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 آمادگی جسمانی -(1تربیت بدنی عمومی )جزوه 

 مقدمه:

 عبارتي به ؛است زندگي طول در انسان جانبه همه تكامل آن هدف كه است تربيتي و آموزشي فرآيندي بدني تربيت      

 و تسهيل انساني ابعاد تمام در را رشد جريان ،ورزش و حركت وسيله به كه است تربيت و تعليم از بخشي تربيت بدني

 .كرد خواهد كمك فرد مطلوب استعدادهاي شكوفايي به نهايت در و كندهماهنگ مي

، اخالقي و رواني دانشجويان به موازات هاي جسمانيجنبهرشد و توسعه  ،گاههاي ورزشي در سطح دانشليتاهدف از انجام فع

گيرند هاي ورزشي و بهداشتي قرار ميعاليتدرس تربيت بدني در جريان ف تحصيالت علوم و فنون ديگر است. دانشجويان از طريق

رود پس از فراغت از تحصيل نيز به سالمت جسمي و رواني خود توجه بيشتري داشته باشند و ورزش را بخشي از و انتظار مي

 برنامه روزانه خود قرار دهند.

 

 :آمادگی جسمانی

بدون احساس توانايي انجام امور روزانه  ،آمادگي جسماني. منظور از از نيازهاي اساسي زندگي بشر است يكيآمادگي جسماني    

ي ها، خطر بيماريي روزانه را به راحتي انجام دادههادهد فعاليتت مطلوبي است كه به فرد اجازه ميحال ،آمادگي باشد.مي خستگي

 ي را فراهم كند.هاي مختلف و تمرينات جسماناهش داده و امكان شركت در فعاليتناشي از كم تحركي را كجسماني 

 اهمیت آمادگی جسمانی برای دانشجویان:

در اين زمان شخص به اوج بلوغ و عملكرد  نا نهادن آمادگي جسماني است.، دوران سازندگي و بسالگي 04تا  81سنين      

سر عمر است. آمادگي جسماني در سرازمان مهمي براي پايه گذاري  ،شجوييهاي داناين سال. بنابررسدميولوژيك خود فيزي

نان را از نظر ها كه آكار و ديگر مسئوليت ،امههاي فوق برن، مطالعه، فعاليتهاي درسيشتر وقت خود را در كالسدانشجويان ب

افسردگي ، ناراحتي جسماني .كنندآمادگي جسماني را فراموش ميدر نتيجه اغلب نياز به  ؛گذرانند، ميكندي و ذهني خسته ميجسم

اين بنابر .شودو افت تحصيلي در دانشگاه مي و به مرور باعث كاهش عملكرد نموده ، تالش ذهني را كمبنيه الزم روحي و نداشتن

خواهد داشت و زندگي او با ، شانس بهتر تحصيلي، براي رسيدن به اهداف باشدشته اقرار دشخصي در شرايط جسماني خوبي  اگر

 د شد.، خوشي و لذت بيشتر همراه خواهخالقيت، تندرستي

 :مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی

، قدرت و توان . فعاليت منظماستي انسان مسئول حركات و جابجايدستگاه  اين: دستگاه استخوانی و عضالنی -8

آيي عضالت كار ، باعث افزايشدهد. كار منظم عضالنيافزايش مي را براي تحمل كارها عضالني و همچنين استقامت آن

كمتر از افراد غير ، دارند يتري كه آمادگي بيشخستگي عضالني در افراد، ميزان يل در يك فعاليت مشابهبه همين دل ،شودمي

 آماده است.

باعث  ،بر قلب به هنگام ورزشه واردفشار  .شودقلب مي باعث تقويت عضله ورزش دستگاه قلب و گردش خون: -2

و  يافتهافزايش  ،شودني كه در هر ضربه از قلب خارج ميحجم خوبا ورزش كردن  د.گردزه قلب و تقويت آن ميافزايش اندا

 ه مواد غذايي بيشتري به بدن برسد.    شود كباعث مي

نسبت به ، در حالت استراحت، ضربان قلب كمتري دارد و اين ضربان پس از ورزش كندمي خصي كه به طور منظم ورزشش
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، كمتر به باالتري دارندگردد. به عالوه كساني كه آمادگي جسماني تر به حد طبيعي باز مي، بسيار سريعافراد غير ورزشكار

 افزايش فشار خون مبتال خواهند شد.

