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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ی چگونه ایمنی کالس تربیت بدن

و ورزش را حفظ کنیم؟

شرکت روز افزون دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی داخل ❖
وخارج مدرسه بدون رعایت اصول ایمنی ممكن است پتانسیل

ه اگر چ.آسیب پذیري آنان رادر محیط هاي آموزشی افزایش دهد 
اطالعات دقیقی از میزان بروز حوادث ورزشی دانش آموزان در 

ات دسترس نیست ولی معلمان می توانندبا رعایت برخی از نك
ك ساده به حفظ سالمتی وافزایش لذت وشادي دانش آموزان کم

دکنن

در برخی از دانش آموزان ممكن است در ساعات تربیت بدنی از دردهایی
ام قسمت هاي مختلف بدن شكایت کنند که بعد از ورزش یا در هنگ

ي دردهاي دوران رشد ممكن است در تمام اعضا.خستگی شدت می یابد
هاي علت اصلی این درد.بدن باشداما سر درد ودرد شكم شایع تر است 

نهانی مشخص نیست ودرمان ویژه اي ندارد اما در دوره ي جهشی 
در نوجوانی،رشد نامتناسب استخوان ها وعضالت به دلیل جهش سریع

اگر درد و ناراحتی ، بهانه اي.رشد قد ممكن است یكی از علل باشد 
اعث براي جلب توجه بیشتر یا فرار از فعالیت کالسی نباشد،ورزش ب

لقی افزایش دردمی شود واین دردها در ساعات تربیت بدنی باید جدي ت
.این دردها زود گذر هستند وبه طور طبیعی از بین می روند.گردد

درد هاي دوران رشد➢

د برخی از نوجوانان وجوانان ممكن است از کمر درد شكایت کنن
یت رشد سریع، افزایش ناگهانی شدت تمرینات پرشی وفعال.

هاي روزمره نادرست از قبیل نشستن،خوابیدن وحمل 
مر اشیاءوحرکات وتمرینات کششی غلط، ممكن است موجب ک

ا ضمن استفاده از حرکات تمرینی مناسب،مشورت ب.دردشود 
پزشك متخصص ضروري است

کمردرد➢

یره در بیماري هایی مانند صرع ،آسم ،دیابت ،ناراحتی هاي قلبی وغ
معلمان . دانش آموزان باعث افت عملكرد حرکتی می شود 

ل تربیت بدنی قبل از شروع برنامه هاي ورزشی در آغاز هر سا
تحصیلی باید از وضعیت جسمانی وبهداشتی دانش آموزان
را آگاهی کامل داشته باشند تافعالیت هاي حرکتی متناسب

 .براي آنان تجویز کنند

هاي فیزیولوژیكناتوانی➢
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.نمودپتانسیل آسیب پذیري در برخی حرکات وجود دارد،بنابراین بهتر است از اجراي موارد زیر ممانعت

خم کردن یا باز کردن بیش از حد زانو وگردن❖

.حرکات یاتمرینات خود جوش دانش آموزان که متناسب با رشد آنها نیست❖

.وحرکاتی که موجب چرخش شدید مفاصل می شود(باستیك)کشش بیش از حد مفاصل وکشش هاي پرتابی❖

.همچنین توجه به نكات زیر الزم وضروري می باشد❖

،حمایت مناسب از کمر وفشار کمتر به آن درحرکات کششی وتمرینات دونفره❖

،رعایت فواصل مناسب در اجراي حرکات دو نفره وگروهی❖

توقف موقت دانش آموزان خسته از اجراي حرکات وبازي ها❖

کاهش تعدادیادشواري تمرینات یاکاهش اهمیت اندازه گیري و ارزیابی❖

حرکات تمرینی➢ رنج می سیاتیكو، فتق دیسكامروزه بسیاري از افراد از دیسك کمر➢
راتاین درد ها معموال در افراد مسن به علت باال رفتن سن و تغیی. برند 

و استخوان ها چیزي معمولی به شمار می در هورمون هاایجاد شده
در هنگامدهیمرا تشخیصاین دردهااگر منشاءدر حالیكهآید

