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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای 
و كاردانش

6-1 استانداردتربیت ویادگیري شایستگي
دنیاي آموزش

شاخه  نام واحدكاركدواحدكار
تحصیلي

فني 
وحرفه اي

60ساعت آموزش

برنامه ريزی تمرينپيمانه:  كدپيمانه
گروه 

تحصيلي-
حرفه اي

بهداشت و 
سالمت

عمليات تكميلي درس: كددرس
اصالحي ورزش ها

رشته 
تحصيلي-
حرفه اي

تربيت 
12پايه تحصيليبدني

الف: پیامدهای یادگیري

فرصت ها/ فعالیت هاي یادگیري ساخت یافتهاهداف توانمندسازيشماره

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموز بيان شيوه ها و مراحل آموزش 1

اجراي هنرجويان مراحل برنامه ريزي با تأكيد بر فعاليت ورزشي 2

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزانواع روش های تمرينی3

4/ تمرين  جلسه  يک  محتوای  مورد  در  تصميم گيری 
فعاليت ورزشی

اجراي هنرجويان نمايش فيلم آموزشي

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزمثلث ارتباطات توانايی های زيست حركتی5

اجراي هنرجويانـ نمايش فيلم آموزشياجراي موارد ايمنی متناسب با تمرينات 6

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزشيوه اداره ورزشكاران متناسب با هر تكنيک 7

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزشيوه اداره ورزشكاران متناسب با هر تاكتيک 8

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزاجرا ومديريت روش هاي مختلف تمرين ويژه هر تكنيک 9
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هر 10 ويژه  تمرين  مختلف  روش هاي  مديريت  و  اجرا 
تاكتيک

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموز

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزتعيين مهارت هاي مختلف تمرين ويژه هر تكنيک 11

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزتعيين مهارت هاي مختلف تمرين ويژه هر تاكتيک12

اجراي هنرجويانارزيابي تمرينات طراحي شده13

ب( وسعت محتوي: مراحل برنامه ريزي با تأكيد بر فعاليت ورزشي
ارتباطات  مثلث  ورزشی،  فعاليت   / تمرين  مورد محتوای يک جلسه  تمرينی، تصميم گيری در  انواع روش های   

توانايی های زيست حركتی

بيان و  ج: سازماندهي محتوي: دانش مرحله 1گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 2 و 
سپس مهارت آن گفته شود. دانش مرحله 3 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 4 گفته شود 
و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته 

شود و سپس مهارت آن آورده شود.

د:مواد و رسانه هاي یادگیري:

فيلم آموزشي

ه: استاندارد فضا:

فضای مناسب رشته ورزشی مورد نظر 

و: تجهیزات آموزشي:

وسايل و لوازم ورزشي هر رشته، وسايل و لوازم كمک آموزشي هررشته )سخت افزار و نرم افزار( ، فضاي متناسب 
اجراي هر رشته ورزشي

ز: سنجش و ارزشیابي: 
مشاهده چک ليست ها

ح: الزامات اجرایي:
به ازاء هر 10 تا 16 نفر يک مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در به كارگيري فناوري هاي جديد در آموزش
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برنامه ریزی تمرین

برنامه ریزی:
هنرآموز محترم توجه داشته باشيد كه برای جلب توجه هنرجويان به اين درس 
ابتدا بايد با توصيف عنوان درس، آنها را متقاعد كنيد كه چرا برای ورزش كردن و 

تمرين كردن بايد برنامه ريزی كرد.
اولين گام، ساده كردن مفهوم برنامه ريزی است. می توانيد به توضيحات زير توجه 

كرده و در تفهيم اين مفهوم پيچيده به هنرجويان از آنها استفاده كنيد.
عنوان برنامه ريزی، به نظر عنوانی پيچيده و علمی می آيد. اصوالً هميشه اين كلمه 
را در كنار واژه های مدير و مديريت می شنويم. اما اگر به موارد زير توجه كنيد، 

احتماال ديدگاهتان نسبت به برنامه ريزی تغيير می كند.
 آيا می دانيد روزی كه پا به جهان هستی گذاشتيد، احتماالً نتيجه برنامه ريزی 
و  تغذيه  بر اساس  شما  شدن  بزرگ  است؟  بوده  خانواده  تشكيل  برای  والدينتان 
خواب كافی، سوادآموزی شما در دوران دبستان و دبيرستان نيز در ادامه فرآيند 
هنرستان  در  شما  امروز  اگر  مهم تر  همه  از  است.  گرفته  شكل  آنها  برنامه ريزی 
تربيت بدنی تحصيل می كنيد و يک سبک زندگی فعال را انتخاب كرده ايد هم، در 

ادامه برنامه ريزی والدين شما در ايجاد چنين نگرشی بوده است.
 اما از زمانی كه شما برای انتخاب كفش و لباس و حتی غذا در يک رستوران و 
نيز انتخاب اينكه چگونه وقت خود را در مدت 12 سال دوره آموزشی بگذرانيد، 
پيدا  استقالل  آن قدر  مرور  به  و  است  والدينتان  برنامه  به  برنامه شما  ورود  زمان 
می كنيد كه از والدينتان مستقل شده و تا آنجا پيش می رويد كه خود برنامه ريز 

آينده فرزندانتان خواهيد شد.
اين موارد ما را به ياد دوی امدادی می اندازد. برای آنكه چوب را از دست نفر قبلی 
بگيريم، مقداری از مسير را با وی می دويم تا هم سرعت شويم و بعد با سرعت تمام 

می دويم تا چوب را به نفر بعدی بدهيم.
با همين مثال شما با فرآيند كلی برنامه ريزی در هر سازمانی آشنا شديد. خواه اين 
سازمان، سازمان خانواده باشد با محوريت شما و والدينتان و زندگی كوچک تان، 
بحث ورزش 80  و  كاركنان  معاونان،  وزير،  با محوريت  باشد  ورزش  وزارت  خواه 

ميليون شهروند ايرانی.
حال موارد فوق را با همان مثال تيم دوی امدادی در يک چهار چوب مشخص با 

هم پی می گيريم. 
توجه: در پايان هنرجويان آنچه در مورد تيم دوی امدادی گفته شده، در مورد 
مثال زندگی واقعی به چالش بكشند تا از درک آنها از برنامه ريزی مطمئن شويد.
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 بايد اهدافتان معلوم باشد: هدف 4 دونده در كسب ركورد، با هماهنگی در انتقال 
چوب امدادی است.

 بايد امكاناتتان را بشناسيد: ويژگی های هر يک از دونده ها، پوشاک مناسب و... 
هر نوع امكانات مورد نياز 

 بايد زير ساخت ها را بشناسيد: نوع پيست، استانداردهای مسير دويدن، كرنومتر 
يا فتو فينيش و...

 بايد دانش و تجربه وجود داشته باشد: ميزان دانش و تجربه مربی و تمرين دهنده 
تيم در نيل به هدف

توجه به اين نكات و بسياری نكات ديگر، يعنی برنامه ریزی. 
برنامه ريزی برای گرفتن چوب امدادی از نفر قبلی )به مثابه به كارگيری تجارب و 
دانش افراد قبلی( و انتقال چوب امدادی به نفر بعدی )به مثابه افزودن تجربه و 
دانش به تجارب و دانش قبلی و انتقال آن به نفرات بعدی(، انجام اين انتقال ها با 
سرعت مناسب )زمانبندی درست(، دقت، حفظ امانت )رعايت اصول برنامه( و در 
نهايت با انجام يک كار تيمی، نيل به هدف با سرعت مناسب و حداقل انرژی 

ممکن و بهره گيری از تجربه و دانش
سؤال 1: حال به نظر شما اگر همه اينها فراهم باشد، امكان كسب ركورد وجود دارد؟
سؤال 2: به نظر شما عاقالنه است كه برای رساندن چوب امدادی به پايان خط، 
نفر دوم ساكن باشد )سرعت صفر( و سرعت افراد قبلی را هم به صفر برسانيم، تا 
تبادل چوب صورت گيرد و يا بدون اعتماد به نفرات قبلی هربار خودمان از خط 

استارت شروع كنيم؟
پاسخ منفی به اين سواالت يعنی اعتقاد و نياز شما به برنامه ريزی.

به نظر می رسد كه با توصيف برنامه ريزی در قالب مطالب فوق، تعريف زير كه در 
كتاب های مديريت علمی آمده، ديگر تعريف پيچيده ای نباشد. دركتب علمی يكی 

از تعاريفی كه ارائه شده، چنين است :
برنامه ريزی عبارتست از، 

فرایند تصمیم گیری برای رسیدن به یک هدف 
و  بهترين  اما،  دارد  راه وجود  به يک هدف چندين  برای رسيدن  توجه كنيد كه 

كوتاه ترين راه از طريق برنامه ريزی بدست می آيد.
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ممكن  را  كار  اين  زير  سواالت  به  كرد؟پاسخ  پيدا  را  راه  بهترين  می توان  چگونه 
می كند:

»3 ک«: ِكی ؟ كجا؟ كی؟ 
»3 چ«: چی؟ چرا؟ چگونه؟

برای درک بيشتر هنرجويان فرايند زير را بكارببريد. 
 پس از تبيين مفهوم »برنامه ريزی« به زبان ساده، مثال هايی از زندگی روزمره  1

به آنها آموزش دهيد.
 برنامه ريزی برای درس خواندن يک دانش آموز در طول سال تحصيلی

 برنامه ريزی برای تغذيه افراد خانواده با در نظر گرفتن نياز های سنين مختلف 
و بودجه موجود

 برنامه ريزی را در مصاديق ورزشی ارائه دهيد. 2
 برنامه ريزی برای آماده سازی تيم نوجوانان باشگاه ايكس

 برنامه ريزی برای تمرينات اصالحی سالمندان يک باشگاه محلی
تذكر: اطمينان حاصل كنيد كه هنر جويان، درک درستی از مفهوم برنامه ريزی 

بدست آورده اند.

مراحل برنامه ریزی با تأكید بر فعالیت ورزشی
برنامه ريزی برای فعاليت های ورزشی را در قالب 3 مرحله مطرح كرديم:

 مرحله تعيين چهار چوب يک جلسه تمرين / فعاليت ورزشی 1
انجام  با  تا  را تشويق كنيد  بر مخاطبان، هنرجويان  اين بخش  به تمركز  با توجه 
پروژه های مختلف و مطالعه كتاب های مختلف اطالعات مورد نياز را به كالس ارائه 

دهند.
 برای شناسايی مخاطبان، مطالعه حيطه های چهارگانه ورزش

 برای شناسايی ظرفيت های مخاطبان، مطالعه توانايی های افراد در رده های سنی 
مختلف

اماكن ورزشی و  ايمنی  ايمنی مخاطبان، مطالعه مطالب  برای شناسايی موارد   
پيشگيری از آسيب ها

 مرحله تصميم گيری در مورد محتوای يک جلسه تمرين / فعاليت ورزشی 2
برای موفقيت در تدريس اين بخش بايد با رشته های ورزشی و تكنيک های آن و 
عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حركتی بخوبی آشنا باشيد. بنابراين مطالعه كتب 

مربوطه توصيه می شود.
توانايی های زيست حركتی در اين كتاب در دو بخش پيوستار تركيب دو عاملی و 

مثلث تركيب سه عاملی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی عواملی می پردازد كه ميزان مطلوب دو  به  پيوستار تركيب دو عاملی، 
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تركيب قدرت  به چالش كشيده می شود. مثال كتاب در مورد  تركيب،  عامل در 
را می توان در تركيب دو عامل  اين تركيب  از  و سرعت است. نمونه های ديگری 
قدرت و استقامت در دوها و شناهای سرعتی، نيمه استقامت و استقامتی تعريف 
كرد. در اين مثال ها هرچه از ماده سرعتی به سمت ماده استقامتی پيش می رويم 

نقش قدرت كم رنگ تر و نقش استقامت پررنگ تر 
می شود. 

عواملی  بررسی  به  عاملی،  سه  تركيب  مثلث 
تركيب،  در  عامل  سه  مطلوب  ميزان  كه  می پردازد 
پيچيدگی مثلث  به دليل  به چالش كشيده می شود. 

تركيب در كتاب مثال های زيادی ارائه شده است.
 

