


 تجویز فعالیت جسمانی و ورزش
ن ا ی ف ط ل ا  ر ا س ر  ت ک  د

ی ش ز ر و ی  ک ش ز پ ص  ص خ ت  م

ن ا ر ی ا ی  ک ش ز پ م  و ل ع ه  ا گ ش ن ا  د

م  ر ک ا ل  و س ر ن  ا ت س ر ا م ی  )ص(ب



   :) (Physical activityجسمانی فعالیت 
  
    شود ایجاد ارادي عضالت انقباض نتیجۀ در که بدنی حرکت هر 
  
 باشد همراه انرژي مصرف مالحظه قابل افزایش با 
  
   خانه نظافت یا اتومبیل شستشوي باغبانی، شامل  ايساده کارهاي 
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  :Exercise)( ورزشی تمرین  
 حفظ یا بهبود براي که است مستمر و مند ساختار ، شده  ریزي برنامه بدنی حرکات صورت به جسمانی فعالیت از نوعی 

  . شود می انجام جسمانی آمادگی جزء چند یا یک
   
 انجام توانایی با ارتباط در افراد اکتسابی یا ذاتی خصوصیات از مجموعه اي :(Physical fitness) جسمانی آمادگی 

 .می باشد فیزیولوژیک و سالمت به وابسته مهارت، به وابسته اجزاء از متشکل و می گیرد بر در را جسمانی فعالیت
   :سالمت به وابسته اجزاء  

  ،تنفسی -قلبی استقامت1.

   ،عضالنی استقامت و قدرت2.

   انعطاف پذیري3.

 )body composition(بدنی ترکیب4.
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جسمانیتوصیه هاي عمومی فعالیت   

 را متوسط شدت با )استقامتی( هوازي جسمانی فعالیت خود سالمت حفظ و بهبود براي سالم میانساالن تمامی که شودمی توصیه•
   هفته روز 5 در دقیقه 30 مدت به  حداقل

 
 یا•
 .دهند انجام هفته روز 3 در دقیقه 25 الی 20 به مدت حداقل را شدید هوازي جسمانی فعالیت •

 
 

 رفتن راه با می تواند فرد یک مثال  عنوان به .جست بهره نیز شدید و متوسط فعالیت ترکیب از توصیه این به عمل براي می توان•
   .نماید عمل فوق توصیه  به دیگر روز دو در دقیقه 25 مدت به  (jogging) مالیم دویدن و هفته در بار دو دقیقه 30  مدت به سریع
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!چرا بی تحرکی؟  



 من براي ورزش کردن وقت ندارم
  .کنید مرور دهید، انجام روز طول در باید که را کارهایی فهرست دوباره که است این قدم اولین •

   .کنید پیدا را »مرده دقیقه هاي 30« و داده انجام هفته یک طول در را کار این
  تماشاي حال در مثال عنوان به .کنید روزمره کارهاي از بخشی به تبدیل را بدنی فعالیت •

  راه باقی و کنید پارك کارتان محل از دورتر کمی را شخصی تان خودروي .کنید ورزش تلویزیون،
 طی پله با را طبقات فاصله .بروید اتاقشان به همکاران، با تلفنی گفتگوي جاي به .بزنید قدم را

   .آسانسور نه کنید،
 آهسته یا پیاده روي مانند دارند نیاز زمان حداقل به که کنید انتخاب را ورزشی فعالیت هاي •

 .پله نوردي یا دویدن



 .  براي ورزش کردن نیاز به حضور شخصی دیگري دارم و نمی توانم تنهایی ورزش کنم
  آنها از و بگذارید درمیان دوستانتان و خانواده اعضاي با کردن ورزش براي را تصمیمتان •

   .کنند حمایت شما از بخواهید
   .ببینید تدارك گروهی ورزشی فعالیت هاي و کنید دعوت کردن ورزش براي را دوستانتان •
  .شوید دوست هستند ورزش اهل که افرادي با •
  می دهند، تشکیل شهرداري همچون نهادهایی که اجتماعی گروه هاي به کردن ورزش براي •

  .بپیوندید



 .  براي ورزش کردن انرژي کافی ندارم
  پیاده روي مانند( دارید بیشتري انرژي که کنید برنامه ریزي زمانی براي را ورزشی تان فعالیت •

  .)...و کار محل تا صبحگاهی
  بازه سه در و کنید تقسیم دقیقه اي 10 زمانه بازه سه به را ورزش تان مداوم، دقیقه 30 جاي به •

   .کنید ورزش )شب و عصر صبح،( مختلف زمانی
شاید عجیب به نظر برسد ولی هر چه بیشتر ورزش کنید، به مرور انرژي  شما هم ! کنیدورزش • 

