
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

گروه های آموزشی تربیت بدنی ناحیه یک یزد



هب انم خدا 

تهيه وتنظيم
ريحانه شكوهي





صحیحوضعیت بدنی



خوابيدنصحيحوضعيت

مناسببالشتوتشکازاستفاده•

پهلوبهخوابيدنهنگامپادوبينكوچکبالشتدادنقرار•



خوابيدنصحيحوضعيت

باعثمدتدرازدروآيدميواردفشارگردنبهكمربهشكمرویخوابيدن•

شدخواهددردوكمرگودیافزايش

شدندبلبايدپهلوازودستهاازگرفتنكمکبارختخوابازبرخاستنهنگام•





نشستنصحيحنحوه

راستكمرقائم،صورتبهصندليروی•

.شوددادهتكيهصندليپشتبههاشانه•

باشدتماسدرصندليپشتبابايدباسن•

ودشحفظنشستنحينبدنطبيعيقوسسه•



نشستنصحيحنحوه

صافباوكردهحركتصندليجلویسمتبهبايدفردنشستهحالتازبرخاستنهنگام

نمايندپرهيزكمرناحيهازجلوبهشدنخمازشودبلندپاهاكردن



جام داددقيقه نشستن در يک وضعيت بايد برخاست و چند حركت كششي ان۳۰پس از 



قورباغه اي

يک طرفه

زانو در بغل 



ایستادنصحيحنحوه

باشدبازهمازشانهعرضاندازهبهپاها•

كندپابهراحتكفش•

داريدنگهباالراسر•

بايستيدراستوقائم•

داردنگهجلوسينهقفسه•

دهيدعقبراكتفاستخوان•

يدبكشسقفسمتبهراسرفرقوصافزانوها•

توزيعپادوهررویراخودوزنايستادنهنگام•

كنيد



رفتنراهصحيحنحوه

اشنهپكندميپيداتماسزمينباكهجايياولين•

.پنجهنهايتدروپاكفسپساست،

.استتماسدرزمينباهموارهفردپایيک•

.كندميحركتزمانهممخالفپایودست•

جلوسمتبهنگاهوقائمصورتبهگردنوسر•

.باشد

.نچرخدخارجوداخلبهپنجهوپاشنه•



رویپيادهصحيحنحوه

وشودميخمآرنجناحيهازدستهايابدميافزايشآنتعدادوگامطولمهارتايندر

شودميدوختهدورتریفاصلهبههاچشمگيردميقرارقائمصورتبهسر



مناسبپشتیکولههایویژگی

شودانتخابجنسترينسبکاز•

راتپشقسمتسوميکازبيشنبايد•

بگيرد

شانهناحيهدرپدهاييبايدحتماً•

باشدداشتههاسينهوپشت

شانهرویكهپشتيكولههاینوار•

سانتي۵پهنایبهبايدمي گيردقرار

.باشدمتری



ویرراآننبايدكولهبرداشتنموقع

مينزرویبايدبلكهكردپرتابشانه

ودادقرارميزرویراكولهيانشست

كمررویراآندستدوهربا

انداخت



برای حمل كوله از هر دو دست استفاده مي شود •
كوله خيلي پايين نيفتد و روی كمر قرار نگيرد•
.محلقرار گرفتن كوله پشتي بايد بين دو كتف باشد•
.ستون فقرات صاف و فرد برای حمل كوله به جلو متمايل نشود•



