
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کنید  توجه آنها به 2022  سال در باید که اندام  تناسب روند 6

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 کنید  توجه آنها  به 2022 سال در باید  که اندام تناسب روند 6

 

 .ری بودگی انطباق یک موضوع کلیدی در هنگام بررسی تأثیرات همه

های مختلف زندگی روزمره مانند نحوه خرید مواد  این انطباق یک ضرورت مربوط به جنبه

غذایی، گذراندن وقت با خانواده و دوستان و حتی ورزش کردن برای تناسب اندام و سالمت  

 .بود

گیری، عادات ورزشی )و مربیان شخصی در کنار این تغییرات( برای بسته  در طول همه

 .گذاری اجتماعی متمرکز شدندتناسب اندام و فاصله شدن مراکز  

به طور خاص، بسیاری از افراد زمانی که آب و هوا اجازه می داد به ورزش در فضای 

 .باز روی آوردند

عالوه بر این، دیگران از پیشنهادات تناسب اندام مجازی یا دسترسی گسترده به تجهیزات  

 .شیمن خود استقبال کردندتمرینی خانگی برای ورزش در راحتی اتاق ن 

بندی  سازی فناوری پوشیدنی، اولویتهایی که باید به آن توجه کنید شامل پیادهگرایش

)تمرینات هیت به تمرینات چربی سوز معروف است(،   HIIT تر و سبکهای کوتاهتمرین

 .ورزش در فضای باز، و ساختن یک باشگاه هوشمند در خانه است

 ورزش  شادی کننده تقویت  و  فیزیکی مزایای مقاله: pdf نسخه مشاهده

 .در مورد این روندها در زیر بیشتر بخوانید

 روند تناسب اندام  6

 پوشیدنی تکنولوژی .1

 تمرینات  مینی .2

 (سوز چربی تمرینات HIIT )تمرینات  .3

 هوشمند  خانه بدنسازی  باشگاه ساخت .4

 مجازی های کالس از استفاده .5

https://greenlist.ir/%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4/
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 اجتماعی  های گروه با باز فضای در تمرینات  .6

 تکنولوژی پوشیدنی •

گیری، افراد همان منابعی را در خانه نداشتند که در امکانات و استودیوهای در طول همه

 .دتناسب اندام در محل خود داشتن 

برای اطمینان از اینکه آنها همچنان درگیر تمرینات با کیفیت باال در خانه یا خارج از منزل  

 .هستند، بسیاری به فناوری پوشیدنی روی آوردند

خواستند و  مردم راهی مناسب و دقیق برای تمرکز بر روی اهداف سالمتی و رفاه خود می

 .سیر پیگیری کنندتوانستند موفقیت خود را در این مدر عین حال می

ابزارهای پوشیدنی پاسخی به این نیاز بودند. این به افراد کمک کرد تأثیر جلسات ورزشی  

خود را اندازه گیری کنند و مطمئن شوند که خود را به چالش می کشند زیرا مربوط به  

ناحیه ضربان قلب، کالری سوزی، قدم های برداشته شده، سطح فشار خون، زمان ریکاوری  

 .ت ورزش استو شد

های استفاده از فناوری پوشیدنی تنها در دو سال گذشته به رشد خود ادامه داده است. گزینه

های هوشمند، نمایشگر ضربان قلب و  های تناسب اندام، ساعتفناوری پوشیدنی شامل ردیاب

 .است GPS های ردیابیدستگاه

دهند ی از آنها به افراد اجازه میهای پوشیدنی مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاردستگاه

های سالمتی خود مانند خواب، تغذیه و  تا معیارهای تناسب اندام خود را به همراه سایر بخش

 .غیره ردیابی کنند. برای ادامه رشد در سال آینده

 مینی تمرینات  •

در طول همه گیری، اولویت دادن به حرکت روزانه برای بسیاری ضروری شد، زیرا  

 .بیشتر در داخل خانه و خانه گیر می کردند 
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تر و در عین حال  این باعث شد که افراد بیشتری در طول روز در جلسات تمرینی کوتاه

 .موثر تمرین کنند

عنوان یک روند فعلی تناسب  این انطباق ضروری اکنون به محبوبیت “مینی تمرینات” به

 .اندام منجر شده است

مینی تمرین یک تمرین کوتاه است که ده دقیقه یا کمتر طول می کشد و در صورت تمایل  

 .می توان آن را چندین بار در طول روز انجام داد

تمرینات کوتاه اغلب ترکیبی از تمرینات قلبی عروقی، قدرت و استقامت عضالنی و  

 .را در یک روتین ترکیب می کنندتمرینات حرکتی 

آنها همچنین می توانند به طور متفاوتی طراحی شوند. مینی تمرینات فواید مختلفی دارد.  

