تر شده ام و :مثبت را به ذهنتان دعوت كنيد از جمله اينكه

اين كار ابتدا تصنعي  و مسخره به نظر .با برداشتن هر قدم پيام هاي اميدواركننده را تكرار كنيد

  .مي رسد اين كار حتما تاثير مطلوب بر روان شما خواهد گذاشت

  

  .ا به حالت عادي برگردانيد تا عرقتان خشك شودبدن ر.8

چشم به هم بزنيد يك ساعت گذشته است حاال وقت آن است كه بدن را به حالت عادي 

براي اين كار سرعت را كم كنيد دست ها را آرام تر حركت دهيد به آواز پرندگان . برگردانيد

ه بعد از راه رفتن سريع به گوش كنيد ضربان قلب تان كم كم آرام مي شود پياده روي آهست

پر انرژي و شاداب شده ايد و اكنون مي توانيد با عالقه به برنامه .ماهيچه ها آرامش مي دهد

  .هاي روز مره زندگي خود بپردازيد
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