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پیشگفتار
زندگی در دنیای مدرن و کاهش فعالیت بدنی به واسطططۀ ماشططینیشططدن زندگی ،اهمیت و توجه به
تربیتبدنی و فعالیت بدنی را به خوبی بر همگان آ شکار نموده ا ست .آموزش تربیتبدنی به عنوان يک
درس بین رشططتهای در دانشططگاهها ،فرصططت به کارگیری آموختهها را در موقعیتهای واقعی زندگی و
راهکارهای مقابله با چالشهای آن را فراهم مینمايد و در جهت دستیابی به سالمت همه جانبه که يکی
از دغدغههای اصلی جوامع کنونی است ،نقش کلیدی دارد.
تغییر در سرفصلهای درس تربیتبدنی ،انگیزهای شد تا با بررسی و مطالعۀ منابع زيادی که در اين
زمینه وجود دارد به تدوين و گردآوری مطالب اين کتاب بر اساس سرفصلهای مصوب وزارت علوم
پرداخته شود .تربیتبدنی در زمینۀ بروز شايستگیهای الزم برای ادارۀ امور زندگی از جمله؛ آداب
اخالقی ،تغذيه ،بهداشت ،آداب اجتماعیشدن ،مديريت اوقات فراغت ،خودآگاهی ،سالمت و تناسب
بدن نقشی مهم و کلیدی دارد .بنابراين ،در اين کتاب سعی شده دربارۀ هريک از آنها مطالبی ذکر شود.
به عالوه ،سعی شده است تا مطالب مهم و کلیدی به سادگی و اختصار بیان شوند و از آوردن جزئیات
زياد با توجه به جنبۀ عمومی بودن کتاب ،صرف نظر شده است .امید است که اين کتاب بتواند نیازهای
آموزشی دانشجويان را برای درس تربیتبدنی برطرف نمايد و مورد استفادۀ ساير افراد عالقهمند نیز قرار
گیرد.
محمد ساالری ،دکتر محمد مازیاری ،دکتر مهران آذریان
تابستان 1397

 -2فصل دوم :شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش
هدفهای رفتاری
پس از مطالعۀ اين فصل انتظار میرود:
 -۱تعريف و اهمیت اوقات فراعت را بیان کنید.
 -2تاريخچۀ اوقات فراغت در دورههای مختلف و در ايران را بیان کنید.
 -۳شیوههای گذران اوقات فراغت و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید.
 -4کارکردهای اوقات فراغت را نام ببريد.
 -5رابطه اوقات فراغت با ورزشهای تفريحی ،بازی و گردشگری را شرح دهید.
 -۶عوامل محدودکنندۀ فعالیتهای اوقات فراغت را نام برده و شرح دهید.
 -1-2مقدمه
اوقات فراغت و نحوۀ گذران آن از مباحث جديدی است که پس از انقالب صنعتی و رشد صنايع و
فناوری ،توجه جامعهشناسان را برانگیخته و به موضوع مهمی در حوزههای مختلف علوم اجتماعی تبديل
شده و امروزه به عنوان يک خواست گروهی و يک ارزش اجتماعی در جامعه مطرح است (رفعتجاه،
 .)۱۳9۰با ظهور انقالب صنعتی ،گسترش شهرنشینی و تغییر شیوۀ زندگی ،تعادل نسبی بین محیط و
انسان دچار آسیب گرديد و در دوران فراصنعتی نیز ،پديدههای جديدی مثل بحران هويت ،احساس
تنهايی ،فردگرايی ،رقابت ،افزايش اضطراب و ناامنی بطر موارد پیشین افزوده شد .در چنین شرايطی،
موضوع نیازهای انسانی و تأمین سالمت جسمی و روانی او به يک ضرورت تبديل شد و به جای تأکید
صرف بر تأمین نیازهای اقتصادی و مادی ،موضوع تکامل همه جانبۀ مادی و معنوی انسان به عنوان جنبۀ
محوری مطرح گرديد (علیزداه و قراخانلو.)۱۳۷9 ،
 -2-2اهمیت اوقات

فراغت۱

امروزه در تمامی جوامع خصوصیات عمدۀ فراغت (فاصله گرفتن از اجبارهای اجتماعی -فرهنگی و
1 Leisure
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جدا شدن آن از ساير فعالیتها) و همچنین ،عواملی چون افزايش يافتن اين اوقات به علت ممنوعیت
کار کودکان ،آموزش اجباری و رايگان و افزايش تدريجی سالهای تحصیل و تأخیر انداختن هرچه بیشتر
سن متوسط ورود بطه بازار کار ،افزايش امید زندگی ،افزايش سن ازدواج و بهبود زندگی ،به چشم
میخورد (ابراهیمی ،رازقی و مسلمی .)۱۳9۰ ،انسانها از ديرباز به طور پیوسته در پی چارهجويی برای
زمان فراغت بودهاند .در حال حاضر نیز اين توجه و حساسیت نه تنها کاهش نیافته ،بلکه اهمیت آن بطه
داليل متعددی افزايش نیز يافته است .بخشی از اين داليل عبارتند از-۱ :رشد و توسعۀ زندگی ماشینی،
 -2کاهش ساعات کار و فعالیت -۳ ،ارتقای سطح آگاهیها و دانش بشری  -4از همه مهمتر و مؤثرتر
دگرگونیهای فرهنگی و شکلگیری خاص تمايالت و عاليق انسانها (علیزداه و قراخانلو.)۱۳۷9 ،
 -3-2تعریفهای اوقات فراغت
افراد مختلف از اصطالح اوقات فراغت برداشتهای متفاوتی دارند؛ بنابراين اوقات فراغت برای افراد
مختلف ،معانی گوناگونی دارد و به همین دلیل تعاريف زيادی برای اوقات فراغت وجود دارد .عدهای
آن را وقت آزادی میدانند بطرای اسطتراحت کردن و به آن به صورت منفعل نگاه میکنند؛ عدهای ديگر
فراغت را معادل تفريح در نظر میگیرند .در اين بین افرادی هم هستنطد که به اوقات فراغت به صورت
فعاالنه نگاه میکنند و آن را زمانی برای شکوفايی استعدادشان به شمار میآورند (رفعتجاه.)۱۳9۰ ،
با اين حال ،معموالً میتوان به سه جنبۀ اصلی در اوقات فراغت اشاره کرد -۱ .فراغت برابر با لذت
بردن و رضايت حاصل از فعالیتهای زمان آزاد است-2 .اوقات فراغت به شرايط روحی يا ذهنی با تأکید
بر ابراز وجود و آزادی ادراک شدۀ ذهنی اشاره میکند-۳ .اوقات فراغت در يک يا بیشتر زمینههای فوق،
ممکن است با فعالیت در ارتباط باشد (سامدال و جکوبوويچ .)۱99۷ ،۱در زبان فارسی ،فراغت در لغت
به معنی آسودگی و آسايش است و معموالً در مقابل اشتغالها و درگیریهای روزمره که نوعاً موجب
خستگی میشوند به کار میرود (داودی .)۱۳9۰ ،ارسطو اوقات فراغت را آزاد بودن از کار ضروری
دانسته است .به طور کلی آزادی به عنوان يک عنصر کلیدی از اوقات فراغت در نظر گرفته شده است.
بنابراين ،بسیاری از تعاريف مفهوم فراغت را با وقت آزاد پیوند میدهند .دورههايی که نسبتاً عاری از
محدوديتهای اقتصادی ،اجتماعی يا جسمطانی هستند (پیگرام و جنکینز .)2۰۰5 ،در تعريفی مختصر می
توان اوقات فراغت را زمان خارج از فعالیتهای اصلی تعريف کرد؛ يعنی زمان و وقت اضافهای که انسان
فارغ از فعالیتهای اصلی اقتصادی و اجتماعی خويش از آن برخوردار است (سازمان ملی جوانان،
.)۱۳84
1 Samdahl & Jekubovich
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 -4-2تاریخچۀ اوقات فراغت
در مورد پیدايش فراغت و دلیل انتخاب آن توسط انسان ،سه نظريۀ بنیادی وجود دارد:
 بودن تفريح در دين :در جوامع اولیه عمالً رسوم مذهبی از بازی و تفريح جدا نبوده است و رقص و
آواز و نمايش رابطۀ تنگاتنگی با سنن مذهبی داشته است .اين نظريه به طور کلی معتقد است که تفريح
و فراغت در دين سرچشمه دارد.
 فرضیۀ غريزی بودن بازی و تفريح :طرفداران اين نظريه معتقدند که میل به بازی تا حدودی از غريزۀ
جنگجويی منشأ میگیرد و کشش انسان برای بازی و تفريح بیشتر ناشی از سبک زندگی اوست که
مبنای غريزی دارد.
 فرضیۀ استراحت و کسب لذت :طرفداران اين نظريه ،علت گرايش انسان به تفريح را رها شدن وی
از نیروهای اضافی میدانند و عامل تفريح را نیاز بشر به استراحت و جبران خستگی بیان میکنند .همچنین،
میل رهايی از يکنواختی و به دست آوردن تجربیات را عامل پیدايش بازی و تفريح میشمارند (منادی،
.)۱۳88
همچنین ،اوقات فراغت را میتوان بر اساس دورههای مختلف تاريخی مورد بررسی قرار داد که در
زير آورده شده است.
 -5-2اوقات فراغت در دوران باستان
در دوران باستان جامعه دارای طبقات مختلفی بود ،در بین اين طبقات ،طبقۀ حاکم برای خود يک سری
امتیطازهای ويژهای از جملطه اوقطات فطراغت قائل بود و به منظطور حفظ آن امتیازها برای خود و
آيندگانشان ،حتی به زور متوسل میشدند .فالسفۀ يونان به اوقات فراغت توجه زيادی داشتند ،زيرا آنها
بهرهگیری از اوقات فراغت را يکی از راههای حفظ همبستگی میدانستند .جالب است که يونانیان عهد
باستان معتقد بودند اوقات فراغت و تفريح شرط اولیه و الزمۀ زندگی سعادتمند است ،اين نظريه که ما
کار میکنیم تا اوقات فراغت داشته باشیم ،برای نسل امروز و به ويژه جوانان بسیطار مدرن است (جاللی
فراهانی .)۱۳9۱ ،در اين دوره ،حرفهای شدن ورزش ،سرگرمیهای عمومی و مسطابقهها و در عین حال
يک نوع اصول اخالقی فراغتی و استفادۀ هوشمندانه از وقت آزاد وجود داشته است (رفعتجاه.)۱۳95 ،
به عالوه ،جامعه روم اولین جامعهای بود که اوقات فراغت ساماندهی شده را بنا نهاد برای مثال پارکهای
بزرگ ،سالنهای عمومی و ورزشگاههای بزرگی را تأسیس کرد و عالوه بر آن طبقۀ حاکم جشنها و
مراسمهای مختلفی برگزار میکرد (جاللی فراهانی.)۱۳9۱ ،
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 -6-2اوقات فراغت در قرون وسطی
در قرون وسطی ،اروپا تحت تأثیر فرهنگ مسیحیت قرار داشت از اين رو اوقات فراغت ارزش بیشتری
پیدا کرد ،زيرا بر اساس فرامین مسیطح بايد بین زمان کار و زمان عبادت تفاوت قائل شد و ارزش را به
زمان عبادت داد .در اين دوران اقشار مرفه با استثمار افراد ضعیف زمینۀ اوقات فراغت خود را فراهم
ساخته بودند .تا اواخر قرون وسطی همانند دوران باستان ،اوقات فراغت بیشتر مختص طبقه اشراف و
حاکمان بود .محتوا و چارچوب اوقات فراغت طبقات پايین جامعه به طور مستقیم يا غیرمستقیم ،توسط
کلیسا يا حاکمان مشخص میشد (جاللی فراهانی.)۱۳9۱ ،
در اواخر قرون وسطی تنها نخبگان (اشراف زمیندار و رهبران سیاسی) به تفريح میپرداختند.
فعالیتهای تفريحی آنها شامل شکار ،شکار با پرندگان ،موسیقی و رقص بود و ورزشها اگرچه وسیلهای
برای سرگرمی بود اما آمادگی اولیه برای مبارزه با اشرافزادگان در جنگ محسوب میشد .برای تودهها،
اوقات فراغت از طريق تعطیالت مذهبی ،حضور در بازارها و خريدهای تفريحآمیز قرون وسطايی (نظیر
جمعه بازارها و چهارشنبه بازارهای امروزی) ناشی میشد .البته در عموم مردم ورزشهايی چون کشتی،
تیراندازی ،نیزهبازی و نیز قمار دنبال میشد (رفعتجاه.)۱۳95 ،
 -7-2اوقات فراغت و عصر جدید (صنعتی شدن)
با شروع عصر جديد ،رابطۀ بین کار و اوقات فراغت به صورت اساسی دچار تغییر و تحول شد .در اين
دوره ،اوقات فراغت بیش از پیش به عنوان زمان تلف شده به حساب میآمد و از آن انتقاد میشد و کار
به عنوان يک ارزش مطرح میشد .در اين دوره هر لحظه استراحت فرصت خوبی برای تجديد قوا بود.
زمان اوقات فراغت آنقدر کوتاه بود که تنها برای طی مسافت بین محل کار و خانه ،صرف غذای مختصر
وحداکثر بهداشت صرف میشد و با کاهش ساعات کار در اوايل قرن بیستم زمان فراغت افزوده شد و
کافهها و رستورانها ابتدا در شهرها و سپس در مناطق روستايی تشکیل شد .با آغاز دهۀ  9۰میالدی
اوقات فراغت نسبت به کار اهمیت بیشتری يافت تا اين که عقیدۀ حاکم در اين دوران اين بود که اوقات
فراغت بايد به اندازۀ کار لذتبخش باشد (جاللی فراهانی.)۱۳9۱ ،
 -8-2تاریخچۀ اوقات فراغت در ایران
اطالعات محدود موجود نشان میدهد اوقات فراغت در ايران پیش از اسالم در اختیار طبقۀ اشراف بوده
و طبقات عادی فرصت الزم را برای فراغت نداشتند .در دورۀ اشکانیان و ساسانیان نواختن موسیقی در
بین اشراف رايج شد و بازی شطرنج بین افراد خاصی رواج پیدا کرد .بعد از ظهور اسالم عالوه بر حفظ
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موارد قبلی مواردی چون چوگان ،شطرنج ،نرد و گلولهاندازی رايج بود .در بین بزرگان نیز اسبدوانی که
گاهی با تیراندازی همراه میشد ،بسیار رايج بود .در زمان صفويه متداولترين شیوهها شرکت در جشنها
و اعیاد بود که در عروسیها و تولدها نمود داشت و بیشتر مربوط به شاه و درباريان بود .جشنهای
عروسی ،مراسم تولد ،عید قربان ،عید فطر ،نوروز و جشن آبپاشی شامل عموم مردم میشد .عالوه بر
اين ،برخی از نمايشها مانند؛ شعبدهبازی ،بازی دلقکها ،ريسمان بازی ،خیمه شب بازی ،نمايش پهلوانان
و ورزشکاران در اين دوره برگزار میشد (جاللی فراهانی.)۱۳9۱ ،
 -9-2ویژگیهای فراغت در عصر حاضر
تغییرات اجتماعی و تکنولوژيکی بسیار سريع ،رشد شهرنشینی و صنعت ،پیدايش وسايل ارتباط جمعی،
جهانیشدن و همگانیشدن فراغت از جمله عاملهای مهمی به شمار میآيند که در عصر حاضر زندگی
انسانها در جوامع مختلف را تحت تأثیر قرار داده است .در دوران جديد زندگی بشری رشد شهرنشینی
و مشکالت ناشی از آن به ويژه در شهرهای بزرگ مسائلی مانند تنهايی انسانها ،کاهش صمیمتها و
برخوردهای عاطفی را سبب شده است .افزون بر اين ،يکنواختی کارهای صنعتی و اداری ،افسطردگی،
فشارهای عصبی و فرسودگی انسطانها توجه به اوقات فراغت را افزايش داده است .همچنین ،اوقات
فراغت در حال حاضر با ساخت سیاسی جامعه نیز پیوند خورده است (سازمان ملی جوانان.)۱۳84 ،
بنابراين ،میتوان مشخصات فراغت در عصر حاضر را به اين شرح دستهبندی نمود:
 -۱کاهش تحرک جسمانی :برخالف گذشته که فعالیتهای اوقات فراغت اغلب با تحرک بدنی همراه
بوده است ،امروزه سهم تماشا و نظارهگری و فراغت همراه با فعلپذيری (انفعال حرکتی) افزايش يافته
است و علیرغم افزايش سهم آن از لحاظ زمانی ،میزان تحرک جسمی را کاهش داده است.
 -2رسانهای شدن :استفاده از راديو ،تلويزيون و ساير رسانهها و اتکای بیشتر از حد و تقريباً انحصاری
به وسايل ارتباط جمعی در شکلهای گوناگون و متنوع آن (شکل .)۱-2

شکل  :۱-2رسانهای شدن اوقات فراغت در عصر حاضر
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 -۳تجاری شدن اوقات فراغت :امروزه برخالف گذشته که اوقات فراغت در چارچوب محیط خانه و
میان خانواده صرف میشد ،مؤسسات متعدد و گوناگونی کارکرد تنظیم اوقات فراغت را بر عهده گرفتهاند.
 -4عمومیت پیدا کردن اوقات فراغت :در گذشته اگر طبقات ممتاز عمدتاً امکان دسترسی به برخی
جنبههای اوقات فراغت را داشتند ،امروزه بهرهمندی از اين اوقات و فرصتهای متناظر با آن کم و بیش
به کل طبقات اجتماعی تعمیم و گسترش يافته است.
 -5اختیاریشدن اوقات فراغت :صرف نظر از تأثیر افراطی تبلیغات ،امروزه با گوناگونی و گستردگی که
در امکانات و فرصتهای گذران اوقات فراغت در اختیار افراد قرار گرفته است ،اين اوقات از کنترل
فعالیتهای اقتصادی و کاری رها شده و به سمت فعالیتهای آزاد معطوف شده است (حسنی.)۱۳92 ،
 -10-2دیدگاه اسالم در مورد اوقات فراغت
در اسالم میل به تفريح يکی از نیازهای طبیعی است که با سرشت انسان آمیخته است و به همان اندازه
که انسان به انجام امور عبادی و مادی دعوت شده است ،به همان اندازه هم درخصوص توجه به اوقات
فراغت به وی توصیههايی شده است که اين موارد در آن قابل تأمل است:
الف) احکام و دستورات اسالم در برنامۀ تعلیماتی به گونهای است که میل به لذت را به تعديل سوق
داده و آن را با مقیاس مصلحت و سالمت روح و روان اندازهگیری مینمايد.
ب) از نظر اسالم تنها ايمان به خدا و روز جزا است که انسان را شاد میکند و او را از مسائل اين دنیا
رها میسازد .بنابراين مؤمن بهترين فراغت را زمانی میداند که به عبادت میپردازد.
به عالوه ،در اسالم به فعالیتهايی از قبیل اسبسواری ،تیراندازی ،پیادهروی پرداخته شده است که
با فنون و مهارتهای الزم برای انسانها آمیخته است و در روايتهای زيادی هم توصیههايی به
شبزندهداری و عبادت کردن آمده و به شادی بخش بودن و تفريح روح در اين موارد پرداخته شده
است (به نقل از دلپسند.)۱۳9۱ ،
پیامبر (ص) میفرمايند :مؤمن نیرومند ،بهتر و محبوبتر از مؤمن ناتوان است و برای جلب توجه
مسلمانان بدن را شخصیتی مستقل و صاحب حق قراردادهاند و میفرمايند :بدن تو حقی دارد که بايد آن
را ادا کنی .حضرت علی فرمودهاند :ای اباذر بسیاری از مردم در مورد دو نعمت مغبون هستند و از آن
قدردانی نمیکنند ،آن دو تندرستی و فراغت است (شیخ صدوق).