توجه  مثلث  درون  قرمز  دايره  قرارگيری  محل  به  بايد  مثلث ها،  اين  رسم  برای 
كنيد، برای اين كار بايد بتوانيد هر تكنيک را دقيقا تحليل و سهم هر يک از عوامل 
جسمانی و حركتی را در آن تكنيک مشخص كنيد. پس از آن می توانيد اقدام به 
رسم اين مثلث نماييد. در اين شكل گرچه هر سه عامل استقامت و قدرت و سرعت 
در دوی نيمه استقامت نقش دارند، اما نقش پررنگ تر استقامت و سرعت موجب 

نزديک تر شدن دايره قرمز رنگ به خط ES است.
تذكر: آنچه كه نياز به توجه خاص دارد شكل ارائه شده در صفحه 8 كتاب است، 
مطالعه  با  هنرجويان  تا  شده  ارائه  نگاه،  اولين  در  پيچيدگی  نمايش  هدف  با  كه 
مطالب بعدی متوجه شوند كه در صورت تحليل تكنيک و دانش كافی از عوامل 
آمادگی جسمانی حركتی قادر خواهند بود مسائل پيچيده ورزشی را حل كنند. 
تشكيل دهنده  عوامل  به  دقت  به  نياز  متوجه  را  هنرجويان  مسئله،  اين  بر  تأكيد 

تكنيک ها می كند.

سیستم ها یا دستگاه های تأمین انرژی
 عامل سطح اجرا : در صفحه 16 كتاب، مبحثی تحت عنوان سيستم های انرژی 
ارائه شده است.علت توجه به اين مفهوم آن است كه هنرجويان متوجه شوند كه 
عالوه بر عوامل آمادگی جسمانی و حركتی و نيز عالوه بر نياز به شناخت دقيق 
رشته های ورزشی و هريک از تكنيک های رشته، الزم است تا بدانند، هر حركتی 
در چه سطحی انجام می شود. به عبارتی آنها بايد به اهميت عامل سطح اجرای 
تكنيک ها آشنا شوند. هنرجويان بايد متوجه شوند كه اجرای يک تكنيک توسط 
يک ورزشكار مبتدی و به كندی، با همان اجرا توسط يک ورزشكار حرفه ای و به 

F

S E

دونده نیمه استقامت
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سرعت، در علم تمرين متفاوت است. اين امر به معنی نياز به شناخت منبع تأمين 
انرژی در هر يک از سطوح است.

 عامل زمان اجرا: سطح اجرا، نقش عامل ديگری را معلوم می كند به نام عامل 
زمان. معموالً هر چه از سطح مبتدی به سمت قهرمانی پيش برويد، اجرا ها سريع تر 
و ماهرانه تر يا به عبارتی در زمان های كوتاه تر انجام می شوند. اين امر به معنی نياز 

به شناخت منبع تأمين انرژی حركات در زمان های مختلف است. 

تفاوت سطح اجرای مبتدیان و قهرمانان یکی از عوامل مهم در منبع تأمین انرژی است 

تفاوت سرعت اجرای مبتدیان و قهرمانان یکی از عوامل مهم در منبع تأمین انرژی است 

انواع روش های تمرینی
در صفحه 19 كتاب سه دسته كلی از تمرينات معرفی شده اند :

 تمرينات به تفكيک روند اجرای فعاليت )تمرينات تداومی و اينتروال ( 1
 تمرينات به تفكيک شدت اجرای فعاليت )تمرينات هوازی و بی هوازی( 2

 تمرينات به تفكيک فشار وارده در اجرای فعاليت )كششی، پلی متريک، فارتلک  3
و باوزنه(
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اين طبقه بندی، رويكرد كتاب پيش رو است و با توجه به گستردگی دامنه تمرينات، 
رويكردهای  ارائه  بنابراين  باشد.  داشته  وجود  ديگری هم  است طبقه های  ممكن 
ديگر از سوی هنرجويان و تحليل و مقايسه آنها با يكديگر نه تنها مشكلی ايجاد 

نمی كند، بلكه می تواند موجب شكوفايی خالقيت های آنان شود.

3ـ مرحله ارزیابی یک جلسه تمرین /فعالیت ورزشی
جلب توجه هنرجويان در چهار چوب ارائه شده برای يک جلسه تمرين در صفحه 
26 ضروری است، زيرا تكميل اين چهار چوب در حكم بازخورد آموخته های قبلی 

هنرجويان و نيز روش های تمرينی ارائه شده در اين كتاب است.
مورد مهم ديگر در اين بخش، توجه شما به كلمه ارزیابی در مقابل كلمه ارزشیابی 

است.
يک  در  هنرجويان،  آموخته های  از  معلم  اطمينان  حصول  برای  ارزشيابی  كلمه 
پايانی  در حوزه آموزش به كار برده می شود. در بخش  بعد خاص است و معموالً 
پودمان ها نيز از كلمه ارزشيابی پودمان استفاده می شود. اما ارزیابی حوزه عملكرد 

گسترده تری دارد و معموالً دارای چندين بعد مختلف است .
برای مثال وقتی شما تمام موارد آموزش داده شده در زمينه اصول برنامه ريزی را 
امتحان می گيريد، عمل ارزشيابی را انجام داده ايد. اما وقتی در حين تمرينات با 
انجام آزمون های تكنيكی و تاكتيكی و بدن سازی، عملكرد بازيكنان را می سنجيد، 

عمل ارزيابی را انجام می دهيد.

ارزشیابی شایستگی برنامه ریزی تمرین 
ضمن جلب توجه شما به مفاد صفحه 29، الزم به ذكر است كه موارد مطرح شده 

در بند 2 و 5 قابليت انعطاف داشته و می توانيد با موارد مشابه جايگزين كنيد.
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6 1 استانداردتربیت ویادگیري شایستگي
دنیاي آموزش

فني وحرفه ایشاخه تحصیلي نام واحدكاركدواحدكار
ساعت 
60آموزش

 پيشگيری از پيمانه: كدپيمانه
آسيب های ورزشی

گروه تحصيلي ـ 
بهداشت و سالمتحرفه اي

عمليات تكميلي درس:كددرس
اصالحي ورزش ها

رشته تحصيلي ـ 
12پايه تحصيليتربيت بدنيحرفه اي

الف( پیامدهای یادگیري:

فرصت ها/ فعالیت هاي یادگیري ساخت یافتهاهداف توانمندسازيشماره

گفت وگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموز تعريف ايمنی و امنيت 1

اجراي هنرجويان تفكيک ايمنی و امنيت در محيط های ورزشی2

در 3 امنيتی  موارد  از  ايمنی  موارد  تشخيص 
محيط های ورزشی

گفت وگو و فعاليت كالسي راهنمايي توسط هنرآموز

آگاهی از اصول ايمنی در لباس ها و محيط های 4
ورزشی

گفت وگو و فعاليت كالسي راهنمايي توسط هنرآموز 

محيط های 5 در  مناسب  لباس  به كارگيری 
ورزشی

و  آموزشي  فيلم  نمايش  طريق  از  هنرجويان  توسط  اجرا 
راهنمايی هنرآموز 

آگاهی از اصول ايمنی فضاها و اماكن ورزشی:6
طبيعی، روباز، سرپوشيده

گفت وگو و فعاليت كالسي راهنمايي توسط هنرآموز 

اماكن 7 و  فضاها  در  ايمنی  اصول  به كارگيری 
ورزشی

و  آموزشي  فيلم  نمايش  طريق  از  هنرجويان  توسط  اجرا 
راهنمايی هنرآموز

تجهيزات 8 و  وسايل  ايمنی  اصول  از  آگاهی 
ورزشی رشته های مختلف

گفت وگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموز

گفت وگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزتعريف آسيب های ورزشی9

از 10 پيشگيری  در  ايمنی  تأثير  به كارگيری 
آسيب های ورزشی

و  آموزشي  فيلم  نمايش  طريق  از  هنرجويان  توسط  اجرا 
راهنمايی هنرآموز
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عوامل  ورزشي،  آسيب  از  پيشگيري  مفاهيم  ورزش،  در  »ايمني«  و  »امنيت«  مفاهيم  محتوي:  وسعت  ب( 
پيشگيرانه در بروز آسيب ورزشي

لباس ورزشي، آسیب هاي ورزشي، قوانین و مقررات رشته هاي ورزشي،

ج( سازماندهي محتوي: دانش مرحله 1گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 2 و بيان و 
سپس مهارت آن گفته شود. دانش مرحله 3 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 4 گفته شود 
و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته 

شود و سپس مهارت آن آورده شود.

د( مواد و رسانه هاي یادگیري:
 

فيلم آموزشي، پوستر آموزشی 

ه( استاندارد فضا:

كالس درس 

و( تجهیزات آموزشي:

لباس ورزشي، كاله و دستكش، تجهيزات محافظتی )محافظ گوش، عينک(، ساق بند و مچ بند و....

ز( سنجش و ارزشیابي:
مشاهده و چک ليست

ح( الزامات اجرایي:
به ازاء هر 10 تا 16 نفر يک مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در به كارگيري فناوري هاي جديد در آموزش

ابتدا الزم است بدانيم يک آسيب چگونه به وجود مي آيد كه اين موضوع »مكانيسم 
آسيب« ناميده مي شود.
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مکانیسم آسیب 
برخورد مستقیم: اگر بازيكن به واسطه دريافت ضربه مستقيم حريف و يا 
به واسطه ضربه زدن به حريف مصدوم شود، مكانيسم آسيب برخورد مستقيم 

در نظر گرفته مي شود. 
توسط  پرتابي  فنون  اجراي  واسطه  به  بازيكن  اگر  غیرمستقیم:  برخورد 
حريف، اجراي فنون پرتابي يا اجراي يک مهارت ورزشي توسط خود ورزشكار 
آسيب ديده، و....، دچار آسيب ديدگي شود برخورد غيرمستقيم درنظر گرفته 

مي شود.
غیربرخوردي: اگر بازيكن به واسطه سر خوردن؛ برخورد با ديوار سالن و يا 
از روي سكوي  افتادن  واليبال،  تجهيزات ورزشي مانند دروازه هندبال، ميله 
آسيب  مكانيسم  شود  ديدگي  آسيب  دچار  ديگر،  مواردی  يا  و...  دارحلقه 

مي شود. گرفته  نظر  در  غيربرخوردي 
واماندگي: اگر ورزشكار به علت وارد آمدن فشار مداوم و بيش ازحد به يک 
نقطه از بدن يا تكرار حركات غلط در مدت طوالني و يا استفاده بيش ازحد 
از يک طرف بدن دچار آسيب ديدگي شود مكانيسم آسيب واماندگي درنظر 

مي شود. گرفته 

 با راه هاي پيشگيري از آسيب ها ي متداول در ورزش آشنا شويم: 

تاول 
در گروه هاي مختلف ورزشكاران ممكن است، تاول بر روي دست )اسكي، اسكواش، 
بدمينتون، پارو زن ها و...(، پا )فوتبال، كوه نوردي و...( و يا در هر قسمتي از بدن، 

ايجاد شود.
درد مي شود،  با  همراه  باز  زخم  به  تبديل  بتركد،  ايجاد شده  تاول  كه  درصورتي 
كوتاهي در ضدعفوني كردن تاول تركيده شده مي تواند منجر به عفوني شدن آن 

شود. 
 عالئم تاول زدن 

 قرمزي پوست.
 ايجاد حباب پر از مايع بر روي پوست. 

 پیشگیري از تاول زدن درپا و دست: اولين نشانه شروع تاول زدن، قرمز 
شدن پوست است. با ديدن اين عالمت روی پوست آزرده را چسب بگذاريد تا از 
سايش بيشتر پوست جلوگيری شود. براي پيشگيري از تاول پا، بايد جوراب ها را 
عوض كرده، پای خود را خشک نگه داری كنيد. براي پيشگيري از تاول دست نيز 
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مي توان نقاط حساس دست را با چسب يا باند پوشانيد.
چسب  بزند  تاول  است  ممكن  می كنيد  احساس  كه  جاهايی  پوست  روی  بر   
بزنيد. چسب به عنوان يک پوست دوم، پوست اصلی شما را حفاظت می كند. برای 
اينكار می توانيد از چسب پارچه ای استفاده كنيد. مراقب باشيد كه چسب درحين 
چسبيدن به پوست چروک بر ندارد و يا دو نوار چسب كنار هم روی يكديگر نيفتند 

چون برجستگی های به وجود آمده خود، می تواند موجب تاول شود.
 كليه وسايل و تجهيزات الزم براي انجام فعاليت ورزشي و مسابقات بر اساس 

استانداردهاي مربوطه و به دقت انتخاب شوند 
 مطمئن شويد كفشی كه می پوشيد اندازه پای شماست.

 داخل كفش خود دست بكشيد و مطمئن شويد سطح داخلی آن صاف و بدون 
برجستگی است

كار  اين  نكنيد.  رادياتور خشک  يا  برقی  بخاری  كنار  در  را   كفش خيس خود 
موجب چروكيده شدن و تغيير شكل كف كفش می شود.

 پای خود را خشک نگه داريد. پای مرطوب زودتر تاول می زند.
 كفش يا جوراب خيس را نپوشيد.

 مرتباً جوراب های خود را عوض كنيد و در صورت نياز از پودر برای خشک نگه 
داشتن پا استفاده كنيد.

اگر پايتان زياد تاول ميزند سعی كنيد دو جوراب روی هم بپوشيد.

