
 انسان: تسالمورزش بر  ریتاث
جسماني منظم و آمادگي جسماني خوب مي تواند به  فعاليت

پيشگيري از بيماري ها کمک نمايد يا بخشي از درمان بيماري 

. فعاليت جسماني منظم و آمادگي جسماني خوب نه باشدها

تنها به پيشگيري از بيماري ها کمک مي کند بلکه کيفيت 

مي برد. داشتن آمادگي جسماني  البارا نيز  تسالمزندگي و

 به شما کمک مي کند که هم احساس خوبي تسالممرتبط با 

هم خوب تر به نظر برسيد و از زندگي بيشتر  وداشته باشيد

 لذت ببريد.

 
فردي که بدني متناسب و ورزيده دارد، کمر درد و فشار خون 

در ندارد. سر زنده و با نشاط است. بيشتر وبهتر مي تواند االب

نظير کوهنوردي ـ سير و سياحت )فعاليت هاي اوقات فراغت

 شرکت نمايد. آمادگي جسماني(در طبيعت و ..

مناسب مي تواند به فرد کمک نمايد که کارهاي موثرتر و با 

ي در مقابل االيکيفيت تر انجام دهد. فردي که مقاومت ب

ت کمر دارد، توان بيشتري براي الي و مشکالنخستگي، دردعض

يت دارد. آمادگي جسماني خوب براي زندگي موثر ضروري فعال

است و مي تواندشما را در عملکرد ايمن و برخورد با موارد 

اضطراري و غير منتظره ياري کند. آمادگي جسماني پايه اي 

 خالق و پويا است براي فعاليت هاي ذهني

 یها و ناتوان یماریاز ب یریشگیورزش در پ ریتاث

 ها:

اتفاق مي  باالسال به 71مرگي که در افراد  4از هر  امروزه

مرگ مربوط به بيماري هاي مزمن است. بيماري هاي  3افتد

هايي هستند که نمي توان آن ها را به يک  بيماريمزمن،

ميکروب يا ويروس خاصي نسبت داد و مرتبط با عوامل 

 فرد مي باشند محيطي و روش زندگي

اري هاي ناشي از کم . تقريباً تمامي بيماري هاي مزمن، بيم

 کهتحرکي در نظر گرفته مي شوند. متخصصان بر اين باورند

فعاليت جسماني خطر بسياري از اين بيماري ها را کاهش مي 

 .دهد

 
جسماني، تغييرات مثبتي در ساير عوامل خطر اين  فعاليت

بيماري ها نيز به وجود مي آورد و از اين راه نيز به پيشگيري 

کمک مي نمايد. بديهي است که حتي با  ها بيماري از اين

بهترين روش هاي پيشگيري، به هر حال عده اي بيمار مي 

منظم و آمادگي جسماني خوب در  جسماني شوند. فعاليت

و کمک به بازتواني پس از بيماري براي وضعيت الئم تخفيف ع

و کمردرد بسيار موثر است.  قلبي هايي مثل ديابت، حمله

به آن ها را  الا را کوتاه و استعداد ابتورزش، دوره بيماريه

بيمار شده و  کمترکاهش مي دهد. افراد فعال و با تحرک،

زودتر بهبود مي يابند و سالهاي مفيد و با کيفيت عمرشان 

 ، افزايش مي يابد
همچنين روزهاي بيشتري از سال رانيز خالق، پربار و با کيفيت 

 مي گذرانند

 :میرا بشناس یاز کم تحرک یناش یها یماریب.
 عبارتند از : هايماريب نيا

بيماري هاي قلبي، عروقي و سکته هاي قلبي و مغزي: اين  -1

 کشورهاي جهان دسته از بيماري ها اولين علت مرگ در تمام

و کم تحرکي و بي تحرکي از عوامل خطر اصلي براي  هستند

 آن ها محسوب مي شوند.

