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 مقدمه:

، اخاللی خٙجٝ ٞبی خؼٕب٘یی ٍبٜ سؿذ ٚ تٛػؼٝ ِیت ٞبی ٚسصؿی دس ػٌح دا٘ـبٞذف اص ا٘دبْ فؼ      

٘ـدٛیبٖ اص ًشیك دسع تشثیت ثذ٘ی ٚ سٚا٘ی دا٘ـدٛیبٖ ثٝ ٔٛاصات تحلیالت ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دیٍش اػت. دا

دس خشیبٖ فؼبِیت ٞبی ٚسصؿی ٚ ثٟذاؿتی لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ ا٘تظبس ٔی سٚد پغ اص فشاغت اص تحلیُ ٘یض 

ی سٚصا٘ٝ ی ثٝ ػالٔت خؼٕی ٚ سٚا٘ی خٛد تٛخٝ ثیـتشی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٚسصؽ سا ثخـی اص ثش٘بٔٝ 

 خٛد لشاس دٞٙذ.

 آمادگی جسماوی

. ٔٙظٛس اص آٔبدٌی خؼٕب٘ی تٛا٘بیی ا٘دبْ اص ٘یبصٞبی اػبػی ص٘ذٌی ثـش اػت یىیآٔبدٌی خؼٕب٘ی    

 ٔی ثبؿذ. ثذٖٚ احؼبع خؼتٍیأٛس سٚصا٘ٝ 

، خٌش ی سٚصا٘ٝ سا ثٝ ساحتی ا٘دبْ دادٜحبِت ٌّٔٛثی اػت وٝ ثٝ فشد اخبصٜ ٔی دٞذ فؼبِیتٟب ،آٔبدٌی   

ٚ أىبٖ ؿشوت دس فؼبِیت ٞبی ٔختّف ٚ ٘بؿی اص وٓ تحشوی سا وبٞؾ دادٜ خؼٕب٘ی ٞب ی ثیٕبسی 

 تٕشیٙبت خؼٕب٘ی سا فشاٞٓ وٙذ.

 اهمیت آمادگی جسماوی برای داوشجًیان:

دس ایٗ صٔبٖ ؿخق  ٙب ٟ٘بدٖ آٔبدٌی خؼٕب٘ی اػت.، دٚساٖ ػبص٘ذٌی ٚ ثػبٍِی 44تب  18ػٙیٗ      

صٔبٖ ٟٕٔی ثشای پبیٝ  ـدٛییایٗ ػبِٟبی دا٘. ثٙبثشٔی سػذِٛٛطیه خٛد ثٝ اٚج ثّٛؽ ٚ ػّٕىشد فیضی

 آٔبدٌی خؼٕب٘ی دس ػشاػش ػٕش اػت. ٌزاسی 

وبس ٚ دیٍش  ،بٔٝ، ٌٔبِؼٝ، فؼبِیت ٞبی فٛق ثش٘یـتش ٚلت خٛد سا دس والع ٞبی دسعدا٘ـدٛیبٖ ث     

، دس ٘تیدٝ اغّت ٘یبص ثٝ ی ٚ رٞٙی خؼتٝ ٔی وٙذ ٔی ٌزسا٘ٙذخؼٕ٘بٖ سا اص ٘ظش ٔؼئِٛیت ٞب وٝ آ

، تالؽ الصْی افؼشدٌی سٚحی ٚ ٘ذاؿتٗ ثٙیٝ ، ٘بساحتی خؼٕب٘ی .شأٛؽ ٔی وٙٙذآٔبدٌی خؼٕب٘ی سا ف

  .ٚ افت تحلیّی دس دا٘ـٍبٜ ٔی ؿٛد ٔی وٙذ ٚ ثٝ ٔشٚس ثبػث وبٞؾ ػّٕىشد رٞٙی سا وٓ

، ؿب٘غ ثٟتش تحلیّی، ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف ؿخلی دس ؿشایي خؼٕب٘ی خٛثی ثبؿذ ایٗ اٌشثٙبثش    

 ، خٛؿی ٚ ِزت ثیـتش ٕٞشاٜ خٛاٞذ ؿذ.ٚ ثب خاللیت، تٙذسػتیخٛاٞذ داؿت ٚ ص٘ذٌی ا

 :مسایای فیسیًلًشیک آمادگی جسماوی

. فؼبِیت ی ا٘ؼبٖ ٞؼتٙذایٗ دػتٍبٜ ٔؼئَٛ حشوبت ٚ خبثدبی: دستگاه استخوانی و عضالنی  -1

افضایؾ ٔی دٞذ. وبس  سا ثشای تحُٕ وبس، لذست ٚ تٛاٖ ػوال٘ی ٚ ٕٞچٙیٗ اػتمبٔت آٟ٘ب ٔٙظٓ

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس یه ػوالت ٔی ؿٛد  آیی وبس  ، ثبػث افضایؾظٓ ػوال٘یٔٙ
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وٕتش اص افشاد غیش ، داس٘ذ یتشی وٝ آٔبدٌی ثیـخؼتٍی ػوال٘ی دس افشاد، ٔیضاٖ فؼبِیت ٔـبثٝ

 آٔبدٜ اػت.

ثش لّت ٜ ٚاسدفـبس  .لّت ٔی ؿٛد ی ٚسصؽ ثبػث تمٛیت ػوّٝ  دستگاه قلة و گزدش خون: -2

حدٓ خٛ٘ی وٝ دس ٞش هشثٝ  لّت ٚ تمٛیت آٖ ٔی ؿٛد.ی افضایؾ ا٘ذاصٜ ثبػث  ،ثٝ ٍٞٙبْ ٚسصؽ

 افضایؾ ٔی یبثذ ٚ ثبػث ٔی ؿٛد وٝ ٔٛاد غزایی ثیـتشی ثٝ ثذٖ ثشػذ.اص لّت خبسج ٔی ؿٛد 

، دس حبِت اػتشاحت، هشثبٖ لّت وٕتشی داسد ٚ ایٗ ٔی وٙذ خلی وٝ ثٝ ًٛس ٔٙظٓ ٚسصؽؿ

، ثؼیبس ػشیؼتش ثٝ حذ ًجیؼی ثبص ٔی ٌشدد. ثٝ ٚسصؿىبس٘ؼجت ثٝ افشاد غیش هشثبٖ پغ اص ٚسصؽ 