 .  بیشتر می شود



 .براي ورزش کردن انگیزه ندارم
 چشم جلوي که جایی ،بزرگ تقویم یک روي را آن و کنید مشخص قبل از را ورزشتان برنامه •

   .کنید نصب باشد،
  تمام از قبل روز هر و کند ورزش شما همراه که بخواهید همسایگانتان یا دوستان از یکی از •

   .کنید یادداشت تقویم تان در را آن و بگذارید قرار بعد جلسه یا بعد روز براي ورزش، ساعت شدن
   .بپردازید بدنی فعالیت به گروهی صورت به و بپیوندید ورزشی کالس یا گروه یک به •



 . می ترسم موقع ورزش کردن آسیب  ببینم
  بگیرید یاد جلسه، پایان از پس و تمرین شروع از قبل را کردن سرد و کردن گرم  صحیح شیوه •
   .کند پیدا کاهش آسیب دیدگی احتمال تا
  اندامی تناسب سطح و سالمتی وضعیت بدنی، مهارت سن، با متناسب باید چطور که بگیرید یاد •

 .کنید ورزش دارید، که
  ورزش متوسط شدت با و باشد داشته برایتان کمتري ریسک که کنید انتخاب را ورزش هایی •

   .کنید



 . بلد نیستمکردن را ورزش 
  بروید بدنی فعالیت هاي سراغ دارد، نیاز خاص مهارت هاي به که ورزش هایی روي تمرکز جاي به •

   .پیاده روي جمله از ندارد خاصی مهارت به نیاز که
  .بپیوندید ورزشی گروه هاي و کالس ها به اصولی، صورت به جدید مهارت هاي آموزش براي •



 .  براي ورزش کردن پول کافی ندارم
  شرایطی هر در و ندارد خاصی مالی منابع به نیاز ...و دویدن نرم پیاده روي، مانند ورزش هایی •

   .نمی کند تحمیل شما خانواده به زیادي هزینه و است انجام قابل
  می گذارد، اختیارتان در ...و پارك ها شهرداري، کار، محل که منابعی از کردن ورزش براي •

   .کنید استفاده



 .  شرایط آب و هوایی محل زندگیم جوري است که همیشه نمی توانم ورزش کنم
  در که بگیرید یاد را حرکت هایی بلکه بروید، بیرون منزل از حتما نیست الزم کردن ورزش براي •

  نیاز نیز تردمیل مانند خاصی تجهیزات به لزوماً ورزش ها این .است انجام قابل هم خانه فضاي
   .ندارند



 
 راهنماي قدم به قدم تجویز نسخه ورزشی
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کششی و انعطاف پذیري 

 
هوازي یا استقامتی 

 
قدرتی یا مقاومتی 
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 هرم فعالیت فیزیکی
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DR S LOTFIAN 



DR S LOTFIAN 



 اجزاي یک جلسه تمرین ورزشی

 گرم کردن1.

 ورزش مورد نظر2.

 سرد کردن3.

 حرکات کششی4.

 

  



 
 ورزش کششی و انعطاف پذیری 

 
حرکتی کامل، محدود نشده و بدون دامنه مفاصل در طول از اي حرکت دادن یک مفصل یا مجموعهتوانایی 

 درد  
 
 افزایش انعطاف پذیري بدن 

 
گرم کردن و سرد کردن 
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 ایستا(استاتیک( 
  پویا(دینامیک( 

  
   .یابد ادامه ثانیه 60 تا تواندمی که است ثانیه 30 تا 15 بین حرکت هر متوسط زمان
  بار 4 تا 3 کششی حرکت هر انجام
  هفته در روز 3 تا 2 مساوي یا بیشتر تمرینی برنامه
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 هوازي یا استقامتیورزش 

برند و  هایی هستند که ضربان قلب و تنفس را باال میفعالیت
 کنندمیایجاد ریوي -قلبیبیشترین بهبود را در سطح آمادگی 

 
 ، کوه پیمایی، دویدن،  پیاده روي

 رانی، شنا،  ، قایقدوچرخه سواري
 و پا، اسکیت، بازو ترکیبی ارگومتري 

 صحرانوردي، طناب زدن، بازي هاي استقامتیاسکی 
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 سبکفعالیت ھای 

 

 متوسطفعالیت ھای 
 

 شدیدفعالیت ھای 

 
 روزمره منزل مثلفعالیت ھای 

 غذا درست کردن، گردگیری 
 جارو کردن فرش ھا، تمیز کردن زمین
عوض کردن ملحفھ ھا، بیرون بردن 