رغم انواع  تواند به افراد پرمشغله کمک کند علیشرکت در جلسات ورزشی کوچک می

 .های کاری و زندگی، تناسب اندام داشته باشنداولویت

تواند به ورزشکاران جدید کمک کند تا  سات مینی حتی میبه طور مشابه، ترکیب جل

 .تر در تمرینات ورزشی قرار بگیرندراحت

های زمانی یا  رغم محدودیتدهد تا علیدر هر دو سناریو، جلسات مینی به افراد اجازه می

تر در طول روز  های موثر شرکت کنند. ورزش برای مدت زمان کوتاهانگیزشی، در تمرین

 .تر استانجام یک جلسه ورزشی یک ساعته یا بیشتر، بسیار ترسناک در مقابل 

اند، این روند همچنان ادامه دارد.  اکنون که افراد مزیت این رویکرد جدید را تجربه کرده

 .مردم می خواهند کار را با تعهد زمانی کمتر انجام دهند
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 (تمرینات چربی سوز) HIIT تمرینات  •

مینی تمرینات کوتاه تر، یکی دیگر از روندهای تناسب اندام  ایده حداکثر رساندن تالش با 

، استفاده از تمرینات تناوبی شدید به جای سبک های تمرین با حالت ثابت  2022برای سال 

 .است

های کوتاه تمرین تناوبی با شدت باال یک برنامه تمرینی معمولی است که شامل دوره

 .وره کوتاه ریکاوری فعال استحرکات یا تمرینات شدید و به دنبال آن یک د 

برای مدتی طوالنی یک فرمت ورزشی مطلوب بوده است، انتظار   HIIT اگرچه تمرینات

 .همچنان رو به رشد باشد 2022رود محبوبیت آنها در سال می

کنند، از حداکثر سود  خواهند مطمئن شوند که در طول زمانی که صرف ورزش میمردم می

 .برندممکن بهره می

در یک برنامه منظم تناسب اندام یکی از راه های اطمینان از این   HIIT ندن تمریناتگنجا

 .نتیجه است

 مفهوم جدیدی نیست، اما آنهایی که در طول همه گیری از تمرینات HIIT اگرچه تمرینات

HIIT استقبال کردند، همچنان به اولویت بندی و پذیرش این روش ادامه می دهند. 

 دنسازی در خانه هوشمند ساختن یک باشگاه ب •

گیری افزایش یافته است، اما مفهوم داشتن یک  اگرچه ورزش کردن در خانه در طول همه

 .باشگاه در خانه چیز جدیدی نیست

اگرچه مفهوم سالن های ورزشی خانگی جدید نیست، اما ساخت یک باشگاه بدنسازی خانه  

 .هوشمند نسبتاً جدید است
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به رشد خود ادامه خواهد داد، خرید   2022با این گفته، یک روند تناسب اندام که در سال 

 .تجهیزات تناسب اندام هوشمند برای استفاده در خانه است

  Peloton برند ) Peloton برندهای هوشمند تجهیزات تناسب اندام شامل نام هایی مانند

) تولیدکننده و فروشنده    Mirrorو  ( ها فرنگی محبوب اما ایران، در فروش کم  نسبتا

 .ها و تجهیزات ورزشی (هستندلباس

تجهیزات تناسب اندام هوشمند به افراد اجازه می دهد تا به کالس های درخواستی و تحت  

هدایت مربی زنده که برای افزایش انگیزه، پایبندی به ورزش و عملکرد طراحی شده اند،  

 .دسترسی داشته باشند

ه ردیابی معیارهای تناسب اندام کمک می کنند و بازخورد زمان واقعی را در  آنها همچنین ب 

مورد تالش عملکرد فرد مانند شدت ناحیه ضربان قلب، ست ها و تکرارهای تکمیل شده و  

 .کالری سوزانده شده ارائه می دهند

معموالً مارک های شناخته شده ای هستند، اما تجهیزات   Mirror و  Peloton اگرچه

، تجهیزات بوکس  Hydrow ب اندام هوشمند دیگری مانند دستگاه های قایقرانیتناس

 .در حال افزایش هستند Tangram و طناب های پرش هوشمند FightCamp هوشمند

اکنون یک گزینه تردمیل   NordicTrack های قدیمی تجهیزات تناسب اندام مانندشرکت

ای در  دهد به تمرینات زنده با مربیان حرفهکنند که به افراد امکان میهوشمند را ارائه می

 .راحتی در باشگاه خانگی خود دسترسی داشته باشند

های خانه هوشمند، بسته به عالقه و ترجیحات هر کسی چیزی برای آن وجود  با رشد باشگاه

 .دارد
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 استفاده از مربیان و کالس های مجازی  •