ساییدگي 
وقتي كه اليه فوقاني پوست با سطح زبر و خشن در تماس باشد و آسيب ببيند، 

ساييدگي ايجاد مي شود.
 عالئم ساییدگي 

 درد، تورم، تراوش مايع، خونريزی در محل، احساس سوزش، حساسيت به لمس، 
قرمزی و خارش است.

 پیشگیري از ساییدگي
پوشيدن  از  قبل  می كند.  كم  را  سايش  و  كرده  نرم  را  لباس  بافت  شستشو؛   

لباس های ورزشي نو حتماً آنها را بشوييد. 
يا  تماس  تحت  كه  ران  از  قسمتی  اطراف  چسبنده  باند  يا  كشی  باند  بستن   
بزرگی  بسيار  ران های  يا  و  وزن  افزايش  دارای  كه  دارند.اشخاصی  قرار  ساييدگی 

می باشند بيشتر در معرض سايش پوست می باشند. 
مخصوص  جوراب كشی  جفت  يک  )پوشيدن  مخصوص  لباس های  پوشيدن   
ورزشكار  برای  می تواند  دوچرخه سواری  مخصوص  شورت های  يا  و  ورزشكاران 
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خاصيت  عين حال  در  و  راحت ترند  لباس ها  اين  چون  باشد  ايده آل  و  مناسب 
ارتجاعی دارند و با پوست اصطكاک ندارند(.

ساير  يا  نايلونی  لباس های  از  كه  مواقعی  در  نخي،  زير  لباس های  پوشيدن   
لباس هايی كه از الياف زبر و ساينده تهيه شده اند استفاده می كنيد، لباس زير نخی 

بپوشيد، تا مانع از تماس لباس با پوست شود.
 پرهيز از پوشيدن لباس هاي زير زبر و خشن )گاهی اوقات ضمن حركت يا ورزش 
متوجه می شويد كه چيزی به پوستتان ساييده می شود و باعث تحريک آن می شود 

كه تنها با در آوردن و دوباره پوشيدن، برطرف می شود(.
اطراف  ران ها،  كشالۀ  بين  هيدروكربنی  ژل های  ماليدن  و  بدن  كردن  چرب   
لغزنده  نقطه ای كه در معرض ساييدگی است، موجب  بازو و هر  انگشتان، پشت 

شدن پوست و كم شدن اصطكاک در اثر تماس می شود.
 استفاده از چسب زخم در قسمت هاي حساس و در معرض سايش می توان از 

ساييدگی پيشگيری كند.

گرفتگي عضالني
بارها دچار گرفتگي عضالني شده  اغلب ورزشكاران در طول دوران ورزشي خود 
اند، از دست دادن آب بدن به علت ورزش طوالني و هواي گرم، تغيير در ساختمان 
عضله درنتيجه خونريزي، پارگي كوچک عضله و هر عاملي كه باعث ايجاد اختالل 
بستن  سفت  خيلي  تنگ،  جوراب  پوشيدن  مانند  شود  خون  گردش  سيستم  در 

بندكفش، و يا هواي سرد، مي تواند گرفتگي عضالني را به دنبال داشته باشد. 
 عالئم گرفتگي عضالني

 گرفتگي ناگهاني عضله، سفت شدن عضله، درد ناگهاني و تند و تيز در ناحيه 
عضله گرفته شده 

 پیشگیري از عضالني گرفتگي
 دقت در گرم كردن بدن قبل از فعاليت ورزشي.

 استفاده از كفش و البسه مناسب ورزشي.
 توجه به شرايط آب و هواي سرد در هنگام فعاليت ورزشي )سرما باعث كاهش 
جريان خون شده و در اين شرايط اكسيژن كافی به عضالت نمي رسد كه زمينه ساز 

گرفتگي مي باشد(.
 توقف فعاليت ورزشي، در هنگامي كه با گرفتگي عضالني مواجه مي شويم بهترين 

كار عدم فعاليت ورزشي مي باشد. 
 منقبض كردن عضالت مخالف گرفته شده و ماساژ آن، براي مثال وقتي عضله 
را  بازو  و عضالت سه سر  را كشيده  بايد دست  است،  گرفتگي شده  دوسر دچار 
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منقبض كرد. 
 نوشيدن مايعات )تعريق زياد و از دست دادن آب بدن و افزايش غلظت نمک بدن 

زمينه ساز گرفتگي عضالت مي باشد (. 
 توجه به نشانه ها و عالئم هشدار دهنده )ايجاد اختالل در خون رساني به عضالت 
از جمله داليل گرفتگي عضالني است كه به علت تجمع اسيدالكتيک، عفونت در 

بدن، سفتي بندكفش و… مي باشد.(  
 پرهيز از فعاليت هاي شديد ناگهاني و طوالني مدت .

كشیدگي عضله 
 عالئم كشیدگي عضالني

 احساس كوفتگی و درد، تورم و ناتوانی در حركت دادن عضله كشيده شده.
 در موارد كشيدگي با شدت باال احتمال مشاهده خونريزی. 

 پیشگیري از كشیدگي عضالني 
 تأكيد بر گرم كردن دقيق بدن قبل از فعاليت ورزشي )انجام حركات كششی قبل 
از شروع كالس عملي و شركت در تمرينات ورزشي از آسيب جلوگيری مي كند.( 
 دقت در سرد كردن بدن در پايان فعاليت ورزشي )انتهاي كالس و تمرين ورزشي 
و پايان مسابقه نيز الزم است چند دقيقه اي را به انجام حركات كششی اختصاص 

دهيم(.
 رعايت باالنس و تعادل عضالنی در هنگام ورزش كردن )اگر درگير فعاليت های 
بايد  انجام تمرينات مناسب ورزشی  با  سنگين ورزشی هستيد، بسيار مهم است، 
با  بدن  عضالت  تا  دهيم  افزايش  يكنواخت  و  يكسان  به صورت  را  عضالت  قدرت 

هماهنگی الزم با يكديگر كار كنند(.
اندازه كافی قوی باشند. عضالت ضعيف  بايد به   تقويت عضالت بدن )عضالت 

خيلی راحت تر دچار كشيدگی می شوند(.
 تعادل در زمان فعاليت )نبايد عضالت را زياد خسته كرد. احتمال آسيب ديدگي 

عضله درحال خستگي بيشتر مي باشد( 
 نوشيدن آب كافي در طي تمرين و مسابقه.

 داشتن لباس مناسب و مخصوص رشته ورزشي مربوطه.

شكستگي 
شكستگي استخوان ازجمله مهم ترين آسيب هاي بدن مي باشد كه به دنبال ضربه 
ايجاد مي شود، در اين حالت نه تنها استخوان آسيب مي بيند بلكه نسوج نرم اطراف 
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نيز  پوست  و  خوني  عروق  و  اعصاب  عضالت،  رباط ها،  جمله تاندون،  از  استخوان 
صدمه مي بينند.

 عالئم عمومي در شکستگي 
 تورم و كبودي پيشرونده به علت آسيب به رگ هاي خوني كوچک و نسوج نرم.

 تغيير شكل در اندام آسيب ديده.
 غير طبيعي شدن حركت در عضو آسيب ديده.

 درد و حساسيت در عضو آسيب ديده در برابر حركت و يا فشار وارده برناحيه 
آسيب ديده.

 ناكارامدي عضو آسيب ديده.
 لمس فاصله بين دو سر استخوان شكسته، در صورت لمس اين فاصله، شكستگی 

حتمی است.
 احساس ساییده شدن دو سر شکستۀ استخوان: گاهی مصدوم هنگام بروز 
شكستگی، صدای شكسته شدن استخوان يا در زمان حركت عضو، صدای ساييده 
نشانه حتمی شكستگی  عالمت،  اين  می كند.  احساس  را  استخوان  سر  دو  شدن 

است.
 پیشگیري از شکستگي استخوان

 گرم كردن مناسب بدن قبل از شروع ورزش
 افزايش آمادگي جسماني.

 تغذيه مناسب.
 رعايت قوانين و مقررات ورزشي. 

 پرهيز از برخوردهاي خشن در حين ورزش و تمرينات ورزشي.
 استفاده از كاله های ايمنی مخصوص، زانوبند، ساق بند و پوشيدن لباس و كفش 

مناسب موقع ورزش كردن. 

خونریزي در عضالت
زمان  به  نسبت  عضالت  در  خون  جريان  ورزش،  و  بدني  فعاليت  انجام  هنگام 
فعاليت  با  به عضالت كه  تغيير آهنگ خون رساني  اين  افزايش مي يابد،  استراحت 
بيشتر قلب همراه است، موجب مي شود تا خون مورد نياز عضله در طول فعاليت 
بنابراين درصورت آسيب ديدگي عضله شاهد خونريزي در  فيزيكي تأمين گردد. 
محل پارگي تارهاي عضله خواهيم بود، مقدار خون ريزي نسبت مستقيم با جريان 

خون عضله و نسبت معكوس با كشش عضله در زمان آسيب دارد.
 عالئم خونریزي عضالني 

ممكن است اين خونريزي درون عضالني )درون پوشش عضله يا فاسيا( و يا بين 
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يا همان فاسيا و رگ هاي خوني نزديک به هم  عضالني )زماني كه پوشش عضله 
آسيب ديده باشند(. باشند. 

 درد در ناحيه آسيب ديده )هنگام لمس( 
 اختالل در عملكرد ناحيه آسيب ديده.
 گاهي اوقات قرمزي و آسيب پوست.

 ورم.
 پیشگیري از بروز خونریزي عضالني

 مهم ترين اقدامات پيشگيرانه در بروز كبودي و خونريزي در بدن، رعايت قوانين 
و مقررات و پرهيز از رفتارهاي خشن، افزايش آمادگي بدني، به كارگيري وسايل و 

تجهيزات استاندارد و رعايت اصول ايمني مي باشد.

در رفتگي مفاصل 
دررفتگی  شوند  جابه جا  خود  طبيعی  محل  از  استخوان ها  سر  دو  كه  هنگامی 
هستيم  افتادن  معرض  در  هنگامي كه  مي تواند  رفتگي  در  می دهد  رخ  مفصل 
مي كنيم  استفاده  ضربه  آمدن  وارد  از  جلوگيری  برای  خودتان  دست های  از  و 
به وجود آيد يا زمينه ارثی داشته باشد )برخی افراد به طور ارثی دارای رباط های 
به علت شركت در فعاليت های  يا  بقيه هستند( و  به  شل تر و ضعيف تری نسبت 
ورزشی )بسياری از دررفتگی ها، درطی ورزش های برخوردی و با ضربات زياد مثل 
ژيمناستيک، كشتی، بسكتبال و فوتبال رخ می دهند در نهايت دررفتگي مي تواند 

به علت تصادفات رانندگی باشد. 
 عالئم دررفتگي 

 احساس درد شديد در حين لمس عضو آسيب ديده.
 بدشكلی و يا خارج شدن استخوان از محل خود

 ورم و تغيير رنگ مفصل
 عدم حركت مفصل

 پیشگیري از در رفتگي 
 گرم كردن كافی قبل از انجام حركات ورزشی.

خود  حركتي  دامنه  خالف  بر  مفاصل  آنها  در  كه  ورزشی  حركات  انجام  عدم   
كشيده شوند مانند، زانوها به طرفين بيش از حد كشيده شوند. 

 استفاده از البسه و كفش های مناسب ورزشی.
 استفاده از وسايل محافظتی مثل مچ بند، ساق بند و زانو بند.

 رعايت قوانين و مقررات رشته هاي ورزشي.
 پرهيز از برخوردهاي خشن در حين ورزش و تمرينات ورزشي.
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 استفاده از چسب هاي محافظ مفاصل در رشته هايي مانند واليبال، بسكتبال و… 
متداول مي باشد. 

پیچ خوردگي
هنگامي پيچ خوردگي اتفاق مي افتد كه به ليگامان ها آسيب وارد شود، ليگامان ها 
به  را  استخوان  بافت همبند هستند كه مفصل يک  از  نوارهای چربی  رباط ها،  يا 
استخوان ديگر متصل می كنند. پيچ خوردگی ها بيشتر در مفصل مچ پا و زانو روی 
می دهد. برخالف دررفتگی كه به دليل فشار بيش ازحد روی مفصل ايجاد می شود، 
پيچ خوردگی معموالً آسيبی ورزشی است كه بر اثر چرخش يا كشش ناگهانی و 
بيش ازحد معمول عضو در سطح مفصل ايجاد شده و باعث كشيدگی يا پارگی رباط 

يا ليگامان های محافظ مفصل می شود.
 عالئم پیچ خوردگي 

عملكرد  در  اختالل  مفصل،  ناحيه  در  كبودی  بعداً  و  تورم،  ايجاد  درد،  احساس   
مفصل يا احساس ناپايداری، حساسيت در ناحيه درگير و بروز مشكل در استفاده 
از مفصل. افرادی كف پای صاف دارند يا پای آنها قوس بيش از اندازه دارد، بيشتر 

از ديگر افراد دچار پيچ خوردگی مچ پا خواهند شد.
 پیشگیري از پیچ خوردگي

 هنگامی كه خسته يا دچار درد عضو می باشيد از ورزش كردن و انجام فعاليت 
بدنی خودداری كنيد.