 زبالھ ھا
 ظرف شستن در حالت ایستاده

 کشیدن جارو برقی
 آب دادن بھ گل ھا، چیدن سبزی و میوه
مراقبت از کودک شامل لباس پوشیدن، 

 غذا دادن حمام کردن
 تعمیر خودرو

 
روزمره منزل کھ کارھای 

 نیازمند فعالیت نسبتاً شدید باشد 
 مثل شست و شو یا تی کشیدن 

 پارو کردن برف
با وزن (حمل و جابجایی کودک 

 )کیلوگرم 22بیشتر از 
شستن خودرو، جا بھ جا کردن 

 مبلمان منزل

 
-روزمره معموالً در این دستھ قرار نمیکارھای 

گیرند مگر اینکھ بھ صورت شدید انجام شوند یا 
 آمادگی بدنی فرد بسیار پایین باشد

 چمن زنی با دستگاه دستی: نمونھ

 
 رفتن معمولی راه 

 
  ۱۲۰تا  ۱۰۰سریع حدود پیاده روی 

 گام در دقیقھ
پیاده روی در مسیر سرباالیی یا  

 مسیر جنگلی

 
گام  ۱۲۰بیش از (خیلی سریع پیاده روی 

 دویدن )در دقیقھ
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 کششیتمرینات 

 
ایروبیک با شدت ورزش ھای 

 پایین
 ایروبیک در آب

کار با اغلب دستگاه ھای ھوازی 
  مانند اسکی فضایی

 
 ایروبیک با شدت باالورزش ھای 

پا دوچرخھ زدن در آب، نرم دویدن در 
 آب

کار با اغلب دستگاه ھای ھوازی مانند 
 اسکی فضایی با شدت باال

 
فعالیت ھای روزمره شغلی کھ انجام 

 نیازمند نشستن ھای طوالنی مدت است

 
فعالیت ھای روزمره شغلی انجام 

کھ نیازمند ایستادن طوالنی 
 مدت یا راه رفتن زیاد است

 
فعالیت ھای روزمره شغلی کھ انجام 

 نیازمند حمل بار و حرکات سریع است

 
 سواری سبکدوچرخھ 

 
 14تا  8دوچرخھ سواری 
  کیلومتر در ساعت

 
کیلومتر  14بیش از دوچرخھ سواری 

 در ساعت

 
 سبکفعالیت ھای 

 

 متوسطفعالیت ھای 
 

 شدیدفعالیت ھای 
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 سبک با وزنھتمرین ھای 

 
 زدنوزنھ 

 
 وزنھ  و حرکات ایروبیکترکیب 

 
 آرام رقصیدن 

 
 با شدت متوسطرقصیدن 

 
 سریع با شدت زیادرقص 

 
 تفریحیورزش ھای 

مانند گلف، تنیس روی میز،  
 ماھی گیری

ھا، گلف ھمراه با حمل چوب
یوگا، ژیمناستیک، بوکس و 
مشت زدن بھ کیسھ، تنیس و 
والیبال، بدمینتون رقابتی، 

 اسب سواری

 
، کاراتھ، جودو، بوکس اسکی

 رقابتی، بسکتبال و فوتبال

 
 سبکفعالیت ھای 

 

 متوسطفعالیت ھای 
 

 شدیدفعالیت ھای 
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FITT 
 
 requency F 
 ntensityI 
 ime T 
 ypeT 

27 

 
 داستاندارورزشی نسخھ 
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 فراوانی

  
 انجام شوند،  روز در هفته  3-5باید استقامتی تمرین اگرچه 

 .پذیرندانجام ) روز در هفته 2-3(کمتري است با فراوانی بهتر   مقاومتیو انعطاف پذیري تکمیلی تمرینات 

 
 شدت

                       
 دستیابیبراي ورزشی  جلسهدر هر دقیقه  30باید حداقل به  مدت ) 2معادل RPEضربان قلب ذخیره،  ٪50(با شدت کم ورزش 

 دقیقه 20می توان با تنها ) 4معادل RPE، ذخیره قلبضربان  ٪70(با شدت باالتر ورزش به فواید آمادگی جسمانی انجام شود،  
 . در هر جلسه به فواید آمادگی جسمانی دست یافت 

 

 مسن تر و افراد ناآماده باید ورزش را با شدت كمتر و مدت طوالنی تر شروع كنندافراد. 

 

 
 

  

 دکتر سارا لطفیان 28



شدت برنامه ورزشی هاي تعیین روش  
    

   ،})Target heart rate range (THRR) یا هدف قلب ضربان بازه({ ورزش هنگام به قلب ضربان محدوده1.

   و })Rating of perceived exertion (RPE) ({شده ادراك تقالي میزان درجه بندي2.

 )Talk test( کردن صحبت تست3.
  