فصل دوم :شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش

19

 -11-2نحوۀ گذراندن اوقات فراغت
گذراندن اوقات فراغت به دلیل توسعۀ فراوان در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بسیار متنوع
شده است .هريک از افراد جامعه با توجه به گرايشها و سلیقۀ خود سعی دارند که اوقات فراغت را به
طريقی سپری کنند که به بهترين وجه پاسخگوی نیازهای آنها در اين زمینه باشد (جاللی فراهانی،
 .)۱۳9۱جامعهشناسان ،به لحاظ اهمیت نقش اوقات فراغت در تکوين شخصطیت افراد يک جامعه ،به
ويژه کودکان ،نوجوانان و جوانان ،طبقهبندیهای گوناگونی را برای اين مسئله ارائه کردهاند که يکی از
معروفترين آنها چنین است:
 -۱فراغت بی مارگونه (بیبرنامه) :گذراندن اوقات فراغت بدون برنامهريزی ،فراغت بی مارگونه يا خالء
فراغت نام دارد .اين نوع فراغت را میتوان با اتالف وقت و بیهودگی مترادف دانسطططت؛ که بر اثر آن،
م شکالت ب سططططیاری گريبانگیر فرد و جامعه می شود .اي ستادن سر کوچه يا سر گذر و پر سه زدن در
خیابانها ،شیوههای اصلی گذران فراغت بیبرنامه است .فراغت بیمارگونه ،بدترين شکل گذران اوقات
فراغت است.
 -2فراغت انفعالی (غیرفعال) :در فراغت انفعالی ،فرد پذيرندۀ محض است و او در اين وضعیت ،فقط
دريافتکنندۀ محرکهای صوتی و تصويری است .گوش کردن به راديو ،تماشای تلويزيون ،استفاده از
اينترنت و بازیهای رايانهای ،در رديف وسايل و ابزاری به شمار میروند که اوقات فراغت متقاضیان
خود را به فراغت انفعالی تبديل میکنند .اين نوع فراغت خود با اطالعات بیشماری (چه مثبت و چه
منفی) روبهرو میشود و او را گیرندۀ صرف دانش و نه عامل به آن بار میآورد.
 -۳نیمه فراغت :به وضعیتی اطالق میشود که طی آن ،کار و فراغت با يکديگر ترکیب و همزمان انجام
میشوند .در چنین شرايطی ،لذت خلق و آفرينش آثار هنری و ظرافتهای کاری و به دنبال آن درآمد
حاصله در هم میآمیزند و از آن ،به اوقات نیمه فراغت تمجید میکنند .مانند سرگرم شدن به فعالیتهای
هنری همچون نقاشی ،مجسمهسازی ،منبتکاری و معرقکاری .در وضعیت نیمه فراغت ،هدف فقط
گذران اوقات فراغت نیست.
 -4فراغت فعال :در فراغت فعال فرد برای فعالیتهای فردی و اجتماعی تحرک ،پويايی و ح ضور فعال
و مؤثر دارد .چنین فرآيندی ،به زمینۀ مساعدی را برای رشد شخصیتی و بلوغ اجتماعی و نیز شکوفطايی
استعدادهای او فراهم آورد .از سوی ديگر ،راهکط طارهای منط طاسبی را برای رويط طارويی با عرصط طهها و
صحنههای مختلف اجتماعی و فرهنگی و حل مشکالت ارائه میدهد .در اين شیوه ،از اوقات فراغت به
بهترين شططکل بهرهبرداری و اهداف آن محقق می شططود .اين نوع اوقات فراغت ،به عنوان پروسططهای به
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منظور هويتيابی و بروز خالقیت و ابتکار عمل میتوان ياد کرد (سازمان ملی جوانان.)۱۳8۱ ،
 -12-2عوامل مؤثر بر شیوههای گذران اوقات فراغت
مجموعه عوامل و متغیرهای مؤثر در گذران فراغت را میتوان به شش گروه به شرح زير تقسیم کرد:
 -۱متغیرهای اجتماعی و فرهنگی (تحصیالت ،پايگاه اجتماعی ،فرهنگ ملی و اعتقادات دينی و موقعیت
طبقاتی)
 -2متغیرهای اقتصادی (شغل و درآمد ،کاالها و خدمات فراغتی ،نقش اقتصاد فراغتی و گردشگری)
 -۳متغیرهای فردی و شخصی (جنسیت ،سن و مرحله زندگی)
 -4متغیرهای خانوادگی (نقش ازدواج ،مراحل زندگی خانوادگی ،هويت و فرهنگ خانوادگی)
 -5عوامل محیطی و کالبدی -فضايی (وجود امکانات ،قابلیت دسترسی ،آگاهی و اطالع)
 -۶عوامل مديريتی (نقش دولت ،نقش بخش خصوصی ،نهادهای داوطلب ،مديريت کارآمد و تبلیغات)
(دلپسند.)۱۳9۱ ،
 -13-2کارکردهای اوقات فراغت
نکته حائز اهمیت در اوقات فراغت ،شیوۀ گذراندن آن است که اگر به انحراف کشیده شود بسیار مخرب
و تضعیفکنندۀ فرد و اجتماع میباشد ،لذا اوقات فراغت حساسترين ،ارزشمندترين و پربارترين اوقات
زندگی آدمی میباشد ،زيرا اين اوقات به مثابه شمشیر دو لبهای است که يک لبۀ آن میتواند زمینهساز
خالقیت و هنرآرايی و لبۀ ديگر آن عاملی در جهت گرايش به بزهکاری و آسیبپذيری اجتماعی باشد.
مهمترين کارکردهای فراغت به شرح زير است:
 -۱استراحت و رفع خستگی -2 ،جبران صدمات جسمی و روانی ناشی از هیجطانات مداوم کار-۳ ،
تفريح و رهايی انسان از کسالت ناشی از يکنواختی -4 ،کنار گذاشتن موقتی وظايف روزمره -5 ،فراهم
آوردن رشد شخصیت -۶ ،پرورش استعدادهای بدنی و ذهنی (سازمان ملی جوانان.)۱۳8۱ ،
 -14-2منافع و مزایای ورزش و تفریحات سالم
گذراندن اوقطات فراغت به شیوۀ منطاسب و از راه تفريحطات سالم و ورزش ،اثرات مثبت زيطادی را در
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جنبطههای جسمانی ،روانی ،اجتماعی و اخالقی به همراه دارد که عبارتند از:
 بهبود عملکرد سیسطتم گردش خون و تنفس :هنگام ورزش و اجرای فعالیت بدنی ،ضربان قلب
افطزايش میيابد .اين افزايش باعث ازدياد برونده قلبی میشود و ماهیچۀ قلب نیطز هنگام ورزش تقويت
میشود .همزمان سیسطتم تنفس نیز عمل دم و بازدم را عمیقتر انجام داده و تعداد تنفس را نیز افزايش
میدهد که منجر به تقويت دستگاه تنفس شده و تهويۀ ريوی بهتر صورت میگیرد.
 تقويت دستگاه عضالنی اسکلتی :به واسطۀ انجام ورزش و فعالیت بدنی تارچههای عضله تقويت می
شوند و از نظر حجمی افزايش میيابند که نهايتاً منجر به تقويت عضله میشود.
 تقويت دستگاه عصبی :انجام فعالیت مستلزم انتقال سريع و درست پیامهای عصبی است کطه دقت و
تمرکز بیشتری را میطلبد.
 افزايش سطح هورمونها :هورمون رشد در هنگام فعالیت بدنی افزايش میيابد کطه منجر بطه رشد بهتر
اندام میگردد.
 تقويت سیستم تولید انرژی :باعث افزايش کارايی اين سیستمها بر اثر ذخیره کطردن مواد اولیۀ الزم
برای تولید انرژی میشود.
 تقويت دستگاه گوارش :بر اثر فعالیت ،جذب و دفع مواد در دستگاه گوارش بهبود میيابد.
 تأثیرات روانی ورزش و فعالیت بدنی :هنگام پرداختن به ورزش فشارهای روحی و روانی کاهش می
يابد و بطا استرس و افسردگی نیز تا حدی مقابله میکند .قرار گرفتن در کنار ديگران برای دستيابی به
هدفی مشترک باعث افطزايش حس اعتماد بطه نفس ،ايجاد خالقیت ،افزايش دقت و تمرکز میگردد.
 تأثیرات اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی :ايجاد حس همکاری و مشارکت برای دستيابی به هدف
مشترک ،احترام به حقوق ديگران در محیطهای ورزشی فراهم میآيد .فرد در محیطهای ورزشی احترام
به قانون و تبعیت از آن را فرا میگیرد.
 تأثیرات اخالقی ورزش :در محیطهای ورزشی فرد مقاومت در برابر سختیها و بحرانها را میآموزد.
در محیط ورزش بر فضائل اخالقی تأکید میشود و افراد کنترل و تسطلط بر خويشتن را هنگام شرايط
ناگوار میآموزند .همچنین ،افراد ياد میگیرند چگونه به انگیزههای مثبت پاسخ دهند و انگیزههای منفی
را از خود دور سازند (شاملو.)۱۳92 ،
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 افزايش بهرهوری و کاهش هزينهها :ورزش و تفريحات سالم موجب افزايش کارايی و جلوگیری از
بسیاری از بیماریها و معضالت فردی و اجتماعی و در نتیجۀ آن صرفهجويی در هزينههای درمانی می
شود که عالوه بر جامعهشناسان ،مورد توجه مديران بسیاری از مؤسسات تولیدی و صنعتی قرار گرفته
است.
 جلوگیری از آسیبهای اجتماعی :از ديدگاه آسیبشناسی اجتماعی ،ورزش به طور عام و ورزش در
اوقات فراغت به طور خاص سهم عمدهای در پیشگیری از ابتالی نوجوانان و جوانان به انواع آسیبهای
اجتماعی مانند؛ بزهکاری و مفاسد اجتماعی دارد.
 تأثیر بر محیط زيست ،رشد اقتصادی و توسعۀ پايدار :فعالیتهای فراغتی به ويژه اگر در قالبی صحیح
انجام شود و ورزشهای تفريحی ،تأثیر بسیار زيادی بر رشد اقتصادی ،توسعۀ پايدار و ايجاد محیط
زيستی سالمتر خواهند داشت (جاللی فراهانی.)۱۳9۱ ،
 -15-2اوقات فراغت و بازی
ديدگاههای گوناگون و متفاوتی دربارۀ بازیها ،جنبههای تفريحی و سرگرمکنندگی يا آموزشی آنها وجود
دارد .امروزه بازیها ،چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال ،جزئی از زندگی انسانها شده است.
بازیهای تفريحی که در اوقات فراغت انجام میپذيرند انواع مختلفی دارند؛ بازیهای ورزشی ،بازیهای
رايانهای ،بازیهای با وسیله يا بدون وسیله ،بازیهای بومی و محلی .بازیهايی که برای تفريح و سرگرمی
انجام میشوند ،دارای ويژگیهای زير هستند:
 غیرجدی بودن :يکی از ويزگیهای بازی که آن را از ديگر جنبههای زندگی متمايز میسازد ،غیرجدی
بودن آن است.
 انجام آزادانه :بازیها به صورت آزادنه و با میل و رغبت انجام میشوند.
 نظم :بازی دارای قانون است .هر چند قوانین آن بازی جهان شمول نیسطت ،ولی بازیها چارچوب
مشخصی دارند که به آنها بُعد اخالقی میدهد.
 محدوديت زمانی و مکانی :محدودۀ زمانی و مکانی بازی کامالً مشخص است (مانند؛ دانستن فضای
بازی و زمان شروع و پايان بازی).
 عدم قطعیت و غیرقابل پیشبینی بودن :هر چند بازیهای تفريحی به منظور لذت بردن و سرگرم شدن
انجام میشوند ،اما بايد نتیجۀ آن غیرقابل پیشبینی باشد تا شرکتکنندگان انگیزه و عالقه از خود نشان
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دهند (جاللی فراهانی.)۱۳9۱ ،
 -16-2اوقات فراغت و گردشگری
صنعت گردشگری که در بردارندۀ جذابیتها ،وقايع و تجربههای متنوع و خوشايندی است ،يکی از
اشکال اوقات فراغت است .همچنین ،ورزش بخش ويژهای از صنعت گردشگری است و امکانات جديد
و مهیج ورزشی ،موجب غنیسازی تجربههای گردشگر در ورزش میشود.
با توجه به اينکه پرداختن به ورزشهای مفرح و نشاطآور از برنامههای اصلی يک گردشگر به حساب
میآيد ،بسیاری از کشورها متناسب با امکانات طبیعی خود از کوهستان تا جنگل و سواحل دريا ،امکاناتی
را برای ورزشی نمودن محیط فراهم آوردهاند (رمضانینژاد و همکاران.)۱۳88 ،
عوامل مؤثر در جذب گردشگران ورزشی برای گذران اوقات فراقت عبارتند از:
 -۱جاذبططههططا؛ عوامططل طبیع طی و فرهنگ طی ي طا انس طانی میباشططند کططه می طل بططه مسططافرت در انسططان را
ايجاد میکننطد .جاذبطههطا را مطیتطوان بطه دو دسطته جاذبطههطای طبیعطی (پطارکهطای طبیعطی ،حیطات
وحش و کوهها) و جاذبطههطای انسطانی-فرهنگطی (اسطتاديومهطا و سطالنهطای سرپوشطیده ،مطوزههطای
ورزشی ،پارکهای ورزشی و فروشگاههای ورزشی) تقسیم نمود.
 -2اردوگاهها يا مجتمعهای تفريحی و ورزشی؛ شامل چشمههای آب معدنی ،مجتمع ورزشهای برفی
و آبی و مناطق بکر طبیعت برای ماجراجويی است .در اين اردوگاهها و مجتمعها ،وسايل و تجهیزات
ورزشی با فناوری جديد برای بازديدکنندهها و همچنین ،برنامههای آموزشی توسط مربیان باتجربه و
متخصص عرضه میشود .در اين زمینه میتوان به کمپهای ورزشی اشاره کرد.

شکل  :2-2کمپهای ورزشی

 -۳سفرهای دريايی؛ شامل همه مسافرتهايی میشود که با قايق و کشتی صورت میگیرد و هدف اصلی
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آنها ورزش يا فعطالیتهای ورزشی (مانند انتقطال گردشگران برای غواصی و موج سواری ،برگطزاری
کطالسهای آموزشی ،رقابتهای ورزشی و کنفرانسهای علمی در عرشۀ کشتی) است.
 -4تورهای ورزشی؛ به سفرهای گروهی اطالق میشود که بازديدکنندهها را به رويدادهای ورزشی مورد
عالقه و مقصدهای جذاب هدايت میکنند.
 -5رويدادهای ورزشی؛ فعالیتهايی است که تعداد زيادی شرکتکننده ،بازديدکننده و تماشاچی را به
خود جلب میکند (رمضانینژاد و همکاران.)۱۳88 ،
 -17-2عوامل محدودکنندۀ فعالیتهای اوقات فراغت
بر اساس تئوری محدوديتها که توجه خود را عمدتاً بر عوامل محدودکنندۀ فعالیتهای اوقات فراغت
محدود میکند ،سه منبع اصلی برای محدوديتهای فراغت مشخص شده است :موانع ساختاری ،میان
فردی و درون فردی.
 -1محدودیتهای ساختاری:
اين محدوديتها ناظر به دخالت عاملهايی است که میان اولويتهای اوقات فراغت و مشارکت عملی
در فعالیت اوقات فراغت قرار میگیرند .محدوديتهای ساختاری بر نوع فعالیت فراغتی افراد تأثیر می
گذارند اما در مجموع آنان را از انجام چنین فعطالیتهايی باز نمیدارند.
عوامل عام محدودکنندۀ فعطالیتهای اوقات فراغت عبارتند از:
 زمان :مشغلۀ فراوان ،کار تمام وقت ،مسئولیتهای خانوادگی ،تعهد به دوستان
 پول :بیکاری ،فقدان پسانداز الزم ،هزينههای باالی برخی ازفعالیتها
 سالمت جسمانی :سالخوردگی و کودکی
 -2محدودیتهای میان فردی:
منشاء اين محدوديتها به روابط افراد و کنشهای متقابل با ديگران محدود میشود .مسئولیتهای
خانوادگی (داشتن کودک خردسال ،نقشهای زنان در خانواده) ،فقدان همراه برای انجام فعالیت (عدم
هماهنگی زمان فراغت با سايرين) و گوشهگیری و انزواطلبی و نداشتن همراه مناسب برای انجام فعالیت
(فقدان عالئق مشترک با سايرين) اشاره نمود .محدوديتهای میان فردی بیانگر گسترۀ متنوعی از ارتباطات
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است که افراد با يکديگر دارند.
 -3محدودیتهای درون فردی:
اين محدوديتها بیانگر وضعیتهای روانشناسانه و خصیصههای فردی مانند؛ استرس ،اضطراب،
افسردگی و جامعهپذيری (سلبی يا ايجابی) نسبت به فعالیتهايی خاص است و ناظر به مواردی همچون
فقدان عزت نفس و نارضايتی از زندگی ،داشتن شخصیت انفعالی و ضعفهای شخصیتی است (سامدال
و جکوبوويچ.)۱99۷ ،
خودآزمایی
 -۱اهمیت اوقات فراغت را شرح دهید.
 -2سه نظريۀ بنیادی در مورد پیدايش فراغت و انتخاب آن توسط انسان را شرح دهید.
 -۳تاريخچۀ اوقات فراغت در ايران را بیان کنید.
 -4فراغت در عصر حاضر دارای چه مشخصاتی است؟
 -5ديدگاه اسالم در مورد اوقات فراغت را شرح دهید.
 -۶طبقهبندی که جامعهشناسان از اوقات فراغت کردهاند را بیان کنید.
 -۷چه عواملی بر شیوههای گذران اوقات فراغت مؤثرند؟
 -8مهمترين کارکردهای اوقات فراغت را نام ببريد.
 -9بازیهايی که برای تفريح و سرگرمی انجام میشوند ،دارای چه ويژگیهايی هستند؟
 -۱۰عوامل مؤثر در جذب گردشگران برای گذران اوقات فراغت را نام برده و به اختصار شرح دهید.
 -۱۱عوامل محدودکنندۀ فعالیتهای اوقات فراغت را نام برده و شرح دهید.