 وزن خود را كنترل كنيد.
 پيش از انجام هرگونه فعاليت بدنی ابتدا بدنتان را گرم كرده و حركات كششی 

انجام دهيد.
 كفش های مناسب به پا كنيد.

در كفش های خود،  بايد حتماً  پا می شوند،  پيچ خوردگی مچ  افرادی كه دچار   
كفی پهن قرار بدهند.

 برخی از ورزش هايی كه به حفظ تعادل بدن كمک می كند، در كاهش احتمال 
پيچ خوردگی مچ پا نقش بسيار مهمی را ايفا خواهد كرد.

 همواره عضالت خود را قوی، نرم و انعطاف پذير نگاه داريد.
 همواره شرايط فيزيكی مناسبی داشته باشيد.

 هنگام فعاليت بدنی از تجهيزات حفاظتی مانند مچ بند استفاده كنيد.
 اصول ايمني و ضوابط فني و استاندارد هاي محيط ورزشي را رعايت نماييد.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و 
كاردانش

6-1 استانداردتربیت ویادگیري شایستگي
دنیاي آموزش

كد واحد 
شاخه  نام واحدكاركار

فني و حرفه ايتحصیلي

ساعت 
60آموزش

پيمانه:  3421كد پيمانه
 جدول 
مسابقات 
ورزشی

گروه تحصيلي ـ 
بهداشت و سالمتحرفه اي

درس: كددرس
عمليات تكميلي 

اصالحي 
ورزش ها

رشته تحصيلي ـ 
12پايه تحصيليتربيت بدنيحرفه اي

الف( پیامدهای یادگیري:

فرصت ها/ فعالیت هاي یادگیري ساخت یافتهاهداف توانمندسازيشماره

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموز جدول يک حذفي1

اجراي هنرجويان نحوه ترسيم جدول يک حذفی آن، 2

گفتگو و فعاليت كالسي راهنمايي توسط هنرآموزجدول دوحذفي 3

اجرا توسط هنرجويان از طريق نمايش فيلم آموزشي و راهنمايی هنرآموزنحوه ترسيم جدول دوحذفي 4

گفتگو و فعاليت كالسي راهنمايي توسط هنرآموزاقدامات الزم براي سيدگذاري تيم ها،5

گفتگو و فعاليت كالسي راهنمايي توسط هنرآموز جدول دوره اي6

اجرا توسط هنرجويان از طريق نمايش فيلم آموزشي و راهنمايی هنرآموزنحوه ترسيم جدول دوره اي7

اجرا توسط هنرجويان از طريق نمايش فيلم آموزشي و راهنمايی هنرآموزانواع روش های جدول دوره اي8

گفتگوي كالسي راهنمايي توسط هنرآموزجدول جام جهاني 9

اجرا توسط هنرجويان از طريق نمايش فيلم آموزشي و راهنمايی هنرآموزنحوه ترسيم جدول جام جهانی10
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ب( وسعت محتوي:
جدول يک حذفي و رسم آن، جدول دوحذفي و نحوه رسم آن،اقدامات الزم براي سيدگذاري تيم ها،جدول دوره اي و 

انواع روش ها و ترسيم آن،جدول جام جهاني و رسم آن

ج( سازماندهي محتوي: دانش مرحله 1گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 2 و بيان و سپس 
مهارت آن گفته شود. دانش مرحله 3 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 4 گفته شود و سپس 
مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس 

مهارت آن آورده شود.

د( مواد و رسانه هاي یادگیري:
فيلم آموزشي 

ه( استاندارد فضا:
كالس درس

و( تجهیزات آموزشي:
وايت برد،رايانه و لوازم جانبي

ز( سنجش و ارزشیابي:
مشاهده و چک ليست 

ح( الزامات اجرایي:
به ازای هر 10 تا 16 نفر يک مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در بكارگيري فناوري هاي جديد در آموزش

درس جدول مسابقات ورزشی
جدول  به نام  درسی  كتاب  به صورت  اين  از  پيش  مجموعه  اين  تنظيم  و  تأليف 
مسابقات ورزشی انجام شده و سال های متوالی در رشته تربيت )فنی و حرفه ای( 
توسط شما تدريس شده، بنابراين با مطالعه جديد كه با رويكرد ديگر بيان شده كه 
يادگيری هنرآموزان را آسان تر و روشن تر می نمايد. به طور قطع آنچه كه اهميت 

بيشتری دارد نحوة تدريس و آموزش شما همكاران محترم است.
به همين منظور پيوست مطالب درسی، كتابچه ای كه در اختيار شما قرار می گيرد 
دارم  اعتقاد  نيز  من  باشد،  نداشته  ضرورتی  همكاران  ديگر  و  شما  نظر  از  شايد 
ارائه شده است،  از مطالب درسی  اين درس بسيار فراتر  كه دانش شما در مورد 
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با   اين حال برای تسهيل در تدريس شما اشاراتی می شود كه اميدوارم به يادگيری 
هنرجويان شما بيشتر كمک كند.

يادآوری می شود كه در مورد اهميت و برگزاری مسابقات در ابتدای تدريس اين 
اثرات  و  دهند  توضيح  هنرآموزان  برای  را  توجهی  جالب  ارزشمند  مطالب  كتاب 
گرانقدر برگزاری مشخصات ورزشی و تأثيرات شگرف آن بر تماشاگران را يادآور 

شوند.
با يک مثال از مسابقات ليگ برتر كشور انگلستان اثرات ديدن اين بازی ها را بر 

تماشاگران به صورت مختصر به اين شرح است.
 ايجاد يک برنامه زيبا وخاطره انگيز برای حضور خانواده ها در استاديوم ها

 تخليه فشارها و استرس های ممكن در خانواده ها و بين افراد مختلف
 ايجاد شغل و درآمد برای تعداد زيادی از شهروندان

 لذت ديدن يک رقابت سالم و مفرح
 ايجاد يک اقتصاد سالم و در خور توجه برای جامعه حاضر در مسابقات

 رشد صنعت ورزشی
 عالقه مندی آحاد جامعه به ورزش به ويژه جوانان و افزايش سالمتی آنان

 و موارد متعدد ديگری كه می توان اضافه كرد.
پاسخ تمرین: جدول 16تایی 

ـ جدول یک حذفی برای 16 شركت كننده

دور اول  دور دوم

 دور سوم )نیمه نهایی(

 برنده )قهرمان(

دور چهارم )فینال( 
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1-پاسخ سؤال اول ترسيم جدول يک حذفی 16 تيمی
N=16 تعداد تيم ها  
15=1-16= تعداد بازی ها  
16= 24  

توان 4 تعداد دورهاست.
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جدول یک حذفی برای 16 شركت كننده

دور اول  دور دوم

 دور سوم )نیمه نهایی(

دور چهارم )فینال( 

 برنده )قهرمان(

در يک جدول يک حذفی با شانزده شركت كننده، بازی های دور اول يک هشتم 
نهايی، بازی های دور دوم به يک چهارم نهايی، بازی دور سوم به يک دوم نهايی 

)نيمه نهايی( و بازی دور چهارم به بازی نهايی يا فينال معروف است.
فعالیت كالسی 2 ـ صفحه 87 

كتاب معلم صفحه 4 
جدول یک حذفی 16 تایی به صورت اولویت گذاری )سیدینگ(: معلم می تواند 
پس از اولويت گذاری، ادامه جدول را با كمک دانش آموزان اجرا كند. )دانش آموزان 

برنده هر مسابقه را معرفی می كنند( 
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مسابقه  به صورت سیدگذاری:  تیم  برای شانزده  1ـ2ـ جدول یک حذفی 
نهايی
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جدول یک حذفی برای 16 شركت كننده

دور اول  دور دوم

 دور سوم )نیمه نهایی(

دور چهارم )فینال( 

 برنده )قهرمان(

1

5

3

2

6

4

»برنده مسابقه پایانی قهرمان بازی ها است«
جدول یک حذفی 16 تیمی دوطرفه
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فعالیت كالسی 1 صفحه 88
يس3ـ صفحه سوم هنرجو

پاسخ فعالیت كالسی 91: رسم جدول يک حذفی برای يازده بازيكن بدمينتون 
با استفاده از توان كمتر 

N=11 تعداد بازی ها 
 N-1=11-1=10  
8>11>16  
 8-11=3 تعداد بازی های دور اول 
 3×2=6 تعداد نفرات دور اول 
11-6=5 تعداد بازيكنانی كه دور اول استراحت دارند. 

برای رسم جدول، ابتدا سه مسابقه دور اول كه دارای 6 شركت كننده است توسط 
6 خط موازی ترسيم می شود. )سپس برای بازی های دور دوم جدول را به دو نيمه 

مساوی بخش می كنيم(
در اينجا شش خط به معنی 3 مسابقه است، )هرگاه تعداد مسابقات دور اول در 
جدول يک حذفی با استفاده از توان كمتر فرد باشد، تعداد مسابقه در نيمه بااليی 
جدول از تعداد مسابقه در نيمه پايينی جدول بيشتر است( بنابراين از سه مسابقه 
2 مسابقه يا 4 تيم در باال و يک مسابقه يا 2 شركت كننده در پايين قرار می گيرند.

به بيان ديگر در صورت فرد بودن تعداد شركت كنندگان در مسابقات 
تعداد كمتر درنيمه پائين جدول                                               10=11-1
تعداد بيشتر در نيمه باالئی جدول قرار خواهند گرفت                          5÷10 
 1+5=6 
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 تصویر ص6 
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صفحه دوم هنرجو
پاسخ فعالیت كالسی صفحه 90 ترسيم جدول يک حذفی برای 5 شركت كننده 

با استفاده از توان باالتر ابتدا تعداد استراحت ها را در جدول مشخص كنيد.
تعداد شركت كننده توان باالتر = تعداد استراحت ها

 4 > 5 > 8 توان باال 
8 5 = 3 تعداد استراحت ها 
5 3 = 2 تعداد تيم هايی كه دور اول بازی دارند 
 2 ÷ 2 = 1 تعداد بازی در دور اول 
برای رسم جدول، از جدول 8 تايی )توان باالتر( استفاده می شود. و استراحت های 
جدول به روشی كه در كتاب هنرآموز نوشته شده، مشخص می گرد. تعداد استراحت 

3 به دست آمده 
 اولين استراحت در پائين نيمه پائينی جدول
 دومين استراحت در باالی نيمه بااليی جدول

 سومين استراحت در باالی نيمه پائينی جدول )در زير خط تقارن(

BYE 2

BYE 3

BYE 1

فعالیت كالسی صفحه 89
در مسابقات بدمينتون هنرستان يازده بازيكن ثبت نام كرده اند......

تعداد استراحت يا تعداد تيم های استراحت كننده                                5=16-11

جدول یک حذفی 5 تایی و ترتیب قرار گیری استراحت های آن

نیمۀ باالیی

 خط تقارن

 نیمۀ پایینی
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تعداد تيم های دور اول                                                            6 = 11-5 
تعداد بازی های دور اول                                                            3=2÷6 

BYE 2

BYE 4

BYE 3

BYE 5

BYE 1

1
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11

جدول 13-1 جدول یک حذفی 11 تایی و ترتیب گل گیری استراحت آن

نیمۀ باالیی 

 
 نیمۀ پایینی

فعالیت كالسی صفحه 91
در مسابقات بدمينتون كه مديريت آن به عهدة شماست....

پاسخ: زمانی كه تعداد تيم ها 11 باشد اولين توان 2 كمتر، عدد 8 می باشد. 8 را 
از 11 كم می كنيم. 

عدد به دست آمده )3( به معنی 3 بازی در دور اول می باشد. وقتی عدد 3 را در 2 
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ضرب كنيم تعداد تيم های دور اول مشخص می شود. عدد به دست آمده يعنی 6 را 
از يازده كم كنيم تعداد استراحت های جدول يعنی 5 مشخص می شود.

 11-8=3  
 3×2=6  
 6-11=5  

فعالیت كالسی 2

در مسابقات بدمینتون هنرستان...
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 11-8=3 سه بازی در دور اول 
 3×2=6 6 تيم در دور اول بازی دارند. 
11-6=5 5 تيم در دور اول استراحت دارند. 

جدول 5-1 جدول یازده تایی با استفاده از توان كمتر
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نكته جالب بازی رياضی در اين سيدگذاری و چينش است. به ترتيب زير:
1
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6
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4

پاسخ نامه جدول 2 حذفی 
فعالیت كالسی 1 صفحه 99

 2)N-1( +1 درصورتی نفر اول بدون شكست در فينال برنده شود. 
 2×918=؟؟  
 28+1 در صورتی كه دو بازيكن نهايی هر كدام يک شكست داشته باشند. 