ميزان تنفس در دهد. افزايش ميها را به وسيله عميق كردن روند تنفس عملكرد ريه ورزش ها:دستگاه تنفس و ریه -3

افرادي كه آمادگي  ، در صورتي كه دردر دقيقه باشدبار  1تا  6ستراحت افراد آماده كمتر است و ممكن است در هنگام ا

باعث عميق تر شدن تنفس شده و در نتيجه  ،بار در دقيقه باشد. فعاليت جسماني 81تا  82، ممكن است جسماني باالئي ندارند

اكسيژن  شود و افراد آماده هوا ومنظم باعث كار آيي بيشتر تنفس مياين ورزش رسد. بنابرييژن بيشتري به خون ماكس

 كنند.، دريافت مينسبت به افرادي كه آمادگي جسماني ندارندبيشتري 

كند. اعصاب و هاي دفعي و گوارشي كمك ميبه حفظ شرايط مطلوب اندام ورزش: دستگاه گوارشی و دفعی -0

 شود.ها بيشتر ميآيي و عملكرد آنو كاركنند ها فعاليت بهتري پيدا ميعضالت شكم و روده

دهد. عضالني را افزايش مي -شوند. ورزش، هماهنگي عصبياعصاب كنترل ميعضالت به وسيله  :بدستگاه اعصا -1

كري بر اثر كار فهمچنين خستگي عصبي ناشي از  عضالني ممكن است با فعاليت جسماني كاهش يابد.ي اين خستگبنابر

 شود.فعاليت عضالني رفع مي

. فعاليت درصد چربي متعادلي را حفظ كند ،انرژي اضافيبا مصرف  تا كندورزش به شخص كمك مي :ترکیب بدن -6

فشاري بي  ،اضافي . چربيكندافزايش بافت چربي جلوگيري ميشود و از ، باعث مصرف انرژي اضافي ميجسماني منظم

گردد. ميزان مرگ و مير در ميان و سبب كاهش طول عمر مي كندوارد مي ،مورد بر عملكرد طبيعي بدن به ويژه قلب

اد است. به هر حال چربي درصد بيشتر از ساير افر 34، تقريبا ها بيشتر از حد طبيعي استآن ادي كه درصد چربيافر

 به وجود آورد.نيز تواند مشكالت استخواني را اضافي مي

بهبود وضعيت  فعاليت ورزشي باعث انعطاف پذيري بيشتر و احساس تندرستي و همچنين :دیگر مزایای فیزیولوژیک -7

، انند تغذيه مناسب، به مسائلي مرسندمي مطلوبشود. بيشتر كساني كه به آمادگي جسماني و ظاهر شخص ميقامت 

  كنند.توجه مي استراحت و آرامش بيشتر

 

 :قابل اندازه گیری آمادگی جسمانی عناصر

 :دو گروه مورد بررسي قرار مي دهنداساسا اجزاي آمادگي جسماني را در    

تنفسي،  -واردي چون استقامت قلبي( كه مو تندرستي )آمادگي مربوط به سالمتي با بهداشت و سالمتي هستند يك گروه در ارتباط

گروه ديگر مربوط به عناصري هستند  دهند.مي ذيري و تركيب بدن را مد نظر قرار، انعطاف پاستقامت عضالني، قدرت عضالني

، كه مواردي چون چابكي، تعادل (باشند )آمادگي مربوط به مهارتيوانايي اجراي مهارت هاي ورزشي مكه بيشتر وابسته به ت

 د.نگيرمي ، توان و زمان عكس العمل را در برماهنگي، سرعته

، بايد در طبقه باشندبدن مي و افزايش ظرفيت كار در نظر داشت كه تنها عواملي كه مربوط به رشد سالمتياين موضوع را بايد 

 اجزاء آمادگي نوان، بايد به عاجراي ماهرانه ضروري هستند سالمتي جاي گيرند و عواملي كه براي آمادگي مربوط به اجزاء بندي

 ، طبقه بندي شوند.حركتي يا آمادگي مربوط به مهارت
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 عناصر آمادگی مربوط به مهارت:
ف روزمره و در سالمتي افراد باشند و در انجام وظايت آميز مهارت هاي مختلف ورزشي مياين عناصر براي اجراي موفقي         

 اهميت كمتري دارند.