 -5فصل پنجم :اصول حفظ و نگهداری سالمت و تناسب بدن و کنترل وزن
هدفهای رفتاری
پس از مطالعۀ اين فصل انتظار میرود:
 -۱رابطۀ فعالیت بدنی ،تناسب اندام و سالمت را شرح دهید.
 -2مزايای فعالیت بدنی منظم برای سالمت را بیان کنید.
 -۳رابطۀ رژيم غذايی و وزن را شرح دهید.
 -4دستورالعملهای آمادگی جسمانی و رژيم غذايی را توضیح دهید.
 -5ترکیب بدن را تعريف کرده و روشهای برآورد آن را شرح دهید.
 -۶نحوۀ تأمین آب ،انرژی و مکمل را در طی فعالیت ورزشی شرح دهید.
 -1-5مقدمه
هر سال بیش از  25۰،۰۰۰نفر زندگی خود را به دلیل قصور در اعمال يک روش درمانی که از نظر
پزشکی به اثبات رسیده ،از دست میدهند .متأسفانه سیستم مراقبتهای بهداشتی ،روش درمانی کم هزينه
و ساده که توانايی نجات جان هزاران نفر و صرفهجويی میلیاردها دالر را دارد ،ناديده گرفته است .با
پیشرفت روشهای درمانی و کشف انواع داروها ،بیماران به دنبال رفع سريع مشکالت هستند و مسئولیت
شخصی که در قبطال سالمتی خود دارند را فراموش کردهاند .خوشبختطانه ،زمطان در حطال تغییر است.
همطانطور که ما بايد بر روی بازسازی سیستم بهداشت و درمان کار کنیم ،راههای کاهش هزينهها و
استفاده کمتر از دارو و روشهای پزشکی را نیز بايد جستجو کنیم (شارکی.)۱99۷ ،۱
 -2-5رابطۀ فعالیت بدنی ،تناسب اندام و سالمت
امروزه بیمارهای مدرن ،يعنی بیماریهای سبک زندگی مسئول بیش از نیمی از تمام مرگ و میرها هستند.
عدم فعالیت بدنی يک مشکل عمدۀ بهداشت عمومی است و برآورد شده است که هر سال در اياالت
متحده  2۰۰،۰۰۰مرگ اتفاق میافتد که به سبک زندگی بدون تحرک مربوط میشود .فعالیت بدنی 2و
ورزش نقش محوری در حفظ سالمت دارند .آنها يک بخش حیاتی از طب پیشگیری هستند ،زيرا اثر
1 Sharkey
2 Physical Activity

50

تربیتبدنی عمومی

خیلی زيادی بر سالمت حال و آينده دارند در حالی که در مقايسه با ساير مداخالت هزينه نسبتاً پايینی
دارند.
از آن جا که فعالیت بدنی بسیار مهم است ،بسطیاری از سازمانهای بهداشت عمومی به ارزش شرکت
در فعالیت بدنی تأکید کردهاند و به همین ترتیب مجموعهای از دستورالعملها به وجود آمده است .شواهد
زيادی در حمايت از ارتباط بین فعالیت بدنی و سالمت وجود دارد .اهداف همۀ دستورالعملهای مختلف
بهبود سالمت از طريق ارتقای پارامترهای متابولیک (سوخت و ساز) ،ساختاری و فیزيولوژيکی است
(رال.)2۰۱۰ ،۱
 -3-5مفاهیم عمومی و تعاریف
فعالیت بدنی به عنوان هر گونه حرکات بدنی که توسط عضالت اسکلتی انجام شده و منجر به مصرف
کالری میشود ،تعريف شده است .فعالیت بدنی بیشتر بر اساس سبک زندگی؛ کم ،متوسط و يا شديد
طبقهبندی شده است (رال.)2۰۱۰ ،
آمادگی جسمانی 2توانايی بدن برای انجام وظايف يا فعالیتهای خاص برای يک مدت زمان طوالنی
بدون تجربه فشار و يا خستگی غیرمعمول است (اردستانی .)۱۳9۱ ،در فصل هشتم به تفصیل در مورد
آمادگی جسمانی و اجزای آن بحث شده است .مفهوم ورزش ۳کمی از فعالیتهای بدنی متفاوت است و
به عنوان حرکات بدنی با برنامه ،ساختارمند و تکراری انجام شده برای بهبود و يا حفظ آمادگی جسمانی،
تعريف شده است (رال.)2۰۱۰ ،
 -4-5مزایای فعالیت بدنی منظم برای سالمت
فعالیت بدنی منظم مزايای بسیاری را فراهم میکند؛ بنابراين ،افراد زيادی به دلیل اين مزايا ،به لحاظ
جسمی فعال شده و فعال باقی ماندهاند .حتی تغییرات کوچک باعث مزايای قابل توجهی در زمینۀ سالمت
میشود؛ اين مزايا در ادامه آورده شده است.
کنترل وزن

رژيم غذايی و ورزش ،پايه و اساس حفظ وزن بدن سالم (مناسب) هستند .در مقايسه با رژيم غذايی به
تنهايی ،رژيم غذايی همراه با فعالیت بدنی باعث کاهش بیشتری در چربی بدن و افزايش تودۀ بدون چربی
1 Rahl
2 Physical Fitness
3 Exercise
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(تودۀ عضالنی) بدن میشود .از آن جا که اضافه وزن يا چاقی با افزايش خطر ابتال به بسیاری از بیماری
مرتبط است ،پیامدهای جلوگیری از اضافه وزن قابل توجه است (رال.)2۰۱۰ ،
برآوردهای سازمان بهداشت جهانی ۱نشان میدهد که در سال  ،2۰۱4بیش از  ۱/9میلیارد بزرگسال،
 ۱8سال و باالتر ،اضافه وزن داشتهاند .از اين تعداد بیش از  ۶۰۰میلیون نفر چاق بودند (سازمان بهداشت
جهانی .)2۰۱4 ،بسیاری از دستورالعملها با تمرکز بر کنترل وزن و يا حتی رژيم غذايی ،به صراحت به
فعالیت بدنی تأکید کردهاند.
کاهش خطر بیماری قلب و عروق و دیابت نوع 2

بیماری عروق کرونر 2علت اصلی مرگ و میر در اياالت متحده است و فعالیت بدنی میتواند به طور
معنیداری بیماری عروق کرونر را کاهش دهد .ورزش هوازی بلند مدت ،فشار خون شريانی ،ترکیب
بدن و عوامل انعقاد خون را بهبود میبخشد (رال.)2۰۱۰ ،
براساس آمارهای رسمی  9درصد جمعیت ايران دچار ديابت آشکار و  ۱۰تا  ۱2درصد دچار ديابت
نهفته هستند (خبرگزاری کار ايران .)۱۳94 ،فعالیت بدنی نه تنها از ديابت نوع  2پیشگیری میکند و
شروع آن را به تأخیر میاندازد ،بلکه در حال حاضر يک ابزار قدرتمند در کاهش عوارض ناشی از اين
بیماری است (رال)2۰۱۰ ،
بهبود وضعیت عملکردی

فعالیت بدنی به اطمینان از استقالل عملکرد در طول زندگی کمک میکند .قدرت عضالنی به طور طبیعی
با سن کاهش میيابد و کاهش قدرت با کم شدن عملکرد جسمی ارتباط نزديک دارد .تمرينات تقويتی،
قدرت و استقامت عضالنی کافی را برای افراد مسن فراهم میکنند تا کار و فعالیتهای روزانه را ادامه
دهند .عالوه بر حفظ استقالل عملکرد ،تمرينات تقويت عضالنی و انعطافپذيری تعادل را بهبود بخشیده
و خطر افتادن را کاهش میدهند .در نهايت ،بهبود انعطافپذيری مفاصل دارای اثر مثبت بر روی توانايی
راه رفتن ،خم شدن و بلند شدن میباشد .فعالیت بدنی چه در دهههای اولیه يا دهههای آخر زندگی آغاز
شده باشد ،ممکن است از زوال شناختی در افراد مسطن پیشگیری کرده يا آن را به تأخیر بیندازد.
افزایش بهزیستی 3روانشناختی

ورزش باعث کاهش استرس ،اضطراب و افسردگی میشود .ورزش سطح ناقلهای عصبی خلق و خوی
1 WHO: World Health Organization
2 CAD: Coronary artery disease
3 Well-Being
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مانند اندورفین در مغز را افزايش میدهد .تیز با افزايش درجه حرارت بدن ،فعالیت بدنی ممکن است
دارای اثر آرامبخش باشد .عالوه بر اين ،کیفیت خواب در افرادی که به طور معمول ورزش میکنند،
بهبود میيابد (رال.)2۰۱۰ ،
 -5-5دستورالعملهای آمادگی جسمانی
دستورالملهای زيادی در مورد آمادگی جسمانی و تناسب اندام توسط سازمانهای مختلف و برای سنین
مختلف (کودکان ،نوجوانان ،بزرگساالن و سالمندان) و گروههای خاص (زنان حامله ،افراد دارای
بیمارهای مختلف) تدوين شده است که بحث کردن در مورد همۀ آنها خارج از حوصلۀ اين کتاب است،
بنابراين در اين بخش يک مورد از آنها که جنبۀ عمومیتری دارد ،آورده شده است.
دستورالعمل  1ACSMو AHA

2

هدف دستورالعمل کالج آمريکايی پزشکی ورزشی ( )ACSMو انجمن قلب آمريکا ( )AHAبهبود آمادگی
جسمانی و آمادگی قلبی -تنفسی است و بر اساس اين دستورالعمل ،هدف از فعالیت بدنی ترويج و حفظ
سالمت و کاهش خطر ابتال به بیماریهای مزمن و مرگ و میر زودرس است .اين دستورالعمل برای افراد
بزرگسال و سالم بین  ۱8تا  ۶5سال اعمال میشود .اين دستورالعمل در جدول  ۱-5آورده شده است
(رال.)2۰۱۰ ،
جدول  :1-5دستورالعمل فعالیت بدنی  ACSMو
نوع تمرين
تمرينات هوازی

تمرينات قدرت و
استقامت عضالنی

تکرار

شدت

AHA

مدت

حداقل  ۳۰-2۰دقیقه در روز ،بسته به تکرار و
 ۳تا  5روز در
هفته ،بر اساس متوسط تا شديد ،بسته به تکرار شدت؛ میتواند در يک دور مسابقه به مدت ۱۰
دقیقه يا بیشتر انجام شود.
میزان شدت
 2روز در هفته

به اندازۀ کافی سنگین به طوری
يک ست با  ۱2-8تکرار برای  ۱۰ -8تمرين با
که باعث خستگی قابل توجهی
استفاده از عضالت اصلی
در آخرين تکرار شود.

* مواردی که بايد به آنها توجه شود:
 ترکیبی از فعالیتهای متو سط و شديد برای د ستیابی به رهنمودهای تو صیه شده در اين زمینه ،میتواند مورد ا ستفاده1American College of Sports Medicine
2American Heart Association

فصل پنجم :اصول حفظ و نگهداری سالمت و تناسب بدن...

53

قرار بگیرد.
 اين فعالیتها که در طول زندگی روزمره انجام میشوند (به عنوان مثال؛ وظايف مراقبت از خود ،شستن ظروف) يافعالیتهايی با مدت زمان بسیار کوتاه (به عنوان مثال؛ بیرون گذاشتن سطل زباله ،راه رفتن از پارکینگ به يک فروشگاه يا
دفتر) ،جزو فعالیت هوازی (متوسط يا شديد) حساب نمیشوند.
 افرادی که میخواهند تناسب اندامشان را بهبود بخشند ،خطر ابتال به بیماریهای مزمن را بیشتر کاهش دهند و از افزايشوزن ناسالم جلوگیری کنند؛ بايد حداقل بیش از مقادير توصیهشده فعالیت نمايند.

مدیریت رژیم غذایی و وزن

در طول چند سال گذشته دستورالعملهای غذايی با فعالیت بدنی همراه بوده است .مطالعات بسیاری
نشان دادهاند اگر چه رژيم غذايی و ورزش ممکن است منجر به کمبود کالری يا انرژی شوند ،کاهش و
يا حفظ وزن بدون هر دو (يعنی؛ رژيم غذايی و ورزش) دشوار است.
افراد فعال به کالری روزانۀ بیشتری از افراد غیرفعال نیاز دارند .تعادل انرژی با تطبیق میزان انرژی
دريافتی و انرژی مصرفشده به دست میآيد .وزن بدن زمانی حفظ میشود که مجموع تمام انرژی کسب
شده از مواد غذايی ،مکملها و مايعات با مجموع تمام انرژی صرفشده برای پشتیبانی از اعمال و حرکت
بدن برابر باشد .اگر کالری دريافتی برای مصرف کافی نباشد ،عضله ،استخوان و چربی به دلیل کاهش
وزن بدن ،از دست میرود .از سوی ديگر ،زمانی که انرژی دريافتی بیش از انرژی مصرفی باشد ،افزايش
وزن روی میدهد .انرژی مورد نیاز يک فرد توسط متغیرهای متعددی از جمله؛ سن ،جنس ،ترکیب بدن،
سطح فعالیت و شدت فعالیت تعیین میشود .افراد فعال به انرژی بیشتری برای ترمیم و عضلهسازی نیاز
دارند.
وزن مناسب اجازۀ فعالیت بدنی به فرد میدهد ،خطر ابتال به آسیب يا بیماری را به حداقل میرساند،
سالمت بلند مدت را به همراه دارد و خطر ابتال به بیماریهای مزمن را کاهش میدهد .هنگام از دست
دادن يا حفظ وزن ،مهم است که تودۀ بدون چربی بدن حفظ شود .به اين منظور تعادل کالری کلی بايد
آهسته و مدوام کاهش يابد .يک هدف معقول و منطقی برای کاهش وزن  ۰/5 -۰/2کیلوگرم در هفته
است .روشهای مختلفی برای طبقهبندی وزن از جمله؛ شاخص تودۀ بدن ۱و ترکیب بدن 2وجود دارد.

1 BMI: Body Mass Index
2 Body Composition
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شاخص تودۀ بدن

 BMIرا میتوان از طريق وزن و قد تعیین نمود .در اين شاخص وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر
تقسیم میشود و بر اساس کیلوگرم بر متر مربع بیان میشود .طبقهبندی وضعیت وزن بر اساس اين
شاخص در جدول  2-5آورده شده است .با توجه به اين که  BMIيک نشانگر جايگزين نسبت ًا خوب
برای چاقی شکمی است ،به هیچ وجه برای ارزيابی ترکیب بدن مناسب نیست (رال.)2۰۱۰ ،
جدول  :2-5طبقهبندی وضعیت وزن بر اساس
وضعیت وزن
کمی وزن

BMI

)BMI (kg/m2

۱8/5

<

سالم و نرمال

۱8/5 -24/9

اضافه وزن

25 -29/9

چاق

I

۳۰ -۳4/9

چاق

II

۳5 -۳9/9

خیلی چاق

4۰

≥

ترکیب بدن

با توجه به اين که هدف اصلی يک برنامۀ فعالیت بدنی منظم ،پیشگیری از چاقی است ،مهم است که
بتوانیم ترکیب بدن را تعیین کنیم .ترکیب بدنی به طور عمده مربوط به توزيع عضله ،استخوان و چربی
در بدن میباشد .تودۀ جسم را میتوان به دو نوع بافت تقسطیم کرد :يکی بافت بدون چربی که شامل
عضالت ،استخوان و اندامها میباشد و ديگری بافت چربی .درصد نسطبی بافت بدون چربی و بافت
چربی که ساختار و ترکیب بدن را تشکیل میدهند ،میتواند به عنوان معیار ترکیب بدن باشد.
هر چند درصد باالی چربی بدن عامل مهمی در کاهش سالمتی است ،اما مقدار معینی از بافت چربی
برای بدن الزم است .در حال حاضر اجماع کلی در مورد مقدار چربی بدن که با سالمت مطلوب مرتبط
باشد ،وجود ندارد ،اما مقدار  2۰تا  ۳2درصد برای زنان و  ۱۰تا  22درصد برای مردان رضايت بخش در
نظر گرفته شده است.
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در جدول  ۳-5مقدار ايدهآل و قابل قبول بافت چربی به درصد ،بر اساس سن و جنس ارائه شده
است (رال.)2۰۱۰ ،
جدول  :3-5استانداردهای ترکیب بافت چربی به درصد
سن (به سال)

زنان

مردان
ايدهآل

قابل قبول

ايدهآل

قابل قبول

29 -2۰

9

۱۳

۱۶

۱8

۳9 -۳۰

۱2/5

۱۶/5

۱8

2۰

49 -4۰

۱5

۱9

۱8/5

2۳/5

59 -5۰

۱۶/5

2۰/5

2۱/5

2۶/5

 ۶۰و باالتر

۱۶/5

2۰/5

22/5

2۷/5

چندين تکنیک برای اندازهگیری و برآورد ترکیب بدن وجود دارد از جمله؛ وزنکشی زير آب،
اندازهگیری چربی زير پوستی ،روش مقاومت بیوالکتريکی و اندازهگیری محیط اندام.
 وزنکشی زير آب يکی از دقیقترين مدل ترکیبی در ارزيابی ترکیب بدن است .اين روش برآوردی از
حجم کلی بدن از طريق آب جابجا شده به وسیله حجم بدن را فراهم میکند .تعیین حجم بدن به وسیله
غوطهور ساختن بدن در يک تانک وزنکشی زير آب يا استخر و اندازهگیری وزن بدن در زير آب
میباشد .برای محاسبه چگالی بدن ،تودۀ بدن به حجم بدن تقسیم میشود (شکل ( )۱-5هادوی ،فراهانی
و ايزدی.)۱۳9۱ ،
 روش اندازهگیری چربی زير پوستی مستلزم اندازهگیری ضخامت چین پوستی است .بدين شکل که
پوست را بین انگشطت شسطت و سبابه گرفته و با کالیپر اندازهگیری میشود (شکل  .)2-5بین میزان
چربی ذخیرهشده در برخی از چینهای پوستی و چربی کل بدن ،رابطه وجود دارد که از اين اطالعات
برای تخمین ترکیب بدنی استفاده میشود (هادوی ،فراهانی و ايزدی.)۱۳9۱ ،
 روش تجزيه و تحلیل مقاومت جريان بیوالکتريکی يک روش سريع و نسبتاً ارزان برای ارزيابی ترکیب
بدن است .در اين روش يک جريان ضعیف برق از بدن آزمودنی عبور داده میشود و مقدار مقاومت
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جريان برق به وسیلۀ يک تحلیلگر مقاومت جريان الکتريکی اندازهگیری میشود .اين روش بر پايۀ اين
اصل بنا نهاده شده است که هدايت جريان الکتريکی در تودۀ بدون چربی زيادتر و راحتتر است و
مقاومت در برابر آن کمتر میباشد (شکل ( )۳-5هادوی ،فراهانی و ايزدی.)۱۳9۱ ،

شکل  :1-5وزنکشی زیر آب

شکل  :2-5اندازهگیری چربی زیر پوستی

شکل  :3-5دستگاههای مقاومت جریان بیوالکتریکی

 در روش اندازهگیری محیط اندام ،با استفاده از خودکار ابتدا قسمتهايی که بايد اندازهگیری شود،
عالمت زده و سپس محیط اندامهای تعیینشده را اندازهگیری میکنیم و در فرمول مربوطه قرار داده و
درصد چربی را محاسبه میکنیم .اندازهگیری رايج در ناحیۀ کمر میباشد که در تعیین نسبت کمر به باسن
نیز استفاده میشود (هادوی ،فراهانی و ايزدی.)۱۳9۱ ،
تغذیه

غذايی که میخوريم تقريباً دارای  4۰مادۀ مهم به نام عوامل مغذی است .تمام افراد بايد روزانه مقدار
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کافی از اين عناصر را مصرف کنند تا بتوانند رشد و تولید مثل نمايند و زندگی توأم با تندرستی داشته
باشند .علم تغذيه به حقايق و اطالعات فراوانی دربارۀ غذای مطلوب و چگونگی تأثیر آن دست يافته
است که به انسان در برخورداری از يک بدن سالم و نیرومند کمک شايان توجهی میکند .عوامل مغذی
را میتوان به شش دسته؛ کربوهیدرات ،چربی ،پروتئین ،مواد معدنی ،ويتامین و آب تقسیمبندی کرد
(علیزاده.)۱۳8۳ ،
 -6-5دستورالعملهای رژیم غذایی
دستورالعملهای غذايی زيادی از سازمانهای مختلف و برای افراد و گروههای خاص وجود دارند .در
اين قسمت دو مورد از اين دستورالعملها که جنبۀ عمومیتری دارند ،آورده شده است و در ادامه نحوۀ
تأمین آب ،انرژی و مکملها در طی فعالیتهای ورزشی بیان شده است.
رژیم غذایی روزانۀ مرجع