 در و ساده هايروش سایر اساس بر عموماً ورزش ندارند، را ورزش شدت سنجش براي پیشرفته امکانات به دسترسی مردم اغلب که آنجا از 

 .می شود تجویز دسترس
   
 (THRR) هدف قلب ضربان بازه 
 ارایه محدوده یک دقیقه در ضربان مقیاس با THRR .است اکسیژن مصرف میزان و ورزش شدت با خطی ارتباط داراي قلب ضربان 

 دقیقه 5 از پس .شود گیري اندازه  اي دوره  صورت به  نبض تعداد باید .شود حفظ محدوده این در باید ورزش طی در قلب ضربان که  دهد می
  در ماندن باقی از تا )دقیقه 5 هر مثالً( نمایید تکرار مقتضی دفعات به را کار این .بشمارید ثانیه 10 مدت به  را نبض تعداد ورزش، نخست

THRR کنید حاصل اطمینان. 
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(تعیین ذخیره ضربان قلب )  HRR). این میزان معرف تعدادي از ضربان قلب است که در هنگام ورزش نسبت به زمان استراحت قابل افزایش می باشد .
.کم کنید MHRرا از  RHRبنابراین باید   

HRR = MHR- RHR 
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 (RPE) شده ادراك تقالي میزان درجه بندي 
 RPE ساده ترین از تالش مختلف سطوح براي کیفی و عددي میزان یک روش این .است ورزش شدت تعیین براي ذهنی روش یک 
   .می دهد ارایه را )تالش حداکثر( ترین سخت تا )استراحت حالت فعالیت، بدون کلی طور به(
 ابزارهاي به عنوان قلب ضربان یا RPE از استفاده .شده اند پیشنهاد RPE تعیین براي (Borg) بورگ نظیر امتیازي سیستم هاي 

 هاآن فیزیولوژیک سازگاري هاي فرد، شدن آماده تر با همگام که چرا می کند، تسهیل را برنامه در ساده پیشروي شدت، اندازه گیري
 .نمود خواهد القاء را موردنظر قلب ضربان یا RPE  به رسیدن براي بیشتر تالش

 )سخت تا سبک( 11-16 معادل ورزش به فیزیولوژیک سازگاري با توأم میانگین RPE حدود ،(Borg) بورگ سیستم اساس بر 
 .دارد (HRR) ذخیره قلب ضربان ٪50-85 معادل THRR با خوبی بسیار همخوانی محدوده این .است
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 فعالیت ھای شدید فعالیت ھای متوسط فعالیت ھای سبک

 فعالیت ھای روزمره منزل مثل
 غذا درست کردن، گردگیری 

 جارو کردن فرش ھا، تمیز کردن زمین
 عوض کردن ملحفھ ھا، بیرون بردن زبالھ ھا

 ظرف شستن در حالت ایستاده
 کشیدن جارو برقی

 آب دادن بھ گل ھا، چیدن سبزی و میوه
 مراقبت از کودک شامل لباس پوشیدن، غذا دادن حمام کردن

 تعمیر خودرو

 کارھای روزمره منزل کھ نیازمند فعالیت نسبتاً شدید باشد 
 مثل شست و شو یا تی کشیدن 

 پارو کردن برف
 )کیلوگرم 22با وزن بیشتر از (حمل و جابجایی کودک 

 شستن خودرو، جا بھ جا کردن مبلمان منزل

گیرند مگر اینکھ بھ صورت کارھای روزمره معموالً در این دستھ قرار نمی
 شدید انجام شوند یا آمادگی بدنی فرد بسیار پایین باشد

 چمن زنی با دستگاه دستی: نمونھ

 گام در دقیقھ ۱۲۰تا  ۱۰۰پیاده روی سریع حدود  راه رفتن معمولی 
 پیاده روی در مسیر سرباالیی یا مسیر جنگلی 

 دویدن )گام در دقیقھ ۱۲۰بیش از (پیاده روی خیلی سریع 

 ورزش ھای ایروبیک با شدت پایین تمرینات کششی
 ایروبیک در آب

  کار با اغلب دستگاه ھای ھوازی مانند اسکی فضایی

 ورزش ھای ایروبیک با شدت باال
 پا دوچرخھ زدن در آب، نرم دویدن در آب

 کار با اغلب دستگاه ھای ھوازی مانند اسکی فضایی با شدت باال

انجام فعالیت ھای روزمره شغلی کھ نیازمند ایستادن طوالنی  انجام فعالیت ھای روزمره شغلی کھ نیازمند نشستن ھای طوالنی مدت است
 مدت یا راه رفتن زیاد است