 سرعت 

سرعت حركت عبارت است از قابليت فرد در به جلو راندن يا حركت تمام يا بخشي از بدن در فضا در كوتاهترين زمان ممكن. مثل 
متر  844متر،  64، متر 01هاي معتبر شامل دوهاي سرعت آزمون .گيرهاي يك كشتيمتر  يا سرعت دست 844دويدن يك دونده 

 .باشدثانيه مي 6و دو 

 توان عضالنی 

هايي مثل پرش عمودي توان عضالني عبارت است از قابليت بكارگيري قدرت نزديك به حداكثر در كوتاهترين زمان. آزمون
       كنند.مي ويتتقشوند، توان عضالني فرد را كه به صورت انفجاري انجام ميمثل پرتاب توپ سارجنت، پرش جفت و يا حركاتي 

 تعادل
قابليت فرد در حفظ بدن در حالت ايستا يا پويا يا حفظ مركز ثقل در محدوده سطح اتكا را تعادل گويند. تعادل معموال به دو شكل 

 شود.گيري ميايستا )تعادل لك لك يا فرشته( و پويا )راه رفتن روي چوب موازنه( اندازه

 چابکی
آزمون دو ا همراه با حفظ تعادل تغيير دهد. را قادر مي سازد تا با سرعت، حالت و جهت حركت رچابكي قابليتي است كه فرد 

 .كنندچابكي را اندازه گيري مي Tتست و  آزمون دو زيگزاگ، 0*81چابكي 

 زمان عکس العمل 

ه تجزيه سرعت حركت و شود. اگرچفاصله زماني بين ارائه محرک و شروع حركت به عنوان زمان عكس العمل در نظر گرفته مي
شوند. گاهي ممكن است اين دو فاكتور به زمان عكس العمل از يكديگر مشكل است، اما اين دو عامل لزوما در يك فرد جمع نمي

 كند.اين فاكتور را اندازه گيري مي نلسونخط كش آزمون  صورت عوامل جداگانه مورد بررسي قرار گيرند.

 هماهنگی
 يك به نسبت عصبي سيستم كه را فرد آنچه ديگر عبارت به بدن. عضالت و عصبي سيستم اس،حو همكاري يعني هماهنگي

 هماهنگي .دهد انجام كمتر انرژي صرف و اضافي حركت بدون و درستي به عضالت بدن وسيله به است شده صادر واكنش

وقتي  مثال، عنوان نقص است. به و عيب بي و كامل صورت به آن انجام و هامهارت يادگيري براي ضروري و شرط الزم پيش
ها دست زاويۀ و پرش ميزان تنه، و پايين باالتنه عضالت بين هماهنگي دهد، انجام تور روي دفاع خواهدمي واليباليست يك

رواني و ... در توسعه هماهنگي نقش  فعاليت، مسائل تمرين و سن، نوع، وراثت براي دفاع خوب ضروري است. عواملي از قبيل
 .ددارن

 

  :ریف عناصر آمادگی مربوط به سالمتتع

 باشند.صحيح ميكي اين عناصر اساس عملكرد فيزيولوژي         

به وسيله آن قلب و عروق و سيستم شامل برخورداري از كيفيتي است كه  :)استقامت عمومی( تنفسی -استقامت قلبی

و فعاليت ديگري را از خستگي بيرون آمده  ده و با همان سهولتليت بدني هماهنگ كرتواند به آساني خود را با شدت فعاتنفس مي

ظر اكثر مربيان آمادگي از ن هاي فعال است.، توانايي بدن براي رساندن اكسيژن به سلولتنفسي -استقامت قلبي كليدشروع كند. 