اين رژيم غذايی برای نیازهای تغذيهای افراد سالم  ۱8سال و باالتر طراحی شده است؛ افراد مبتال به
بیماریهای خاص نیز ممکن است با توجه به شرايط خاص خود اين دستورالعمل را دنبال کنند .هدف
از آن ارتقاء سطح سالمت و نیرو و به تعادل رساندن انرژی دريافتی و انرژی مصرفی میباشد .اين رژيم
غذايی دستورالعملهايی برای انرژی کل ،مواد مغذی مهم ،فیبر ،آب ،ويتامینها ،مواد معدنی و البته فعالیت
بدنی دارد و دارای جزئیات کاملی در اين زمینه است .بخشی از اين دستورالعمل برای زنان و مردان در
جدول  4-5آورده شده است (رال.)2۰۱۰ ،
جدول  :4-5دستورالعمل رژیم غذایی روزانۀ مرجع
مؤلفهها
انرژی مورد نیاز (کیلوکالری در روز)

مردان
( ۳۰۶۷کم کردن ۱۰
کیلوکالری برای افراد باالی ۱9
سال برای هر سال)

زنان
( 24۰۳کم کردن  ۷کیلوکالری
برای افراد باالی  ۱9سال برای هر
سال)

مقدار مجاز کربوهیدرات (گرم در روز)

۱۳۰

۱۳۰

مقدار مجاز پروتئین (گرم در روز)

5۶

4۶

فیبر (گرم در روز)

 5۰ -۱9( ۳۰سال)؛ 5۱( ۳8
سال و باالتر)

 5۰ -۱9( 2۱سال)؛  5۱( 25سال
و باالتر)
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اسید لینولئیک (گرم در روز)

 5۰ -۱9( ۱۷سال)؛ 5۱( ۱4
سال و باالتر)

 5۰ -۱9( ۱2سال)؛  5۱( ۱۱سال
و باالتر)

اسید لینولنیک -آلفا (گرم در روز)

۱/۶

۱/۱

کلسیم (میلیگرم در روز)

 5۰ -۱9( ۱۰۰۰سال)؛
 5۱( ۱2۰۰سال و باالتر)

 5۰ -۱9( ۱۰۰۰سال)؛ ۱2۰۰
( 5۱سال و باالتر)

ويتامین ( Dمیکروگرم در روز)

 5۰ -۱9( 5سال)؛ -5۱( ۱۰
 ۷۰سال)؛  ۷۱( ۱5سال و باالتر)

 5۰ -۱9( 5سال)؛ ۷۰ -5۱( ۱۰
سال)؛  ۷۱( ۱5سال و باالتر)

راهنمای غذایی کانادا

اين راهنمای غذايی درمورد مواد مغذی دريافتی توصیههايی ارائه میکند .اين دستورالعمل ،غذاهايی را
در رژيم غذايی قرار میدهد و همچنین مصطرف برخی از مواد غذايی را منع کرده و يا مصرف آنها را
محدود میکند .چهار گروه مواد غذايی در اين راهنما؛ سبزيجات و میوهجات ،حبوبات ،شیر ،گوشت و
جايگزينهای آن هستند.
اين راهنمای غذايی در کنار توصیههای فعالیت بدنی به عنوان يک راهبرد کلی جهت بهبود سالمت
ارائه شده است و هدف از آن کمک به سالمت کلی و نشطاط؛ تأمین ويتامینها ،مواد معدنی و ديگر مواد
مغذی و کاهش خطر ابتال به چاقی ،ديابت ،بیماریهای قلبی ،سرطان و پوکی استخوان است .تعداد وعدۀ
توصیهشده برای هر گروه مواد غذايی بسته به سن و جنس متفاوت است .اين دستورالعمل دارای جزئیات
زيادی است که از آوردن آنها صرف نظر شده است (جدول ( )5-5رال.)2۰۱۰ ،
 -7-5تأمین آب ،انرژی و مکمل در طی فعالیتهای ورزشی
فعالیت بدنی و ورزش نیاز به توجه ويژهای به وضعیت تغذيه دارند .با توجه به اين که از دست دادن
مايعات در طول فعالیت افزايش میيابد ،تأمین آب بسیار مهم است .به عالوه ،با مصرف کربوهیدرات و
چربی که نسبتهای مختلف انرژی را در شدتهای گوناگون ورزش تأمین میکنند ،انرژی مورد نیاز
افزايش میيابد .سرانجام ،تأمین مکمل با ويتامینها يا مواد معدنی مختلف مهم است که بستطه به نیاز يا
میزان اتالف در بدن افزايش میيابد.
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جدول  :5-5راهنمای غذایی کانادا
توصیهها

گروه غذايی

 خوردن حداقل يک واحد از سبزيجات سبز تیره و نارنجی در هر روز.میوه و سبزيجات

 بهرهمند شدن از سبزيجات و میوههای فرآوریشده با کمی و يا بدون چربی ،شکر و يانمک اضافهشده.
 -استفاده بیشتر از میوهها و سبزيجات نسبت به آب میوه.

غالت

شیر و جايگزينهای آن

 در هر روز حداقل نیمی از غالت خود را از نوع سبوسدار انتخاب کنید. غالتی که چربی ،شکر و نمک کمی دارند ،انتخاب نمايید. نوشیدن شیر بدون چربی و يا شیر با چربی  %۱يا  %2در هر روز. جايگزينهای شیر کم چرب را انتخاب کنید. -استفادۀ زياد از جايگزينهای گوشت مانند لوبیا ،عدس و سويا.

گوشت و جايگزينهای آن

 خوردن حداقل  2وعده ماهی در هر هفته. گوشت بدون چربی و جايگزينهای آن که با کمی و يا بدون چربی و نمک تهیه شده،انتخاب کنید.


ساير توصیهها:

 تنوع غذايی داشته باشید (از چهار گروه مواد غذايی ذکرشده). -تشنگی را با آب رفع کنید؛ در آب و هوای گرم و يا زمانی که بسیار فعال هستید ،آب بیشتری بنوشید.

تأمین آب

نحوۀ تأمین آب قبل ،در طی و بعد از ورزش توسط کالج آمريکايی پزشکی ورزشی و انجمن ملی مربیان
ورزشی ۱ارائه شده است (جدول .)۶-5

1 National Athletic Trainers’ Association
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جدول  :6-5نحوه تأمین آب بدن قبل ،هنگام و بعد از ورزش
زمان

توصیهها
 -ورزشکاران بايد  5تا  ۷میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن ،حداقل  4ساعت قبل از ورزش بنوشند.

 اگر ادرار تیره يا غلیظ است ،ورزشکاران بايد به آرامی  ۳تا  5میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن،قبل از ورزش حدود  2ساعت قبل از ورزش بنوشند.
 افراد بايد نوشیدنی با سديم ( 5۰ -2۰میلیاکیواالن در لیتر) يا مقدار کمی خوراکی شور برای تحريکتشنگی و حفظ مايعات در وعدههای غذايی مصرف کنند.
 افراد بايد برنامههای سفارشی ،جايگزينی مايعات را توسعه دهند که از کم آبی بیش از حد (کمتر از %2کاهش وزن بدن) جلوگیری میکنند.
 اندازهگیری روزانۀ وزن قبل و پس از ورزش بدن برای تعیین میزان عرق و سفارشی کردن برنامههایجايگزينی مايعات ،مفید است.
هنگام ورزش

 مصرف نوشیدنیهای حاوی الکترولیت و کربوهیدرات ( ۳۰-2۰میلیاکیواالن در لیتر کلريد سديم-2 ، 5میلیاکیواالن در لیتر پتاسیم و  %۱۰- %5کربوهیدرات) میتواند به حفظ تعادل مايعات و الکترولیت و
عملکرد ورزشی کمک کند.
 افراد بايد  ۰/5تا  ۱لیتر از يک نوشیدنی ورزشی متشکل از  %۶تا  %8کربوهیدرات (تأمین کنندۀ 8۰-۳۰گرم کربوهیدرات) در هر ساعت مصرف کنند.
 برای به حداکثر رساندن انتقال کربوهیدرات ،نوشیدنی بايد شامل ترکیبی از قندها (گلوکز ،ساکاروز،فروکتوز و مالتودکسترين) باشد و نبايد بیش از  %8کربوهیدرات داشته باشد.
 -افراد بايد بعد از ورزش وعدههای غذايی سالم و نوشیدنی مصرف کنند.

بعد از ورزش

 افرادی که آب بیش از حدی را از دست دادهاند ،میتوانند  ۱/5لیتر مايع برای هر کیلوگرم از وزن بدنکه از دست دادهاند ،بنوشند.
 مصرف نوشیدنی و خوراکیهای سديمدار منجر به بازگشت به حالت اولیه (ريکاوری) سريع و کاملمیشود.

جايگزينی مايعات و الکترولیت در طول فعالیت بدنی يک نگرانی متداول است .کم آبی کمتر از %۱
وزن بدن به طور قابل توجهی میتواند عملکرد عضالنی و سوخت و ساز بدن را تغییر دهد ،عملکرد را
دچار اختالل کند و خطر ابتال به آسیب يا عوارض جانبی در طی ورزش را افزايش دهد .همچنین ،از
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دست دادن الکترولیت میتواند باعث عدم تعادل شود که عملکرد را دچار نقصان میکند .در نتیجه،
جايگزينی مايعات از دسترفته در حال ورزش ،مهم است .برای ورزشهايی که به مدت  ۳۰دقیقه يا
بیشتر طول میکشد ،اتالف مايعات بايد با  24۰میلیلیتر آب جايگزين شود .سپس ،برای هر  ۱5دقیقه
اضافی که صرف ورزش میشود بايد  24۰میلیلیتر مصرف شود .به عنوان يک قاعدۀ کلی ،نوشیدنیهای
ورزشی بايد  %4تا  %۱۰محلول کربوهیدرات باشند.
منابع سوخت

شکالتهای انرژیزا ،ژلها و ديگر منابع کربوهیدرات اغلب قبل و در طی ورزش مورد نیاز است .امروزه
هزاران گونه از شکالتها ،ژلها و کربوهیدراتها وجود دارند.
ژلها معموالً در بستطههای يکبار مصرف ارائه میشوند و حاوی قندها و مالتودکسترين ۱که يک
کربوهیدرات پیچیده متشکل از چند واحد گلوکز است ،هستند .برخی از ژلها نیز حاوی کافئین،
الکترولیتها و مواد تشکیل دهندۀ ديگر مانند آمینواسیدها هستند .يک وعده ژل استاندارد معموالً شامل
 25گرم کربوهیدرات است و دارای  ۱۰۰کیلوکالری انرژی است .برای ورزش طوالنی مدت ،يک وعده
از ژل میتواند هر  2۰تا  ۶۰دقیقه در طول فعالیت مصرف شود .از آن جا که يک بسته ژل يک منبع قند
غلیظشده است ،بايد همراه آن  24۰-۱2۰میلیلیتر آب مصرف شود.
شکالتهای انرژیزا نیز ممکن است در طی ورزش استفاده شوند ،اگر چه آنها معموالً در حدود ۱
ساعت قبل از ورزش به منظور تأمین سوخت تمرينی که به زودی انجام میشود ،استفاده میشوند .اکثر
شکالتها شامل ترکیبی از چربی ،کربوهیدرات و پروتئین هستند .شکالتهای با کربوهیدرات باال ،منابع
سوخت خوبی برای قبل و در طول تمرين هستند .پیشنهاد میشود که شکالتهايی انتخاب شوند که 25
تا  4۰گرم کربوهیدرات و کمتر از  ۱5گرم پروتئین دارند .يک شکالت بايد يک ساعت قبل از تمرين
خورده شود و يکی ديگر بايد در طول هر يک ساعت از تمرين خورده شود .برای جلوگیری از کم آبی
بايد همراه شکالتهای انرژیزا نیز آب کافی مصرف شود.
يک منبع ديگر کربوهیدرات که معموالً در طول ورزش کردن استفاده میشود ،میوه است .میوههای
تازه ،قندهايی که به راحتی در دسترس هستند را همراه با يک منبع طبیعی از مايعات و الکترولیتها
فراهم میکنند .يک وعده ( ۱موز يا پرتقال) شامل حدود  ۱5گرم کربوهیدرات است؛ که معموالً برابر
 ۱/4فنجان از میوههای خشک است .پیشنهاد میشود  ۱يا  2وعده میوه قبل از تمرين و  2يا  ۳وعده در
طی هر يک ساعت ورزش خورده شود .اگر چه ممکن است برخی از میوهها دارای مايعات باشند ،ولی
1 Maltodextrin
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بايد با آب اضافی مصرف شوند.
مکملها

برآورد مصطرف مکملها میان ورزشکاران از  %5۰تا  %۱۰۰است .بسیاری از افراد ،به ويژه ورزشکاران،
برای بهینهسازی عملکردشان از مکملها استفاده میکنند .با اين حال ،اين ادعا نیاز به اثبات علمی دارد.
نتايج برخی از تحقیقات پیشنهاد میکنند که به مقدار توصیهشده از مکمل مولتیويتامین و عناصر معدنی
که حاوی عناصر کممصرف هستند ،استفاده شود .اسیدهای آمینه ،مکملهای پروتئین ،ويتامینها و مواد
معدنی خاص ،معموالً به عنوان مکمل استفاده میشوند .در حالی که  22اسید آمینه وجود دارد که توسط
بدن انسان استفاده میشود ،برخی از آنها ضروری هستند .هیچ شواهدی وجود ندارد که دوزهای (مقدار)
زياد از يک اسید آمینه واحد برای افراد سالم منفعت داشته باشد .بسیاری از ورزشکاران از مکمل کراتین
که يک اسید آمینه است ،برای تقويت تودۀ عضالنی استفاده میکنند؛ خطرات بالقوه و مزايای آن فراتر از
محدودۀ اين متن است.
مصرف ويتامین اضافی برای تعداد کمی از ويتامینها بعید است که مضر باشد و در واقع ممکن است،
مفید باشد .افرادی که مقادير زيادتری ويتامین  Cو  Eو بتاکاروتن مصرف میکنند (همراه با يک رژيم
غذايی سالم حاوی میوه ،سبزيجات و ديگر منابع غذايی دارای ويتامین) ممکن است سطح پايینتری از
اکسطیدانهای مضطر را داشته باشند ،همچنین خطر ابتال به بیماریهای قلبی و سرطان در آنها کمتر
است .ويتامین  Dيک هورمون ،مکمل و ويتامین است که در زمینۀ طب پیشگیری و بهداشت عمومی
خیلی اهمیت دارد .کمبود ويتامین  ،Dبا افزايش میزان بیماریهای قلبی ،ديابت ،بیماریهای خود ايمنی،
پوکی استخوان MS ،و سرطانهای پروستات ،ريه ،رودۀ بزرگ و سینه مرتبط است .دستورالعملهای
رايج دربارۀ مکملهای ويتامین  Dمعموالً با دستورالعملهای کلسیم ارائه میشوند و همچنین بخشی از
توصیههای الزم برای پیشگیری يا درمان پوکی استخوان هستند.
مصطرف بعضی از مواد معدنی نیز در میان گروههای مختلف رايج بوده است .کروم ،سلنیوم ،منیزيم
و روی برای مزايای مختلف سوخت و سازی که دارند ،رايج بودهاند؛ اگر چه کمبود اين عناصر در میان
جمعیت بزرگسال سالم ،شايع نیست .يک مادۀ معدنی که شايسته است مورد توجه قرار بگیرد ،کلسیم
است .کلسیم برای عملکرد قلب و ماهیچههای اسکلتی و سالمت استخوان ضروری است .منابع غذايی
کلسیم شامل محصوالت لبنی مانند؛ شیر ،ماست و يا پنیر ،کنسرو ماهی ،سويا و برخی از سبزيجات سبز
برگ میباشد .چندين مکمل کلسیم ،مانند کربنات کلسیم جويدنی يا سیترات کلسیم نیز به راحتی در
دسترس هستند (رال.)2۰۱۰ ،
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خودآزمایی
 -۱رابطۀ فعالیت بدنی و سالمت را شرح دهید.
 -2فعالیت بدنی را تعريف نمائید.
 -۳چهار مورد از مزايای فعالیت بدنی منظم برای سالمت را ذکر کرده و شرح دهید.
 -4دستورالعمل آمادگی جسمانی  ACSMو  AHAرا شرح دهید.
 -5رابطۀ رژيم غذايی و وزن را شرح دهید.
 -۶شاخص تودۀ بدن ( )BMIرا چگونه میتوان تعیین نمود و طبقهبندی وضعیت وزن بر اساس آن را
بیان کنید.
 -۷روشهای برآورد ترکیب بدن را نام برده و شرح دهید.
 -8دستورالعمل راهنمای غذايی کانادا را شرح دهید.
 -9نحوۀ تأمین آب در طی فعالیتهای ورزشی را شرح دهید.
 -۱۰شکالتهای انرژی زا دارای چه موادی هستند و آنها را بايد چگونه مصرف نمود؟
 -۱۱کمبود ويتامین  Dبا چه بیماریهای در ارتباط است؟
 -۱2منابع غذايی حاوی کلسیم را نام ببريد.
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 -6فصل ششم :وضعیت بدنی مطلوب ،ناهنجاریهای وضعیتی بدن و حرکات
اصالحی
هدفهای رفتاری
پس از مطالعۀ اين فصل انتظار میرود:
 -۱وضعیت بدن را تعريف نموده و ضرورت مطالعۀ آن را توضیح دهید.
 -2انواع وضعیت بدنی را نام برده و شرح دهید.
 -۳وضعیت استاندارد را شرح دهید.
 -4تعدادی از ناهنجاریهای اندام فوقانی را بشناسید و عالئم ،عوامل ،عوارض و حرکات اصالحی
مربوط به آنها را توضیح دهید.
 -5تعدادی از ناهنجاریهای اندام تحتانی را بشناسید و عالئم ،عوامل ،عوارض و حرکات اصالحی
مربوط به آنها را توضیح دهید.
 -1-6مقدمه
با صنعتیشدن جامعۀ بشری از تحرک انسانها کاسته شده و عوارض بسیار زيادی از کمتحرکی نصیب
نسل ما گرديده است .مهمترين پیامد کمتحرکی و عادات غلط در فعالیتهای روزانه ،ناهنجاری بدنی می
باشد .حرکات اصالحی به عنوان يکی از شاخههای نوين و توانمند علم تربیتبدنی میکوشد تا ضمن
شناسايی عوارض وناهنجاریهای وضعیتی و آموزش صحیح اصول مربوط به حرکت اقدام به پیشگیری
ودرمان ناهنجاری نمايد .عدم آگاهی افراد به وضعیت بدنی صحیح و عوارض ناشی از وضعیتهای بدنی
نادرست ،باعث میگردد که فرد با وجود مشکل مربوط به ساختار بدنی در پی رفع آن بر نیايد ،در صورتی
که در بدو شروع ناهنجاریهای بدنی ،میتوان با کمترين هزينه و در کوتاهترين زمان آن را رفع نمود.
 -2-6تعریف وضعیت