2)N-1( +1 فعالیت كالسی صفحه 101 
دو حذفی 

 2)8-1(+1 2×7=14.تعداد بازی ها وقتی تيم اول بدون شكست قهرمان می شود
14+1=15  تعداد بازی ها وقتی تيم اول يک بار شكست خورده است. 
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فعالیت كالسی 2
در مسابقات سال گذشته هنرستان شما مقام های اول تا چهارم را به ترتيب زير 

كسب كردند.
محسن، فرهاد، اكبر و حامد
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محسن

فرهاد

اكبر

حامد
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 1+8=9  
 7+2=9  
 6+3=9  
 5+4=9  

8

5

3

7

قطع  به طور  نباشند  برابر  حاصل  اعداد  كه  باشد  به گونه ای  شما  سيدگذاری  اگر 
سيدگذاری اشتباه است.

اين مورد در تمام جدول های )توان 2( 4، 8، 16 و 32 قابل اجرا است.
درجدول حذفی مسابقات شمشير بازی زنان در يونيورسياد 2005 نيز اين بازی 

رياضی قابل مشاهده است.
برای پاسخ فعاليت كالسی 3 ص 6 جدول 2 حذفی از اين جدول استفاده كنيد. 

از جدول 27-1 جدول 2 حذفی 12 تايی ص 25 كتاب استفاده كنيد.
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بازی مجدد

محسن

اكبر

حامد

فرهاد

محسن

اكبر
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جدول دوره ای
سال  ورزشی  مسابقات  جدول  كتاب  سوم  فصل  در  مبحث  اين  پاسخ های  كليه 
سوم هنرستان های تربيت بدنی )جدول دوره ای( اشاره شده و همكاران ارجمند 
به پاسخ  نياز  پرسش ها  از  به پاسخ هستند. درصورتی كه هر كدام  قادر  به سادگی 

داشته باشد می توانند بهره گيرند.

جدول های تركیبی
فعالیت كالسی یک ص 1 

بسيار واضح است در اين صورت تيمی كه با زحمت فراوان و هزينه مالی بسيار 
به مسابقات نهايی راه پيدا كرده است با يک باخت حذف خواهد شد و بايد بازی ها 

را ترک كنند و اين كاماًل غيرمنطقی و غيرمنصفانه است. 
به  فراوانی  به صورت يک حذفی آسيب های  بازی ها  اجرای  به طور قطع درصورت 

فوتبال و جام جهانی وارد خواهد شد.

فعالیت كالسی 2 ص 1
اين حالت نيز بسيار مشكل آفرين خواهد شد زيرا اگر تعداد تيم ها حتی 16 تيم 
باشد )مثل سال های قبلی دورتر( هر تيم بايد 15 مسابقه داشته باشد اگر برای هر 
مسابقه فقط سه روز فاصله داشته باشيد )به طور قطع به دليل فاصلۀ زمانی كم بين 
مسابقات و عدم برگشت به حالت اوليه بازيكنان( آسيب های فراوان بدنی و ذهنی 
به بازيكنان وارد می شود و مدت بسيار طوالنی الزم است كه بازی ها به پايان برسد 

و اين دور از دسترس است.

جدول جام جهانی
با گل های حميد استيلی و مهدی  ايران  به تيم ملی  ص 1ـ جام جهانی 1998 

مهدوی كيا توانست تيم ملی آمريكا را شكست دهد.
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6 -1 استانداردتربیت ویادگیري شایستگي
دنیاي آموزش

فني و حرفه ایشاخه تحصیلي نام واحدكار
ساعت 
60آموزش

گروه تحصيلي ـ  پيكرسنجيپيمانه: 
بهداشت و سالمتحرفه اي

عمليات تكميلي اصالحي درس:
ورزش ها

رشته تحصيلي ـ 
12پايه تحصيليتربيت بدنيحرفه اي

الف( پیامدهای یادگیري:

فرصت ها/ فعالیت هاي یادگیري ساخت یافتهاهداف توانمندسازيشماره

ذكر مثال هايی از زندگی روزمرهچند نمونه از سنجش و سنجيدن1

ارائه توضيحات هنرآموزروش های تشخيص نوع پيكری افراد2

ارائه توضيحات هنرآموز و ذكر مثال هايی از زندگی روزانهتوضيح در مورد پيكر سنجی و كاربردهای آن3

ارائه توضيحات هنرآموز و ذكر مثال هايی از زندگی روزانهشاخص های اندازه گيری در پيكر سنجی4

ارائه توضيحات هنرآموز و ذكر مثال هايی از زندگی روزانهروش های اندازه گيری پيكر سنجی5

با انجام اندازه گيری ها در كالس درساندازه گيری طول ساير اندام ها 6

ارائه توضيحات هنرآموز و با انجام اندازه گيری ها در كالس ساختار و اندازه های بدنی7
درس

برآورد اندازه بدن بر اساس اندازه دورمچ 8
دست

ارائه توضيحات هنرآموز و با انجام اندازه گيری ها در كالس 
درس
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ب( وسعت محتوي: 
چند نمونه از سنجش و سنجيدن در زندگی واقعی، روش های تشخيص نوع پيكری افراد، توضيح در مورد پيكرسنجی 
و كاربردهای آن، شاخص های اندازه گيری در پيكر سنجی، اندازه گيری طول ساير اندام ها، ساختار و اندازه های بدنی، 

برآورد اندازه بدن بر اساس اندازه دورمچ دست

ج( سازماندهي محتوي: دانش مرحله 1گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 2 و بيان و سپس 
مهارت آن گفته شود. دانش مرحله 3 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 4 گفته شود و سپس 
مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس 

مهارت آن آورده شود.

د( مواد و رسانه هاي یادگیري:
فيلم آموزشي، پوستر آموزشی

ه( استاندارد فضا:
كالس درس و سالن ورزشی

و( تجهیزات آموزشي:
قدسنج )استاديو متر(، گونيا، كاليپر استخوانی، متر نواری، خط كش، كوليس، كاليپومتر، آنتروپومتر، ترازوی ديجيتال، 

ترازوی آويزی، ترازوی عقربه ای

ز( سنجش و ارزشیابي:
مشاهده،چک ليست

ح( الزامات اجرایي:
به ازای هر 10 تا 16 نفر يک مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در بكارگيري فناوري هاي جديد در آموزش

پیكرسنجی
در  دستورالعمل ها  ارائه  به گام  گام  شيوه  كتاب،  اين  فرد  به  منحصر  ويژگی 
را  داده ها  جمع آوری  برای  الزم  مهارت  می تواند  هنرجو  بنابراين  ارزيابی هاست، 
اين كتاب شامل  برای تبحر در آن تمرين كند.  را  كسب و همچنين آن مهارت 
توضيحات، جداول و تصاويری است كه برای كمک به يادگيری مهارت ها ضروری 
هنرآموزان  است  بهتر  اما  پوستی(،  دقيق چين های  آناتوميكی  نقاط  )مانند  است 
بهتر  آموزش  برای  تمرين،  و  تكرار  بيشتر و همچنين  و تصاوير  فيلم ها  از  گرامی 
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مهارت ها استفاده نمايند.
ابزار  اندازه گيری های پايه پيكر سنجی،  هربخش از كتاب شامل تعريف و كاربرد 

مورد استفاده در آن و تشريح روش اندازه گيری به صورت گام به گام می باشد.
به عالوه همانطور كه مطرح شد هر بخش از كتاب شامل جداولی برای جمع آوری 
گروه بندی  را  هنرجويان  امر  اين  برای  هنرآموز  است  شايسته  لذا  است  اطالعات 
نمايد، برای هر اندازه گيری سه هنرجو بايد حضور داشته باشند )يک نفر آزمون گر، 
يک نفر آزمودنی و يک نفر ثبت كننده نتايج( لذا حداقل نفرات حاضر در گروه 3 
هر شخص  كه  زمانی  تا  كنيد  تعويض  را چرخشی  مسئوليت ها  می باشد.  هنرجو 
فرصت اجرای هر نقش را داشته باشد. هنرجويان از كادرهای راهنمای مرحله ای 
كنند، الزم  استفاده  بخش های مختلف می توانند  در  اندازه گيری  برای  ارائه شده 
است  ضروری  دارد.  نگه  جدا  را  خود  توسط  شده  ثبت  اندازه های  فرد  هر  است 
انتهای  در  نمايد.  راهنمايی  به گام  گام  را  هنرجويان  كار،  مراحل  در  نيز  هنرآموز 
فعاليت، هنرآموز می بايست از هنرجويان بخواهد نتايج به دست آمده درون گروه ها 
را مقايسه نمايند و به بحث بگذارند. در پايان نيز به تحليل و تفسير نتايج همراه با 

همه هنرجويان حاضر بپردازد.
با توجه به ضرورت مبحث پيكرسنجی در علوم تندرستی و سالمت، امروزه بيش 
ارزيابی های  چگونگی  مورد  در  مطلع  و  ديده  آموزش  افراد  مهارت  به  پيش  از 
پيكرسنجی نيازمنديم. اميد است اين كتاب بتواند پايه ای برای برداشتن گام های 

بزرگتر در اين مهم باشد. 
موارد تكميلی برای هنرآموزان گرامی به صورت خالصه آنچه كه مورد نياز هنرجو 

می باشد، در ذيل آورده شده است. 
آشنایی با دانش پیکرسنجی جسمانی

جمله  از  گسترده ای  طيف  در  پيكرشناسی  و  بدنی  تصوير  به  مربوط  تحقيقات 
مطالعات بالينی )خطرات چاقی و يا الغری بر سالمتی(، روانشناسی )ترس از بدن 
نامناسب(، زيبايی شناسی تا تاريخی و فرهنگی )بدن در هنر، ادبيات و فرهنگ( و 
نژاد شناسی )انواع پيكر در نژاد ها و اقوام مختلف( ادامه دارد. تمامی اين تحقيقات 
بسته به ارزيابی و اندازه گيری های پيكری است كه در شاخه ای به نام پيكرسنجی 
خالصه شده اند و زير بنای مطالعات بسياری از حيطه های علم در ارتباط با انسان 

است. 
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تصوير مرد ويترويوسی ) ابعاد اصلی اش 25/5×34/4 سانتی متر است(
مرد ويترويوسی يكی از طرح های مشهور لئوناردو داوينچی است كه به احتمال 
زياد در سال 1487 ميالدی كشيده شده است و طرحی تمام قد از ويترويوس، 
معمار ايتاليايی است. اين طراحی كه با جوهر بر روی كاغذ كشيده شده، بدن 
برهنه مردی را در دو حالت مختلف نشان می دهدكه همزمان درون يک دايره 
و مربع محاط شده اند. اين طراحی در ونيز ايتاليا نگه داری شده و جز در مواقع 

خاص به نمايش در نمی آيد.
مطابق مشاهدات لئوناردو داوينچی در متن تصوير، كه به صورت قرينه نوشته 
شده است، نقاشی به عنوان توصيفی از تناسب های موجود در بدن انسان مذكر 

در قالب بدن ويترويوس كشيده شده است:
كف دست به پهنای 4 انگشت است.

كف پا به پهنای كف دست است.
آرنج،  تا  دست  انگشتان  نوک  اندازه 

است. دست  كف  پهنای  6 برابر 
باز شده  به اندازه دست های  انسان  قد 

اوست.
فاصله بين رستنگاه مو تا پايين چانه، 

برابر يک دهم قد انسان است.
يک  برابر  انسان،  شانه  عرض  حداكثر 

اوست. قد  چهارم 
طول دست )از انتهای مچ تا سر انگشتان(، 

يک دهم قد انسان است.
اندازه پای انسان يک هفتم قد اوست.

فاصله از پايين چانه تا بينی، برابر يک سوم طول صورت است.
فاصله از رستنگاه مو تا ابرو، برابر يک سوم طول صورت است.