 انجام فعالیت ھای روزمره شغلی کھ نیازمند حمل بار و حرکات سریع است

 کیلومتر در ساعت 14دوچرخھ سواری بیش از   کیلومتر در ساعت 14تا  8دوچرخھ سواری  دوچرخھ سواری سبک

 ترکیب وزنھ  و حرکات ایروبیک وزنھ زدن تمرین ھای سبک با وزنھ

 رقص سریع با شدت زیاد رقصیدن با شدت متوسط رقصیدن آرام 

 ورزش ھای تفریحی
 مانند گلف، تنیس روی میز، ماھی گیری 

ھا، یوگا، ژیمناستیک، بوکس و گلف ھمراه با حمل چوب
مشت زدن بھ کیسھ، تنیس و والیبال، بدمینتون رقابتی، اسب 

 سواری

 اسکی، کاراتھ، جودو، بوکس رقابتی، بسکتبال و فوتبال
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 مدت
 

 انجام مقاومتی ورزشی برنامه یک آنها طی در که است هاییماه یا هفته ها کلی تعداد ورزش مدت
 .می شود 
 

   سازگاري نتیجه ،می شود مشاهده )هفته 2-3 از پس( مقاومتی تمرین برنامه ابتداي در که قدرت بهبود
  حداقل عروق، تعداد افزایش یا حجم ازدیاد نظیر عضله، در چشمگیر تغییرات وقوع براي .است عصبی

 .است الزم مقاومتی تمرین هفته 12-6
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 )شیوه(ورزش نوع 

 
 حاصل ریوي -قلبی آمادگی سطح یا بیشینه VO2 در را بهبود بیشترین استقامتی یا هوازي هايفعالیت1. 

 .اند نموده 
 هافعالیت این و می شود استفاده زمانی طوالنی دوره هاي طی بزرگ عضالنی هايگروه از هاورزش این در 

   .دارند ریتمیک ماهیت
 
 ارگومتري شنا، قایقرانی، دوچرخه سواري، دویدن، کوه پیمایی، ،روي پیاده  به می توان فعالیت ها این از
 .کرد اشاره ... و استقامتی هاي بازي  زدن، طناب ،صحرانوردي اسکی اسکیت، پا، و بازو ترکیبی 

 قدرتی تمرینات2.

 پذیري انعطاف تمرینات3.
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 تمرینات قدرتی
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 .از ورزش است که براي افزایش استقامت و قدرت عضالت استفاده می شودنوعی 

 
 فراوانی، هنگام اجراي برنامه مقاومتی نیز باید به مواردي از قبیل شدت یا بار تمرین، حجم تمرین، در 

 .استراحت، مدت و نوع ورزش توجه داشتفواصل 
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 ورزش قدرتی یا مقاومتی
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 تمرینات قدرتی

عضالت استقامت و قدرت تقویت جهت ورزشی هايکش یا هاوزنه انواع یا فرد خود بدن وزن کمک با تمرینات نوع این 
 ..شودمی انجام

 با تمرینات توانیدمی ندارد، دسترسی ورزشی کش به فرد اگر مثال عنوان به .دهید آموزش را تمرینات فرد امکانات اساس بر 
 .است بوده ورزشی برنامه شدن یکنواخت از پیشگیري هدف با مختلف کمکی وسایل با تمرینات تنوع .دهید آموزش را وزنه

انجام معنی به تکراره 10 ست دو مثال عنوان به .شوندمی انجام سرهم پشت که است تکرارهایی معنی به ست هاورزش این در  
  .باشدمی بعدي تکرار 10 دوباره انجام و استراحت سپس نظر، مورد حرکت از تکرار 10

در روز 3 تا 2 ها، ست بین استراحت دقیقه 3 تا 2 ست، 4 تا 2 تکرار، 12 تا 8 ،بزرگ عضالت حرکت 10 تا  8 با قدرتی ورزش 
 .شود می تجویز هفته
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 مرکزيتمرینات تقویتی عضالت 

کمک کمر دردهاي بهبود و پیشگیري در میتواند این بر عالوه کند می کمک کمر و شکم عضالت قدرت افزایش به تمرینات این  
 توصیه بیشتر یا هفته در روز 3 تا 2 تکرار، 12-8 با ست 4 تا 2 توانید می را تمرینات این قدرتی تمرینات مشابه .باشد کننده
  .کنید

این تمرینات از یک هر انجام با تحتانی هاي اندام در کشنده تیر درد بخصوص درد احساس صورت در که بخواهید افراد از 
 .شود ارجاع باالتر سطح به فرد اینصورت در .کنند مطلع را شما درد ادامه صورت در و نمایند قطع را مربوطه تمرین قسمت،

صورت در کند، شروع الف تمرینات از ابتدا دهید آموزش فرد به .)ج ب، الف،( است مرحله چند شامل حرکات گروه این از برخی 
 این پیشبرد براي مشخصی زمان .کند پیشرفت ج مرحله سپس و ب مرحله به تواندمی کمر در ناراحتی و درد ایجاد عدم

 .دارد وجود تمرینات پیشبرد امکان هفته دو تا یک هر و نیست الزم تمرینات
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 .در ورزش قدرتی استفاده می شود تمرینتعیین شدت یا بار براي 
 

 :1RM دهدمیزان وزنه اي که فرد می تواند فقط یک بار در تمام دامنه حرکتی انجام بیشترین. 
 