پشتيكولهحملازناشيعوارض•

سنگين

گردندرد•

دردكمر•

ونستهایقوسغيرطبيعيافزايش•

فقرات



مناسبميزخصوصيات

حسطازفردزانوهایكهباشدایگونهبهبايدنيزارتفاع•

باشندداشتهفاصلهزيرميز

باشدميزسطحبرعمودوضعيتدربازوها•

گيردقرارميزرویسطحمحدودهدرهاآرنج•

خوددستدوفردكههنگاميكهشودانتخابایگونهبهميز•

۴۰چشموكتابفاصلهحداقلدهدميقرارميزرویرا

باشدمترسانتي

باشدپايينطرفبهدرجه۱۵تا۱۰بايدميزشيب•



مناسبصندلیخصوصيات

باشدشخصقدسوميکحدودبايدصندليارتفاع•

دهدشپوشراپشتقوسهایهمهوباشدچسبيدهصندليبهكامالًفردپشتمطالعهزمان•

استدرجه۱۱۰حدوددرنشستنزاويهبهترين•

اشدبآموزدانششدهخمهایزانوتالگنفاصلهبابرابرصندلينشيمنگاهطولوعمق•



هتكيكههاييصندليازاستفاده

نميتوصيهاستمتحرکگاهشان

شوند

ربهتمطالعهبرایداردستهصندلي

رویراهادستبتوانتااستاست

دادقرارآن

استفادهپوششبدونصندلياز

نشود

پازيردارشيبسطحازاستفاده

شودميتوصيه۲۰تا۱۵زاويه



ورزشیکفش

استورزشیفعاليتازبعدیاظهرازبعدورزشي،كفشخريدبرایزمانبهترين

يدبپوشرویپيادهياورزشهنگاماستقراركهبپوشيدراجورابيهمانزمان خريد

باشدخاليانگشتيکعرضاندازهبايدبهپاجلویجديد،كفشبارفتنراههنگام





بلندپاشنهکفشعوارض



ناهنجاری جسمانی

تسابياكيامادرزادیداليلبهبدنعضوچنديايکدرشكلتغييرايجاد•

يبآسفردبهروحينظرازومي كنندايجادحركتيمحدوديتناهنجاريها•

رسانندمي



حرکات اصالحی

نآپيشرویازوببردبينازراناهنجاریتامي كندكمکفردبهكهحركاتيمجموعه

كندجلوگيری

علت اصلی ناهنجاری های جسمانی



جلوبهسر•

پشتناحيهقوسغيرطبيعيافزايش

گردن

عوارض•

ناخوشايندظاهر•

دنگرپشتعضالترویفشارافزايش•

زودرسآرتروز•

گردپشتزمينهايجاد•



حرکت اصالحی عارضه سر به جلو

كهچرخانيدميراستوچپسمتبهطوریآراميبهراسروگردنباالتنه

بچرخددرجه۱۸۰حداقلصورتچرخشهردر

راميآبهراسربچسبانيدديواربهراهاشانهودهيدتكيهديواربهايستاده

بچسبدديواربهصورتچرخشهردركهطوریبهچرخانده

تاردهبباالراآنسپسكندلمسراسينهجناقچانهتاآوردهجلووپايينسرو

شودنزديکفقراتستونبهسرپشت



افتادگی شانه

ندهستپايينبهشدهرهاصورتبهونبودهطبيعيشانه هاآندركهحالتي

باشدطرفهدوياطرفهيکاستممكنعارضهاين

عارضهعلت

كيفیطرفهيکحملمثلغلطعادتهای•

ایشانهكمربندعضالتضعف•



حرکات اصالحی افتادگی شانه

ميوگرفتهتنهپشتدرراراستدستمچچپدستباايستد،ميفرد

مي دهدانجامديگردستباراكاراينسپسكشد

كندميرهاوآوردميباالراهاشانهبدنكناردرهادستايستاده

زندميدايرهعقبسمتبهكتفهابابدنكناردردستهاايستاده



علل

oبهنسبتقدبلندی

اطرافيان

oتحركيكم

oشانهعضالتضعف

oبودنخجالتي

پشت گرد 

پشتناحيهدرفقراتستونقوسحدازبيشافزايش



اندازهحاليكهدررادستدوكف

ديواربهاستبازهاشانهعرض

راشانهوسرميكندوسعيميگذارد

انيهثوچنددادهفشارپائينسمتبه

.داردنگه



سرباالیبهكهحالیدررايكديگردستهایوگيرندیمقراريكديگربهپشتنفردو
خمبانفريككهاستترتيباينبهحركتشروع.گيرندیماستشدهكشيده
استراحتحالتبهسپسكشد،یمخودپشتبهراديگرنفرخودتنهكردن
ابتداتمرينايناستبهتر.كندیمتكرارراحركتهمينديگرفردوگرددیبرم

.شودانجامايستادهسپسونشسته

33



جلوتسمبهرادستهااستكشيدهكامالًپاهاكهحالیدروبكشيددرازشكمروی
بهدوبارهوكنيدبلندزمينرویازآرامیبهراسينهودستها.داريدنگهسرباالیو