 ، وٕتش ثٝ افضایؾ فـبس خٖٛ ٔجتال خٛاٞٙذ ؿذ.ثبالتشی داس٘ذػالٜٚ وؼب٘ی وٝ آٔبدٌی خؼٕب٘ی 

ػٕیك وشدٖ سٚ٘ذ تٙفغ ی ٚسصؽ ػّٕىشد سیٝ ٞب سا ثٝ ٚػیّٝ   : دستگاه تنفس و ریه ها -3

تب  6ػتشاحت ش اػت ٚ ٕٔىٗ اػت دس ٍٞٙبْ أیضاٖ تٙفغ دس افشاد آٔبدٜ وٕتافضایؾ ٔی دٞذ. 

، ٕٔىٗ اػت افشادی وٝ آٔبدٌی خؼٕب٘ی ثبالئی ٘ذاس٘ذ ، دس كٛستی وٝ دسثبس دس دلیمٝ ثبؿذ 8

ثبس دس دلیمٝ ثبؿذ. فؼبِیت خؼٕب٘ی ثبػث ػٕیك تش ؿذٖ تٙفغ ؿذٜ ٚ دس ٘تیدٝ  15تب  12

بس آیی ثیـتش تٙفغ ٔی ؿٛد ٚ ایٗ ٚسصؽ ٔٙظٓ ثبػث ویظٖ ثیـتشی ثٝ خٖٛ ٔی سػذ. ثٙبثشاوؼ

٘ؼجت ثٝ افشادی وٝ آٔبدٌی خؼٕب٘ی ٘ذاس٘ذ دسیبفت ٔی افشاد آٔبدٜ ٞٛا ٚ اوؼیظٖ ثیـتشی 

 وٙٙذ.

ٚسصؽ ثٝ حفظ ؿشایي ٌّٔٛة ا٘ذاْ ٞبی دفؼی ٚ ٌٛاسؿی وٕه   : دستگاه گوارشی و دفعی -4

بس آیی ٚ ػّٕىشد آٟ٘ب ٚ ؤی وٙذ. اػلبة ٚ ػوالت ؿىٓ ٚ سٚدٜ ٞب فؼبِیت ثٟتشی پیذا ٔی وٙٙذ 

 ثیـتش ٔی ؿٛد.

 - اػلبة وٙتشَ ٔی ؿٛ٘ذ. ٚسصؽ، ٕٞبٍٞٙی ػلجیی ػوالت ثٝ ٚػیّٝ   : دستگاه اعصاب -5

ػوال٘ی ٕٔىٗ اػت ثب فؼبِیت خؼٕب٘ی وبٞؾ ی ایٗ خؼتٍػوال٘ی سا افضایؾ ٔی دٞذ. ثٙبثش

 ؿٛد. وبس فىشی ثش اثش فؼبِیت ػوال٘ی سفغ ٔیٕٞچٙیٗ خؼتٍی ػلجی ٘بؿی اص  یبثذ.

دسكذ چشثی ٔتؼبدِی ثب ٔلشف ا٘شطی اهبفی  تب ٚسصؽ ثٝ ؿخق وٕه ٔی وٙذ  تزکیة تذن : -6

افضایؾ ثبفت ، ثبػث ٔلشف ا٘شطی اهبفی ٔی ؿٛد ٚ اص . فؼبِیت خؼٕب٘ی ٔٙظٓسا حفظ وٙذ

 ،ثٝ ٚیظٜ لّت ،فـبسی ثی ٔٛسد ثش ػّٕىشد ًجیؼی ثذٖ ،اهبفی . چشثیىٙذچشثی خٌّٛیشی ٔی

جت وبٞؾ ًَٛ ػٕش ٔی ٌشدد. ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش دس ٔیبٖ افشادی وٝ دسكذ ٚ ػ ٚاسد ٔی وٙذ

دسكذ ثیـتش اص ػبیش افشاد اػت. ثٝ ٞش حبَ  34، تمشیجب آٟ٘ب ثیـتش اص حذ ًجیؼی اػت چشثی
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 مهارت آمادگی مربوط به                          آمادگی مربوط به سالمتی

 ثٝ ٚخٛد آٚسد.٘یض چشثی اهبفی ٔی تٛا٘ذ ٔـىالت اػتخٛا٘ی سا 

زیشی ثیـتش ٚ احؼبع تٙذسػتی ٚ فؼبِیت ٚسصؿی ثبػث ا٘ؼٌبف پ  : دیگز مشایای فیشیولوصیک -7

ٕٞچٙیٗ ثٟجٛد ٚهؼیت لبٔت ٚ ظبٞش ؿخق ٔی ؿٛد. ثیـتش وؼب٘ی وٝ ثٝ آٔبدٌی خؼٕب٘ی 

 تٛخٝ ٔی  ، اػتشاحت ٚ آسأؾ ثیـتشٔٙبػتی ب٘ٙذ تغزیٝ ، ثٝ ٔؼبئّی ٔٔی سػٙذ ٌّٔٛة

 :قاتل انذاسه گیزی آمادگی جسمانی عناصز

 دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞٙذسا دس  اػبػب اخضای آٔبدٌی خؼٕب٘ی: 

 ٛاسدی )آٔبدٌی ٔشثٛى ثٝ ػالٔتی( وٝ ٔ یه ٌشٜٚ دس استجبى ثب ثٟذاؿت ٚ ػالٔتی ٞؼتٙذ

زیشی ٚ تشویت ، ا٘ؼٌبف پتٙفؼی، اػتمبٔت ػوال٘ی، لذست ػوال٘ی -چٖٛ اػتمبٔت لّجی

 ٔی دٞٙذ. ثذٖ سا ٔذ ٘ظش لشاس

 تٙذ وٝ ثیـتش ٚاثؼتٝ ثٝ تٛا٘بیی اخشای ٟٔبست ٞبی ٌشٜٚ دیٍش ٔشثٛى ثٝ ػٙبكشی ٞؼ

ٕبٍٞٙی، ، ٞوٝ ٔٛاسدی چٖٛ چبثىی، تؼبدَ (ٚسصؿی ٔی ثبؿٙذ )آٔبدٌی ٔشثٛى ثٝ ٟٔبست

 ذ.٘ٔی ٌیش ، تٛاٖ ٚ صٔبٖ ػىغ اِؼُٕ سا دس ثشػشػت

 