تنفسي  –ين از استقامت قلبيباشد. همچنآمادگي جسماني مربوط به سالمت ميترين جزء ، مهمتنفسي -جسماني، استقامت قلبي

اين توانايي به اين صورت  به توانايي بدن در تهيه و فراهم آوردن اكسيژن براي عضالت فعال براي مدت طوالني نيز ياد مي شود.
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 تنفسي توانايي انجام كاري را با شدت بيشتر و خستگي كمتر –گردد كه فرد آماده نسبت به فرد غير آماده از نظر قلبيمشخص مي

، فرد آماده زودتر ، بعد از انجام فعاليتبه عالوه دهد.ميفرد آماده با خستگي كمتر كار بيشتري نسبت به فرد غير آماده انجام دارد. 

 گردد.وليه برگشته و خستگي اش برطرف مياز فرد غير آماده به حالت ا

اين  گردد.اطالق مي هوازيهاي ينات يا فعاليتشوند تمرتنفسي مي –كه باعث افزايش استقامت قلبي به تمريناتي         

كند زماني طوالني تحريك ميدوره  در يكها و قلب را تمرينات با شدت متوسط و مدت نسبتا طوالني انجام گرفته و فعاليت شش

، ت طوالنيسواري و طناب زدن به مد ، شنا كردن، دوچرخها در بدن ايجاد نمايد. راهپيمايي، دويدنتا تغييرات سودمندي ر

و كوپر از براي اندازه گيري استقامت قلبي عروقي  8644، 144متر،  104هاي دو آزمون هاي هوازي هستند.متداولترين فعاليت

 شوند. افراد استفاده مي

كه عبارت است از توانايي به حركت در آوردن عضو در طول دامنه حركتي كامل يك يا چند مفصل. زماني  انعطاف پذیری:

حفظ انعطاف پذيري و  آيد.و كوفتگي به وجود مي، به هنگام حركت در مفاصل احساس درد اف پذيري مفاصل محدود شودانعط

ريق حركات ف پذيري معموال از طاانعط كند.عضالني جلوگيري مي يفتگي وآسيب هااي از كومفصل تا اندازه قابليت تحرک

)دردي كه باشد درد ميشامل كشش آرام و تدريجي عضالت تا آستانه  يابد. تمرينات كششي ايستاكششي )ايستا( بهبود مي

آزمون نشستن و  اثير گذار باشد.ثانيه حفظ شود تا ت 84اقل به مدت بايد حدهر حركت كششي  خوشايند و قابل تحمل است(.

  شود.براي سنجش انعطاف پذيري استفاده مي رساندن

 عضالنیقدرت 

رگیری نیروی یک عضله یا گروهی از عضالت برای یکبار و یا حداکثر کوشش در مقابل قدرت عبارت است از قابلیت بکا

توان با استفاده های قدرت ایستا را میگیری می گردد. آزمونیک مقاومت. قدرت معموال به دو شکل ایستا و پویا اندازه

 ری نمود. گیاندازه )مثل پرس سینه( از دینامومتر و قدرت پویا را با استفاده از وزنه

 استقامت عضالنی

، ماهيت ردرصد از دردهاي ناحيه كم 14 قدرت و استقامت عضالني از عوامل مهم تندرستي و آمادگي جسماني هستند.       

تواند سرعت كاهش ، ميشوند. همچنين تمرين قدرتيالح مياص رعضالني دارند و با تمرينات تقويتي در محدوده شكم و كم

سالگي  21نداشتن تمرينات قدرتي منظم پس از كم كند.  ،است همراه اكم استخواني را كه با روند كهولتقدرت عضالني و تر

يا ظرفيت يك عضله يا گروه ، توانايي قدرت عضالني گرم در سال شود. 221است باعث از دست دادن بافت عضله تا حد  ممكن

، براي زندگي سطح قدرت در عضله يا گروه عضالنيحداقل حفظ  ، براي اعمال حداكثر نيرو عليه يك مقاومت است.عضالني

هاي مختلف بدن ركت يا جابجايي غير طبيعي در بخشتواند باعث حضعف عضالني مي ، الزم و حائز اهميت است.سالمطبيعي و 

گيري از آسيب ها شود. تمرين قدرتي در پيشتواند سبب ناهنجاري اندامميبيعي آن را معيوب كند. همچنين و عملكرد ط شده

 هاي آسيب ديده نيز موثر است.و در توان بخشي اندامديدگي 

در اعمال استقامت عضالني به توانايي عضله يا گروه عضالني  قدرت عضالني رابطه نزديكي با استقامت عضالني دارد.        