تثابزمينرویپاهاحركتايناجرایدرشودسعی.برگرديداولحالتبهآرامی
.باشد

34



گودی کمر 

وگنلزدنبيرونباعثكهكمرناحيهدرفقراتستونفرورفتگيحدازبيشافزايش

ميشودشكمعضالتشدنكشيده



وهكشيدراپاهابنشينيد،باسنروی
درراپاهاازيكيداريد،نگهجلوروبه
دستدوباوكنيدجمعسينهجلو

پسسبگيريدمحكمراپاهمينپاشنه
پادورویراحركتاين.كنيدبازرازانو

.كنيدتكراربارچند
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حركات اصالحی برای كمر گود



تقويت عضالت شكم
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حركات اصالحی برای كمر گود



حركت پل سرشانه

حركات اصالحی برای كمر گود



حركات اصالحی برای كمر گود

حرکت پالنك 



حركات اصالحی برای كمر گود

حرکت کرانچ تا نيمه 



طرفيکبهفقراتستونانحراف

ستوندرشكلتغييرباعثكه

شودميفقرات

اسكولیز یا پشت كج

اهمهرهستوناطرافعضالتگرفتگي
طرفيکدر

طرفيکباكيفمثلوسايليحمل
هاشانه

هطرفيکنشستنمثلغلطعادتهای



ومي كشددرازداردوجودفقراتستونانحرافكهطرفيدرپهلوبهفرد

كندبلندزمينازپهلوازراباالتنهمي كندسعي

حركات اصالحی اسكولیز یا پشت كج



ودشطويلتنهتابكشيدباالسمتبهراخوددستهایكش،درازحالتدر

حركات اصالحی اسكولیز یا پشت كج



كشش پهلودر خالف جهتي كه ناهنجاری وجود دارد

حركات اصالحی اسكولیز یا پشت كج



ميفاصلهيكديگرازهازانوعارضهايندر

هبوپاخارجيلبهرویبرمبتالمردگيرند

ميرودراهاردكيصورت
زانوی پرانتزی 



هاعلت

ارثيزمينه•

سال۵زيرسندرخصوصبهتحركيكم•

چاقي•

وزانچهارشكلبهمدتطوالنينشستن•

زانوی پرانتزی 



حرکات اصالحی زانوی پرانتزی 

تقویت عضالت داخل ران 



حرکات اصالحی زانوی پرانتزی 



در اين حركت بايد پای خود را باال بياوريد 
وچند ثانيه نگه داريد 

اينكا ر را چندبار تكرار كنيد

حرکات اصالحی زانوی پرانتزی 



دگيرنميفاصلههمازپاهامچونزديکهمبهزانوهاعارضهايندر

زانوی ضربدری 



:شودميتقسيمدرجهچهاربهشدتنظرازضربدریزانوی

كمترسانتيمتر۲/۵ازداخليقوزکدوميانفاصله۱درجه•

سانتيمتر۵تا۲/۵بينداخليقوزکدوميانفاصله۲درجه•

سانتيمتر۷تا۵داخليقوزکدوميانفاصله۳درجه•

سانتيمترنيمو۷ازبيشترداخليقوزکدوميانفاصله۴درجه•

زانوی ضربدری 



ثانيه۱۰سانتي متری به مدت ۱۵باال آوردن پا به صورت كشيده تا ارتفاع 

حرکات اصالحی زانوی ضربدری 



كشش پا با فشار دادن زير زانوبه سمت زمين

حرکات اصالحی زانوی ضربدری 



حركت كشويي پا 

حرکات اصالحی زانوی ضربدری 



صافپایکف

منعطفصافپایكف

سختصافپایكف

منعطفصافپایکف

سختصافپایکف



هاعلت

ارثيعوامل•

اليبزرگستاكودكيدرزيادوزنداشتن•

خستگي•

قورباغه اینشستن•

نامناسبكفشپوشيدن•

کف پای صاف



بهارپارچهانگشتانباكنيدسعيوگذاشتهزمينرویراایروزنامهياپارچه

كنيدتكراربارچندراكاراينبكشانيدپاداخلگودیسمت

حرکات اصالحی کف پای صاف



شست کج 

انحراف انگشت شست به سمت ساير انگشتان



ومدانگشتوشستانگشتبينراایپنبهياشدهمچالهجورابكهحاليدرفرد

.برويدراهاست،قرارداد

کجشستاصالحیحرکات



استفادههستندپهنپنجهدارایكههاييكفشاز

كنيد

کجشستاصالحیحرکات



الیدادنقراربرایمخصوصپدهایاز