 یا درآسیب بافت نرم ، بیمارانی که در مرحله بازیابی از اختالالت مفصلی( اندازه گیري آن در بیماران 
 بی خطر)بیماري قلبی عروقییا استئوپوروز  خطر ایجاد آن هستند، یا بیماران مبتال یا در معرض خطر 
 .نیست 
 

 42 

 
 (1RM)تکرار بیشینھ 
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 روشھای کاربردی

 
   

 مقدار باالترینRM برايوزنه انتخاب شده کردن اگر بیمار قادر به بلند . را می توان به عنوان پایه استفاده کرد 

 .است RM 10آتی مقایسه هاي بار باشد، آنگاه اندازه گیري پایه اي براي  10 
 
 
RM 1  نمودبه صورت غیرمستقیم از جدول تبدیل محاسبه را می توان). RM 10  ٌ75/0معادل تقریبا RM 1 است.( 
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 حجم
 
 o ورزشی منفرد جلسه خاص طی یک تعداد کلی تکرارها و ستهاي یک ورزش برآیندي از

 .است

 
 تکرارها
 .می شوددفعاتی که یک حرکت خاص تکرار به تعداد 

با اثرات تمرینی . هیچ تعداد مطلوبی براي تمرین قدرتی یا استقامتی تعیین نشده است
 محدودهاز استفاده 

 RM 3-2  تاRM 15 گزارش شده است. 
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 )    دوره بازیابی(زمانی استراحت فاصلھ 

 
 
 ورزشقواي حاصل از اثرات حاد تجدید 
 تأخیريهاي سوء نظیر درد عضالنی با شروع بین بردن واکنشاز 

 
  

 استاستراحت براي هر گروه عضالنی فعال به شدت و حجم ورزش وابسته فواصل 
 

   30-60، یک زمان استراحت )RM  12-8در سطح(هاي ورزش با شدت و حجم متوسط در بین ست
 استراحت ، یک دوره )RM  5-3در سطح(در شدت باالتر، با بار نزدیک به حداکثر . معمول استثانیه اي 

   پیش از انجام یک ست دیگر از همان ورزش ضروري خواهد بودطوالنی تر 
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 ورزش نوع 

 ورزش اطالقنوع ورزش در یک برنامه ورزش مقاومتی به شکل یا نوع ورزش یا ماهیت انجام 
 .می شود 
 

 همراه با وضعیت به عنوان مثال، یک بیمار ممکن است یک ورزش را به صورت پویا یا ایستا یا در 

 .وزن یا بدون تحمل وزن انجام دهدتحمل 
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 ستها
 . شده انداز پیش تعیین شده اي از تکرارها هستند که در کنار هم جمع تعداد 

 
 مثبتست با اثرات تمرینی  1-6حال از به  هر . جلسه ورزشی وجود ندارددرهر مطلوبی از ستها تعداد 

  .همراه هستند 
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 قدرت عضالنیبھبود 

 
   باعث ست 2-3 براي تکرار 6-12 از پس که است ورزشی بار یک از استفاده فعلی توصیه هاي

  .شود خستگی
   نشود،سطح عارض خستگی تکرارها نظر مورد تعداد تکمیل از پس دیگر که زمانی

 .گردد عضله اضافه بار باعث مجدداً که می یابد افزایش حدي تا مقاومت
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 عضالنیاستقامت بھبود 

 
 
 
 

 
 از متشکل ست 3-5مثال، به عنوان .است تحت بیشینه بار مقابل در ورزش یک زیاد تکرارهاي انجام

   ممکن )االستیک باندهاي مثالً( ارتجاعی مقاومت از مالیمی درجه برابر در بیشتر یا تکرار 50-40 
 .گیرد قرار استفاده مورد است
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 تقویتی اندام فوقانیتمرینات 
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 )۱سطح (و نزدیک کردن بازو دور 

 
  

حرکت را از کنار بدن شروع کنید و تا . روی یک صندلی بنشینید، دو بطری آب معدنی در ھر دست بگیریدبر 
 بیاوریددرجھ دست ھا را از طرفین باال  ۹۰حدود 
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 )۲سطح (و نزدیک کردن بازو دور 