د دراز و نشستي كه در يك دقيقه انجام مي شود( يا حفظ و نگهداري بيشينه براي تكرار يك حركت معين )مثل تعدانيروي زير 

باشند( تعريف ض ميكه در آن عضالت شكم به حالت انقبا vيك انقباض عضالني براي مدت زمان معين )مانند نشستن به شكل 

به حالت انقباض باقي  شود يا مدت زماني كه عضلهش تعداد دفعاتي كه عضله منقبض مياستقامت عضالني با شمار. شده است

افزايش ، براي افراد معمولي يابد.مي افزايش، استقامت عضالني نيز با افزايش قدرت عضالنيشود. ماند، اندازه گيري ميمي
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تر حياتي ،هاي روزانه زندگيم فعاليتزيرا استقامت عضالني براي انجا ،افزايش قدرت عضالني است از تر، مهماستقامت عضالني

نشانه آن است كه از نظر استقامت عضالني ضعيف هستيد و بايد در صدد  ،كنيداحساس درد يا كوفتگي در عضالت مير اگاست. 

راي ايجاد قدرت و استقامت طبق اين اصل ب يابد.بر اساس اصل اضافه بار افزايش ميقدرت و استقامت عضالني تقويت آن باشيد. 

شدت تمرين  ،براي افزايش قدرت ها به عضالت بيش از حد طبيعي است.نفشار آ يد به تمريناتي بپردازد كه، شخص باعضالني

 .باشددرصد حداكثر  34، شدت تمرين حدود حداكثر و براي افزايش استقامت درصد 64 ،لتادر كمترين حبايد 

حجيم شدن عضالت  زكه ا متاسفانه بعضي از زنان به علت اين اهميت قدرت و استقامت عضالني در زنان همانند مردان است.

ان توانايي زيرا بيشتر زن ،در حقيقت اين نگراني بي مورد است كنند.هاي تمرين قدرتي شركت نميدر برنامه، خود نگران هستند

توانند ، ميبا وزنه را ندارند. به طور كلي دختراني كه در سنين دانشجويي هستندعضالني از طريق تمرين افزايش قابل توجه حجم 

هائي كه قدرت و استقامت عضالني را افزايش توانيد با انجام فعاليتهمچنين شما مي راني به تمرينات قدرتي بپردازند.بدون نگ

 كمك قابل توجهي به پيشگيري از پوكي استخوان در اواخر عمر نمائيد. ،دهنديم

 .بخشنداين فاكتور را بهبود مي ت و بارفيكسسمثل شنا، دراز و نشهايي مثل فعاليت

فربهي يا چاقي  گردد.مثل عضله، استخوان، آب( اطالق مي: به مقدار چربي و بافت خالص بدن يا توده بدون چربي )ترکیب بدن

هاي تعيين آمادگي جسماني ميزان چربي نسبي بدن يكي از مالک عبارت است از تراكم مفرط و بيش از اندازه چربي در بدن.
تواند خطرات خيلي جدي براي سالمتي به مي ،ي خيلي زياد يا خيلي كمتر از حد طبيعي باشداست، به اين معني كه اگر ميزان چرب

برای تعیین وزن مناسب بدن بکار رفته و از فرمول وزن تقسیم بر قد به توان  1(BMIشاخص توده بدنی )وجود آورد. 

الغر و  1.81لوب و پایین تر از بدست آید فرد دارای وضعیت مط 5181تا  1.81آید. چنانچه عدد بین دو بدست می

تواند به فرد مي ،يك برنامه آمادگي جسماني كه شامل ورزش و تغذيه مناسب باشدگردد. چاق محسوب می 5181باالتر از 

هاي ر خون باال، بيماري قند، ناراحتيها از جمله فشابيماريچاقي با بسياري از مناسبي از چربي دست يابد. كمك كند تا به سطح 
ها عبارتند از ترين آنلبي، سكته، آرتروز و حتي بعضي از انواع سرطان ارتباط دارد. عواملي در افزايش چاقي بدن موثرند كه مهمق

  وراثت، محيط اجتماعي و شيوه زندگي.