 ػٙبكش لبثُ ا٘ذاصٜ ٌیشی آٔبدٌی خؼٕب٘ی

 

 چبثىی -1                           تٙفؼی –اػتمبٔت لّجی  -1

 تؼبدَ -2                                        تشویت ثذٖ  -2

 ٕٞبٍٞٙی -3                        اػىّتی –ػوال٘ی آٔبدٌی  -3

 ػشػت -4                                 ا٘ؼٌبف پزیشی -اِف

 اٖتٛ -5                                  لذست ػوال٘ی -ة                   

 صٔبٖ ػىغ اِؼُٕ -6                                اػتمبٔت ػوال٘ی -ج           

ٚ افضایؾ ظشفیت  دس ٘ظش داؿت وٝ تٟٙب ػٛأّی وٝ ٔشثٛى ثٝ سؿذ ػالٔتیایٗ ٔٛهٛع سا ثبیذ     

 شایآٔبدٌی ٔشثٛى ثٝ ػالٔتی خبی ٌیش٘ذ ٚ ػٛأّی وٝ ث اخضاء ، ثبیذ دس ًجمٝ ثٙذیوبسثذٖ ٔی ثبؿٙذ

، ًجمٝ حشوتی یب آٔبدٌی ٔشثٛى ثٝ ٟٔبست اخضاء آٔبدٌی ٙٛاٖ، ثبیذ ثٝ ػاخشای ٔبٞشا٘ٝ هشٚسی ٞؼتٙذ

 ثٙذی ؿٛ٘ذ.
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 مهارت:تعریف عىاصر آمادگی مربًط به 

ٔی ثبؿٙذ ٚ دس ا٘دبْ ٚظبیف  ایٗ ػٙبكش ثشای اخشای ٔٛفمیت آٔیض ٟٔبست ٞبی ٔختّف ٚسصؿی         

 إٞیت وٕتشی داس٘ذ. سٚصٔشٜ ٚ دس ػالٔتی افشاد

 ، ثب ػشػت ٚ دلت اًالق ٔی ؿٛد.بیی تغییش ٚهؼیت تٕبْ ثذٖ دس فوبثٝ تٛا٘ :چاتکی -1

 تؼبدَ ثذٖ دس حیٗ حشوت ٚ یب ػىٖٛ، اًالق ٔی ٌشدد.ثٝ تٛا٘بیی حفظ  :تعادل -2

لؼٕت ٕٞشاٜ ثب  ،ثب یىذیٍش -ٔثُ ثیٙبیی ٚ ؿٙٛایی –: تٛا٘بیی اػتفبدٜ اص حٛاع ٔختّف هماهنگی -3

 ٞبی ٔختّف ثذٖ دس اخشای ٚظبیف حشوتی ثٝ ٘شٔی ٚ ثب دلت اًالق ٔی ؿٛد.

 صٔب٘ی وٛتبٜ اًالق ٔی ٌشدد.ی ه دٚسٜ : ثٝ تٛا٘بیی اخشای حشوت دس یسزعت -4

 اًالق ٔی ٌشدد. ا٘دبْ دٞذ دس ٚاحذ صٔبٖٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔیضاٖ وبسی وٝ فشد  :توان -5

 ٔحشن ٚ ؿشٚع حشوت اًالق ٔی ٌشدد. ثٝ صٔبٖ ًی ؿذٜ ثیٗ سمان عکس العمل: -6

  :ریف عىاصر آمادگی مربًط به سالمتتع

 كحیح ٔی ثبؿٙذ.ىی ایٗ ػٙبكش اػبع ػّٕىشد فیضیِٛٛطی         

آٖ لّت ٚ ػیؼتٓ ی ؿبُٔ ثشخٛسداسی اص ویفیتی اػت وٝ ثٝ ٚػیّٝ  :تنفسی -استقامت قلثی -1

اص خؼتٍی  ٘ی ٕٞبًٞٙ وشدٜ ٚ ثب ٕٞبٖ ػِٟٛتِیت ثذتٙفغ ٔی تٛا٘ذ ثٝ آػب٘ی خٛد سا ثب ؿذت فؼب

، تٛا٘بیی ثذٖ ثشای سػب٘ذٖ تٙفؼی -اػتمبٔت لّجی وّیذٚ فؼبِیت دیٍشی سا ؿشٚع وٙذ. ثیشٖٚ آٔذٜ 

 اوؼیظٖ ثٝ ػِّٟٛبی فؼبَ اػت.

، ٟٕٔتشیٗ خضء آٔبدٌی خؼٕب٘ی تٙفؼی - ظش اوثش ٔشثیبٖ آٔبدٌی خؼٕب٘ی، اػتمبٔت لّجیاص ٘       

تٙفؼی ثٝ تٛا٘بیی ثذٖ دس تٟیٝ ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ  –الٔت ٔی ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ اص اػتمبٔت لّجی ٔشثٛى ثٝ ػ

ایٗ تٛا٘بیی ثٝ ایٗ كٛست ٔـخق ٔی  اوؼیظٖ ثشای ػوالت فؼبَ ثشای ٔذت ًٛال٘ی ٘یض یبد ٔی ؿٛد.

ت ثیـتش تٙفؼی تٛا٘بیی ا٘دبْ وبسی سا ثب ؿذ –ٌشدد وٝ فشد آٔبدٜ ٘ؼجت ثٝ فشد غیش آٔبدٜ اص ٘ظش لّجی 

 ٔی دٞذ.   فشد آٔبدٜ ثب خؼتٍی وٕتش وبس ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ فشد غیش آٔبدٜ ا٘دبْ ٚ خؼتٍی وٕتش داسد. 