 
 کناربایستید و پاھا را بھ اندازه عرض شانھ باز کنید، با در دست داشتن وزنھ در یک دست، حرکت را از 

 .  درجھ دست ھا را از طرفین باال بیاورید ۹۰بدن شروع کنید و تا حدود   

در صورت توان می توانید تا زاویھ بیشتری بازو را باال بیاورید یا حرکت را بھ صورت دوطرفھ انجام 
 .  دھید
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 )۱سطح (و عقب بردن بازو جلو 

 
حرکت را از کنار بدن . بر روی یک صندلی بنشینید، دو بطری آب معدنی را در ھر دست بگیرید 

بھ وضعیت اولیھ برگردید،  . درجھ دست ھا را بھ سمت جلو باال بیاوریدنود شروع کنید و تا حدود 
 سپس این حرکت را بھ سمت عقب نیز تکرار کنید
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 )۲سطح (و عقب بردن بازو جلو 

بایستید و پاھا را بھ اندازه عرض شانھ باز کنید، با در دست داشتن وزنھ در یک دست، حرکت را از   
بھ وضعیت اولیھ . درجھ دست ھا را بھ سمت جلو باال بیاورید ۹۰کنار بدن شروع کنید و تا حدود 

 .برگردید،  سپس این حرکت را بھ سمت عقب نیز تکرار کنید
صورت توان می توانید تا زاویھ بیشتری بازو را باال بیاورید یا حرکت را بھ صورت دوطرفھ در 

 .انجام دھید
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 )1سطح (دادن بھ دیوار ھل 

 
بھ سمت دیوار بروید و کتف ھا را بھ . کف دست ھا را بھ دیوار مقابل تکیھ دھید. رو بھ دیوار بایستید 

 .ھم نزدیک کنید
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)1سطح (شنا   

 
 .بھ آرامی رو بھ شکم بخوابید و پاھا را بھ ھم نزدیک کنید. حولھ یا بالش زیر زانوھا قرار دھیدیک 

با تکیھ برکف دست ھا تنھ را بھ . خم کنید و مچ پاھا را بر روی ھم قرار دھیدپشت زانوھا را بھ سمت   
 .بیاوریدسمت باال 
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 تکیھبا . مشابھ تمرین قبل بھ شکم بخوابید ولی این بار زانوھا صاف و وزن بدن روی انگشتان پا باشد 
 .بھ سمت باال بیاوریدرا برکف دست ھا بدن     
  

 
)2سطح (شنا   

 

 دکتر سارا لطفیان 57



  
 )1سطح (باال بردن شانھ 

 
 در حالت ایستاده دو بطری آب معدنی در دست بگیرید و با آرنج نسبتا صاف، شانھ ھا را بھ سمت باال  
 .  کمی عقب ببریدو  
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)۲سطح (بردن شانھ باال   

 
 بایستید و پاھا را بھ اندازه عرض شانھ باز کنید، با در دست داشتن وزنھ و آرنج خم وزنھ ھا را از سطح شانھ بھ سمت باال  

 .و بھ آرامی آرنج ھا را صاف کنیدببرید  
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 )1سطح (بازو جلو 

 
  90حرکت از آرنج خم در . بر روی یک صندلی بنشینید، دو بطری آب معدنی در ھر دست بگیرید 
 دست ھا را بھ سمت شانھ ھا ببرید و در . تنھ چسبیده است، شروع شودبھ در حالیکھ بازوھا درجھ  
 .بیاوریددرجھ یا  کمی پایین تر  90ھم تا برگشت  
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 )۲سطح (جلو بازو 

 
 خمبایستید و در حالیکھ دمبل را در دست ھا گرفتھ اید و بازوھا بھ تنھ چسبیده است، حرکت را با آرنج   

 کمیدرجھ یا   90دست ھا را بھ سمت شانھ ھا ببرید و در برگشت ھم تا . کنیدشروع درجھ  90در     
 .پایین تر بیاورید    
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 )1سطح (پشت بازو 
 

 .  بایستید و پاھا را ھم عرض شانھ باز کنید و با تکیھ بر صندلی کمی بھ سمت جلو خم شوید 

عقب در شروع حرکت بازو بھ تنھ نزدیک و آرنج خم باشد، سپس  آرنج  را بھ سمت . یک بطری آب را در دست بگیرید 
 .صاف کنید
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) 1سطح (بازو پشت   

 
 حرکت را با در دست داشتن یک بطری آب یا وزنھ سبک با آرنج خم شده در باال و پشت سر . بر یک صندلی بنشینید 