 افزايش فشارخون. -2

 افزايش چربي خون. -3

 .(ديابت)بيماري قند -4

 اضافه وزن و چاقي و بيماري هاي ناشي از آن -5

 کمردردها، دردهاي زانو و گردن دردها. -6

 انواع آرتروزها. -7

 پيري زودرس. -8

 برخي از انواع سرطان ها. -9

 
 یاز کم تحرک یناش یها یماریبا عوامل خطر ب

 :میآشنا شو
مانند: سن، جنس و وراثت که قابل تغيير نيستند و  عواملي

عواملي مانند: چاقي، رژيم غذايي، ساير بيماري ها، فعاليت 

سيگار و استرس ها که قابل کنترل و تغيير  مصرفجسماني،

 مي باشند.

بيماري هاي ناشي از کم  عالئمنشان مي دهد که  مطالعات

مناسب تحرکي در جواني آغاز مي شود .آمادگي جسماني 

بيماري هاي مزمن مي شود. بعضي ها تاثير  خطر باعث کاهش

ورزش را در پيشگيري از اين بيماري هاي مزمن نظير تاثير 

از بيماريهاي عفوني و ميکروبي مي  پيشگيريواکسن ها در

دانند. همچنين فعاليت جسماني مي تواند نقش مهمي در 



مثل  هاي باشند. در بيماري داشتهها کنترل و درمان بيماري

زانو دردها، اين نقش بارزتر  ديابت، حمله قلبي و کمردردها و

 .است

داشتن تحرک در طول روز  یکه برا ییفرصت ها

 :میکن ییرا شناسا میدار
 ساعات کار در 

 پياده يا با دوچرخه به سرکار )زمان جابجا شدن  در

 (يا خريد رفتن

 طول انجام کارهاي خانه در 

 (اليتهاي تفريحيورزش و فع)زمان فراغت در 

 31سازمان جهاني بهداشت در زمينه تحرک بدني:  توصيه

روز داشته  5دقيقه ورزش با شدت متوسط به مدت 

دقيقه  31پژوهشي نشان داده است با حداقل مطالعاتباشيد.

 21روز در هفته يا  5فعاليت هوازي با شدت متوسط، به مدت 

بيماريهاي  روز در هفته خطر 3به مدت  شديد دقيقه فعاليت

کاهش مي دهد و مرداني که  %1عروقي را به ميزان _قلبي

کمتر در مقايسه با  %21اند  داشته فعاليت بدني بيشتري

مرداني که فعاليت بدني کمتري داشته اند در معرض خطر 

 .مرگ و مير بودند

 
 الزم ورزش مناسب کیانجام  یکه برا یمراحل

 :میداناست را ب
انجام حرکات سبک براي گرم کردن مفاصل: حرکاتي مانند  -1

 راه رفتن ساده و حرکت دادن دستها به نرمي.

اين گونه تمرينات کمک )ايستا(: حرکات کششي استاتيک -2

به ميزان بيشتري در يک جهت کشيده  عضالتمي کنند تا 

 شوند.

ت کششي مانع از بروز پيچ خوردگي، گرفتگي و جراح تمرين

 مي گردد و گستره حرکتي افراد را افزايش مي دهد.

و  ضالتحرکات جنبشي: حرکاتي که باعث هوشياري ع -3

 آمادگي قلب و عروق مي گردند.

سرد کردن: صرف کمي زمان براي سرد کردن بدن به  -1

منظور بازگشت به وضعيت تنفس و ضربان معمولي حائز 

گرم کردن . عمل سرد کردن بدن که عکس عمل است اهميت

است، آرام آرام بدن را به وضعيت استراحت باز مي گرداند. اگر 

نکنيد، فشارخون به سرعت پايين مي آيد و  سردبدن خود را

باعث سرگيجه مي گردد. همچنين مي تواند باعث ناهماهنگي 

که بسيار خطرناک است. با کم کردن  گردد در ضربان قلب

متوقف  "مالآن را کا سرعت تمرين، بدن خود را سرد کنيد اما

دو دقيقه سرعت خود را کاهش  تا نکنيد و آرام آرام هر يک

 براي توقف تمرين آماده شويد."مالدهيد تا اينکه کا
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