، فشد آٔبدٜ صٚدتش اص فشد غیش آٔبدٜ ثٝ حبِت اِٚیٝ ثشٌـتٝ ٚ خؼتٍی اؽ ، ثؼذ اص ا٘دبْ فؼبِیتثٝ ػالٜٚ

 ثشًشف ٔی ٌشدد.

 ٞٛاصیٟبی تٙفؼی ٔی ؿٛ٘ذ تٕشیٙبت یب فؼبِیت –ّجی وٝ ثبػث افضایؾ اػتمبٔت لثٝ تٕشیٙبتی         

 اًالق ٔی ٌشدد.
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دس ایٗ تٕشیٙبت ثب ؿذت ٔتٛػي ٚ ٔذت ٘ؼجتب ًٛال٘ی ا٘دبْ ٌشفتٝ ٚ فؼبِیت ؿـٟب ٚ لّت سا           

ا دس ثذٖ ایدبد ٕ٘بیذ. ساٞپیٕبیی، دٚسٜ ی صٔب٘ی ًٛال٘ی تحشیه ٔی وٙذ تب تغییشات ػٛدٔٙذی س یه

، ٔتذاِٚتشیٗ فؼبِیت ٞبی ٞٛاصی ػٛاسی ٚ ًٙبة صدٖ ثٝ ٔذت ًٛال٘ی دٖ، دٚچشخٝ، ؿٙب وشدٚیذٖ

 ٞؼتٙذ.

ة( ، آٖ یب تٛدٜ ی ثذٖٚ چشثی )ٔثُ ػوّٝ، اػتخٛاٖ: ثٝ ٔمذاس چشثی ٚ ثبفت خبِق ثذتزکیة تذن -2

 اًالق ٔی ٌشدد.

  ٜچشثی دس ثذی فشثٟی یب چبلی ػجبست اػت اص تشاوٓ ٔفشى ٚ ثیؾ اص ا٘ذاص.ٖ 

ٔیضاٖ چشثی ٘ؼجی ثذٖ یىی اص ٔالن ٞبی تؼییٗ آٔبدٌی خؼٕب٘ی اػت، ثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ اٌش          

ٔی تٛا٘ذ خٌشات خیّی خذی ثشای ػالٔتی  ٔیضاٖ چشثی خیّی صیبد یب خیّی وٕتش اص حذ ًجیؼی ثبؿذ

تٛا٘ذ ثٝ فشد ٔی ٔٙبػت ثبؿذ ی یه ثش٘بٔٝ ی آٔبدٌی خؼٕب٘ی وٝ ؿبُٔ ٚسصؽ ٚ تغزیٝ  .ثٝ ٚخٛد آٚسد

 تب ثٝ ػٌح ٔٙبػجی اص چشثی دػت یبثذ.وٕه وٙذ 

، ثیٕبسی ٞب اص خّٕٝ فـبس خٖٛ ثبال، ثیٕبسی لٙذ، ٘بساحتی ٞبی لّجی، ػىتٝچبلی ثب ثؼیبسی اص         

ثش٘ذ وٝ ٟٕٔتشیٗ آٟ٘ب ذٖ ٔٛافضایؾ چبلی ثػٛأّی دس  آستشٚص ٚ حتی ثؼوی اص ا٘ٛاع ػشًبٖ استجبى داسد.

 .ص٘ذٌیی ، ٔحیي اختٕبػی ٚ ؿیٜٛ ٚساثت ػجبستٙذ اص

 

 اسکلتی :  –آمادگی عضالنی  -3

حشوتی ی ػجبست اػت اص تٛا٘بیی ثٝ حشوت دس آٚسدٖ ػوٛ دس ًَٛ دأٙٝ  انعطاف پذیزی: –الف 

، ثٝ ٍٞٙبْ حشوت دس ٔفبكُ وٝ ا٘ؼٌبف پزیشی ٔفبكُ ٔحذٚد ؿٛدوبُٔ یه یب چٙذ ٔفلُ. صٔب٘ی 

 خٛد ٔی آیذ.ٚ وٛفتٍی ثٝ ٚاحؼبع دسد 

ػوال٘ی خٌّٛیشی ٔی  یٔفلُ تب ا٘ذاصٜ ای اص وٛ فتٍی ٚآػیت ٞب حفظ ا٘ؼٌبف پزیشی ٚ لبثّیت تحشن

 وٙذ.

ف پزیشی ٔؼٕٛال اص ًشیك حشوبت وــی )ایؼتب( ثٟجٛد ٔی یبثذ. تٕشیٙبت وــی ایؼتب با٘ؼٌ        

 ؿبُٔ وـؾ آساْ ٚ تذسیدی ػوالت تب آػتب٘ٝ ی دسد ٔی ثبؿذ.

ثب٘یٝ حفظ ؿٛد  14الُ ثٝ ٔذت ثبیذ حذٞش حشوت وــی  خٛؿبیٙذ ٚ لبثُ تحُٕ اػت(. )دسدی وٝ

  بثیش ٌزاس ثبؿذ.تب ت
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 عضالنیقذرت  -ب

 استقامت عضالنی -ج

دسكذ اص  84 لذست ٚ اػتمبٔت ػوال٘ی اص ػٛأُ ٟٔٓ تٙذسػتی ٚ آٔبدٌی خؼٕب٘ی ٞؼتٙذ.       

الح اك شثب تٕشیٙبت تمٛیتی دس ٔحذٚدٜ ی ؿىٓ ٚ وٕ، ٔبٞیت ػوال٘ی داس٘ذ ٚ شدسدٞبی ٘بحیٝ ی وٕ

، ٔی تٛا٘ذ ػشػت وبٞؾ لذست ػوال٘ی ٚ تشاوٓ اػتخٛا٘ی سا وٝ ثب ٔی ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙیٗ تٕشیٗ لذستی

اػت ثبػث اص  ػبٍِی ٕٔىٗ 25٘ذاؿتٗ تٕشیٙبت لذستی ٔٙظٓ پغ اص اػت وٓ وٙذ.  ٕٞشاٜ سٚ٘ذ وِٟٛت

یب ظشفیت یه ػوّٝ یب ، تٛا٘بیی لذست ػوال٘ی ٌشْ دس ػبَ ؿٛد. 225دػت دادٖ ثبفت ػوّٝ تب حذ 

ػٌح لذست دس ػوّٝ یب حفظ حذالُ  ، ثشای اػٕبَ حذاوثش ٘یشٚ ػّیٝ یه ٔمبٚٔت اػت.ٌشٜٚ ػوال٘ی

ٔی تٛا٘ذ ثبػث هؼف ػوال٘ی  ، الصْ ٚ حبئض إٞیت اػت.ػبِٓ، ثشای ص٘ذٌی ًجیؼی ٚ ٌشٜٚ ػوال٘ی

حشوت یب خبثدبیی غیش ًجیؼی دس ثخؾ ٞبی ٔختّف ثذٖ ؿٛد ٚ ػّٕىشد ًجیؼی آٖ سا ٔؼیٛة وٙذ. 