بدن۱

يک موجود چند بخشی مثل بدن انسطان نمیتواند يک وضعیت واحد داشته باشد و دائماٌ وضعیطتهای
1 Posture
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متفاوتی به خود میگیرد .به عالوه ،مشخصات نژادی ،ارثی و فامیلی روی وضعیت مؤثرند .به همین دلیل،
تعريف واحد و مشطخص از وضعیت بدنی مشکل است .تعاريف مختلفی برای وضعیت بدنی انسان ارائه
شده است که از جمله میتوان گفت:
 وضعیت بدن ،يعنی ترکیب ساختار مفاصل بدن در هر لحظه از زمان
 وضعیت بدن ،يعنی ارتباط قسمتهای مختلف بدن نسبت به خط ثقل
 وضعیت بدن ،يعنی ترتیب قرارگرفتن صحیح و متناسب اجزای بدن
 وضعیت بدنی از نظر ارتوپدی ،معیاری است که اثرکارآيی مکانیکی را بر سیستم عصبی عضالنی در
وضع قائم میسنجد.
البته در مورد وضعیت بدنی انسان از ديدگاههای مختلف میتوان تعاريف مختلفی را ارائه نمود .از
نظر يک جراح ارتوپد ،وضعیت بدنی میتواند نشانۀ سالمت سیستم اسکلتی -عضالنی شمرده شود و از
ديدگاه يک حرکتشناس ،وضعیت بدنی مقیاسی است که کارايی مکانیکی ،حس وضعیت ،باالنس
عضالنی و هماهنگی اعصاب و عضالت را نشان میدهد (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
اندازهگیری يا ضبط الگوهای وضعیتی يک فرد ،مستلزم مشاهدۀ طوالنی مدت و گرفتن تصاوير متعدد
از حرکات فرد و حالت ثابت اوست .شايد به همین دلیل اغلب تحقیقات در مورد وضعیت ،مربوط به
وضعیت ايستاده هستند؛ اما مطالعۀ وضعیت ايستاده عالوه بر اين که روش عملیتری است ،اهمیت
ديگری نیز دارد و آن اين است که وضعیت ايستاده را میتوان به عنوان مبداء حرکت ،برای بسیاری از
الگوهای وضعیتی که توسط افراد ارائه میشوند (در حالت استراحت يا حرکت) در نظر گرفت (سخنگوئی
و افشارمند.)۱۳92 ،
 -3-6انواع وضعیت بدنی
وضعیت را به دو نوع مختلف تقسیم کردهاند:
 .۱وضعیتهای غیرفعال :وضعیتهايی هستند که در هنگام استراحت و خواب پديد میآيند و طی آن،
فعالیت عضالت بدنی به حداقل میرسد .اين دسته از وضعیتها ،برای اعمال حیاتی نظیر تنفس و گردش
خون مناسب هستند.
 .2وضعیتهای فعال :اين نوع از وضعیتها خود به دو دسته تقسیم میشوند:
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الف) وضعیتهای ايستطا :اين نوع از وضعیتها الگوهای وضعیتی ثابتی هستند که با اعمال متقابل
گروههای مختلف عضطالنی (کم و بیش به طور ايسطتا) به منظور ثبات مفاصل در برابر جاذبه و يا ديگر
نیروهای خاص عمل میکنند و بدن را در وضعیت صاف و متعادل نگه میدارند.
ب) وضعیتهای پويا :وضعیتهای پويا از جمله وضعیتهايی هستند که برای حرکت ،اساس مناسبی را
شکل میدهند .در اين نوع ،الگوی وضعیتی دائم تغییر میکند و خود را همگام با تغییر شرايطی که در
نتیجۀ حرکت حادث میشود ،تطابق میدهد.

شکل  :1-6درجهبندی وضعیت بدن

نوع ديگری از تقسیمبندی وضعیت بدن ،درجهبندی آن است .بر اين اساس وضعیت بدن را به چهار
درجه تقسیم میکنند .۱ :وضعیت عالی  .2وضعیت خوب ،اما نه مطلوب  .۳وضعیت متوسط  .4وضعیت
بد (شکل ( )۱-۶سخنگوئی و افشطارمند.)۱۳92 ،
 -4-6وضعیت استاندارد
برای ارزيابی وضعیت افراد مختلف ،به معیارهايی نیاز است .تأثیر جاذبه ،بر قسمتهای مختلف بدن
اهمیت خاصی دارد (سخنگوئی و افشارمند .)۱۳92 ،در وضعیت استاندارد خط جاذبه از نزديکترين
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فاصله نسبت به محور مفاصل میگذرد و حداقل گشتاوری را روی مفاصل به وجود میآورد .وضعیت
استاندارد وضعیتی است که فشارهای وارده به بدن کمتر باشد و بدن در اين وضعیت از کارايی بااليی
برخوردار باشد (قاسمی.)۱۳9۰ ،
برای اين که وضعیت استانداردی داشته باشیم ،بايد بدنمان خصوصیات زير را دارا باشد:
 .۱میزان انعطافپذيری عضالت در حد مطلوبی باشد.
 .2دامنۀ حرکتی مفاصل درحد طبیعی باشد.
 .۳قدرت عضالنی در حد کافی باشد.
 .4بین عضالت ،هماهنگی خوبی وجود داشته باشد.
 .5عناصر رباطی و کپسطولی ،طبیعی باشند و دچار سفتی يا شلی غیرطبیعی نباشند (سخنگوئی و افشارمند،
.)۱۳92
فواید وضعیت استاندارد

در وضعیت استاندارد ،ويژگیهای زير حاکم است:
 .۱انتقال وزن به طور مناسب صورت میگیرد.
 .2کار عضالنی کاهش میيابد.
 .۳فعالیتها ،راحتتر و بهتر انجام میشود.
 .4خستگی ،ديرتر ظاهر میشود.
 .5صدمات مفصلی و رباطی تا درصد زيادی کاهش میيابد و دردهای مفاصل ،از جمله ستون مهرهها
کم میشود (قاسمی.)۱۳9۰ ،
 -5-6ضرورت مطالعۀ وضعیت بدن
وضعیت نابهنجار به معنای رنج ،درد و افسردگی جسمانی دائمی و در مقابل استواری در وضعیت بدنی
موجب توانايی ،قدرتمندی و سالمتی فرد است .تحقیقات بیانکنندۀ اين است که اکثر افراد وضعیت بدنی
طبیعی ندارند .اين حجم باالی ناهنجاری که در اثر محرکهای محیطی ايجاد شده است اکثراً از نوع
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برگشتپذير و يا اصالحپذير است .در نتیجه ،ضرورت توجه هر چه بیشتر به اين علم را نشان میدهد.
به طور خالصه وضعیت بدنی نابهنجار دو نوع اثر سوء در بدن ايجاد میکند:
 .۱اختالالت ساختمانی
 .2اختالالت کارکردی
در اختالالت ساختمانی ،ساختار اسکلت وضعیت طبیعی خود را از دست میدهد .اين نوع تغییرات
با حرکات اصالحی قابل درمان نیست و اجرای تمرينهای ورزشی برای اين افراد چندان سودمند نخواهد
بود؛ اما اختالالت کارکردی ،اختالالتی است که فقط روی بافتهای نرم مثل عضالت و رباطها اثر
میگذارد .اين نوع تغییرات در برابر تمرينهای اصالحی واکنش نشان میدهند (فراهانی.)۱۳9۱ ،
 -6-6ناهنجاریهای اندام

فوقانی۱

ستون فقرات محور مرکزی تنه را تشکیل میدهد و از قاعدۀ جمجمه شروع شده و در تمامی طول گردن
و تنه امتداد میيابد .اين ستون از به هم پیوستن تعدادی استخوان به نام مهره تشکیل شده که روی هم
قرار گرفتهاند و به وسیله رباطها و ديسکها به هم متصل شدهاند .ستون فقرات در شخص بالغ  ۳۳مهره
دارد که  24تای آنها متحرک و  9تای ديگر غیرمتحرکند که دو استخوالن خاجی و دنبالچه را میسازند.
 ۷مهره مربوط به ناحیۀ گردنی ۱2 ،مهره مربوط به ناحیۀ سینهای يا پشتی 5 ،مهره مربوط به ناحیۀ کمری،
 5مهره مربوط به ناحیۀ خاجی و  4مهره مربوط به ناحیۀ دنبالچهای میباشند .مهرههای ناحیه خاجی و
دنبالچه در زمان بلوغ به هم جوش خورده و استخوان ساکروم و دنبالچه را پديد میآورند (دانشمندی،
علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
اگر به ستون مهرهها در يک فرد سالم و بالغ از نیمرخ نگاه کنیم در تمام طول خود به ترتیب؛ چهار
قوس گردنی ،سینهای ،کمری و خاجی (لگن) دارد (شکل  .)2-۶اين انحناها سبب افزايش مقاومت ستون
فقرات در برابر نیروهای عمودی و از جمله وزن بدن میشوند و به توزيع بهتر نیروهای وارد بر آن کمک
میکنند .اگر شدت اين قوسها از حالت عادی و طبیعی بیشتر شود ،فرد را با عوارض و مشکالتی مواجه
میسازند (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛ فراهانی .)۱۳9۱ ،در ادامه به بررسی تعدادی از
۱ناهنجاریهای اندام فوقانی خیلی زياد هستند از جمله؛ کج گردنی ،شانه نابرابر ،اسکولیوز ،انحراف جانبی لگن ،سر به
جلو ،کیفوز ،لوردوز کمری و پشت صاف ،که بررسی همۀ آنها از حوصله اين کتاب خارج است ،بنابراين فقط چند مورد
بررسی شده است.
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ناهنجاریهای ستون فقرات و نحوۀ اصالح آنها میپردازيم.

انحنای گردن

انحنای سینه

انحنای کمر
انحنای لگن
شکل  :2-6انحناهای طبیعی ستون فقرات از نمای جانبی

اسکولیوز( 1کج پشتی)

انحراف جانبی ستون مهرهها را اسکولیوز گويند (شکل  .)۳-۶در اين ناهنجاری ابتدا ستون فقرات به
شکل کمان باز تغییر شکل میدهد و در صورتی که اقدامات پیشگیریکنندۀ ارتوپدی انجام نگیرد ،ستون
فقرات برای ايجاد تعادل کمکم به شکل  Sالتین درخواهد آمد (فراهانی.)۱۳9۱ ،

شکل  :3-6انحراف ستون فقرات به طرفین (اسکولیوز)
1 Scoliosis

فصل ششم :وضعیت بدنی مطلوب...
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ستون فقرات اکثر افراد تا حدودی انحراف دارد .در نوع پیشرفتۀ اين ناراحتی تغییراتی در ساير اعضای
بدن از جمله شانه و لگن و طرز راه رفتن ايجاد میشود و چنانچه از پشت به تیرۀ مهرهها نگاه کنیم
انحراف مهرهها به جانب به خوبی قابل رؤيت است (فراهانی.)۱۳9۱ ،

شکل  :4-6آزمون آدامز برای تشخیص اسکلولیوز

برای شناخت دقیقتر اين ناهنجاری از خط شاقولی استفاده میشود ،خط شاقولی در وضعیت طبیعی بايد
از بین دو کفل بگذرد .در برخی موارد که دو انحنا در باال و پايین ستون فقرات وجود دارد که همديگر
را خنثی میکنند ،اسکولیوز را به وسیلۀ خط شاقولی نمیتوان تشخیص داد .در روش ديگر وقتی فرد از
ناحیۀ کمر به جلو خم میشود در کتفها وضعیت ناهنجاری ديده میشود (شکل  ،4-۶آزمون آدامز)
(فراهانی.)۱۳9۱ ،
عوامل ایجاد ناهنجاری

کوتاه بودن طول يکی از پاها در اثر عوامل مختلف ،عادت در حمل وسايل توسط يک دست در مدت
طوالنی و بد قرار گرفتن وضعیت بدن از عوامل ايجاد اين ناهنجاری است (فراهانی.)۱۳9۱ ،
عوارض ناهنجاری

اين ناهنجاری با عوارضی مانند؛ درد ،اختالل در عملکرد دستگاه قلبی -تنفسی ،اختالالت عصبی ،اختالل
در راه رفتن و کاهش تحرک ستون فقرات همراه است (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
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حرکات اصالحی

در طرح و انتخاب تمرينهای مناسب برای پشت کج ،شناخت میزان ناهنجاری و دقت در موقعیت محل
آسیب از اهمیت خاصی برخوردار است.
الف) تمرینهای کششی

 -۱با بازوهای کامالً کشیده از میلۀ بارفیکس يا دارحلقه آويزان شويد.
 -2در وضعیت دو زانو نسشته و با خم کردن تنه بر روی رانها ،دست را بر روی زمین بگذاريد و به
طرف جلو بکشید (حرکت کشش گربه) (فراهانی۱۳9۱ ،؛ دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
ب) تمرینهای تقویتی

 -۱بر روی زمین به حالت دمر دراز بکشید .بکوشید سر و تنه را در جهت مخالف انحنا حرکت دهید و
به پاهای همان طرف نزديک کنید.
 -2در حالیکه ايستادهايد يک وزنه نسبتاً سبک به دست راست گرفته و تنه را صاف نگه داريد يا حتی به
سمت مخالف خم کنید (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛ فراهانی.)۱۳9۱ ،
کیفوز( 1پشت گرد)

چنانچه قوس ناحیۀ پشت بیش از حد طبیعی باشد ناهنجاری تحت عنوان پشت گرد يا کیفوز میگويند
(شکل ( )5-۶دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو .)۱۳85 ،اين عارضه بر اساس شدت قوس ،برگشتپذيری
يا متحرک و ثابت بودن به انواع مختلفی تقسیم میشود (فراهانی.)۱۳9۱ ،

شکل  :5-6کیفوز از نمای جانبی
1 Kyphosis

فصل ششم :وضعیت بدنی مطلوب...
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نوع شديد اين بیماری قوز نام دارد که از روی لباس قابل مشاهده است .در اين ناهنجاری بخش کوچکی
از ستون مهرهها (در حد فاصل دو تا سه مهره) به صورت زاويهدار بیرون میزند .در نوع خفیفتر اين
ناهنجاری انحنا جزئیتر است و در سطح کل مهرههای پشطتی وجود دارد .اين ناراحتی که به گوژپشطتی
برگشتپذير معروف است ،عمدتاً بايد با وسايل ارزشیابی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد (مثل کايفومتر،
خطکش منعطف و پرتونگاری) .کوفتگی و احساس درد در قسمت قفسۀ سینه به ويژه هنگام تالش و
فعالیتهای جسمانی نیز از عاليم اين ناهنجاری است (فراهانی.)۱۳9۱ ،
عوامل ایجاد ناهنجاری

با توجه به نوع ناهنجاری عوامل آن نیز متفاوت است .معموالً گوژپشتی برگشتپذير بر اثر رعايتنکردن
بهداشت حرکتی ،بدنشسطتن ،موقعیت شغلی نامناسب و استفاده از وسايلی مانند میز و صندلی نامناسب
در بلندمدت ايجاد میشود .عوامل ديگری مثل ضعف عضالت را نیز میتوان علت اين عارضه دانست
(فراهانی.)۱۳9۱ ،
عوارض ناهنجاری

اين ناهنجاری ممکن است از دو لحاظ اثر نامطلوب داشته باشد:
الف) شکل ظاهری :در اثر افزايش قوس ناحیۀ پشت ،شانهها و پشت به عقب میروند و گردن و سر
جلو میآيند .شکم تا حدودی میافتد و در نتیجه نمای کلی بدن از حالت طبیعی خارج میشود (فراهانی،
.)۱۳9۱
ب) عوارض فیزيولوژيک :قوس ناحیۀ پشتی به کمک انحنای دندهها و جناغ سینه ،قفسه و حفرۀ استخوانی
را به وجود میآورد که امکان فعالیت قلب و دم و بازدم را تسهیل میکند .به هم خوردن اين تعادل باعث
محدوديت در اين قفسه میشود و در نتیجه امکان فعالیت طبیعی اين اندامها با مشکل مواجه میشود.
محدوديت قفسۀ سینه کاهش ظرفیت قلب و گردش خون را به دنبال دارد که اين خود آستانۀ خستگی
فرد را پايین میآورد (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
حرکات اصالحی
الف) تمرینهای کششی

 -۱طاقباز دراز کشیده و دستها را باالی سر ببريد .از يک نفر بخواهید تا باالی سر شما قرار گیرد و با
فشار ،آرنجهای شما را به زمین نزديک کند.
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 -2دو نفر پشت به يکديگر قرار میگیرند و دستهای يکديگر را در حالی که به باالی سر کشیده شده
است میگیرند .شروع حرکت به اين ترتیب است که يک نفر با خم کردن تنۀ خود نفر ديگر را به پشت
خود میکشد ،سپس به حالت استراحت برمیگردد و فرد ديگر همین حرکت را تکرار میکند (شکل -۶
 .)۶بهتر است اين تمرين ابتدا نشسته و سپس ايستطاده انجام شود (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛
فراهانی.)۱۳9۱ ،

شکل  :6-6تمرین دو نفره برای اصالح کیفوز

ب) تمرینهای تقویتی

 -۱بايستید و دستها را پشت بدن برده و به يکديگر قالب کنید .بکوشید آرنجها را به پايین و عقب
فشار دهید و آنها را به يکديگر نزديک کرده و سر را باال نگه داريد (قوس کمر نبايد افزايش يابد).
 -2روی شکم دراز بکشید و در حالی که پاها کامالً کشیده است دستها را به سمت جلو و باالی سر
نگه داريد .دستها و سینه را به آرامی از روی زمین بلند کنید و دوباره به آرامی به حالت اول برگرديد.
سعی شود در اجرای اين حرکت پاها روی زمین ثابت باشد (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛
فراهانی.)۱۳9۱ ،
لوردوز ۱کمری (گود پشتی)

مهرههای ستون فقرات در ناحیۀ کمری هرچه به انتهای ستون فقرات نزديکتر میشوند خشنتر و درشتتر
میشوند .قوس اين ناحیه تقريباً از مهرۀ آخر پشتی شروع میشود و به سمت جلو میآيد (فراهانی،
 .)۱۳9۱میزان طبیعی قوس کمر  ۳۰درجه است که آن را زاويه کمری -خاجی (زاويه بین خط افق و
مهرۀ پنجم کمری) میگويند (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو .)۱۳85 ،افزايش اين قوس از محدودۀ ذکر
1 Lordosis
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شده را گودپشتی يا لوردوز کمری مینامند (شکل .)۷-۶
عالئم ناهنجاری

برآمدگی شکم ،فرورفتگی شديد قوس کمری در هنگام ايستادن ،درد در ناحیه پايین کمر (دانشمندی،
علیزاده و قراخانلو ،)۱۳85 ،چرخش باسن به سمت عقب و باال از عاليم اين ناهنجاری استخوانی است.
تمام عاليم فوق بستگی به شدت اين ناراحتی دارد .افتادگی شکم را در اين بخش بايد از افزايش چربی
زير پوستی در ناحیۀ شکم تمیز داد (فراهانی.)۱۳9۱ ،

شکل  :7-6قوس طبیعی و لوردوز ناحیه کمر

عوامل ایجاد ناهنجاری

ضعف عضالت شکمی (راست شکمی ،مايل خارجی و داخلی) ،سنگین شدن حفرۀ شکمی در اثر چاقی
بیش از حد و يا بارداری در خانمها ،دررفتگی مادرزادی دوطرفۀ مفصل ران ،کوتاه بودن تاندون آشیل از
عوامل اين ناهنجاری هستند .عواملی مانند نشستن نادرست ،استفاده از صندلیهای غیراستاندارد و تقلید
الگوهای حرکتی غلط در بلند مدت نیز میتوانند در ايجاد و يا تشديد اين عارضه مؤثر باشند (فراهانی،
.)۱۳9۱
عوارض ناهنجاری