چیزي که جلب. این مشكالت خواهیم شدکمتر دچارپیري و کهولت
نیز به همین درد ها گرفتار که افراد جواناینستتوجه می کند

که در زندگی ماشینی و کم تحرکی استهستند که علت اصلی آن
هاي دیگري نیز در بوجود آمدن آن نقش اما علتزندگی ما بوجود آمده

 .دارند

وه جسمانی مزید بر علت است که به مرور در افراد به علت شیناهنجاري➢
می ایجاد... ( خوابیدن، راه رفتن ، نشستن ، کار کردن و) ي غلط زندگی 

.شود

افسردگی را دریابیم➢

در مدارس وجامعه رو به نظر به این که آمار مبتالیان به افسردگی 
ه افزایش است وهر روزه در گوشه وکنار خود افرادي را می بینیم که ب
ی دالیلی از زندگی خودلذت نمی برند ودچار سردرگمی واحساس پوچ

ن نوع می شوند برما والدین ومربیان مدارس الزم است که باشناختن ای
ی بیماري گامی موثر در جهت رفع این مشكل برداریم غالبا افسردگ
هند، بعداز وقوع چند مسایل ناراحت کننده که بعد از یكدیگررخ می د

ر ظاهر می شود فشارهایی چون بیمار شدن ،جابه جایی مكرر و تغیی
مدرسه می توانند زندگی را سخت وبی روح کنند وهمچنین عواملی

ین نیز میتواند زمینه ساز اومرگ یكی از عزیزانچون طالق والدین
بیماري باشد 

ان در این راستا الزم است به ورزش به عنوان یكی از مهمترین عوامل با زدارنده ودرم❖
شان پژوهشها ن.به شیوه هاي مختلف در درمان افسردگی موثر است ورزش. نگریست 

می دهد که ورزش موجب می شود مغز مستقیما مواد شیمیایی که براي درمان 
ه هنگام ب"آندروفین ها"مواد باال برنده ي طبیعی .افسردگی مفید است تولید کند 

ورزش توسط مغز آزاد می شود در این شرایط فعالیتی که دوست دارید انجام 
می کند ورزش انرژي را زیاد.دهید،کاري را انجام دادن بهتر از انجام ندادن است 

ك ورزش کردن منظم با ی. ،خواب را بهبود می بخشد وخلق ورفتار را بهتر می کند 
این کار باعث می شود که. دوست یا یكی از اعضاي خانواده راه حل مناسبی است

.  بیرون برویدبیشتر تفریح کنید وبه شما کمك می کند حتی وقتی که دوست ندارید ،
به امید آنكه جسم وروح شما بانوان ودختران این مرز وبوم هیچ وقت تسلیم این

ي بدست بیماري نگردد و باور داشته باشید هر چه در باره ي افسردگی اطالعات بیشتر
آورید می توانید در درمان به خود کمك کرده و زندگی شادتري داشته باشید

روزه داري و سالمت جسم➢
.شاخص ترین تأثیر آن کاهش خطر ابتال به بیماري هاي قلبی به ویژه سكته قلبی است❖

در طول ماه رمضان به دلیل آن که خوردن و آشامیدن به دو زمان سحر و افطار محدود شده و فاصله این دو زمان حدوداً دوازده ساعت 
استراحت این دو دستگاه به شدت بر سالمت . است، دستگاه هاي مختلف بدن به ویژه دستگاه گوارش و گردش خون استراحت می کنند

.قلب و اندام هاي گوارشی مؤثر است
پژوهش هاي انجام شده روي بیست و چهار زن و مرد مسلمان غیرسیگاري با میزان کلسترول خون طبیعی که در رده سنی بیست تا سی 

.سال قرار داشتند، نكات تازه اي را درباره روزه داري و تأثیر آن بر قلب نشان داد
، اصلی ترین عامل بروز سكته قلبی در خون«هموسیستئین»به این ترتیب که حدود بیست روز پس از شروع ماه مبارك رمضان میزان 