ٚ دس ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ػجت ٘بٞٙدبسی ا٘ذاْ ٞب ؿٛد. تٕشیٗ لذستی دس پیـٍیشی اص آػیت دیذٌی 

 تٛاٖ ثخـی ا٘ذاْ ٞبی آػیت دیذٜ ٘یض ٔٛثش اػت.

اػتمبٔت ػوال٘ی ثٝ تٛا٘بیی ػوّٝ یب  دیىی ثب اػتمبٔت ػوال٘ی داسد.٘ضی لذست ػوال٘ی ساثٌٝ         

دس اػٕبَ ٘یشٚی صیش ثیـیٙٝ ثشای تىشاس یه حشوت ٔؼیٗ )ٔثُ تؼذاد دساص ٚ ٘ـؼتی وٝ ٌشٜٚ ػوال٘ی 

دس یه دلیمٝ ا٘دبْ ٔی ؿٛد( یب حفظ ٚ ٍٟ٘ذاسی یه ا٘مجبم ػوال٘ی ثشای ٔذت صٔبٖ ٔؼیٗ )ٔب٘ٙذ 

اػتمبٔت . دس آٖ ػوالت ؿىٓ ثٝ حبِت ا٘مجبم ٔی ثبؿٙذ( تؼشیف ؿذٜ اػت وٝ  v٘ـؼتٗ ثٝ ؿىُ 

ػوال٘ی ثب ؿٕبسؽ تؼذاد دفؼبتی وٝ ػوّٝ ٔٙمجن ٔی ؿٛد یب ٔذت صٔب٘ی وٝ ػوّٝ ثٝ حبِت ا٘مجبم 

 ٔی یبثذ. افضایؾ، اػتمبٔت ػوال٘ی ٘یض ثب افضایؾ لذست ػوال٘یٔب٘ذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد.  ثبلی ٔی

صیشا اػتمبٔت  ،افضایؾ لذست ػوال٘ی اػت اص ، ٟٕٔتشافضایؾ اػتمبٔت ػوال٘ی، ِٛیثشای افشاد ٔؼٕ

اٌش احؼبع دسد یب وٛفتٍی دس ػوالت ػوال٘ی ثشای ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی سٚصا٘ٝ ص٘ذٌی حیبتی تش اػت. 

ٔی وٙیذ ٘ـب٘ٝ ی آٖ اػت وٝ اص ٘ظش اػتمبٔت ػوال٘ی هؼیف ٞؼتیذ ٚ ثبیذ دس كذد تمٛیت آٖ ثبؿیذ. 

شای ایدبد لذست ٚ ًجك ایٗ اكُ ث ٚ اػتمبٔت ػوال٘ی ثش اػبع اكُ اهبفٝ ثبس افضایؾ ٔی یبثذ. لذست

  ٟ٘ب ثٝ ػوالت ثیؾ اص حذ ًجیؼی اػت.یذ ثٝ تٕشیٙبتی ثپشداصد وٝ فـبس آ، ؿخق ثباػتمبٔت ػوال٘ی

 حذاوثش ٚ ثشای افضایؾ دسكذ 64 ،ِتبدس وٕتشیٗ حؿذت تٕشیٗ ثبیذ  ،ثشای افضایؾ لذست)   

 .ثبؿذ(دسكذ حذاوثش  34، ؿذت تٕشیٗ حذٚد اػتمبٔت

ٔتبػفب٘ٝ ثؼوی اص ص٘بٖ ثٝ ػّت  إٞیت لذست ٚ اػتمبٔت ػوال٘ی دس ص٘بٖ ٕٞب٘ٙذ ٔشداٖ اػت.      
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دس  دس ثش٘بٔٝ ٞبی تٕشیٗ لذستی ؿشوت ٕ٘ی وٙٙذ.، حدیٓ ؿذٖ ػوالت خٛد ٍ٘شاٖ ٞؼتٙذ ایٙىٝ اص

ػوال٘ی اص ًشیك بٖ تٛا٘بیی افضایؾ لبثُ تٛخٝ حدٓ یـتش ص٘صیشا ث،حمیمت ایٗ ٍ٘شا٘ی ثی ٔٛسد اػت

ثب ٚص٘ٝ سا ٘ذاس٘ذ. ثٝ ًٛس وّی دختشا٘ی وٝ دس ػٙیٗ دا٘ـدٛیی ٞؼتٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ثذٖٚ ٍ٘شا٘ی ثٝ تٕشیٗ 

 تٕشیٙبت لذستی ثپشداص٘ذ.

ی دٞٙذ ٕٞچٙیٗ ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ثب ا٘دبْ فؼبِیت ٞبئی وٝ لذست ٚ اػتمبٔت ػوال٘ی سا افضایؾ ٔ     

 وٕه لبثُ تٛخٟی ثٝ پیـٍیشی اص پٛوی اػتخٛاٖ دس اٚاخش ػٕش ٕ٘بئیذ.