كاربرد پیکر سنجی
استفاده مناسب و تفسير اندازه گيری های پيكرسنجی از دوران كودكی تا پيری يک 
ابزار ارزشمند برای هدايت وضعيت سالمتی و تغذيه افراد و جامعه است. همچنين 
متخصصان اطفال از رشد جسمانی كودک به عنوان يک پارامتر مهم برای ارزيابی 
نوزادان  در  سر  محيط  اندازه گيری  مثال  برای  می كنند.  استفاده  كودک  سالمت 
به عنوان يک شاخص سالمتی نوزاد محسوب می شود. چرا كه 80 درصد رشد مغز 
كودک در سال اول زندگی است كه اگر مشكلی ايجاد شود جبران پذير نخواهد 
بود. اگر دور سر نوزاد بزرگ باشد ممكن است به علت تجمع زياد مايع داخل سر 
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باشد كه به آن هيدروسفالی می گويند كه اين عارضه درصورت تشخيص به موقع، با 
درمان دارويی و يا جراحی بهبود می يابد. لذا در حيطه سالمتی و آمادگی جسمانی، 
برای ارزيابی ساختمان بدن، تركيب بدن و چاقی بر روش های پيكرسنجی جسمانی 
تأكيد می شود. همچنين در طراحی شرايط محيط كار و زندگی و تجهيزات مورد 
استفاده انسان نيز از نتايج پيكرسنجی استفاده می شود )ارگونومی1(. همچنين در 
و سالمت  بدنی  تربیت  متخصصان  به  پيكرسنجی  اندازه گيری های    زير موارد 

كمک می كنند.
 بررسی و نظارت الگوهای رشد 1

 تعيين شاخص های بلوغ و تخمين قد نهايی با توجه به سن 2
 تعيين دقيق تيپ بدنی يا سوماتوتايپ 3

 مشخص نمودن درصد چربی بدن 4
 مشخص نمودن ضريب بيماری های متابوليک 5

 مقايسه شاخص های بدنی با نرم جامعه 6
 استعداديابی رشته های ورزشی بر اساس استاندارد بين المللی رشته های ورزشی 7

 بررسی تغييرات همراه با تمرين  8
 دانستن فاكتورهايي مانند استقامت قلبی و عروقی، تيپ دقيق بدنی و درصد  9
چربی بدن كمک بسزايي به مربيان رشته هاي ورزشي جهت ارائه بهترين سيستم 

تمرين به ورزشكاران مي كند.
10 از نتايج پيكر شناسي مي توان در برنامه ريزي سيستم هاي تغذيه اصولی براي 

ورزشكاران و افراد معمولي استفاده كرد.

ـ 1  Ergonomics

كاربرد 
پیکرسنجی

 مشخص نمودن 
ضریب  بیماری های 

متابولیک 
استعدادیابی

كاربرد 
بالینی

 برنامه ریزی 
سیستم های 

تغذیه

تعیین دقیق 
تیپ بدنی

 تعیین درصد 
چربی بدن

 مطالعات 
ژنتیک
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سندرم متابولیک
سندروم  آمريكا،  در   )NHLBI( خون  انستيتو  و  ريه  و  قلب  ملی  انجمن 

می كند:  تعريف  زير  عالئم  از  عالمت  سه  بودن  دارا  با  را  متابوليک 
چاقی شكمی )براساس محيط دور كمر ( مردها 102 سانتی متر و زن ها 88 

سانتی متر 
تری گلسيريد بزرگتر يا مساوی 150 ميلی گرم در دسی ليتر 

HDL مردان كمتر از 40 ميلی گرم در دسی ليتر و زن ها كمتر از 50 ميلی گرم 
در دسی ليتر 

فشارخون بيشتر يا مساوی 130/85ميلی ليتر جيوه
قند خون بيشتر يا مساوی 110 ميلی گرم در دسی ليتر

همانطور كه مشاهده می كنيد عنوان »پيكر سنجی« می تواند حاوی مطالب پايه ای 
باشد كه مورد استفاده متخصصان بهداشت و تندرستی قرار گيرد. در زير نمونه هايی 
از كاربرد و تاريخچه اين دانش در علوم تربيت بدنی و تندرستی آورده شده است.

كاربرد پیکرسنجی در استعدادیابی ورزشی
استعداد ورزشی رابطه نزديكی با وراثت و خصوصيات ژنتيكی دارد. به دليل آن كه 
بسياری از متغيرهای آنتروپومتريک از جمله سوماتوتايپ تا اندازه زيادی با ژنتيک 

مرتبط است لذا می توان از ويژگی های پيكرسنجی در استعداديابی بهره جست.
مزایای استعدادیابی ورزشی ناشی از آنتروپومتری

 زمان مورد نياز برای رسيدن به اوج عملكرد ورزشی به طور قابل توجهی كاهش  1
می يابد.

ورزش  مفيد  عملكرد  و  ورزشكاران  تعداد  افراد،  صحيح  شناسايی  سبب  به    2
قهرمانی افزايش می يابد.

 اعتماد به نفس ورزشكاران استعداديابی شده، به علت اختالف چشمگير با ساير  3
ورزشكارن افزايش می يابد.

 استفاده از معيارهای ويژة علمی به طور مستقيم كاربرد تمرينات علمی را عملی  4
می سازد.

 طول عمر ورزشی يک ورزشكار افزايش می يابد. 5
 افراد به سمت رشته هايی هدايت می شوند كه از نظر جسمانی، فيزيولوژيكی و  6

روانی برای آنها مناسب  ترند.
تاریخچه پیکرسنجی و ارتباط آن با ارگونومی:

ارگونومی عبارت است از دانش به كار بردن اطالعات علمی موجود درباره انسان در 
طراحی محيط كار. فيزيكال آنتروپولوژی به ماركوپولو باز می گردد، كسی كه در 
اواخر قرن 13، ابعاد و ساختمان بدنی انسان هايی را كه در سفرهای خود به دور 



68

دنيا ديده بود، گزارش كرد.
در اوايل قرن نوزدهم مطالعاتی برروی اسكلت انسان و بررسی آنتروپومتريک انجام 
با  شاخه های  از  يكی  به عنوان  جسمانی  پيكرسنجی  بيستم،  قرن  اوايل  در  شد. 
اهميت آنتروپولوژی مطرح شد. مطالعه آنتروپومتری استاتيک برای مقايسه نژادها 
انجام شد. در عين حال مطالعه حركت نيز مورد توجه قرار گرفت. توسعه علم تجربی 
آنتروپومتری عمدتاً در قرن 19 و اوايل قرن 20 ميالدی صورت گرفته است. طی 
سال های 1926 تا 1940 ابعاد بدن برای طراحی ميز و صندلی مورد مطالعه قرار 
گرفت و در دهه 1940، تأثير ابعاد بدن بر طراحی تجهيزات نظامی مورد بررسی 
قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم تأكيد و نگرش متناسب سازی ماشين و انسان 
آنتروپومتری  مهندسی  يا  كاربردی  آنتروپومتری  ديگر  به عبارت  كرد.  رشد  كاماًل 
خلق شد و توسعه يافت. حيطه تربيت بدنی نيز از اين پيشرفت مستثنی نبوده و 
در سال های اخير توانسته از آنتروپومتريک در راستای مهندسی تجهيزات ورزشی 

و همچنين استعداديابی برای رشته های ورزشی مختلف استفاده كند.

 )IBW( وزن ایده آل
مسئله وزن ايده آل ضروری به نظر می رسد. داشتن وزن بيش از حد و يا كمتر از 
معمول، نه تنها ظاهر افراد را تحت تأثير قرار می دهد بلكه به عنوان شاخصی برای 
تعيين سالمت فرد درنظر گرفته می شود، لذا دانستن وزن ايده آل به افراد كمک 

می كند تا محدوده سالمت خود را حفظ كنند. 
وزن ايده آل وزنی است كه با حفظ آن، عملكرد اعضای بدن مؤثر و مناسب می باشد. 
همچنين وزن ايده آل وزنی است كه بدن با حفظ آن توانايی های الزم جهت حداكثر 
محافظت از خود در برابر بيماری ها را داشته باشد. در واقع وزن ايده آل، وزن سالمت 
است، وزنی است كه در آن احتمال سالمت بدن بيشتر و مرگ و مير كمتر است. 

در  گرديد،  مطرح  سال 1871  در  فرانسوی  بروكا1  دكتر  توسط  ابتدا  آل  ايده  وزن 
ادامه دكتر دوين2 در سال 1974، برای برآورد واكنش های دارويی و بيماران، معادله 
پيش بينی را ارائه نمود كه همچنان بصورت رايج مورد استفاده قرار می گيرد. گرچه 
دانشمندان ديگری نيز همچون هاموی3 و رابينسون و... به تكميل اين معادله پرداختند 
و روش های جديدتری را ارائه كردند. محاسبه اين شاخص عالوه بر سنجش سالمتی، 
در تجويز منطقی داروهای مهم مانند پنی سلين ها اهميت دارد. از آنجا كه اين داروها 
در بافت های غيرچربی تجمع می يابند، لذا توزيع آنها در بدن با وزن بيمار ارتباط 

نزديک دارد.
 Broca ـ1
Devine ـ2
Hamwi ـ3
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وزن ايده آل )IBW( حداكثر وزنی است كه فرد می تواند با توجه به قد، جنسيت 
و فرم بدن، از سالمتی و عملكرد مناسب بدنی برخوردار باشد.

در فرمول محاسبه وزن ايده آل دوين، قد و وزن مبنايی وجود دارد. برای مردان و 
زنان قد مبنا 5 فوت ) حدود 150 سانتی متر( و وزن مبنا برای مردان 50 كيلوگرم 
و برای زنان 45/5 كيلوگرم می باشد. اين فرمول برای افراد با جثه متوسط می باشد 
لذا اگر جثه را در اين محاسبه لحاظ كنيم بايد نسبت به جثه فرد ±10درصد به 

وزن به دست آمده اضافه و يا كم كنيم.

مردان: وزن ايده آل = 50كيلوگرم + 2/3 كيلوگرم به ازای هر اينچ )حدود 
2/54 سانتی متر( كه قد بيشتر از 5 فوت است.

زنان: وزن ايده آل = 45/5 كيلوگرم + 2/3 كيلوگرم به ازای هر اينچ )حدود 
2/54 سانتی متر( كه قد بيشتر از 5 فوت است.

اينگونه نيز می توان محاسبه كرد: 
وزن مطلوب در مردان:             )150ـ قد بر حسب سانتی متر( × 1 + 48
وزن مطلوب در زنان:            )150 قد بر حسب سانتی متر( × 0/9 + 45

IBW به دست آمده: + 10% برای جثه بزرگ 
                         - 10% برای جثه كوچک 

روش محاسبه درصد اضافه وزن
بعد از محاسبه وزن مطلوب، درصورتی كه وزن به دست آمده 20-10 درصد 

بيشتر از وزن مطلوب باشد، نياز به رژيم كاهش وزن است.

وزن فعلی وزن مطلوب 
_______________

وزن مطلوب
درصد اضافه وزن = 100× 

اضافه وزن: هرگاه وزن بدن 19-10 درصد بيشتر از وزن مطلوب باشد، فرد 
دچار اضافه وزن است. 

چاقی: برای چاقی تعاريف زيادی است، معموالً افزايش وزن 20 درصد باالتر 
از وزن مطلوب فرد چاقی است.

نکات مهم در اندازه گیری وزن:
اگر از ترازوی خانگی استفاده می كنيد توجه داشته باشيد كه ترازو را روی سطح 
پاركت های  يا  و موكت  ترازو روی فرش  قرار دادن  از  و  قرار دهيد  و محكم  تراز 
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چوبی بخصوص در ترازوهای ديجيتال كه سنسورهای آن در كف ترازو قرار دارد 
پرهيز نماييد.

در حالت ايده آل، وزن بايد در صبح، قبل از مصرف هرگونه وعده غذايی يا نوشيدنی 
اندازه گيری شود. با اين حال، از آنجا كه هميشه عملی نيست، ساعت های روز برای 
مقايسه اندازه گيری های متوالی بايد مشابه باشد و پيش از اندازه گيری از مصرف 

وعده غذايی بيش ازحد و يا نوشيدنی اجتناب شود.

محاسبه وزن بدنی مطلوب )IBW( با استفاده از درصد چربی بدن
همراه با تعيين درصد چربی بدن اغلب اين مسئله مورد توجه است كه وزن 
بدن ايده آل يا مطلوب با درصد چربی مطلوب برای فرد تعيين شود. تعيين 

وزن مطلوب در كاهش يا حفظ وزن بدن مورد توجه است.
  

 = محاسبه وزن
_____________________توده خالص بدنی

)100 چربی بدنی موردنظر( -1   
 

برای مثال:
در يک مرد با 86 كيلوگرم وزن و درصد چربی اندازه گيری شده برابر با 22/3 

درصد به صورت زير خواهد بود.
)100/ درصد چربی بدنی( × وزن بدن = وزن چربی 
19/17 = 86 × )22/3/100(

وزن چربی - وزن بدن = توده خالص بدنی 
كيلوگرم 66/83 = 19/17-86 = وزن بدون چربی 

 محاسبه وزن ايده آل بدنی / /( / )= =−
66 83 78 621 15 100 كيلوگرم 

)15 درصد به عنوان درصد مورد نظر برای يک مرد استفاده شده است.(
وزن بدنی مطلوب - وزن بدن = ميزان كاهش وزن 
كيلوگرم 6/68 = 78/62 - 86 = ميزان كاهش وزن 

اندام ها، نکات  اندازه گیری محیط  الزم است هنر آموزان گرامی در بخش 
زیر را مدنظر داشته باشند:

 برای اندازه گيری از متر استفاده كنيد به گونه ای كه محكم باشد، اما زياد تنگ  1
نباشد. از فشردن پوست خودداری كنيد.