از طرفی میزان کلسترول خوب یا حفاظتی. این افراد به شدت کاهش یافت (HDL)  افزایش یافته و غلظت خون نیز در حد طبیعی قرار
.داشت

کاهش میزان تري گلیسرید ها و کلسترول بد (LDL)  یكی دیگر از اثرات مثبت ناشی از روزه داري در این افراد بود.
در حالت تناسب کالري دریافتی و مصرفی اثر مثبت دیگري بود که در عده اي باعث کاهش وزن و در افراد دیگر باعث ثابت ماندن وزن

در حقیقت این تعداد زن و مرد از جهت وزن نیز به حد ایده آل رسیدند. ایده آل شد .
دلیل اثرات مثبت روزه داري

بیشتر و بهتر را به دنبال (متابولیسم)حذف یك وعده غذایی و اتفاقاً مهم ترین وعده غذایی یعنی ناهار، تحریك بدن براي سوخت و ساز 
با این تحریك طبیعی، کالري اضافی ذخیره شده در بدن از بین می رود. دارد .

استفاده از . تصفیه طبیعی بدن به دلیل کاهش کالري و تغذیه دریافتی و در مقابل، سوخت و ساز باال از دیگر اثرات خوب روزه داري است
اضافی، باعث تنظیم میزان قند و چربی و در نتیجه کاهش وزن بدن می شود( قند)ذخایر چربی و هیدرات کربن  .

کالري دریافتی و کلسترول بدبنابراین از آن جایی که در طول ماه رمضان میزان قند، چربی، (LDL)  در حد طبیعی قرار گرفته و
، شاخص بروز سكته قلبی کاهش می یابد، قلب و دستگاه گردش خون در استراحت به سر برده و خطر بروز سكته «هموسیستئین»میزان 

استراحت دستگاه هاي مختلف بدن به ویژه دستگاه گوارش و افزایش میزان کلسترول خوب. قلبی به شدت کاهش می یابد (HDL)  یكی
.دیگر از اثرات مثبت روزه داري است

پزشكان معتقدند در این ماه به دلیل آن که افراد از پرخاشگري، رفتارهاي تهاجمی، استرس و هیجان، کشیدن سیگار، مصرف چاي و 
مجموعه این تغییرات در وضعیت رفتار و تغذیه افراد، دو . قهوه دوري می کنند، بنابراین امكان بروز سكته قلبی در آنها کاهش می یابد

.عامل مهم جهت حفظ سالمتی فرد در طول ماه مبارك رمضان است . 
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ه اي بسیاري از دختران جوان و نوجوان، کمترین فعالیت را دارند و از ورزش و نیازهاي تغذی❖
اغلب . این امر ضایعات جبران ناپذیري را براي آنان به بار می آورد. خود غافل هستند

اصل به همین دلیل، کم خونی و نرمی مف. دختران جوان دچار کمبود آهن و کلسیم هستند
، بر اساس آمار ارائه شده از سوي اداره آموزش وپرورش. و استخوان ها در آنها شایع می باشد

مطالعات. درصد دختران دبیرستانی، میوه و سبزي جات در روز مصرف می کنند۲۰تنها 
سب انجام شده بیان گر این امر است که فقر آهن حتی در مقادیر کم، می تواند منجر به ک

پسران این عامل یكی از علل برتري. نمرات پائین در دروس تحلیلی مانند ریاضیات شود
.در دروس ریاضی است

ه و ورزش همراه با تغذیه صحیح، کمك می کند که استخوان ها، عضالت و مفاصل قوي شد❖
ورزش دختران جوان، عاملی مهم در پیشگیري از پوکی. وزن و فشارخون کنترل شوند

ی آنها ضمن این که بر جرأت و چاالک. استخوان و شكستگی لگن در سنین باال می باشد
حران ها زنان ورزشكار، عكس العمل و توانایی بسیار بهتري در مواجهه با خطرات، ب. می افزاید

بنابراین الزم است خانواده ها دختران خود را . و حوادثی چون زلزله از خود نشان می دهند
به شرکت در ورزش هاي گروهی و پرتحرك تشویق نمایند

ورزش دختران➢
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