 

  :ریه جلسه ایمراحل تم

ٌٙدب٘ذٜ وٝ دس ٞش ثخؾ ٞذف ٞبیی تٕشیٗ ثٝ ثخؾ ٞبیی تمؼیٓ ٔی ؿٛد ی ٔؼٕٛال ٞش خّؼٝ       

 :تمؼیٓ ٔی ؿٛد ػٕذٜ ثٝ ػٝ ثخؾ اكّیی تٕشیٗ ثٝ ًٛس ؿذٜ اػت. یه خّؼٝ 

 ػشد وشدٖ )ثشٌـت ثٝ حبِت اِٚیٝ( -3          اكّیفؼبِیت  -2    ٌشْ وشدٖ  -1 

 

 تٕشیٙی ٔی ثبؿذ.ی اِٚیٗ ٔشحّٝ اص ٔشاحُ تٕشیٗ دس ًی خّؼٝ   ن: گزم کزد  -1

  ٖ خٛة تغییشات صیش سا دس پی داسد:یه ٌشْ وشد     

 دسخٝ حشاست ثذٖ سا افضایؾ ٔی دٞذ. -

 ی دٞذ. خشیبٖ خٖٛ سا دس ػوالت فؼبَ افضایؾ ٔ -

 ػشٚلی سا ثشای ا٘دبْ فؼبِیت آٔبدٜ ٔی وٙذ. -، دػتٍبٜ لّجی هشثبٖ لّت سا افضایؾ دادٜ -

 سا افضایؾ ٔی دٞذ. آیی ثذٖوبس -

 آیی سٚا٘ی ٚسصؿىبس سا افضایؾ ٔی دٞذ.آٔبدٌی ٚ وبس -

 .ٔی دٞذ وبٞؾاحتٕبَ ثشٚص آػیت دیذٌی ٞب سا  -

 ػشػت ا٘مجبم ػوالت سا افضایؾ ٔی دٞذ. -

 

  ٟ٘ب ػجبستٙذ اص:ثخؾ ٞبیی تـىیُ ؿذٜ وٝ ٟٕٔتشیٗ آ اصٌشْ وشدٖ خٛد  

 دأٙٝ ی حشوتی ی تٕشیٙبت وــی ثشای تٛػؼٝ  -

 حشوت ٞبی ٘شٔـی -

  حشوت ٞبی خبف خّؼٝ ی تٕشیٗ -
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 14تب  5، ثٝ دٚیذٖ آٞؼتٝ ثپشداصد. ثیٗ دلیمٝ 8تب  3، ثٟتش اػت ٚسصؿىبس ثیٗ دس خشیبٖ ٌشْ وشدٖ     

حشوبت  اخشای، ٘ٛثت ثٝ د. ثؼذ اصا٘دبْ حشوبت وــی ػٕٛٔیثٝ ا٘دبْ حشوت ٞبی وــی ثپشداص دلیمٝ

، ِزا ا٘دبْ ٝ ٘یبصٔٙذ ا٘مجبم ٞبی ػوال٘ی اػتاػٕبَ فؼبِی ثٛدٜ و ،سػذ. ایٗ لجیُ حشوبت ٔی ٘شٔـی

لّت  ثبػث ثبال سفتٗ هشثبٖآٟ٘ب ػجت افضایؾ حشاست ثیـتشی دس ثذٖ ٚ ػوالت فؼبَ ؿذٜ ٚ ثٝ ٔشٚس 

، ش اػت. ثؼذ اص ا٘دبْ حشوبت ٘شٔـیدلیمٝ ٔتغی 14تب  5ٔذت صٔبٖ اخشای ایٗ حشوبت ثیٗ ٔی ؿٛد. 

 ٚسصؿی ٔی ثبؿذ آغبص ٔی ؿٛد.ی ٌشْ وشدٖ وٝ ؿبُٔ حشوبت خبف آٖ خّؼٝ ی  آخشیٗ ٔشحّٝ

 فعالیت اصلی تمریه   -2

، ٌشْ ٚ ثشای ا٘دبْ فؼبِیت ی لجُ ٔشحّٝحشوبت ا٘دبْ كحیح ی دس ایٗ ٔشحّٝ ثذٖ فشد ثٝ ٚاػٌٝ     

 اكّی آٖ خّؼٝ ی تٕشیٙی آٔبدٜ ؿذٜ اػت.

ی خبف اختلبف ثٝ تٕشیٗ ٟٔبستفؼبِیت اكّی ٔی تٛا٘ذ ؿبُٔ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔبدٌی خؼٕب٘ی ثٛدٜ ٚ یب 

 یبثذ .

 سرد کردن   -3

شای ا ث، اص ًشیك ٌشْ وشدٖ ثٝ ًٛس تذسیدی ثذٖ سوٝ ٚسصؿىبس لجُ اص اخشای تٕشیٙبتٕٞبٖ ًٛس      

اص ثبس تٕشیٗ خبسج سا ثٝ ًٛس تذسیدی ، پغ اص ا٘دبْ تٕشیٗ ٞب ٘یض ثبیذ ثذٖ ؿشایي تٕشیٗ آٔبدٜ ٔی وٙذ

 ٔجبدست ٚسصد . ، ثٝ وبٞؾ حشاست ٚ ػشد وشدٖ ثذٖ ػبختٝ

 ثبػث تغییشات صیش ٔی ؿٛد:  ،ب تٕشیٗػشد وشدٖ ثؼذ اص سلبثت ی   

 تٍی خؼ پبیذاسی وبٞؾ تذسیدی حشاست ثذٖ ٚ خٌّٛیشی اص -

 وتیه ػوّٝ ٚ ثشٌـت ثٝ حبِت اِٚیٝ وبٞؾ ػٌح اػیذ ال -

 خیشی ػوالتٖ ٚ وبٞؾ احتٕبَ وٛفتٍی ٚ ػفتی تأخٌّٛیشی اص تدٕغ خٛ -

وٝ پغ اص اتٕبْ تٕشیٗ یب  ، ثٝ ایٗ تشتیتذ ٌشْ وشدٖ ؿبُٔ ٔشاحّی اػتػشد وشدٖ ٘یض ٕٞب٘ٙ     

، الیٓ اص لجیُ دٚیذٖ آٞؼتٝ ٚ آساْجه ٚ ٔدلیمٝ ثٝ ا٘دبْ حشوبت ػ 14تب  5، ٚسصؿىبس ثٝ ٔذت ٔؼبثمٝ

ٔی پشداصد ٚ پغ اص آٖ ثب ا٘دبْ چٙذ حشوت وــی آٞؼتٝ ٚ  تٙفغ ػٕیك ٚ ثٝ ًٛس ٔتٙبٚة ساٜ سفتٗ

 ی وٝ تحت فؼبِیت ثٛدٜ ا٘ذ خٌّٛیشی ٔی وٙذ.ٌشفتٍی ػوالتٔالیٓ اص 

ثیش سأؾ ٚ ٘ـبى تأایدبد آ الصْ ثٝ روش اػت وٝ ٔبػبط ػوال٘ی دس وبٞؾ خؼتٍی ٚ سفغ آٖ ٚ ٘یض

 فشاٚا٘ی داسد.