با افزايش تحدب ستون فقرات به سمت جلو مهرههای کمری نیز به سمت جلو رانده میشود .در نتیجۀ
اين تغییر وضعیت فاصلۀ بین دو مهره در ناحیۀ قدامی نسبت به وضعیت طبیعی افزايش و از ناحیۀ خلفی
اين فاصله کاهش میيابد .در موارد پیشرفته حتی ممکن است اين عارضه باعث لهشدگی قسمت خلفی
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ديسک کمری و اتصال مهرهها با يکديگر شود که به ايجاد درد در ناحیۀ کمر منجر خواهد شد (فراهانی،
.)۱۳9۱
حرکات اصالحی

الف) تمرينهای کششی:
 -۱روی شکم دراز بکشید و در حالی که پاها کامالً کشیده است دستها را به سمت جلو و باالی سر
نگه داريد .دستها و سینه را به آرامی از روی زمین بلند کنید و دوباره به آرامی به حالت اول برگرديد.
سعی شود در اجرای اين حرکت پاها روی زمین ثابت باشد (شکل .)8-۶
 -2از ناحیه کمر به جلو خم شويد و مچ پا يا زمین را لمس کنید (فراهانی۱۳9۱ ،؛ دانشمندی ،علیزاده و
قراخانلو.)۱۳85 ،

شکل  :8-6نمونهای از تمرینات برای لوردوز کمری

ب) تمرينهای تقويتی
 -۱روی باسن بنشینید ،پاهای خود را به سمت جلو بکشید و همانند حرکت قیچی به باال و پايین ببريد.
در اجرای اين حرکت میتوان دستها را از شست روی زمین گذاشت و يا اينکه دستها را باال نگه
داشت.
 -2به پشت روی زمین دراز کشیده و در حالی که زانوها خم و کف پاها بر روی زمین است ،حرکت
دراز و نشست انجام دهید (فراهانی۱۳9۱ ،؛ دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
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 -7-6ناهنجاریهای اندام
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تحتانی1

اندام تحتانی عالوه بر آن که پايه و سطح اتکای آدمی است ،عامل جابهجايی او نیز هست؛ بنابراين
ناهنجاریهای اين بخش عالوه بر تغییرات وضعیت ايستاده ،جابهجايی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
عالوه بر تأثیری که از وضعیت ساير اندام میپذيرد هر گونه انحراف و تغییر حالت طبیعی را به مراکز
فوقانی بويژه ستون فقرات منتقل ساخته و موجب بروز انحرافات ديگری در آنها میشود ،همچنین عدم
پیشگیری و اصالح ناهنجاریهای اين بخش به بروز اختالالت ثانويه در ساير بخشهای اندام تحتانی
منجر میشود (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو .)۱۳85 ،در ادامه تعدای از ناهنجاریهای شايع اندام تحتانی
شرح داده میشود:
پای پرانتزی

2

تغییر وضعیت زانوها را از حالت طبیعی به سمت خارج پای پرانتزی میگويند که در آن زانوها از يکديگر
فاصله میگیرند و فرد مبتال بر روی لبۀ خارجی پا و به صورت اردکی راه میرود .در وضعیت طبیعی،
زمانی که شخص با پای جفت میايستد ،قوزک داخلی هر دو پا و سطح داخلی زانوها با يکديگر تماس
دارند (شکل  9 -۶الف) .در پای پرانتزی زمانی که قوزک پاها با هم تماس دارند ،زانوها از يکديگر
فاصله میگیرند (شکل  9-۶ب) (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛ فراهانی.)۱۳9۱ ،

شکل  :9-6پای طبیعی (الف) و عارضۀ زانوی پرانتزی (ب)
۱ناهنجاریهای اندام تحتانی خیلی زياد هستند از جمله؛ زانوی پرانتزی ،زانوی ضربدری ،کف پای صاف ،انگشت شست
کج ،کف پای گود و انگشت چکشی ،که بررسی همۀ آنها از حوصلۀ اين کتاب خارج است ،بنابراين فقط چند مورد بررسی
شده است.
2 Genu Varum
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عالئم ناهنجاری

پای پرانتزی تغییراتی در ريتم راه رفتن ،خصوصاً در تند راه رفتن و دويدن ،ايجاد میکند به طوری که به
نظر میرسد که اين افراد با پای باز حرکت میکنند و چنانچه به اثر پای آنها روی زمین توجه کنیم،
معلوم میشود که پنجهها به سمت داخل انحراف دارند .در پای پرانتزی زانوها به سمت داخل چرخش
میکنند و استخوان کشکک به طرف داخل متمايل میشود (فراهانی.)۱۳9۱ ،
عوامل ایجاد ناهنجاری

وراثت ،راه افتادن زودرس کودک و استفادۀ مداوم از پوشاکهای حجیم در دوران نوزادی ،آسیبهای
صفحات رشد زانو ،ضايعاتی که در رباطهای مفصلی ايجاد میشود ،همچنین عواملی مثل عفونت در
زانو ،تغییر شکل ناشی از عدم تعادل قدرت عضالنی در گروه عضالت موافق و مخالف دربرگیرندۀ
مفصل در ايجاد و تشديد پای پرانتزی مؤثر هستند (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛ فراهانی،
.)۱۳9۱
عوارض ناهنجاری

اين ناهنجاری باعث میشود که فشار وارد بر زانو به صورت برابر و طبیعی در سطح مفصلی اعمال نشود
و قسمت عمدۀ فشار به بخش داخلی زانوها وارد شود و اين بخش را در مقابل ضربههای سنگین و
لهشدن ديسکها آسیبپذيرتر کند .همچنین موجب کوتاهی قد ،درد و احساس خستگی زودرس ،آرتروز
زودرس و کاهش استقامت پا در مقابل فشارهای مکانیکی میشود (فراهانی.)۱۳9۱ ،
حرکات اصالحی

الف) تمرينهای کششی:
 -۱در وضعیت ايستاده در کنار چوب موازنه يا میز از پهلو قرار گرفته و به ترتیب يک پا را به طور
مستقیم باالی آن بگذاريد ،سپس پای اتکاء را دورتر و سپس تنه را به طرف پائی که روی میز قرار دارد،
خم کنید.
 -2در وضعیت نسشته با گرفتن مچ پا آن را به حالت چرخش به خارج ببريد (دانشمندی ،علیزاده و
قراخانلو.)۱۳85 ،
ب) تمرينهای تقويتی:
 -۱به يک پهلو بخوابید ،پا را در وضعیت کشیده قرار دهید ،يک پا را تا حد امکان باال ببريد ،سپس به
جای اول برگردانید و حرکت را چندين بار تکرار کنید.
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 -2در وضعیت ايستاده پاها را به ترتیب از يکديگر دور کنید .دست موافق پای دورشونده با جلوگیری
از دور شدن پا ،اعمال مقاومت میکند (فراهانی۱۳9۱ ،؛ دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
زانوی ضربدری

1

تغییر وضعیت زانوها را از حالت طبیعی به سمت داخل والگوم زانو ،زانوی چسبیده يا ضربدری میگويند.
اين ناهنجاری برعکس پای پرانتزی است و در بررسی استخوانبندی ،هنگامی که فرد میايستد ،زانوها با
يکديگر تماس دارند و قوزک پاها با هم فاصله دارند به نحوی که نزديک کردن و تماس قوزک داخلی
پا با يکديگر و يا تماس سطح داخلی ساقها امکانپذير نیست (شکل ( )۱۰-۶فراهانی.)۱۳9۱ ،
عالئم ناهنجاری

يکی از عالئم اين عارضه آن است که فاصلۀ عرضی پاها از يکديگر در هنگام راه رفتن و ايستادن بیشتر
میشود .فرد مبتال به تدريج روی لبۀ داخلی پا فشار بیشتری وارد میکند و چنانچه کفش اين افراد مورد
بررسی قرار گیرد سايیدگی بیشتر در بخش داخلی کفۀ کفش است .عالوه بر اين ،ناهنجاری پای چسبیده
فرد را متمايل به نشستن قورباغهای میکند .همچنین ،هنگام راه رفتن رانوها به يکديگر سائیده میشوند
(دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛ فراهانی.)۱۳9۱ ،

(الف)

(ب)

شکل  :6-10پای طبیعی (الف) و عارضۀ زانوی ضربدری (ب)

عوامل ایجاد ناهنجاری

وراثت ،راه افتادن زودرس کودک ،بیماریهايی مانند؛ نرمی استخوان و آرتروز ،عادتهای غلط در نشستن
1 Genu Valgum
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در هنگام نوشتن يا تماشای تلويزيون ،کشیدگی عضالت و تاندونهای داخلی ران و مفصل زانو و
همچنین پارگی کپسول و رباط داخلی زانو و کوتاهی کپسول و رباط خارجی زانو از علل اولیۀ اين
عارضه است .طبعاً افرادی که عالوه بر مشکالت فوق ،اضافه وزن هم داشته باشند ،آسیبپذيرترند
(دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو۱۳85 ،؛ فراهانی.)۱۳9۱ ،
عوارض ناهنجاری

اين ناهنجاری عوارضی مانند؛ کوتاهی تاندون آشیل ،خستگی زودرس به هنگام راه رفتن و دويدن ،درد
پشت ساق و جلو ران ،کوتاهی قد ،آرتروز زودرس ،افزايش وزن و ايجاد ناهنجاری در پا و مچ پا (کف
پای صاف و چرخش خارجی استخوان پاشنه) را به همراه دارد (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
حرکات اصالحی

الف) تمرينهای کششی:
 -۱در وضعیت نشسته با پاهای کامالً باز و دور از هم ،يکی از پاها را از زمین اندکی بلند کرده و به
داخل چرخانده و سپس آن را از خط وسط عبور داده و سعی کنید آن را به پای ديگر نزديک نمائید.
 -2در وضعیت نشسطته به حالت چهار زانو با کمک دستها ،يک ران را باال آورده و زانو را به سینه
نزديک کنید و تنه حالت قائم داشته باشد (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
ب) تمرينهای تقويتی:
 -۱در حالت نشسته با پاهای کشیده و کامالً باز ،همراه با يک چرخش داخلی ،عضالت چهار سر را به
روش ايزومتريکی (همطول) منقبض نمائید .فشار فضای رکبی ناحیه پشت زانو به زمین راهنمای خوبی
برای اين حرکت است.
 -2در حالت نشسته با پاهای کامالً باز و دور از همديگر همراه با اعمال مقاومت ،دستها را در ناحیه
جانب داخلی گذاشته و سعی در نزديک شدن رانها کنید .اين عمل میتواند همراه با چرخش خارجی
ران صورت گیرد (دانشمندی ،علیزاده و قراخانلو.)۱۳85 ،
خودآزمایی
 -۱وضعیت بدنی را تعريف کنید.
 -2انواع وضعیت بدنی را نام برده و هريک را شرح دهید.
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 -۳برای اين که وضعیت استانداردی داشته باشیم ،بدنمان بايد چه خصوصیاتی را دارا باشد؟
 -4فوايد وضعیت استاندارد را بیان کنید.
 -5وضعیت بدنی نابهنجار چه اثرات سوئی در بدن ايجاد میکند؟
 -۶ستون فقرات دارای چند مهره و چند قوس است؟ شرح دهید.
 -۷اسکولیوز را تعريف کرده و عوامل ايجاد ناهنجاری را بیان کنید.
 -8عوارض ناهنجاری کیفوز (پشت گرد) را بیان کنید.
 -9لوردوز کمری را تعريف کرده و عوامل ايجاد ناهنجاری را نام ببريد.
 -۱۰پای پرانتزی را تعريف کرده و عوارض ناهنجاری را بیان کنید.
 -۱۱پای ضربدری را تعريف کرده و عالئم ناهنجاری را شرح دهید.
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 -7فصل هفتم :روشهای صحیح انجام حرکات در فعالیتهای روزمرۀ زندگی
هدفهای رفتاری
پس از مطالعۀ اين فصل انتظار میرود:
 -۱اهمیت وضعیت صحیح قرارگیری بدن را بیان کنید.
 -2چگونگی ايستادن و راه رفتن صحیح را توضیح دهید.
 -۳نحوۀ نشستن صحیح بر روی صندلی را توضیح دهید.
 -4وضعیت صحیح بدن هنگام رانندگی را توضیح دهید.
 -5نحوۀ صحیح خوابیدن را بیان کنید.
 -۶توضیح دهید که هنگام بلند کردن و حمل اشیاء بدن بايد در چه وضعیتی قرار بگیرد.
 -1-7مقدمه
يکی از عوامل اصلی بسیاری از بیماریها و ناهنجاریها در بدن عالوه بر اختالل مادرزادی و ژنتیکی،
فقرحرکتی و استفادۀ نادرست از عضالت در هنگام اجرای حرکات روزمره از جمله؛ ايستادن ،نشستن،
خوابیدن ،راه رفتن ،دويدن و حمل اشیاء سنگین میباشد .اين عامل مهم عالوه بر ايجاد تغییرات نامطلوب
در شکل ظاهری بدن ،افسردگی ،انزوا و ...منجر به ايجاد ناهنجاریهای عمدهای در اندامهای فوقانی و
تحتانی بدن میگردد .در اين بخش به منظور پیشگیری از ابتال به ناهنجاریهای قامتی مانند؛ سر به جلو،
پشت کج ،شانههای نامتقارن ،زانوی پرانتزی ،زانوی ضربدری و ...با نحوۀ اجرای صحیح فعالیتهای
روزانه تا حد ممکن آشنا خواهید شد.
 -2-7اهمیت وضعیت صحیح قرارگیری بدن
هنگامی که در مورد سالمتی صحبت به میان میآيد بیترديد وضعیت صحیح قرارگیری بدن شما هنگام
فعالیتهای گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سالمتی قرار خواهد گرفت ،زيرا به اندازۀ تغذيۀ
مناسب ،ورزش و عدم مصرف دخانیات در حفظ سالمتی بدن مؤثر میباشد .وضعیت صحیح قرارگیری
اندامها ،کمک میکند تا کارهايتان را با انرژی بیشتر و استرس و خستگی کمتر به انجام رسانید .هنگام
نشستن ،ايستادن و خوابیدن کمترين فشار و استرس روی عضالت بدن شما اعمال میگردد.
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وضعیت ستون فقرات در حالت استراحت و خنثی میباشد ،اعضاء حیاتی بدن ،استخوانها و مفاصل در
وضعیت صحیح خود قرار دارند و کارايی عضالت حداکثر میباشد .از اين رو آگاهی از شیوههای صحیح
نشستن ،ايستادن ،راه رفتن و خوابیدن حائز اهمیت است.
 -3-7نحوۀ صحیح ایستادن
در هنگام ايستادن صحیح سر را باال نگه داريد ،قائم و راست ،سر را به جلو و چانه را به داخل بدهید،
چانه را به عقب و يا پهلو کج نکنید ،قفسۀ سینه را جلو نگه داشته و استخوان کتف را عقب نگه داريد،
زانوها را صاف نگه داشته و پیشانی را به سمت سقف بکشید ،شکم را به داخل دهید ،باسن را به عقب
و يا جلو کج نکنید .سعی کنید به مدت زمان طوالنی در يک وضعیت قرار نگیريد اما هر گاه مجبور به
حفظ اين وضعیت هستید يک پای خود را بر روی يک جعبه يا چهار پايه باال نگه داريد و پس از مدتی
با پای ديگر جابجا نمايید .هنگام ايستادن وزن خود را روی هر دو پا توزيع کنید و به جای اعمال فشار
روی پاشنۀ پا سعی کنید وزن خود را روی انگشت شست پا اعمال کنید .بهتر است پاها را نیز به اندازۀ
عرض شانه از هم باز کنید و از کفش پاشنه کوتاه و راحت استفاده کنید.

شکل  :1-7نحوۀ ایستادن صحیح
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 -4-7نحوۀ صحیح راه رفتن
در هنگام راه رفتن صحیح ،سر را باال نگه داشته و با چشمهايتان مستقیم به جلو نگاه کنید .شانههايتان را
در يک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید .حرکت طبیعی بازوها را هنگام راه رفتن مختل نکنید (حرکت
دست و پای مخالف) .پاها را در يک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.

شکل  :2-7نحوۀ صحیح راه رفتن

 -5-7نحوۀ صحیح نشستن
در هنگام نشستن صحیح ،صاف و قائم بنشینید ،کمر راست و شانهها به عقب ،باسن شما بايد با پشت
صندلی در تماس باشد ،سه قوس طبیعی بدن بايد حین نسشتن حفظ گردند .زانوها بايد هم سطح باسن
و يا باالتر از آن قرار گیرند برای اين کار میتوانید از يک چهار پايه استفاده کنید ،پاها نبايد روی يکديگر
قرار گیرند ،سعی کنید در يک وضعیت بیش از  ۳۰دقیقه ننشینید .برخیزيد و پس از انجام دادن چند
حرکت کششی مجدداً بنشینید .هنگام برخواستن از حالت نشسته به سمت جلو صندلی حرکت کرده و
با صاف کردن پاها برخیزيد ،از خم شدن به جلو از ناحیۀ کمر بپرهیزيد ،سپس حرکت کششی انجام
دهید.
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غلط 

صحیح

قوس کمر بد

قوس کمر مناسب

شکل  :3-7وضعیت نشستن صحیح و نشستن غلط بر روی صندلی

هنگام رانندگی به نکات زير نیز توجه کنید:
 قبل از اين که روی صندلی وسايل نقلیه بنشینید آن را بر حسطب قدتان تنظیم کنید .صندلی بايد به
گونهای باشد که پاهای شما به راحتی روی زمین قرار بگیرد و فضای کافی برای جابهجايی پاها وجود
داشته باشد .اگر جای کافی برای پاها وجود ندارد صندلیتان را عقب ببريد.
 ستون فقرات شما بايد در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد و صندلی را کمی عقب يا جلو ببريد تا
قوسهای ستون فقرات به طور کامل روی صندلی قرار گیرد.
 به وضعیت سر دقت کنید .سر بايد به پشتی صندلی بچسبد در صورتی که فاصلۀ سر تا پشتی صندلی
زياد است از بالشهای کوچکی استفاده کنید تا اين فاصله پر شود.
 هنگامی که روی صندلی اتومبیل مینشینید زانوهای شما بايد با لگن هم تراز باشد.
 صندلی را به اندازۀ کافی به جلو بکشید تا مجبور نباشید برای رساندن پاها به کالچ ،گاز و ترمز
کمرتان را خم کنید.
 پشت فرمان صاف بنشینید و روی صندلی قوز نکنید .با يک دست روی فرمان خم نشويد.
 اگر گودی کمر داريد بالش کوچکی را پشتتان قرار دهید تا قوس کمرتان پر شود.
 پشتی صندلی را به اندازۀ کافی عقب ببريد ،به طوری که زاويۀ آن با نشیمنگاه صندلی تا  ۱2۰درجه
باشد.
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شکل  :4-7شیوۀ صحیح نشستن پشت فرمان

هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زير نیز توجه کنید:
در هنگام نشستن پشت کامپیوتر رانها موازی با سطح کف اتاق باشد ،آرنج بايد اندکی از  9۰درجه بازتر
باشد .مچ دستها بايد مستقیم باشد .مانیتور بايد  45الی  55سانتیمتر از پیشانی فاصله داشته باشد .رأس
مانیتور نیز با سطح چشمها در يک راستا باشد .صفحه کلید بهتر است  2سانتیمتر باالتر از ساعد قرار
گرفته و کمی نیز خم گردد (شکل .)5-۷

شکل  :5-7وضعیت نشستن صحیح پشت میز کامپیوتر
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 -6-7نحوۀ صحیح خوابیدن
سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوسهای طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند .از تشکی که فرورفتگی
داشته و به اصطالح شکم داده استفاده نکنید ،اگر ضرورت داشت زير تشک يک تخته قرار دهید ،بالش
همانطور که تکیهگاهی برای سر شما میباشد برای گردنتان نیز بايد تکیهگاه فراهم آورد .در صورتی که
به پهلو میخوابید ،اندکی زانوهايتان را خم کنید و يک بالش بین زانوهايتان قرار دهید.
هنگام خوابیدن به پشت ،يک بالش زير زانوها قرار دهید .در حالت خوابیدن بطه پهلو هیچ گاه
زانوهايتان را تا قفسۀ سینه جمع نکنید .هیچ گاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد
میآيد .هرگاه خواستید اين کار را بکنید حتماً يک بالش زير ناحیۀ میان تنه خود قرار دهید .موقع برخاستن
از روی رختخواب با کمک دستها بلند شده و ناگهان از ناحیۀ کمر خم نشويد.