نيدكاستفادهدومانگشتوشستانگشت

کجشستاصالحیحرکات



سواالت رایج دانش آموزان



چه ورزش هایی باعث بلندی قد می شود؟

چونشودنميقدشدنبلندباعثبسكتبالياواليبالمانندهاييورزش

.استمكبسيارآنتاثيريانداردتاثيریاستخوانطوليرشددرورزش

ميشودآن عرضيرشدواستخوانتراكمافزايشباعثورزشاما

ت خواب  بلندی قد به عواملي مثل ژنتيک تغذيه وضعي

و ورزش بستگي دارد

ژنتيک در افزايش قد  
دبيشترين تاثير را دار



ساعت خوابيدن در شب بر ترشح هورمون های

رشدی و افزايش قد تاثير گذار ميباشد

چه ورزش هایی باعث بلندی  

قد می شود؟



ل زمان ورزش کردن به عوامل مختلفی مث

هدف ورزشکار، ویژگی های فردی، عادت 

های غذایی و غيره بستگی دارد

درشادابیونشاطمنظورهبهورزشاگر

دراستبهترگيردمیانجامروزطول

دنشبيدارازپسساعتیكوصبحابتدای

شودانجامخواباز

بهترین زمان برای ورزش  

کردن چه زمانی است؟



به طور کلی بهتر است تمرین ورزشی 

یك ساعت و نيم تا دو ساعت پس از 

صرف وعده غذای اصلی زمانی که 

معده از غذا خالی شده باشد و انرژی 

کافی به عضالت برای انجام فعاليت 

ورزشی رسيده باشد انجام شود

ورزش کردن با معده

پر می تواند برای  

سالمتی خطرناک 

باشد



جهتکهایحرفهورزشکارافراددر

هتربکنندمیتمرینرقابتومسابقه

شرایطباشدنسازگارجهتاست

قهمسابزمانباراتمرینزمانمسابقه

دهندتطبيق

ویژگی های فردی در انتخاب زمان 

مناسب ورزش مهم است برای مثال 

ری برخی از افراد به هنگام صبح حس بهت

از انجام حرکات ورزشی خواهند داشت



فرمول وزن مطلوب در زنان= ۴۵+۰/9×(قد برحسب سانتيمتر-۱۵۰)

نوزداشتنبافردكهاستوزنيمطلوبوزن

اندامظاهریلحاظازونمايدسالمتياحساس

باشدداشتهمناسبي

مرداندرمطلوبوزنفرمول=۴۸+۱/۱×(سانتيمتربرحسبقد-۱۵۰)

آیا برای محاسبه وزن مطلوب 

فرمول و جدول خاصی وجود دارد؟



طريقازداريدمنظمورزشيبرنامهاگر

نيدميتواخود،كالریدريافتتدريجيكاهش

شكاهراخودوزنازکيلوگرمیكالینيم

دهيد

ميزان مطلوب به كاهش وزن در هفته چقدر است؟



ازيریپيشگبرایجسمانيفعاليتميزان

زهانگيجملهازمختلفيعواملبهچاقي

واخيروزنتغييرگيری،نتيجهبرای

داردبستگيغذاييرژيمهایعادت



آنهادركالریمصرفبنابرايندارندبيشتریعضالنيتودهمردان

استبيشتر

خودبدنهایهورموننوعدليلبهچربيكردنذخيرهدرهازن

دارندبيشتریاستعداد

دهدمينشانواكنشورزشبهسريعترخيليمردانبدن

درنبنابرايبرخوردارندمردانبهنسبتتریكوچکهایريهاززنان

ميشوندخستهمرداناززودتريكسانفعاليت های

آیا کاهش چربی در مردان سریعتر از زنان می باشد؟



شودجذبكمتریچربيرودهدرشوندميباعثكاهووسبزيجات•

ذایغبنابراينبماندباقيگوارشدستگاهدركمتریمدتغذاييمواد•

ميشودبدنجذبكمتری

يریسموجببنابراينمي كنندپررامعدهازقسمتيكاهووسبزيجات•

شودميزودرس

يبوستوگوارشدستگاهسرطانازموادايندرموجودفيبریمواد•

ميكندجلوگيری



منابع

دكتر حميد . سوال كليدی درباره كاهش وافزايش وزن مطلوب۷۷كتاب پاسخ به •
اراضي

.فرحناز حيدری. حركت اصالحي۱۰۰۰كتاب ضعف های عضالني و •
.پاورپوينت گروه های اموزشي تهران•

.پاورپوينت حركات اصالحي دكترعباسي•

.دكتر زارع. پاور پوينت وضعيتهای صحيح بدن•