 



 
14 

 :بیماری فقر حرکتی -

ثیٕبسی فمش حشوتی اكٌالحی اػت ثشای آٖ دػتٝ اص ثیٕبسی ٞبیی وٝ ٔی تٛا٘ٙذ تب حذی ثٝ ثؼوی    

 ٔٙظٛس اص فمش حشوتی، وٓ ثٛدٖ ػٌح فؼبِیت ثذ٘ی اػت. ثب ؿیٜٛ ٞبی ص٘ذٌی ثی تحشن ٔشثٛى ثبؿٙذ.

 ػبدات حشوتی ثشای ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘یبصٞبی سٚصا٘ٝ وبٞؾ یبفتٝ اػت.ٚ ص٘ذٌی ٔبؿیٙی  ٚسیپیـشفت فٙب

 وٕش ، ثیٕبسی ثی خٛاثی، ثیٕبسی ٞبی ٘ظیش فـبس خٖٛ ثبال، چبلی، پٛوی اػتخٛاٖ، دیبثت، فـبس سٚا٘ی

ایٗ . ثٙبثشٛدٕٔىٗ اػت ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ یب غیش ٔؼتمیٓ ثٝ وبٞؾ فؼبِیت ثذ٘ی ٔشثٛى ؿ دسد ٚ...

 ٌٛ٘ٝ ثیٕبسی ٞب سا تب حذی تغییش دٞذ. سٚ٘ذ ایٗافضایؾ ػٌح فؼبِیت ٕٔىٗ اػت 

اػت. ایٗ  ٚصٖ ثذٖ ))ٔٛاص٘ٝ ی ا٘شطی((تثجیت  دس ساثٌٝ ثب تٙظیٓ ٚ ٟٕٕٔتشیٗ ٔفْٟٛ :کىترل يزن -

سد وٝ اٌش ا٘شطی ٚ اؿبسٜ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ دا ػجبست ثٝ ٔؼٙی ثشاثش ثٛدٖ ا٘شطی ٔلشفی ثب ا٘شطی دسیبفتی اػت

ٚصٖ ثذٖ افضایؾ ثیـتش اص ا٘شطی ثٝ وبس سفتٝ ثٝ ؿىُ وبس یب فؼبِیت ثذ٘ی ثبؿذ دسیبفتی )غزای ٔلشفی( 

 خٛاٞذ یبفت.

ٔٙبػت تشیٗ سٚؽ وٝ چبلی سا وٙتشَ ٔی وٙذ ٘ؼجت ثیٗ ا٘شطی اص دػت دادٜ ٚ  :کاهش يزن -

 ا٘شطی خزة ؿذٜ اػت.

 ؽ ٔٙبػجی ثشای وبٞؾ ٚصٖ ثذٖ اػت.وٓ خٛسدٖ ٕٞشاٜ ثب تٕشیٗ ثذ٘ی سٚ   

 غزا خٛسدٖ : ی تٛكیٝ ٞبی الصْ دس ٔٛسد ٘حٜٛ 

ثب فؼبِیتی وٝ  ثپشٞیضیذ. ٞش چٝ تٕبیُ داسیذ ثخٛسیذ أب وٓ ٚ ٔتٙبػت چشةاص خٛسدٖ غزاٞبی پش -1

 .داسیذ

وٙیذ. ثٟتش اػت غزاٞبیی ٘ظیش وشٜ، ثبداْ ، ٔیٜٛ ٚ ػجضیدبت ٔیُ ، ثیـتشثٝ خبی غزاٞبی پشچشثی -2

 ، ا٘ٛاع خٛسؿت ٞب ٚ غزاٞبی ػشخ وشد٘ی سا وٕتش ٔلشف وٙیذ.صٔیٙی، ػبالدٞبی چشة

 ٔٙبػت ثخٛسیذ. پشخٛسی ٔب٘غ حفظ تٙذسػتی اػت. غزای -3

تـٍٙی خٛد سا ثب آة ثشًشف وٙیذ. ػشق سیختٗ ٍٞٙبْ تٕشیٗ ٚسصؿی ٔٛخت دفغ ٔبیؼبت ٚ أالح  -4

 ثذٖ ٔی ؿٛد.
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 نحوه ی محاسثه ی وسن طثیعی شخص: -

بػجٝ ی ٚصٖ ًجیؼی ٚ ٘شٔبَ ؿخق سٚؿٟب ٚفشِٟٔٛبی فشاٚا٘ی ٔٛخٛد اػت. یه سٚؽ تمشیجی ٚ ثشای ٔح

 ٘ؼجتب آػبٖ أب ٘ٝ وبٔال دلیك ثذیٗ كٛست اػت:

  wلذ ؿخق( = -144 (ػٗ( + ÷ 14)    

 حبال یه دٞٓ ػذد ثذػت آٔذٜ سا اص خٛد ػذد وٓ ٔی وٙیٓ:

(14 ÷w )– w        

ٚصٖ ٔتؼبدَ اٚ )تمشیجی(  ،ػبَ ثبؿذ 25ی ٔتش ٚ ػٗ اٚ ػب٘ت 175ٔثال : اٌش لذ ؿخلی 

 ثذیٗ كٛست ٔحبػجٝ ٔی ؿٛد : 

  5/77 ( =14÷25( + )144-175) 

   75/69  (=14÷5/77 )- 5/77 

 ػبَ ٔؼتجش اػت( 15)لبثُ روش اػت ایٗ سٚؽ ثشای افشاد ثبالی 

 درد پهلً در شريع فعالیت يرزشی: -

ثذٖٚ ٌشْ وشدٖ ثٝ فؼبِیتی ػشیغ ٚ  ؿخلی ثٝ كٛست ٘بٌٟب٘ی ٚ اٌشٕٞبٌ٘ٛس وٝ تدشثٝ وشدٜ ایذ   

دسد  ؿبیغ تشیٗ ٌٕبٖ دس ایٗ صٔیٙٝ آصسدٌی ٚ اِٚیٗ ٚ ٌشدد.ٔی  ثپشداصد ػٕٛٔب دچبس دسد پّٟٛ پشتحشن

ٕٞچٙیٗ دسدٞبی ٔشثٛى  ثٝ ٔؼذٜ ٚ سٚدٜ ٞب  آپب٘ذیغ ٔی ثبؿذ وٝ خض دس ٔٛاسد ٘بدس كحیح ٕ٘ی ثبؿذ.