افراد به سرمایه گذاری در تناسب عالوه بر خرید تجهیزات تناسب اندام خانگی هوشمند، 

 .اندام هیبریدی ادامه می دهند

حتی اگر افراد چند روز از هفته به یک باشگاه ورزشی در محل برگردند، اغلب همچنان  

عالقه مند به دسترسی به برنامه های تناسب اندام هستند که کالس های مجازی یا آموزش  

 .دهند شخصی مجازی را در آسایش خانه خود ارائه می

مزیت ترکیب این رویکرد ترکیبی این است که نیاز افراد به سفر به یک باشگاه ورزشی در  

محل را برای تمرین با یک متخصص خبره یا استفاده از کالس تناسب اندام به حداقل می  

 .رساند

به طور کلی، انتخاب های بیشتری در مورد نحوه تناسب افراد در جلسات تمرینی خود ارائه  

 .دهدمی 

افراد می توانند انتخاب کنند که به باشگاه ورزشی در محل بروند یا در صورت تمایل از  

 .امکانات مجازی استفاده کنند

با توجه به این روند، حتی مراکز و استودیوهای تناسب اندام محلی اکنون گزینه های ترکیبی  

برای اعضای خود  بر اساس تقاضا را از طریق ایجاد برنامه عضو منحصر به فرد خود  

 .ارائه می دهند

 .اغلب این بهبود به عنوان بخشی از عضویت موجود یا از طریق هزینه ارتقا ارائه می شود 

 ورزش در فضای باز با گروه های اجتماعی  •

ادامه خواهد داشت، ورزش در فضای باز با گروه های  2022روند دیگری که در سال 

 .اجتماعی است
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های ورزش  ی باز چیز جدیدی نیست، اما افراد بیشتری روالاگرچه ورزش کردن در فضا

 .کنندگیری ایجاد شده بود، حفظ میدر فضای باز را که در طول همه

این امر به ویژه در مورد فعالیت های خارج از منزل که دارای یک عنصر اجتماعی  

 .هستند، صادق است

های  رویروی در شهر، پیادهادههای گروهی یا پی ها شامل رویدادهایی مانند دویدنمثال

های هفتگی گروهی در فضای باز، و غیره  دهی شده توسط گروه، دویدنروزانه سازمان

 .است

گیری باعث محبوبیت بیشتر این روند به عنوان یک  ناتوانی در اجتماعی بودن در طول همه

 .اولویت ورزشی شده است

بنابراین حتی اگر افراد اکنون می توانند به ورزش در مراکز تناسب اندام در محل برگردند،  

ای باز اغلب ترجیح می دهند مشارکت اجتماعی خود را در محیط های تناسب اندام در فض

 .و گروه های اجتماعی حفظ کنند

گذارد، برخی  گیر مانند ابتدا بر مراکز تناسب اندام در محل تأثیر نمیاگرچه این بیماری همه

 .ماننداز روندهایی که در آن زمان تکامل یافتند، باقی می

با  های مجازی  این روندها شامل استفاده از فناوری پوشیدنی، استفاده از مربیان و کالس

های بدنسازی در خانه  گذاری، و ساخت باشگاههای پخش جریانی، سرمایهاستفاده از برنامه

و   HIIT های تمرینیهوشمند با تجهیزات نوآورانه جدید، به حداکثر رساندن تالش با فرمت

 .های اجتماعی استمینی و ادامه تمرینات در فضای باز در تنظیمات گروه

 نتیجه 

ها و گیری گذشته است و مردم در حال بازگشت به سالنهمه  اگرچه زمان از شروع

 .استودیوهای محل هستند، صنعت تناسب اندام برای همیشه از این تجربه تکامل یافته است
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گیری ایجاد شده های روتین و ترجیحات خود که در طول همهبسیاری از افراد به حفظ جنبه

 .دهندبود، ادامه می

گسترده اعتقاد بر این است که افراد از ترکیبی از پیشنهادات تناسب   به عنوان مثال، به طور 

 .اندام در محل و مجازی به طور منظم تر از قبل از همه گیری استفاده می کنند

این بیماری همه گیر حتی نحوه ورزش کردن افراد را با این روندهای خاص که انتظار می  

 .رود در سال آینده رشد کند، تغییر داده است

این روندهای جدید به نحوه برخورد افراد با زمانی که صرف ورزش، دسترسی به منابع  

 .تناسب اندام و استفاده از مربیان شخصی می کنند، مربوط می شود 

 .از اینکه برای مقاله امروز وقت گذاشتید سپاسگزاریم

 