شکل  :6-7وضعیت صحیح خوابیدن

 -7-7نحوۀ صحیح خم شدن ،بلند کردن و حمل اشیاء
در هنگام بلند کردن اشیاء همواره از ناحیۀ زانوها در حالی که کمر خود را صاف نگه داشتهايد خم شويد،
هیچ گاه از ناحیۀ کمر خم نشويد .پاها را اندکی از يکديگر فاصله داده تا روبروی جسم قرار گیريد،
عضالت شکم را سفت و منقبض کنید و با استفاده از عضالت پا جسطم را از زمین بلند کنید ،سپس
زانوها را به آرامی صاف کنید.
 هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزديک بدن نگه داشته و بازوها را خم نگه داريد.

فصل هفتم :روشهای صحیح انجام حرکات...
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شکل  :7-7حالت صحیح خم شدن و بلند کردن اشیاء

خودآزمایی
 -۱قرارگیری بدن در وضعیت صحیح چه اهمیتی دارد؟
 -2نحوۀ ايستادن صحیح را توضیح دهید.
 -۳در هنگام ايستادن صحیح وزن بدن بايد چگونه بر روی پاها اعمال شود؟
 -4چگونگی راه رفتن صحیح را توضیح دهید.
 -5در نشستن صحیح بر روی صندلی بدن بايد چه حالتی داشته باشد؟
 -۶در هنگام رانندگی برای اين که بدن در حالت صحیحی قرار گیرد بايد چه نکاتی را رعايت کنیم؟
 -۷موقع نشستن پشت میز کامپیوتر دستها و سر بايد در چه حالتی باشند؟
 -8هنگام خوابیدن بايد به چه مواردی توجه کنیم؟
 -9زمانی که میخواهیم خم شده و شیء سنگینی را بلند کنیم بدن بايد در چه وضعیتی قرار بگیرد؟
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 -8فصل هشتم :اصول خودآزمایی جسمی و حرکتی
هدفهای رفتاری
پس از مطالعۀ اين فصل انتظار میرود:
 -۱آمادگی جسمانی را توضیح داده و انواع آن و اجزای هر کدام را ذکر کنید.
 -2راههای توسعۀ فاکتورهای آمادگی جسمانی را شرح دهید.
 -۳چگونگی ارزيابی فاکتورهای آمادگی جسمانی را بیان نمايید.
 -4عوامل مؤثر بر فاکتورهای آمادگی جسمانی را بیان کنید.
 -1-8مقدمه
به طور حتم ،آمادگی جسمانی و زندگی سالم ،موضوعاتی هستند که بارها و بارها از طرق مختلف مطالبی
را راجع به اهمیت آنها شنیدهايم و يا خواندهايم .در واقع میلیونها تن در سراسر جهان به روشها و
شکلهای مختلف ورزش میکنند؛ با وجود اين شیوۀ زندگی بیشتر مردم به سوی بیتحرکی و کمتحرکی
پیش میرود .تمام دستاوردهای علمی نشانگر لزوم فعالیت بدنی و اثرات سکون و کمتحرکی بر جسم و
جان و زندگی مادی و معنوی انسان را تأيید میکند .برای مثال؛ در آمريکا  ۱2درصد مرگ و میر به دنبال
زندگی کمتحرک ايجاد می شود و اين مسئله زمانی ارزشمند است که عدم تحرک شايعترين عامل قابل
اصالح در نظر گرفته شود.
 -2-8تعریف آمادگی جسمانی
برای آمادگی جسمانی تعاريف متعددی ارائه شده که متداولترين آنان تحت عنوان ديرتر خسته شدن و
سريعتر به حالت اول برگشتن پس از انجام يک فعالیت ورزشی است که اين امر میتواند نه تنها در
انجام يک فعالیت ورزشی بلکه در تمام مراحل زندگی در حین انجام کارهای روزمره در زندگی مصداق
داشته باشد.
سازمان بهداشت جهانی ،آمادگی جسمانی را «توانايی اجرای کار عضالنی به صورت رضايتبخش»
تعريف میکند .دانشکدۀ طب ورزش آمريکا تعريف آمادگی جسمانی را چنین بیان میکند« :قابلیت اجرای
سطوح متوسط تا شديد فعالیت بدنی بدون خستگی بیمورد و حفظ اين قابلیت در سراسر دورۀ زندگی».
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 -3-8انواع آمادگی جسمانی
در بیشتر منابع و متون ورزشی از آمطادگی جسمانی تحت عنوان آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی و
آمادگی جسمانی مرتبط با اجرای مهارتهای حرکتی نام برده شده است که عبارتند از:
الف) آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی :۱به آن دسته از اجزای آمادگی جسمانی که مرتبط با سالمت فرد
است ،گفته میشود .اين موضوع با توسعه و نگهداری عوامل مؤثر در پیشگیری و درمان بیماریها و
تأمینکنندۀ سالمت در ارتباط است.
اجزاء آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی عبارتند از:
 -۱استقامت قلبی-

تنفسطی2

-4انعطافپذيری5

 -2قطدرت

عضطالنی۳

 -۳استقامت

عضالنی4

 -5ترکیب بدن

ب) آمادگی جسمانی مرتبط با اجرای مهارتهای حرکتی:
هماهنگی8

-۱

چابکی۶

-2

تعادل۷

-۳

-4

توان۷

-5

سرعت8

-۶ ،

عکسالعمل۱۰

عوامل هر دو آمادگی با هم ،همپوشانی دارند؛ برای مثال استقامت قلبی -تنفسی ،قدرت عضالنی،
استقامت عضالنی ،انعطافپذيری و ترکیب بدن ،برای زندگی سالم ضروری هستند؛ اما در عین حال در
عملکردهای مهارتهای حرکتی نیز مهم هستند .به هر حال میزان افزايش هر يک از اين عوامل ،با توجه
به نوع فعالیت جسمانی متفاوت است.
 -4-8فعالیت هوازی و بیهوازی
به طور کلی فعالیتهای بدنی انسان با توجه به شرايط و زمان اجرای آن به دو دسته هوازی و بیهوازی
تقسیم میگردند.
 -۱فعالیت هوازی :فعالیتهايی هستنطد که با شدت متوسط و مدت نسبتاً طوالنی ،عضالت بزرگ را
فعال میکنند و اجرای آنها به حضور و مصطرف اکسیژن توسط عضالت بدن وابستطه است .مثطل دوی
1Health-Related-Physical Fitness , 2Cardio Vascular Endurance, 3Muscle Strength, 4Muscle Endurance, 5 Flexibility,
6
Agility, 7 Balance, 8 Coordination, 9 Power, 10 Speed, 11 Reaction
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 5۰۰۰متر و فعالیتهايی که بیشتر از سه دقیقه زمان نیاز دارد.
 -2فعالیتهای بیهوازی :فعالیتهايی هستند که اجرای آنها به حضور و مصرف اکسیژن وابسته نیست.
مثل وزنهبرداری ،دوی  ۱۰۰متر و فعالیتهايی که اجرای آنها کمتر از سه دقیقه به زمان نیاز دارد.
 -5-8استقامت قلبی -تنفسی
توجه به بیماریهای قلبی -تنفسی به عنوان علت اصلی مرگ و میر از يک سو و نقش ورزش در
پیشگیری يا به عنوان برنامههای توانبخشی در مورد اين بیماریها ،از سوی ديگر ،شايد سادهترين راه
برای بحث دربارۀ آمادگی قلبی و تنفسی باشد .توجه به سطح باالی آمادگی قلبی -تنفسی در همۀ عمر،
با اين هدف که زندگیتان را لذتبخشتر کند ،مهم است؛ بنابراين در هر بحثی دربارۀ تندرستی ،سزاوار
است که اين موضوع نیز منظور شود .استقامت قلبی -تنفسی ،توانايی بدن برای مقاومت در برابر خستگی
در ورزشهای طوالنی مدت و همچنین بازگشت سريعتر بدن به حالت اولیه بعد از تمرين يا مسابقه
است.
استقامت قلبی -تنفسی که آمادگی قلبی -عروقی يا آمادگی هوازی نیز نامیده میشود ،معیار خوبی برای
تشخیص کارکرد قلب است ،به همین علت است که سطح بااليی از استقامت قلبی -تنفسی در بیشتر
ورزشها ضروری است و ورزشکاران با توجه به نیاز رشتۀ ورزشی خود ،مدتی از تمرين را به افزايش
و يا حفظ اين قابلیت میپردازند؛ بنابراين يک اصل مهم در استقامت قلبی -تنفسی ،اين است که هر کس
بتواند اکسیژن مصرفی بیشتری مصرف کند ،بدن او کارآيی بدنی باالتری دارد و در برابر خستگی نیز
مقاومتر است .به همین خاطر است که در فعالیتهای بدنی و ورزشی بحث حداکثر اکسیژن مصطرفی۱
به میان میآيد .حداکثطر ظرفیت مصرف اکسیژن هنگام ورزش بیشینه« ،حداکثطر اکسیژن مصرفی» نامیده
میشود .يا به عبارتی شاخصی است که به وسیله آن ظرفیت هوازی توانايی فرد را در مصرف اکسیژن در
يک فعالیت بدنی مشخص نشان میدهد.
تقویت استقامت قلبی -تنفسی

برای بهبود استقامت قلبی-تنفسی راهها و روشهای گوناگونی وجود دارد .به طور کلی اکثر فعالیتهايی
که در زمان طوالنی قابل اجرا هستند ،میتوانند در روند پیشرفت کارآيی قلبی-تنفسی مؤثر باشند .بطا
فعالیتهايی مانند؛ راهپیمايی ،دويدن ،شنا کردن ،کوهپیمايی ،دوچرخهسواری ،طناب زدن ،دوچرخۀ ثابت
(ارگومتر) ،نوارگردان (تردمیل) و  ...که بتوان در زمان طوالنی با شدت منطاسب آن را ادامطه داد ،به
1 VO2 max
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تقويت استقامت قلبی -تنفسی منجر میشود.
تعیین شدت فعالیتهای هوازی

انجام هر فعالیت هوازی که صرف ًا تداوم داشته باشد ،برای تقويت استقامت قلبی -تنفسی کافی نیست.
شدت فعالیت بايد به گونه ای باشد که سیستم قلبی ،عروقی و تنفسی را تحت فشار قرار دهد .البته اين
فشار تابع شرايط است که رعايت آن ضروری است .برای تعیین شدت تمرين ،روشهای مختلفی وجود
دارد .سادهترين و متداولترين آن اندازهگیری از طريق ضربان قلب است .متخصصان و محققان علوم
ورزشی با انجام آزمايشهای گوناگون در شرايط آزمايشگاهی ،فرمولی را استخراج نمودهاند که به وسیلۀ
آن میتوان حداکثر ضربان قلب مجاز هر فرد را در فعالیتهای ورزشی تعیین نمود .اين شاخص به ما
نشان میدهد تا چه میزان میتوانیم شدت تمرين و فعالیت خود را افزايش دهیم .اين فرمول عبارت است
از:
(حداکثر ضربان قلب = سن )22۰ -
برای مثال :چنانچه يک فرد  2۰ساله بخواهد بداند حداکثر ضربان قلب مجاز او برای فعالیت بدنی چقدر
است ،کافی است تا سن خود را از  22۰کم کند:
22۰ – 2۰ =2۰۰
حال اگر قصد انجام فعالیت هوازی را داريد که به وسیلۀ آن میخواهید استقامت قلبی -تنفسی خود
را تقويت کنید ،الزم است بدانید اين تمرين با چه شدتی بايد انجام شود .برای تأثیرپذيری فعالیتهای
هوازی بر روی عملکرد قلبی -تنفسطی بايد  ۷۰تا  85درصد ضربان قلب حداکثر ،مشخص و در مدت
زمان فعالیت به آن دست يافت.
مثال :فرض کنید يک فرد  ۳۰ساله میخواهد فعالیت هوازی انجام دهد .برای اين منظور ابتدا الزم
است حداکثر ضربان قلب مجاز خود را محاسبه کند .سپس  ۷5تا  85درصد ضربان قلب بیشطینه را
بدست آورد.
حداکثر ضربان قلب بیشینه:

22۰ - ۳۰=۱9۰

 ۷۰درصد ضربان قلب بیشینه:

۱9۰ × %۷۰ =۱۳۳

 85درصد ضربان قلب بیشینه:

۱9۰ × %85 =۱۶2
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به عبارت ديگر آستانۀ فعالیت بدنی برای بهبود و تقويت استقامت قلبی -تنفسی برای يک فرد  ۳۰ساله،
حداقل  ۱۳۳و حداکثر  ۱۶2ضربه در دقیقه برای ضربان قلب است.
مدت فعالیت هوازی

البته مدت زمان الزم برای يک جلسه تمرين بستگی به شدت تمرين دارد .هر قدر میزان شدت تمرين
باالتر باشد ،مسلماً زمان انجام آن کمتر خواهد بود و برعکس؛ بنابراين بین شدت و مدت تمرين در يک
جلسه ،رابطۀ معکوس وجود دارد .به طور کلی مدت زمان فعالیت فرد با توجه به هدف و شدت تمرين
بین  ۱5تا  ۶۰دقیقه در نوسان است.
تکرار فعالیت هوازی

ال با توجه به
چنانچه بخواهید يک برنامۀ تمرين هوازی تنظیم و اجرا نمايید ،بايد نسبطت به آن چه که قب ً
شدت و مدت ارائه شد ،حداقل  ۳تا  4جلسه در هفته تکرار فعالیت داشته باشید .چند توصیه برای اجرای
مطلوب فعالیتهای هوازی -۱ :برای اجرای هر چه بهتر فعالیتهای هوازی ،فرد بايد از میزان سالمتی
خود به طور کامل آگاه باشد -2 .انجام فعالیتهای هوازی نیاز به برنامهريزی مناسب دارد .برای اين
منظور با يک مربی اهل فن مشورت شود -۳.نیاز است قبل از شروع فعالیت هوازی ،بدن از آمادگی اولیه
برخوردار باشد (اجرای فعالیت زير حد آستانۀ توصیهشده تا رسیدن به آمادگی).
ارزیابی استقامت قلبی -تنفسی

آزمون  ۱2دقیقه دويدن :اين آزمون به تسطت کوپر معروف است .آزمونی است که در آن آزمودنیها به
مدت  ۱2دقیقه فعالیت میکنند و در انتهای اين زمان ،مسافت طی شده اندازهگیری میشود .اين آزمون
نورم ويژهای دارد که بر اساس آن وضعیت متفاوت قلبی -عروقی مشخص میشود (جدولهای  ۱-8و
.)2-8
جدول  :1-8نورم آزمون  12دقیقهای کوپر برای مردان
سن

باالتر از ۶۰سال

 5۰تا 59

 4۰تا 49

 ۳۰تا ۳9

 2۰تا 29

 ۱۶تا ۱9

۱4۰۰متر

۱۶5۰متر

۱84۰متر

۱9۰۰متر

۱9۶۰متر

2۱۰۰متر

خیلی ضعیف

۱4۰۰-۱۶5۰

۱8۶۰-۱۶5۰

2۰۰۰-۱84۰

2۱۰۰-۱9۰۰

2۱۰۰-۱9۶۰

2۱۰۰-22۰۰

ضعیف

۱9۰۰-۱۶5۰

2۱۰۰-۱8۶۰

224۰-2۰۰۰

2۳4۰-2۱۰۰

24۰۰-2۱۰۰

2۷5۰-25۰۰

متوسط

امتیاز
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2۱4۰-۱9۰۰

2۳2۰-2۱۰۰

2۶5۰-24۶۰

2۷۰۰-25۰۰

28۳۰-2۶۰۰

295۰-2۷5۰

خوب

25۰۰-2۱4۰

254۰-2۳2۰

2۶5۰-24۶۰

2۷۰۰-25۰۰

28۳۰-2۶۰۰

295۰-2۷5۰

عالی

باالتر از  25۰۰باالتر از  254۰باالتر از  2۶5۰باالتر از  2۷۰۰باالتر از  28۳۰باالتر از 295۰

بسیار عالی

جدول  :2-8نورم آزمون  12دقیقهای کوپر برای زنان
سن

باالتر از ۶۰سال

 5۰تا 59

 4۰تا 49

 ۳۰تا ۳9

 2۰تا 29

 ۱۶تا ۱9

 ۱25۰متر

 ۱۳5۰متر

 ۱4۱۰متر

 ۱5۱۰متر

 ۱55۰متر

 ۱۶۰۰متر

خیلی ضعیف

۱4۰۰-۱25۰

۱5۰۰-۱۳5۰

۱58۰-۱4۱۰

۱۷۰۰-۱5۱۰

۱۷8۰-۱55۰

۱9۰۰-۱۶۰۰

ضعیف

۱۶۰۰-۱4۰۰

۱۷۰۰-۱5۰۰

۱8۰۰-۱58۰

۱9۰۰-۱۷۰۰

۱95۰-۱۷8۰

2۳۰۰-2۰۷۰

متوسط

۱۶5۰-۱45۰

۱9۰۰-۱۷۰۰

2۰۰۰-۱8۰۰

2۰۷5-۱9۰۰

2۱5۰-۱95۰

2۳۰۰-2۰۷۰

خوب

۱۷5۰-۱۶۰۰

2۱۰۰-۱9۰۰

2۱۷۰-2۰۰۰

225۰-2۰۷5

2۳5۰-2۱5۰

245۰-2۳۰۰

عالی

باالتر از ۱۷5۰

باالتر از 2۱۰۰

باالتر از2۱۷۰

باالتر از 225۰

باالتر از  2۳5۰باالتر از245۰

امتیاز

بسیار عالی

 -6-8قدرت عضالنی و استقامت عضالنی
بسیاری از مشکالت جسمانی و حتی روانی در انسان به عدم آمادگی عضالنی بر میگردد .کاهش قدرت
و استقامت عضالنی و بیتعادلی در گروههای عضالنی از جمله عواملی هستند که در بروز مشکالت
جسمانی نقش دارند .بسیاری از دردهای جسمانی ،مشکالت مرتبط با ناهنجاریهای قامتی ،عملکرد
خوب و مناسب بدن در کارهای روزانه ،کاهش آسیب ديدگی در رشتههای مختلف نیازمند تقويت
عضالنی بدن است .از آنجا که قدرت و استقامت عضالنی هر دو از يک جنس هستند و تنها در اجرا و
عملکرد با هم تفاوت دارند .اين دو بحث در اين فصل با هم آورده شده است.
قدرت عضطالنی ،توانايی يا ظرفیت يک عضله يا گروه عضطالنی ،برای اعمال حداکثر نیرو علیه يک
مقاومت است ،بنابراين افزايش قدرت عضالنی ،يکی از عوامل ضروری آمادگی برای کسانی است که در
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يک برنامۀ فعالیت جسمانی شرکت میکنند .حفظ سطح قدرت در عضله يا گروه عضالنی ،برای زندگی
طبیعی و سالم ،حائز اهمیت است .ضعف عضالنی يا عدم توازن گروههای عضالنی ،میتواند باعث
حرکت يا جابجايی غیرطبیعی در بخشهای مختلف بدن شود و عملکرد طبیعی آن را معیوب کند؛
همچنین میتواند سبب ناهنجاری اندامها شود.
استقامت عضالنی ،توانايی يک عضله يا گروهی از عضالت برای تکرار يک سری حرکات مشابه و
يکنواخت و يا نگهداری يک انقباض به صورت ساکن در يک مدت طوالنی است .مالحظه میشود که
قدرت و استقامت عضالنی دارای وجوه مشترک بسیاری بوده و تنها تفاوتشان در تعداد تکرارها و يا
زمان انجام تمرين است .فرض کنید حرکت جلو بازو با دمبل در حال انجام است ،اگر مقدار وزنه انتخاب
شده زياد باشد به گونهای که فرد تنها قادر به اجرای  8تا  ۱2تکرار با اين وزنه باشد ،اين يک کار قدرتی
است .اگر تعداد تکرار  2۰تا  25و يا باالتر باشد آن را استقامت عضالنی مینامند.
استقامت عضالنی بستگی زيادی به توانايی قلب و گردش خون ،متابولیسم پايه ،توانايی ششها،
هماهنگی عصبی -عضالنی و انگیزۀ فرد دارد .تفاوت اين عامل با قدرت آن است که استقامت عضالنی،
توانايی انقباض عضالنی را در يک زمان نسبتاً طوالنی نشان میدهد.
مفاهیم عمومی در زمینۀ قدرت و استقامت عضالنی