ذ اًالػبت ٔختلشی سا ثشسػی ػُّ ٚالؼی دسد پّٟٛ ثبیحبَ دس خؼتدٛی  شد٘ذ.ٞٓ ٌبٞی ٌٔشح ٔی ٌ

 ٓ:ٕ٘بیی

یىی اص  ػُٕ دْ دس ا٘ؼبٖ ثب ثبص ؿذٖ ؿـٟب ٚ دس ٘تیدٝ افضایؾ حدٓ داخّی سیٝ ٞب ا٘دبْ ٔی پزیشد.  

پٟٗ  ٌٙجذی ؿىُ ٚی ػوّٝ  ،)ثٝ كٛست ًِٛی( دس ا٘دبْ ػُٕ دْ ػٛأُ ٟٔٓ دس ثبص ؿذٖ سیٝ ٞب

چؼجیذٜ اػت ٚ  ایٗ ػوّٝ ثٝ لؼٕت صیشیٗ دٚ سیٝ )تمشیجب سٚثشٚی آخشیٗ د٘ذٜ ٞب( آٌ ٔی ثبؿذ.دیبفش

ثب ا٘مجبم ٞبی ٔتٛاِی ٕٞب٘ٙذ یه پیؼتٖٛ ؿـٟب سا ثٝ پبییٗ ٔی وـذ تب حدٓ آٟ٘ب افضایؾ یبفتٝ دس 

 ٘تیدٝ ثتٛا٘ٙذ ٞٛای تبصٜ سا ٚاسد خٛد ػبص٘ذ.

ٔی  ع یه فؼبِیت ؿذیذ ٌبٞی ثٝ پٙح ثشاثش حبِت اػتشاحت ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٔی دا٘یذ تؼذاد تٙفغ ثب ؿشٚ

ٔی سػذ وٝ ایٗ افضایؾ وبس پٙح  ثبس دس دلیمٝ 64ثٝ  12ثذیٗ ٔؼٙب وٝ ٔثال تؼذاد تٙفغ اص  ،سػذ

  ٔی ٌشدد. دیبفشآٌ تحٕیُی ثشاثشی ثیـتش ثٝ ػوّٝ 



 
12 

وّٝ دس یىی اص ًشفیٗ ػ فشكت وٓ ٚٔحذٚد ثشای تغزیٝ، فـبس تحٕیُ ؿذٜ ثٝ ایٗ ػوّٝ ٚی دس ٘تیدٝ 

ظٛس خٌّٛیشی اص ایٗ خشیبٖ ثٟتش ثٝ ٔٙ دچبس وٓ خٛ٘ی ٔٛهؼی ٚ دس ٘تیدٝ ٌشفتٍی ٚ دسد ٔی ٌشدد.

ٌشْ وشدٖ  ؿذت ثبثت ٚ ٔالیٓ ثٝ دٚیذٖ ٚ ٚ سیتٓاثتذایی ٚسصؽ ثب ی ت وٝ فشد دس ػٝ دلیمٝ اػ

ثشٚص پّٟٛ دسد ؿخق ثبیذ اص  دس كٛست تش ٚ اكّی سا دس ادأٝ ا٘دبْ دٞذ. ػپغ حشوبت ػشیغ ،ثپشداصد

 ؿذت فؼبِیت خٛد وٓ وٙذ.

وٝ ًجك آٖ ٌفتٝ ٔی ؿٛد خٖٛ ٔٛخٛد  ٕٞچٙیٗ ػّت دیٍشی ٞٓ ثٝ ٔٛهٛع دسد پّٟٛ ٔفشٚم اػت    

ٌشدد وٝ  تخّیٝػوالت فؼبَ اص آٖ  ی٘یبصٞب تبٔیٗثب ػشػت صیبدی ثشای  تفؼّبِی اثتذایدس ًحبَ  دس 

 ال دس ًحبَ ٚ احؼبع دسد دس پّٟٛی ػٕت چپ فشد ٔی ٌشدد.خ ایدبدثبػث خٖٛ  ػشیغ تخّیٝ ایٗ

 ؿٕب ٔی تٛا٘یذ ثب ا٘دبْ ایٗ وبسٞب دسد سا تخفیف دٞیذ یب ثشًشف ػبصیذ:  

ثبصدْ اص ٔیبٖ ِجٟبی غٙچٝ ؿذٜ ٚ تٙفغ ػٕیك ثب ٔبػبط دادٖ ثٝ وٕه دػت دس ٘بحیٝ ی دسد. اٌش دسد 

وشدٖ لفؼٝ ی ػیٙٝ ثٝ صا٘ٛٞب آساْ ٌیشیذ. ثب افضایؾ  ثشًشف ٘ـذ، ٔی تٛا٘یذ ثب وـؾ ثبال تٙٝ یب ٘ضدیه

آٔبدٌی خؼٕب٘ی دسد پّٟٛ وبٞؾ ٔی یبثذ. ثب ایٗ ٚكف اٌش دسد ثٝ لٛت خٛد ٞٙٛص ثبلی ٔب٘ذ، ٘جبیذ 

 ٔذتی تٕشیٗ وشد. ثشًشف ٘ـذٖ دسد ٍٞٙبْ اػتشاحت، ٔؼتّضْ اسصیبثی ٞبی پضؿىی ثیـتشی اػت.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ػالٔت ٚ ٔٛفك ثبؿیذ.