  :یک جلسه فعالیت بدنیمراحل 

تمرين به شده است. يك جلسه گنجانده هايي كه در هر بخش هدفشود هايي تقسيم ميتمرين به بخشمعموال هر جلسه       

 :شودتقسيم مي عمده به سه بخش اصليطور 

 سرد كردن )برگشت به حالت اوليه( -3          اصليفعاليت  -2       گرم كردن    -8 

  گرم کردن  -8

  پي دارد:ن خوب تغييرات زير را در يك گرم كرد باشد.تمريني مياولين مرحله از مراحل تمرين در طي جلسه      

 دهد.درجه حرارت بدن را افزايش مي -

 دهد. خون را در عضالت فعال افزايش مي جريان -

 كند.ي را براي انجام فعاليت آماده ميعروق -، دستگاه قلبي ضربان قلب را افزايش داده -

 دهد.را افزايش مي آيي بدنكار -

 دهد.آيي رواني ورزشكار را افزايش ميآمادگي و كار -

 .دهدمي كاهشاحتمال بروز آسيب ديدگي ها را  -

                                                 
1
 Body Mass Index 
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 دهد.سرعت انقباض عضالت را افزايش مي -

 

  ها عبارتند از:نترين آهايي تشكيل شده كه مهمبخش ازگرم كردن خود    

 تمرينات كششي براي توسعه دامنه حركتي  -

 هاي نرمشيحركت -

  هاي خاص جلسه تمرينحركت -

هاي به انجام حركت دقيقه 84تا  1، به دويدن آهسته بپردازد. بين دقيقه 1تا  3بهتر است ورزشكار بين  ،در جريان گرم كردن     

اعمال فعالي بوده  ،رسد. اين قبيل حركاتمي نرمشيحركات  اجراي، نوبت به د. بعد ازانجام حركات كششي عموميكششي بپرداز

باعث سبب افزايش حرارت بيشتري در بدن و عضالت فعال شده و به مرور  ها، لذا انجام آنهاي عضالني استه نيازمند انقباضك

، آخرين ر است. بعد از انجام حركات نرمشيدقيقه متغي 84تا  1مدت زمان اجراي اين حركات بين د. گردباال رفتن ضربان قلب مي

 شود.، آغاز ميباشدورزشي ميگرم كردن كه شامل حركات خاص آن جلسه  مرحله

 

 اصلی تمرین  فعالیت  -2

، گرم و براي انجام فعاليت اصلي آن جلسه تمريني آماده قبل مرحلهحركات انجام صحيح ي در اين مرحله بدن فرد به واسطه     

 ي خاص اختصاص يابد.به تمرين مهارتهاي آمادگي جسماني بوده و يا تواند شامل برنامهعاليت اصلي ميف شده است.

 

 سرد کردن   -3

، كندا براي شرايط تمرين آماده مي، از طريق گرم كردن به طور تدريجي بدن ره ورزشكار قبل از اجراي تمريناتكطور همان     

مبادرت ، به كاهش حرارت و سرد كردن بدن از بار تمرين خارج ساختهرا به طور تدريجي پس از انجام تمرين ها نيز بايد بدن 

 شود: تغييرات زير ميباعث  ،ا تمرين. سرد كردن بعد از رقابت يورزد

 خستگي  پايداري كاهش تدريجي حرارت بدن و جلوگيري از -

 كتيك عضله و برگشت به حالت اوليه كاهش سطح اسيد ال -

 خيري عضالتن و كاهش احتمال كوفتگي و سفتي تأجلوگيري از تجمع خو -

تا  1، ورزشكار به مدت مام تمرين يا مسابقهكه پس از ات ، به اين ترتيبد گرم كردن شامل مراحلي استسرد كردن نيز همانن     

پردازد و پس از مي ، تنفس عميق و به طور متناوب راه رفتناليم از قبيل دويدن آهسته و آرامدقيقه به انجام حركات سبك و م 84