يک تکرار بیشینه :حداکثر وزنهای را که يک عضله يا گروه عضالنی ،فقط برای يک بار میتواند بلند کند،
«يک تکرار بیشینه» برای آن عضطله يا گروه عضالنی مینامند.
برای مثال وقتی حداکثر وزنهای که شخص میتواند با آن عمل پرس سینه را برای يک بار انجام دهد،
 ۱2۰کیلوگرم باشد ،يک تکرار بیشینه برای اين حرکت  ۱2۰کیلوگرم است.
 نوبت :تعداد معینی از تکرارهای متوالی يک حرکت را نوبت گويند.
 حجم تمرينی :مجموع وزنههای جا به جا شده طی يک جلسه ،حجم تمرين نامیده میشود.
 گروه عضالنی :مجموعهای از عضالت که مسئولیت مشابهی در يک مفصل دارند ،گروه عضالنی نام
دارند.
 انقباض پويا :هنگامی که با اعمال نیروی عضالنی ،حرکت در مفصل قابل مشاهده باشد ،به آن انقباض
پويا میگويند .در حرکت خمشدن مفصل زانو ،اين حرکت قابل مشاهده است.
 انقباض ايسطتا :زمانی است که انقباض در عضله وجود دارد ،ولی حرکتی مشاهده نمیشود؛ مانند
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وقتی که دست روی ديوار گذاشته و به آن نیرو وارد میکنیم.
انواع روشهای تمرین

برای تقويت و آمادگی عضالنی ،روشهای متفاوتی وجود دارد که به هدف و برنامۀ تمرينی بستگی دارد.
با توجه به اين که در يک جلسه تمرين عضله چگونه منقبض میشود ،روشهای تمرينی زير وجود دارد:
روش همطول يا ايستا (ايزومتريک) :اين روش فعالسازی عضله بدون تغییر طول عضله است .در اين
حالت بدون اين که در مفصل فرد مورد نظر حرکتی مشاهده شود ،نیروی انقباضی اعمال میشود .مثال؛
دمبل را در دست گرفتهايم و در يک شرايط خاص آن را ثابت نگه داشتهايم.
روش همتنش (ايزوتونیک) :نوعی تمرين مقاومتی پوياست که به وسیلۀ آن با انقباض عضله ،حرکت در
طول دامنه حرکتی مفصل انجام میگیرد .مثل حرکت جلو بازو با دمبل.
توصیههای ایمنی در تمرینات مقاومتی

 پیش از شروع تمرين با وزنه ،گرم کردن کامل بدن به خوبی انجام گیرد.
 با توجه به میزان آمادگی خود ،برنامۀ تمرين با وزنه را طراحی کنید و در اجرای برنامه و پیشرفت
خود عجله نکنید .هر چقدر پیشرفت تمرينات تدريجیتر باشد ،سازگاریها بهتر صورت میگیرد و
درصد آسیبها هم به نحو چشمگیری پايین میآيد و از همه مهمتر ،فشار بیش از حد به بدن وارد نمی
شود.
 هر حرکت در طول دامنۀ حرکتی خود به طور کامل انجام شود.
 هنگام کار با وزنه به طور معمول نفس بکشید و از حبس نفس خودداری کنید.
 حرکات را طوری طراحی کنید که عضالت فرصت استراحت داشته باشند.
ارزیابی قدرت و استقامت عضالنی

اندازهگیری قدرت عضطالت دست توسط دينامومتر ،اندازهگیری قدرت عضالت پا توسط تنسیومتر و
اندازهگیری قدرت عضالت توسط وزنههای آزاد از روشهای ارزيابی قدرت عضطالنی هستند.
آزمون درازنشست با زانوهای خمیده ،آزمون شنای سوئدی و آزمون بارفیکس اصالح شده نیز از
روشهای ارزيابی استقامت عضالنی به حساب میآيند.
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 -7-8انعطافپذیری
بهترين تعريف انعطافپذيری عبارت است از دامنۀ حرکتی ممکن پیرامون يک مفصل معین يا گروهی از
مفاصل .انعطافپذيری يکی از اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی است ،ولی بدان معنی نیسطت
که اين قابلیت در آمادگی وابستطه به اجرای مهارت اهمیتی ندارد .به طور قطع و يقین ،توانايی به حرکت
درآمدن روان و آسان در سرتاسر دامنۀ حرکت برای يک زندگی سالم ضروری است .فرد مبتال به آرتروز
که از فرسايش يک يا چند مفصل رنج میبرد ،ظرفیت انجام حرکات راحت و آسان و بدون محدوديت
خود را از دست میدهد و انجام اعمال روزانۀ زندگی برای وی سخت و طاقت فرسا میشود .همچنین،
فردی که دامنۀ حرکتی محدودی دارد ،احتماالً با کاستیهايی در ظرفیتهای عملکردی خود مواجه خواهد
شد.
ارزیابی انعطافپذیری

روشهای میدانی زيادی برای ارزيابی انعطافپذيری وجود دارد (شکل  .)۱-8متداولترين روش ارزيابی
انعطافپذيری ناحیۀ کمر و مفصل ران ،آزمون نشستن و رسیدن (خمکردن تنه) میباشد.

شکل  :1-8انواع روشهای میدانی برای ارزیابی انعطافپذیری
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 -8-8ترکیب بدن
با توجه به اينکه ترکیب بدن در فصل ششم به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت ،در اينجا فقط
اشارهای کوتاه به آن میشود .کاربردیترين تجزيه و تحلیل در مورد ترکیب بدن ،بر پايۀ تقسیم وزن بدن
به دو بخش چربی و بدون چربی است؛ بنابراين منظور اين کتاب از واژۀ ترکیب بدن ،تودۀ چربی و بدون
چربی آن است .بخشی از کل وزن بدن که از بافت چربی تشکیل شده است ،درصد چربی بدن نامیده
میشود و میزان چاقی بدن نیز با توجه به همین شاخص ارزيابی میشود .بخش ديگر که شامل عضالت،
وترها ،استخوانها ،بافت همبند و از اين قبیل است ،بافت بدون چربی نامیده میشود.
 -9-8چابکی
چابکی عبارت است از توانايی تغییر مسیر بدن يا بخشهايی از بدن ،با سرعت و دقت هر چه تمامتر.
اين قابلیت به عنوان يکی از عوامل مهم آمادگی حرکتی در اکثر فعالیتهای ورزشی مطرح است به
خصوص در رشتههای بدمینتون ،والیبال ،بسکتبال و  ...میتوان اين ويژگی را به وضوح مشاهده کرد.
انواع چابکی

عموم ًا چابکی را به دو بخش تقسیم میکنند :چابکی عمومی و چابکی اختصاصی (ويژه) .چابکی عمومی
عمدتاً شامل کل بدن بوده ،به طوری که تمامی بخشهای مختلف بدن در آن شرکت دارند؛ مانند؛ بردن
وزنه به باالی سر در وزنهبرداری .چابکی اختصاصی يا ويژه موضعی بوده و متناسب با مهارتهای هر
يک از رشتههای ورزشی ،بخشی از بدن را شامل میشود؛ مانند؛ حرکت سريع دست در يک والیبالیست
که از برخورد توپ با زمین ممانعت میکند.
عوامل مؤثر بر چابکی

عوامل متعددی بر روی چابکی مؤثرند که مهمترين آنها عبارتند از:
 -۱تیپ بدنی :معموالً افراد سنگین وزن يا چاق ،چابکی کمتری دارند.
 -2سن :چابکی معموالً از سن کودکی تا بلوغ افزايش يافته ،در دوران جوانی تقريباً ثابت است و از سن
بزرگسالی به بعد کاهش میيابد.
 -۳جنسیت :تا دوران قبل از بلوغ تفاوت اندکی بین چابکی دختران و پسران وجود دارد ،به طوری که
پسران کمی از دختران چابکترند؛ اما بعد از بلوغ اين اختالف بیشتر نمايان است.
 -4قد :افراد بلند قد نسبت به افراد با قد متوسط و کوتاه چابکی کمتری دارند.
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ارزیابی چابکی

آزمونهای مختلفی برای ارزيابی چابکی وجود دارد ،از جمله؛ دويدن زيگزاگ ،دويدن مارپیچ ،آزمون
ايلینويز و آزمون بورپی.

شکل  :2-8آزمون بورپی و ایلینویز برای ارزیابی چابکی

 -10-8تعادل
تعادل ،توانايی حفظ توازن بدن در هنگام اجرای حرکات ايستا يا پوياست .تعادل ،پديدهای پیچیده است
که عواملی چند در آن دخالت دارند .اين عوامل شامل بینايی ،احساس لمس ،گیرندههای عمقی و دستگاه
دهلیزی در گوش داخلی است .وقتی بدن استحکام خوبی داشته باشد به طوری که بتواند در برابر
نیروهايی که قصد به همزدن پايداری آن را دارند ،مقاومت کند ،تعادل پايدار و در غیر اين صورت تعادل
ناپايدار است.
انواع تعادل

معموالً تعادل به دو شکل کلی قابل مشاهده است :تعاد ايستا و تعادل پويا.
 تعادل ايستا ،تعادلی است که فرد توانايی حفظ پايداری در وضعیت ثابت را داشته باشد ،مانند وقتی
که فرد روی يک پا ايستاده باشد.
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 تعادل پويا ،تعادلی است که فرد توانايی حفظ پايداری در حین حرکت يا اجرای مهارت را داشته
باشد ،مانند وقتی فرد روی چوب موازنه راه میرود.

(الف)

(ب)

شکل  :3-8تعادل ایستا (الف) و تعادل پویا (ب)

 -11-8هماهنگی
هماهنگی عبارت است از عمل هماهنگ کردن گروههای عضالت ،هنگام اجرای يک عملکرد حرکتی که
در آن درجاتی از مهارت نمايش داده میشود .هماهنگی پیش شرط الزم برای يادگیری مهارتها و انجام
آن به صورت کامل و بیعیب و نقص است.
در ورزش به قابلیتی که ورزشکار بتواند فعالیتهای ورزشی را به صورت نرم و روان و متعادل اجرا
کند ،هماهنگی میگويند .مثالً در اجرای سرويس والیبال ،هماهنگی عصبی-عضالنی باعث میشود تا
نیرو به صورت متوالی در اندامها توسعه يابد ،به طوری که با ايجاد اندازۀ حرکت در بدن ،دست از ناحیه
آرنج باز میشود و سپس با خمشدن مچ و باز شدن آن حداکثر سرعت در توپ ايجاد میشود .اگر توالی
نیروها صحیح نباشد ،حرکت ناهماهنگ میشود .متخصصین امر ورزش معتقدند که بین قابلیتهای
سرعت ،قدرت و استقامت با هماهنگی ،يک وابستگی و رابطۀ نزديک و تنگاتنگ وجود دارد.
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توسعۀ هماهنگی

هر چند هماهنگی با افزايش مهارت فرد در رشتههای ورزشی مرتبط است و هر چقدر دامنۀ حرکتی افراد
باالتر رود ،هماهنگی نیز توسعه میيابد؛ اما با اجرای بعضی تمرينات نیز میتوان به اين توسعه کمک
کرد .از جمله اين تمرينات می توان به موارد زير اشاره کرد:
-۱انواع تمرينات طنابزنی که به صورت يکنفره ،دونفره و چندنفره اجرا میگردد.
-2انواع مهارتهای کار با توپ مثل؛ روپايی ،زدن توپ با ران ،چرخاندن توپ دور بدن ،انواع حرکات
با توپ مديسنبال.
-۳انجام حرکات نرمشی ترکیبی مثل؛ حرکت پروانه از پهلو و از جلو ،حرکت پروانه به صورت دست
از پهلو.
 -12-8توان
توان عبارت است از کار انجام شده در واحد زمان .انرژی شیمیايی غذاها ،در نتیجۀ فعل و انفعاالت
موجب سوخت و ساز در بدن میشود و با تبديل به انرژی مکانیکی به صورت کارخارجی مشاهده
میشود .زمانی که عضالت با انقباض خود شیء خاصی را در فضا جابهجا میکنند ،کار انجام شده است؛
مانند جابهجا شدن يک کتاب از روی میز به میز ديگر.
ماهیت حرکات توانی

تعريف توان نشان میدهد که توان ترکیبی از نیرو با سرعت است؛ يعنی اگر فردی حداکثر نیرويی را که
میتواند توسط عضله يا گروه عضطالنی تولید کند ،با سرعت حداکثر در يک حرکت بهکار گیرد ،يک
حرکت توانی انجام داده است؛ به عبارت ديگر ،توان به سرعت حرکت بستگی دارد و هر قدر زمان
حرکت کوتاهتر باشد ،اين توان باالتر است؛ مثال :فرض کنید فردی يک وزنۀ  ۱۰۰کیلوگرمی را در مدت
يک ثانیه ،يک متر جابهجا کند ،توان وی  ۱۰۰کیلوگرم در ثانیه است .حال اگر همین فرد وزنۀ مذکور را
در همان زمان معین دو متر جابهجا کند ،توان او دو برابر خواهد بود.
توسعۀ توان

برای توسعۀ توان از تمرينات پاليومتريک استفاده میشود .اين نوع تمرينات بر پايۀ حرکات سرعتی،
قدرتی و بهبود عملکرد سامانه عصبی -عضطالنی استوار میباشد که معموالً به منظور افزايش کارايی در
يک ورزش خاص انجام میپذيرد .ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی برای پرورش توان انفجاری،
از تمرينات پاليومتريک استفاده میکنند که يک عامل مهم در برتری آنان به حساب میآيد.
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شکل  :4-8تمرینات پالیومتریك برای توسعه توان

 -13-8سرعت
کارشناسان علوم تربیتبدنی سرعت را به دو شکل سرعت حرکت و سرعت عکسالعمل تقسیمبندی
کردهاند.
 سرعت حرکت :عبارت است از کوتاهترين فاصلۀ زمانی که شخص بتواند کل بدن خود را از يک
نقطه به نقطۀ ديگر منتقل کند.
 سرعت عکسالعمل :عبارت است از حداقل فاصلۀ زمانی بین محرک و پاسخ حرکتی به آن .هر چه
قدر زمان بین محرک و پاسخ کوتاهتر باشد ،سرعت عکسالعمل نیز بهتر خواهد بود .سرعت عکسالعمل
در استارت دوها و در شنا ديده میشود.
عوامل مؤثر در سرعت

عوامل مؤثر در سرعت به دو عامل ارثی و محیطی تقسیم میشوند:

فصل هشتم :اصول خودآزمایی جسمی و حرکتی
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الف) عامل ارث :چیزی است که بهصورت ارثی به فرد منتقل میشود و قابل دستکاری نیست.
ب) عامل محیط :بعضطی عوامل نیز وجو دارند که عالوه بر ارثی بودن سرعت ،میتوانند در حداکثر
سرعت مؤثر باشند .اين عوامل که به عنوان عوامل محیطی میباشند ،عبارتند از:
 -۱جنسیت :به طور کلی مردان به داليلی همچون باال بودن سطح قدرتشان نسبت به زنان از سرعت
باالتری برخوردارند.
 -2تیپ بدنی :اضافۀ وزن و چربی اضافه از جمله عواملی هستند که میتواند سرعت فرد را کاهش دهد.
 -۳سن :در بزرگساالن ،افزايش سن میتواند در کاهش سرعت مؤثر باشد.
 -4قدرت :قدرت يکی از قابلیتهای جسمانی است که برروی سرعت اثر مستقیم دارد؛ بنابراين افرادی
که ذاتاً سرعتی هستند ،اگر قدرت خود را افزايش دهند ،روی سرعت آنها مؤثر میباشد.
 -5هماهنگی :افرادی که تمرينات سرعتی را در سطح بااليی تمرين میکنند ،از يک هماهنگی مطلوبی
در سیستم عصبی -عضالنی خود برخوردار میشوند که تأثیر بسزايی در روند افزايش سرعت آنها دارد.
-۶گرم کردن :در فعالیتهای سرعتی ،هر چقدر بدن بهتر گرم شده باشد ،عملکرد بهتری از خود نشان
میدهد.
توسعۀ سرعت

يکی از تمريناتی که برای توسعۀ سرعت به کار میرود ،تمرينات اينتروال سرعتی میباشد .در اين نوع
تمرينات که برای تقويت سرعت به کار میرود ،مسافت طیشده توسط ورزشکار و همچنین زمان فعالیت
کوتاه میباشد.
 -14-8خودآزمایی
 -۱آمادگی جسمانی به چند بخش تقسیم میشود؟
 -2هر کدام از اجزای انواع آمادگی جسمانی را ذکر کنید.
 -۳مهمترين اصل استقامت قلبی -تنفسی چیست؟
 -4حداکثر اکسیژن مصرفی را تعريف کنید.
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 -5فعالیت هوازی و غیرهوازی را توضیح دهید.
 -۶چگونه میتوان استقامت قلبی -تنفسی را تقويت کرد؟
 -۷شدت ،مدت و تکرار فعالیت هوازی را چگونه میتوان تعیین کرد؟
 -8آزمون کوپر برای ارزيابی کدام فاکتور آمادگی جسمانی استفاده میشود؟
 -9قدرت و استقامت عضالنی را تعريف کرده و مفاهیم عمومی آن را ذکر نمايید.
 -۱۰انواع روشهای تمرين را نام برده و هر يک را توضیح دهید.
 -۱۱چگونه میتوان قدرت و استقامت عضالنی را ارزيابی کرد؟
 -۱2انعطافپذيری را تعريف کنید و چگونه میتوان انعطافپذيری را ارزيابی کرد؟
 -۱۳انواع چابکی را نام برده و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید.
 -۱4چگونه میتوان تعادل را توسعه داد؟
 -۱5توان را تعريف کرده و راههای توسعۀ آن را ذکر کنید.
 -۱۶توضیح دهید که سرعت به چند بخش تقسیم میشود و همچنین عوامل مؤثر بر سرعت و راههای
توسعۀ آن را بیان کنید.