 .وزنھ را بھ تدریج بھ سمت جلو و باال بیاورید بطوریکھ در انتھای حرکت آرنج صاف شود. کنیدشروع  
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 )۲سطح (بازو پشت 

 
 . پشت بھ لبھ تخت یا صندلی در حالت نیمھ نشستھ قرار بگیرید و کف دست ھا را بر لبھ تخت بگذارید 
حرکت با (با تکیھ دادن بر کف دست ھا،  آرنج ھا را صاف و وزن خود را بھ سمت باال بکشید  سپس  

 ).آرنج خم شروع و با آرنج صاف تمام می شود
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 )1سطح (عضالت بین دو کتف تقویت 

 
 دست در را آب بطری یک .شوید خم جلو سمت بھ کمی صندلی بر تکیھ با و کنید باز شانھ عرض ھم را پاھا و بایستید  

 نزدیک ھم بھ را ھا کتف و ببرید عقب و باال سمت بھ و کرده خم را آرنج سپس باشد صاف آرنج حرکت شروع در .بگیرید 
  . کنید
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 )۲سطح (عضالت بین دو کتف تقویت 

 
 

 .  روی شکم با در دست داشتن وزنھ بخوابید، در حالیکھ بازو ھم سطح شانھ و آرنج صاف است، بازو را بھ سمت باال ببرید 

در ھر دو حالت کتف ھا را بھم . حرکت را می توانید با آرنج خم شده نیز انجام دھید و آرنج را بھ باال و عقب ببریداین  
 .  نزدیک کنید
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 )۱سطح (جھت عضالت ران تقویت چھار 
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 )۲سطح (جھت عضالت ران تقویت چھار 
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 )۲سطح () خوابیده(جھت عضالت ران تقویت چھار 
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 )  ۱سطح (عضلھ چھار سر ران تقویت 

پای دیگر را روی یک چھار پایھ . یکی از پاھا در حال استراحت و آویزان از لبھ صندلی باشد. لبھ تخت یا صندلی بنشینید 
سانتی متر بھ سمت باال 15-۱۰گذاشتھ، سپس در حالیکھ زانو صاف است و با کمک انقباض عضلھ جلوی ران، پا را 

 .سعی کنید پشت ران از صندلی جدا نشود. بیاورید
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 )  2سطح (عضلھ چھار سر ران تقویت 

 
 امامشابھ تمرین قبل . لبھ تخت یا صندلی بنشینید. یک وزنھ یا یک کیسھ شن معادل وزنھ ای سبک بھ انتھای ساق ببندید 

 .  بدون چھارپایھ، زانو را از حالت خم صاف کنید و عضلھ چھار سر ران را منقبض کنید  
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 )1سطح (یا چمباتمھ زدن اسکات 

 
 می توانید با قالب کردن دستھا بھ ھم . لبھ صندلی یا تخت نشستھ بدون کمک دست ھا بھ آھستگی بایستید و دوباره بنشینید 

 .را انجام بدھیدحرکت  
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 )  ۱سطح (یا چمباتمھ زدن اسکات 

 
 خمزانوھا تاحدی . سپس بھ آرامی زانوھا را خم کنید. در حالیکھ پاھا کمی جلوتر از تنھ است، تنھ را بھ  دیوار تکیھ دھید 

 .شود کھ از روی آن ھا نوک کفشتان را ببینید یا دردی در زانو ایجاد نشود  
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 )۲سطح (اسکات یا چمباتمھ زدن 

 
 .بدون تکیھ بھ دیوار، با پشت صاف بھ سمت پایین آمده و زانوھا را تا حد توان خم کنید. دو وزنھ در دست بگیرید 
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 )1سطح (النج 

 
 .بدون تکیھ بھ دیوار، در حالیکھ  پشت صاف است یک قدم بردارید، سپس بھ آھستگی زانوی جلویی را خم کنید 
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 )2سطح (النج 

 
 زانویبدون تکیھ بھ دیوار، در حالیکھ  پشت صاف است یک قدم بردارید، سپس بھ آھستگی . دو وزنھ در دست بگیرید 

 .جلویی را خم کنید  
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 )۱سطح(روی انگشتان پا ایستادن 

 
 با تکیھ دادن بھ میز یا پشتی صندلی روی انگشتان پا بایستید 

 دکتر سارا لطفیان 82



  
 )  ۲سطح (ایستادن روی انگشتان پا 

 
 سپس روی انگشتان پا بایستید، در بازگشت بھ پایین می توانید پاشنھ . برای حفظ تعادل از نرده کمک بگیرید. لبھ پلھ بایستید 

 .کمی از سطح پلھ ھا پایین تر بیاوریدرا  
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