 نوار اندازه گيری بايد موازی زمين و مسطح بر روی پوست، بدون فشرده سازی  2
پوست كشيده شود )برخی از نوارهای اندازه گيری فشارسنج استاندارد دارند(.
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 در هر ناحيه حداقل 2 بار اندازه گيری انجام دهيد و ميانگين آن را ثبت كنيد.  3
)توجه كنيد اختالف اندازه های مكرر نبايد بيش از 7 ميلی متر باشد(.

 استفاده از متر نواری با كيفيت برای اندازه گيری حائز اهميت است؛ متر نواری  4
نواری پالستيكی  از متر  اين وجود می توان  با  استيلی بهترين گزينه خواهد بود، 

استفاده نمود.
 اطمينان حاصل كنيد كه از نقاط استاندارد برای اندازه گيری استفاده می كنيد.  5
اندام ها بهتر است از جدول زير  همچنين در جدول فعاليت پايانی بخش محيط 

استفاده گردد.

ص
ط خا

نقاط محی

نقاط محیط خاص بر حسب جنس و گروه های سنی متفاوت

نوزادانزنمرد

مسن تر )27 تا 50 سال(جوان)18 تا 26 سال(مسن تر )27 تا 50 سال(جوان)18 تا 26 سال(

محيط سرشكمشكمباسنبازوی راست

دور سينهران پای راستران پای راستشكمشكم

دور بازوساق پای راستساعد دست راستساعد دست راستساعد دست راست

در اين فعاليت می بايست هنرجويان نسبت به جنسيت خود نقاط محيط خاص را 
ثبت كنند.

فعالیت كالسی:
نقاط محيط های خاص5 همكالسی  به جنسيت و شرايط سنی  با توجه  1ـ 
خود را اندازه بگيريد و در جدول زير ثبت كنيد. در انتها اندازه های به دست 
آمده توسط افراد مختلف را با يكديگر مقايسه كنيد و در صورت وجود اختالف 

آن را تحليل كنيد.
2ـ با اندازه گيری مچ دست و نسبت آن به قد، دوستانتان را در سه گروه جثه 

بدنی قرار دهيد.
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كار برگه ثبت اطالعات گروهی ویژه اندازه گیری محیط اندام ها ) بر اساس جنس و سن(
نام آزمون گر:

تاریخ: ساعت: جنس:

نام و ردیف
نام خانوادگی

اندازه دور مچ 
دست

نوع جثه

1

2

3

4

5

برای درک بهتر مطالب و كاربردی نمودن آنها بهتر است از هنرجويان خود بخواهيد 
در ارتباط با رشته ورزشی مورد عالقه خود تحقيق كرده و بگويند طول و پهنای 
كدام يک از اندام های بدن می تواند در بهبود عملكرد ورزشكاران آن رشته مؤثر 

باشد؟ خود شما نيز اين بحث را در كالس هدايت نماييد.
نسبت اندازه های به دست آمده از محیط اندام ها: همانطور كه در مطالب قبلی 
گفته شد، اندازه گيری محيط اندام ها به تنهايی با توجه به استانداردهای ارائه شده 
توسط سازمان بهداشت جهانی برای پژوهشگران علم تغذيه، پزشكی و تربيت بدنی 
می تواند مفيد باشد. پژوهش ها نشان داده اند كه تجمع چربی در بخش ميانی بدن 
با افزايش خطر بيماری قلبی و فشار خون باال و ديابت نوع2 در ارتباط است. لذا 
اندازه گيری دور كمر1 می تواند شاخصی برای سالمتی جسمی افراد باشد.به عالوه 
برای ارائه تفسير بهتر از اندازه های به دست آمده، بهتر است از نسبت اندازه های 
به دست آمده به يكديگر و يا به كل بدن، استفاده كرد. نسبت دور كمر به لگن 
نمونه بسيار خوبی از اينگونه اندازه گيری می باشد، كه مستقيماً با سالمتی افراد در 
ارتباط است. از آنجا كه تفاسير اين مبحث به طور كامل در كتاب نيامده است، در 

اينجا به آن اشاره بيشتری خواهيم نمود. 
اندازه گیری دور كمر: الگوی توزيع وزن بدن به عنوان مهم ترين پيشگويی كننده 
اندازه گيری دور كمر به عنوان يكی  خطرات چاقی شناسايی شده است. بنابراين، 

Waist sizeـ1
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ديگر از شاخص های چاقی استفاده می شود. اين اندازه گيری با خطر سالمتی بيشتر 
برای كسانی كه نوع چاقی شكمی )چاقی مفرط مركزی با الگوی مردانه( دارند، 
در ارتباط است. اندازه گيری دور كمر معموالً از كوچک ترين محيط باالتر از ناف و 
زير زائده زيفوييد اندازه گيری می شود. اين اندازه گيری بايد با استفاده از گام های 

استاندارد مهم كه در زير آورده شده است، انجام شود:

گام های استاندارد اندازه گیری دور كمر

كارشناس فنی بايد سمت راست آزمودنی بايستد.1

اندازه گيری بايد بر روی پوست برهنه انجام شود.2

اندازه گيری بايد پس از يک بازدم معمولی توسط آزمودنی، گرفته شود.3

نوار اندازه گيری بايد موازی زمين و مسطح بر روی پوست، بدون فشرده سازی پوست 4
كشيده شود )برخی از نوارهای اندازه گيری فشار سنج استاندارد دارند(.

اندازه گيری های متعدد بايد كوچک ترين محدوده دور كمر را تعيين كند. ميانگين دو 5
اندازه گيری برای اين منظور استفاده می شود )نبايد بيش از 1cm اختالف داشته باشد(.

اندازه گيری دور شكم  از كشورها،  برخی  بدانيد در  باشد كه  برايتان جالب  شايد 
)آزمون خط كمربند1( در ادارات خاص، به ويژه مراكز نظامی اجرا می شود و افرادی 

كه مقدار دور شكم آنها بيشتر است ترفيع نمی گيرند.
از  بيشتر  يا  و  زنان  برای  متر  سانتی   8 8 از  بيشتر  كمر،  دور  افزايش  تفسیر: 
استفاده  چاقی  خطر  فاكتورهای  معيار  ن  به عنوا مردان،  برای  102 سانتی متر 
به  اندام ها  محيط  نسبت  آوردن  ه دست  ب شد،  داده  شرح  كه  همانطور  می شود. 
يكديگر نيز می تواند تفسير های حائز اهميتی را به ما ارائه دهد كه در ادامه نمونه 

ای را شرح خواهيم داد.
نسبت دور كمر به لگنWHR( 2(: نسبت دور كمر به لگن مقايسه ای بين محيط 
دور كمر به محيط دور لگن است. اين نسبت به بهترين شكل نشانگر توزيع وزن بدن 
و شايد چربی بدن در يک فرد است. همان طور كه در قبل هم اشاره كرديم، الگوی 
توزيع وزن در بدن به عنوان عامل پيش بينی خطرات مرتبط با سالمتی در زمينه 
چاقی محسوب می شود. چاقی مفرط دور كمر اغلب به چاقی نوع بدخيم معروف 

The Belt-line Testـ1
Waist-hip-ratioـ2
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است كه منعكس كننده توزيع مركزی چربی می باشد. مردان و زنانی كه اندازه دور 
كمر بزرگتری دارند مخاطرات نسبی بيشتری را ازنظر ابتال به بيماری های قلبی و 
عروقی، فشار خون، ديابت نوع 2 و سرطان در مقايسه با افراد با وزن برابر اما توزيع 

چربی بيشتر در اندام های انتهايی )چاقی مفرط با الگوی زنانه(، قرار دارند.

____________ = WHR  اندازه دو كمر 
 محيط اندازه لگن 

برای مثال يک آزمودنی مرد كه محيط دور كمری برابر 101/6سانتی متر و محيط دور 
لگنی برابر 93/5 سانتی متر دارد. نسبت دور كمر به لگن برای او 1/08 خواهد بود.

 اندازه دو كمر 
 WHR = ______________  / //= =101 6 1 0893 5 )باالترين مخاطره مربوط به بيماری( 

 اندازه محيط لگن
و  از چربی شكمی  بيشتری  بزرگ تر منعكس كننده نسبت  وجود نسبت  تفسیر: 
مخاطرات بيشتر ابتال به افزايش فشارخون، تصلب شرايين و كلسترول باال است. 
لذا خطر سالمتی با ازدياد WHR افزايش پيدا می كند و استانداردهای خطر برای 

سنين و بين دو جنس متفاوت است. 
همانطور كه مشاهده كرديد، در مثال باال آزمودنی ما بيشترين مخاطره مربوط به 

بيماری را دارا می باشد.

زنانمردانخطر سالمتی

0/85>1/0>زیاد

0/85-1/0 0/900/80متوسط

0/80<0/90<پایین
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تعیین سوماتوتایپ
ناميده  »سوماتوتايپ«  علمی،  به شيوه  انسان  بدن  جسمانی  ساختار  گيری  اندازه 
توصيف  برای  است  روشی  سوماتوتايپ،  يا  تيپ سنجی  ريخت شناسی،    می شود.
فيزيک انسان درباره شكل و تركيب بدن. سوماتوتايپ تركيب سه وجه از بدن در 
يک اندازه گيری است كه ارزيابی چاقی، تنومندی و الغری را در سه نمره توصيف 
می كند. در اين روش از اندازه چربی قسمت های مختلف بدن و از اندازه قد، پهنا و 

دور عضالت و استخوان ها استفاده می شود.
دانستن اين موضوع كه در كدام دسته از تيپ های بدنی قرار داريد به شما كمک 
خواهد كرد تا برنامه تمرينی و رژيم غذايی مناسبی را انتخاب كنيد و سبک زندگی 
سالم تری را پيش بگيريد. همچنين به شما نشان خواهد داد كه چطور می توانيد 
سريع تر و راحت تر به فرم دلخواه بدنی خود برسيد. حتی با دانستن نوع تركيب 
بدن می توانيد در رشته های ورزشی خاص كه با تيپ بدنی شما همخوانی بيشتری 

دارند شركت كنيد و پيشرفت قابل توجهی را شاهد باشيد.
روش های تعیین تیپ بدنی 

شده  ايجاد  انسان  بدنی  تيپ  برای  طبقه بندی  نوع  چندين  اخير  ی  سال ها در 
اچ.شلدون1 است  ويليام  اين طبقه بندی ها، طبقه بندی  و معروف ترين  اولين  است. 
با  را  بدنی(  )تيپ های  سوماتوتايپ2  نظريه  متحده  اياالت  از   1939   سال در  كه 
پارنل3  1957 سال  در  بعدها  كرد.  ارائه  آنتروپومتريک،  گيری های  ه  انداز  كمک 
روش عينی تری را ارائه نمود كه عالوه بر ويژگی های ژنوتيپی )ويژگی هايی كه ارثی 
است( ويژگی های فنوتيپی )ويژگی هايی كه محيط به فرد تحميل می كند.( را در 
طبقه بندی درنظر می گرفت. روش هيث ـ كارتر نيز روش تلفيقی از روش شلدون 
و پارنل می باشد كه تيپ های بدنی را در 9 گروه از دسته بسيار چاق تا دسته بسيار 
الغر طبقه بندی می كند. در اينجا تنها به تشريح طبقه بندی شلدون خواهيم پرداخت.

سوماتوتايپ هيث كارتر درحال حاضر پركاربردترين روش در دنيا است.

مطالعه آزاد: تعيين سوماتوتايپ براساس روش هيث كارتر
سه روش برای اندازه گيری در روش هيث كارتر وجود دارد:

الف( آنتروپومتريكی، در اين روش از اندازه های عينی بدن استفاده می شود.
ب( فتوسكوپيک، نمره دهی همراه با مشاهده ديداری آزمودنی يا تصوير آن، 

William H.Sheldonـ1
Jomatotypes ـ2
Parnell ـ3
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ترجيحاً يكی از روبه رو، يكی از پهلو و يكی از خلف، با كمترين لباس، نمره دهی 
فتوسكوپيک ناميده می شود.

آنتروپومتريک و  اندازه گيری  ز اطالعات هر دو روش  ا ج( تركيب و استفاده 
فتوسكوپيک.