 كند.، جلوگيري مياندي كه تحت فعاليت بودهگرفتگي عضالتآن با انجام چند حركت كششي آهسته و ماليم از 

 ثير فراواني دارد.ايجاد آرامش و نشاط تأ زم به ذكر است كه ماساژ عضالني در كاهش خستگي و رفع آن و نيزال

  

 

 

 

 



 
7 

 برای مطالعه عالقه مندان

 :بیماری فقر حرکتی -

حرک هاي زندگي بي تتوانند تا حدي به بعضي شيوههايي كه ميالحي است براي آن دسته از بيماريبيماري فقر حركتي اصط   

 ز فقر حركتي، كم بودن سطح فعاليت بدني است.منظور ا مربوط باشند.

هاي نظير فشار بيماري عادات حركتي براي برآورده كردن نيازهاي روزانه كاهش يافته است.و زندگي ماشيني  وريپيشرفت فنابا 

ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم  ... درد و كمر ، بيماري بي خوابي، خون باال، چاقي، پوكي استخوان، ديابت، فشار رواني

 ها را تا حدي تغيير دهد.گونه بيماري روند ايناين افزايش سطح فعاليت ممكن است . بنابربه كاهش فعاليت بدني مربوط شود

معني برابر  است. اين عبارت به "موازنه و تعادل انرژي"وزن بدن تثبيت  در رابطه با تنظيم و ترين مفهوممهم :کنترل وزن -

بيشتر از انرژي به كار و اشاره به اين نكته دارد كه اگر انرژي دريافتي )غذاي مصرفي(  بودن انرژي مصرفي با انرژي دريافتي است

 وزن بدن افزايش خواهد يافت. ،رفته به شكل كار يا فعاليت بدني باشد

 خوردن انرژي از دست داده و انرژي جذب شده است.نسبت بين  ،كندترين روش كه چاقي را كنترل مي: مناسبکاهش وزن -

 همراه با تمرين بدني روش مناسبي براي كاهش وزن بدن است. غذاهاي كم كالري

 :نکات مهم  و کاربردی هنگام تمرین برای کاهش وزن
 .براي از دست دادن اضافه وزن عجله نكنيد -8

  .با افراد ورزشكار تمرين نكنيد -2 

  .وع كنيد و به تدريج بر شدت تمرينات بيفزائيدخيلي آهسته شر -3 

 مدت زمان تمرين نرم را افزايش دهيد. .به مسافت طي شده فكر نكنيد -0 

  .اندازه گيري دائمي وزن را كنار بگذاريد -1 

  .كار كردن ورزش محسوب نمي شود -6 

  .بالفاصله قبل و بعد از غذا ورزش نكنيد -7 

  نماييد.سفت مثل آسفالت با كفش نامناسب خودداري  هاياز دويدن در زمين -1 

 دقيقه حداقل پياده روي سريع يا نرم دويدن را در برنامه داشته باشيد. 34بار در هفته و روزي  3-1 -9

 : غذا خوردنهای الزم در مورد نحوه توصیه

 .با فعاليتي كه داريد اما كم و متناسب ،بپرهيزيد. هر چه تمايل داريد بخوريد چرباز خوردن غذاهاي پر -8

، كنيد. بهتر است غذاهايي نظير كره، بادام زميني، ساالدهاي چرب، ميوه و سبزيجات ميل ، بيشتربه جاي غذاهاي پرچربي -2

 ها و غذاهاي سرخ كردني را كمتر مصرف كنيد.ورشتانواع خ

 مناسب بخوريد. پرخوري مانع حفظ تندرستي است. غذاي -3

 شود.موجب دفع مايعات و امالح بدن مي كنيد. عرق ريختن هنگام تمرين ورزشيتشنگي خود را با آب برطرف  -0

 

 نحوه محاسبه وزن طبیعی شخص: -

روش دقيق در قسمت تركيب بدن ذكر هاي فراواني موجود است. ها وفرمولبراي محاسبه وزن طبيعي و نرمال شخص روش

  wقد شخص( = -844 (سن( + ÷ 84)  صورت است: يك روش تقريبي و نسبتا آسان اما نه كامال دقيق بدينگرديد. 
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        w –( w÷ 84)  حاال يك دهم عدد بدست آمده را از خود عدد كم مي كنيم:

 : شودتقريبي( بدين صورت محاسبه ميوزن متعادل او ) ،سال باشد 21سانتي متر و سن او  871مثال : اگر قد شخصي 

   71/69  (=84÷1/77 )- 1/77   1/77 ( =84÷21( + )844-871) 

 سال معتبر است. 81اي افراد باالي قابل ذكر است اين روش بر*  

 

 درد پهلو در شروع فعالیت ورزشی: -

عموما دچار  ،بپردازد بدون گرم كردن به فعاليتي سريع و پرتحرک اگر شخصي به صورت ناگهاني و ،ايدهمانطور كه تجربه كرده  

 باشد.شد كه جز در موارد نادر صحيح نميبادرد آپانديس مي ترين گمان در اين زمينه آزردگي وعشاي اولين و گردد.مي درد پهلو

د اطالعات علل واقعي درد پهلو بايحال در جستجوي  گردند.معده و روده ها هم گاهي مطرح مي بههمچنين دردهاي مربوط 

 م:مختصري را بررسي نمايي

يكي از عوامل مهم در باز شدن  پذيرد.ها انجام ميدر نتيجه افزايش حجم داخلي ريه وها عمل دم در انسان با باز شدن شش  

و ريه اين عضله به قسمت زيرين د باشد.پهن ديافراگم مي عضله گنبدي شكل و ،)به صورت طولي( در انجام عمل دم هاريه

ها كشد تا حجم آنها را به پايين ميپيستون ششهاي متوالي همانند يك و با انقباضچسبيده  ها()تقريبا روبروي آخرين دنده

 افزايش يافته در نتيجه بتوانند هواي تازه را وارد خود سازند.

بدين معنا كه مثال تعداد  ،رسدميدانيد تعداد تنفس با شروع يك فعاليت شديد گاهي به پنج برابر حالت استراحت طور كه ميهمان

  گردد.مي ديافراگم تحميلبرابري بيشتر به عضله د كه اين افزايش كار پنج رسمي بار در دقيقه 64به  82تنفس از 

وضعي و در عضله در يكي از طرفين دچار كم خوني م محدود براي تغذيه، فرصت كم و فشار تحميل شده به اين عضله و در نتيجه

شدت  و ريتمر سه دقيقه ابتدايي ورزش با ت كه فرد دظور جلوگيري از اين جريان بهتر اسبه من گردد.نتيجه گرفتگي و درد مي

در صورت بروز پهلو درد  تر و اصلي را در ادامه انجام دهد.سپس حركات سريع ،گرم كردن بپردازد ثابت و ماليم به دويدن و

 شخص بايد از شدت فعاليت خود كم كند.

 ابتدايدر ود خون موجود در طحال شكه طبق آن گفته مي همچنين علت ديگري هم به موضوع درد پهلو مفروض است    

خال در طحال  ايجادباعث خون  سريع تخليه اينگردد كه  تخليهعضالت فعال از آن  ينيازها تامينبا سرعت زيادي براي  تفعّالي

 گردد.لوي سمت چپ فرد ميو احساس درد در په

 شما مي توانيد با انجام اين كارها درد را تخفيف دهيد يا برطرف سازيد:  

 رار دادن يك شي يا سنگ در دست و فشار دادن آن كه علت و مكانيسم كاهش درد با اين كار مشخص نيست.ق

توانيد با درد. اگر درد برطرف نشد، ميهاي غنچه شده و تنفس عميق با ماساژ دادن به كمك دست در ناحيه بازدم از ميان لب

يابد. با اين وصف آمادگي جسماني درد پهلو كاهش مي گيريد. با افزايش كشش باال تنه يا نزديك كردن قفسه سينه به زانوها آرام

هاي پزشكي د هنگام استراحت، مستلزم ارزيابيماند، نبايد مدتي تمرين كرد. برطرف نشدن درباگر درد به قوت خود هنوز باقي 

 بيشتري است.

 "باشيد ورزشكار و سالم"

 زارعاستاد  -استاد میرشمسی -گردآوری: استاد صمدی

    