بهترين حالت آن است كه از دو روش سوماتوتايپ آنتروپومتريک و فتوسكوپيک 
استفاده شود. آنچه در اين روش به كار می رود وزن، قد و چربی زير پوستی 
)سه سر، فوق خاری وساق(، پهنای اندام )استخوان بازو و ران( و محيط اندام 

)محيط بازو و ساق( است.
نمونه فرم خام محاسبه سوماتوتايپ

روش های آزمایشگاهی برای براورد مقدارچربی وتوده بدون چربی بدن
آزمايشگاهی دقت  به روش های  همان طور كه می دانيد روش های ميدانی نسبت 
كمتری دارند، گرچه به دليل ارزان تر بودن، قابليت اجرای راحت تر و زمان كمتر، 
كاربرد بيشتری دارند. با توجه به پيشرفت امكانات و ضرورت آموزش استفاده از 
اين تجهيزات در دانش پيكرسنجی هنرآموزان گرامی نيز می توانند در اين رابطه 
اطالعاتی را به صورت مطالعه آزاد در اختيار هنرجويان قرار دهند و به عنوان فعاليت 
پژوهشی از آنها بخواهند كه در ارتباط با اين روش های نوين آزمايشگاهی گزارش 

تهيه كنند.
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روش 
آزمایشگاهي 

عکسروش كارابزاركاربرد

تصوير سازي 
تشديد مغناطيسي 

)MRI(
 مقطع نگاري 
كامپيوتري يا 
سي تي اسكن 

)CT(

ارزيابي 
تغييرات در 
ميزان چربی، 
استخوان و 
بافت عضله با 
مداخله هاي 
گوناگون مثاًل 
فعاليت ورزشی 

تصاويري به صورت 
يک برش نازک از 
يک ناحيه از بدن 

مي گيرد. 

سنجش جذب 
انرژي دوگانه 
)DXA( x اشعه

تست 
تشخيصي 

پوكي استخوان 
و چگالي 
استخوان 

X نرم افزاري جهت اشعه
ازريابي مقادير ساير 
مؤلفه هاي بدن از 
جمله چربي و بافت 

ايجاد مي كند.

آناليز مقاومت 
بيو الكتريكي 

)BIA(

ارزيابي درصد 
چربي بدن 

دستگاه آناليز 
مقاومت بيوالكتريكي 

با استفاده از 
الكترود ها در دست 

و پا 
وسيله قابل حمل و 
نسبتاً ارزان است.

يک جريان 
الكتريكي كوچک 
كه از بدن عبور 
داده شده و 

مقاومت در برابر 
جريان الكتريكي 
اندازه گيري می شود.

وزن كشي زير آب 
)هيدروستاتيک(

روشي براي 
تعيين حجم 

بدن 

از طريق فرو بردن 
بدن در يک مايعي 
كه از طريق يک 
نيروي برابر وزن 
مايع جابه جا شده 
شناور است، تعيين 

می گردد.
از طريق جابه جايي 
آب حجم بدن 

اندازه گيري می شود.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و 
كاردانش

6-1 استانداردتربیت ویادگیري شایستگي
دنیاي آموزش

شاخه  نام واحدكاركدواحدكار
تحصیلي

فني و 
ساعت حرفه ای

60آموزش

گروه تحصيلي- بدن سازی مدرنپيمانه:  3421كدپيمانه
حرفه اي

بهداشت و 
سالمت 

درس: كددرس
عمليات 

تكميلی-اصالحی 
ورزش ها

رشته تحصيليـ 
12پايه تحصيليتربيت بدنيحرفه اي

الف( پیامدهای یادگیري:

فرصت ها/ فعالیت هاي یادگیري ساخت یافتهاهداف توانمندسازيشماره

ذكر مثال هايی از زندگی روزمرهرويكردهای بدن سازی در عصر حجر و دوران غارنشينی،1

ارائه توضيحات هنرآموز و اجرای توسط هنرجويان كاربرد رويكردهای بدن سازی2

ارائه توضيحات هنرآموزدسته بندی دستگاه ها3

اجرای توسط هنرجويانكاربرد دستگاه ها4

ارائه توضيحات هنرآموزنيازهای مهم و اساسی كار با دستگاه های مكانيكی،5

ارائه توضيحات هنرآموز و اجرای توسط هنرجوياناصول كلی كار با دستگاه های مكانيكی،6

ارائه توضيحات هنرآموز و اجرای توسط هنرجوياناصول ايمنی كار با دستگاه ها 7

ارائه توضيحات هنرآموز ابزارهای ويژه در بدنسازی8

ارائه توضيحات هنرآموز و اجرای توسط هنرجويانانواع وسايل بدنسازی مدرن9

سه گانه 10 ابعاد  براساس  مدرن  بدن سازی  سالن های 
اماكن ورزشی

ارائه توضيحات هنرآموز
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ب( وسعت محتوي:
ارائه مطالب مربوط به روند تكامل وسايل و تجهيزات بدن سازی در طول تاريخ، توصيف سالن های بدن سازی مدرن 

بر اساس ابعاد سه گانه
اماكن ورزشی، طبقه بندی چهارگانه تجهيزات بدن سازی، دستگاه هاي ديجيتالي، پيش نيازهای اساسی در تمرينات

بدن سازی با دستگاه های مكانيكی

ج( سازماندهي محتوي: دانش مرحله 1گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 2 و بيان و سپس 
مهارت آن گفته شود. دانش مرحله 3 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 4 گفته شود و سپس 
مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس 

مهارت آن آورده شود.

د( مواد و رسانه هاي یادگیري:
رسانه های مكتوب و غير مكتوب

ه( استاندارد فضا:
كالس درس و سالن آمادگی جسمانی

و( تجهیزات آموزشي:
استفاده از CD كتاب نرم افزار

ز( سنجش و ارزشیابي:
مشاهده چک ليست آزمون

ح( الزامات اجرایي:
به ازا هر 10 تا 16 نفر يک مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در بكارگيري فناوري هاي جديد در آموزش

ارائه  با رويكرد جديد بدن سازی مدرن  هنرآموز محترم درس بدن سازی مدرن 
شده كه باذكر تمام نكات و توجه به اهميت درس بدن سازی مدرن موارد زير دقت 

و در يادگيری و آموزش آن  

بدن سازي مدرن شامل:
 ابتدا در مورد ماهيت بدن سازی مدرن با وسايل جديد و مدرن و نحوه استفاده 
از انواع ابزار و كار با آنها مقدمه ای به هنرجويان بگوييد و سپس براي رسيدن به 

مهارت هاي تخصصي بدن سازي مدرن راهكارهايی ارائه نماييد.
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پودمان 5 بخش می باشد :
 مفاهيم، تاريخچه، ابزار و توضيحات مقدماتي بدن سازي؛ 1

 اصول و مبانی تمرينات بدنسازی و معرفی انواع تجهيزات؛ 2
 تئوري بدن سازي به صورت كاربردي با استفاده از تصوير آدمک بدن سازي؛ 3

 انواع تمرينات كاربردی در سه قسمت باالتنه، ميان تنه، پايين تنه با استفاده  4
از دستگاه ها و ابزارهای  ويژه؛ 

محيطی،  )كالبدی،  گانه:  سه  ابعاد  بر اساس  بدن سازی  سالن های  توصيف    5
جانبی(؛

برای هنرجويان  با دستگاه های مكانيكی  تمرينات  و پيچيدگی  تنوع  به  توجه  با 
توضيح داده شود، در اين مبحث، يک آدمک طراحی شده است كه شامل 3 نوع 

است:
 آدمک ایمن: كه نكات ايمني و مواردي كه بايد در كالس و تمرينات رعايت  1

كرد به هنرجويان گفته شود.
 پايين   ميان تنهـ   آدمک مکانیکي: كه  انواع ابزار مكانيكي در 3 بخش باالتنهـ  2

تنه برای هنرجويان توضيح داده شود.
با 3 بخش  آزاد  ابزار و وزنه هاي  اين مبحث  آدمک وزنه های آزاد: كه در    3

باالتنه ـ ميان تنه ـ پايين تنه برای هنرجويان گفته شود.
در بخش چهارم انواع دستگاه ها و ابزار،  نوع استفاده و ساختار آن توضيح داده 

شود.  
برنامه دادن و طراحي  به عنوان  اين درس  يادآوری شود كه  به هنرجويان  نکته: 
تعريف نمي باشد و فقط اجرای تمرينات با دستگاه ها و استفاده صحيح از ابزار و 

مي باشد. دستگاه ها 

نکته:
آدمک بدن سازي به عنوان يک نماد و 
يک بدن مي باشد كه به سه قسمت 
برای  تنه  پايين  ـ  ميان تنه  ـ  باالتنه 

شود. گفته  هنرجويان 
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كالس در 2 بخش تئوري و عملي برگزار مي شود.
بخش تئوري شامل تمام موارد  توضيح داده شده در پودمان و با استفاده از CD ـ 

كتاب ـ نرم افزار آموزش داده شود.
بخش های تئوری شامل : 

تاريخچه بدن سازی و رويكردهای آن از عصر حجر تاكنون :
اين بخش از تصاوير مختلف در كتاب استفاده شده و همچنين می توان از هنرجويان 

خواست از انيميشن استفاده كنند )تصاوير ص 183 كتاب (
انيميشن نشان  بايستی بصورت عكس و اساليد و  انواع تجهيزات كه  طبقه بندی 

داده شود.
)ص 184ـ186(

دانستن اصول مهم در بدن سازی سه اصل بيومكانيک فيزيولوژی و ايمنی 
اصول علمی تمرينات با وزنه :

 اصل ويژگی  1
 اصل اضافه بار 2

 اصل تفاوت های فردی 3
در اين بخش هر مورد به هنرجويان تفهيم و در رشته های ورزشی نيز در اين سه 
بخش گنجانده شود و دانستن تمام موارد تئوری آدمک بدن ساز در سه بخش به 

شرح زير توضيح داده می شود:
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بخش عملي: بعد از بخش تئوري و يا همزمان با بخش تئوري خواهد بود .
حتماً براي كالس عملي بايستي از سالن بدن سازي با انواع دستگاه و ابزار استفاده 

شود.
توجه : دربخش تئوري از تصاوير ـ CD و مطالب مربوط استفاده شود.

دربخش عملي چند توصيه برای جلوگيري از آسيب ديدگي در نظر گرفته  شود و 
ايمنی هنرجويان مورد نظر باشد.

 گرم كردن بدن با استفاده از تمرينات هوازي و كششي 1
 نكات فيزيولوژيک ـ ايمني و بيومكانيک هر ابزار كاماًل توضيح داده شود. 2

 توضيحات كامل براي هر ابزار داده شود. 3
 دستگاه ها و ابزارهاي ساده ابتدا توضيح داده شود. 4

 ابتدا و انتهاي حركت توضيح داده شود. 5
 استفاده از حريف تمرينی گفته شود. 6

حریف تمرینی 
حريف تمرينی به كسی گفته می شود كه خود، به تمرينات آگاه و يا كسی كه به 

تمرينات آگاه باشد و هم سطح تمرين كننده باشد.
نکته مهم: هنرآموزان محترم دانستن عضالت درگير بسيار مهم است كه می توان 

از تصوير صفحه بعد هم استفاده كرد:
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حالت  در  تغییر  باعث  چهره  عضله 
چهره، صحبت كردن و جویدن می شود.

عضله عمقی قفسه سینه كه متصل 
به دنده هاست، هنگام تنفس منقبض 

و منبسط می شود.

بازو  عضله دوسر، 
را خم می كند.

عضله تاكننده ساعد، 
مچ و انگشتان

 را خم می كند.

عضله 
نزدیک كننده ران

عضله خیاطه موجب 
در  زانو  كردن  خم 
پا  شده،  مفصل 
خارج  سمت  به  را 

می چرخاند.

عضله بازكننده 
و  پا  روی  چرخش  باعث  پا  مچ 

انگشتان به سمت باال می شود.
عضالت پا، به خصوص آن دسته كه مفصل 
قوی ترین  می دارند،  وا  حركت  به  را  ران 

عضالت بدن شناخته شده اند.

خم  باعث  رانی  راست  عضله 
شدن مفصل ران و صاف شدن 

زانو می شود.

به صورت  شکم  عضله 
ورقه ای قرار گرفته و از 
شکم  داخل  اندام های 

محافظت می كند.

به  را  بازو  سینه ای  عضله 
كنار در عرض سینه حركت 

می دهد.

عضالت بدن ـ قسمت جلو
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حفظ  در  مهمی  نقش  پشت  عضالت 
حالت صحیح بدن ایفا می كنند.

عضله سه سر، آرنج را به 
حالت صاف در می آورد.

عضله ذوزنقه ای، 
به  را  سر  برده،  باال  را  شانه ها 

عقب می كشد.

عضله خاصره ای، باعث حركت 
به  ساق  حركت  و  ران  مفصل 

سمت خارج می شود.

عضله دوقلو، زانو
 را خم، پا را به سمت خارج می چرخاند.

جمع كننده ها، پا و انگشتان را 
به سمت پایین می چرخاند.

تاندون آشیل

را  زانو  عضله همسترینگ، 
خم كرده، مفصل ران را به 

حالت صاف در می آورد.

عضله پشتی بزرگ دست را به 
عقب و به سمت داخل می كشد. 
همچنین دستی را كه به سمت 
سمت  به  است  شده  برده  باال 

پایین می آورد.

عضله دالی، بازو را 
باال می برد.

مچ،  بازكننده  عضله 
باعث صاف شدن مچ و 

انگشتان می شود.

عضالت بدن ـ قسمت پشت


