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کلیات
فعالیتهای مربوط به آمادگی جسمانی باید با دقت و ظرافت خاصی اجرا شود تا انگیزه و عالقه افراد را در پی داشته
باشد .برنامهریزی ،هدایت ،راهنمایی و نظارت خوب مربیان و مسئولین در تحقق اهداف موردنظر بسیار حائز اهمیت
است؛ بهطوریکه عدم توجه به موارد مذکور ،رسیدن به اهداف را ناممکن میسازد؛ بنابراین انتظار این است که ضمن
توجه همهجانبه به مطالب و محتوای دستورالعمل ،آنچه در بخش تئوری بدان اشارهشده ،مدنظر قرار گیرد و در عمل
به اجرا گذاشته شود .همچنین برنامهریزی مناسب باعث میشود تا عالقهمندی افراد به اجرای دقیقتر فعالیتها
افزایشیافته ،پشتوانه خوبی برای باال بردن انگیزه آنها باشد .انتظار این است که با فراگیری افراد در سه حیطهی
دانشی ،نگرشی و مهارتی ،اثربخشی این مهم ،صدچندان شود؛ چراکه هم سالمتی فرد را به دنبال دارد و هم زمینهساز
سایر فعالیتهای امداد و نجات میشود .لذا پیشنهاد میشود در بخش مهارت که همان اجرای فعالیتها است بیشتر
موردنظر قرار گیرد و در قسمت نگرشی نیز عالقه ،انگیزه ،رغبت و تالش مستمر و منظم مالک باشد و در بخش دانشی
نیز سطح ارزشیابی در حد محتوای مطالب مربوط به قسمت آزمونهای پایان هر فصل تنظیم گردد؛ و در آخر به این
امر نیز توجه شود که افراد عالوه بر اجرای صحیح فعالیتهای پیشبینیشده در طول دوره ،به سطحی از آگاهی و
مهارت برسند تا خود قادر به تنظیم برنامه آمادگی جسمانی و تقویت عوامل مربوط به آن شوند که درواقع هدف اصلی
همین است.

مقدمه
در شرایط کنونی ،به دلیل ورود تکنولوژی و صنعت به زندگی ،فقر حرکتی بیشتر شده است .نبود آمادگی
متناسب با شرایط روزمره زندگی ،سالمت افراد را به مخاطره میاندازد .با توجه به این اصل که پیشگیری بهتر از درمان
است با پرداختن به فعالیتهای جسمانی ،میتوان از بروز بسیاری مشکالت که سالمت زندگی فردی و اجتماعی را به
خطر میاندازد ،جلوگیری کرد.
فعالیت جسمانی منظم ،تغذیهی سالم و کاهش استرس از عوامل مهم و مؤثر در یک زندگی خوب و سالم به شمار
میآید .محققین معتقدند که با فعالیت جسمانی منظم میتوان استرس را کاهش داد و سطح آمادگی را نیز بهبود
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بخشید که این امر میتواند سالمت فرد را تضمین نماید .در این بخش با بحث پیرامون آمادگی جسمانی ،انواع آمادگی
جسمانی و عوامل مؤثر در آن سعی داریم ضمن آشنایی نیروهای عملیاتی با موضوعات مذکور ،آنها را در تنظیم
برنامههای مرتبط با تقویت هریک از این عوامل یاری نماییم.

ضرورت و اهمیت
آمادگی جسمانی به توانائی بدنی برای کارهای روزمره با کارایی هرچه بیشتر اشاره دارد .این امر مستلزم برخورداری
از تندرستی جسمانی است .آمادگی جسمانی مطلوب ،فرد را قادر میسازد که کارهای روزانه خود را باقدرت و چابکی
هر چهبهتر بدون فشار اضافی به خود و خستگی زودرس به انجام رساند.
آمادگی جسمانی یک مفهوم عام برای تعیین توانایی انجام کارهای مختلف است؛ بنابراین تمامی افراد خواه در یک
رشته ورزشی فعالیت بکنند یا خیر ،برای حفظ سالمتی ،حفظ توانایی و لذت بردن از جنبههای مختلف زندگی نیاز
دارند تا این کیفیت را کسب نمایند .آمادگی جسمانی به  2دسته تقسیمبندی میشود .اول آمادگی جسمانی در ارتباط
با سالمت ،یعنی کیفیتی که به لحاظ تواناییهای بدنی عمومی در جهت حفظ سالمتی باید دارای آن باشند و دومی
آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت که ویژه ورزشکاران و قهرمانان است .در این دستورالعمل همانطور که از عنوان
آن نیز مشخص است آمادگی جسمانی در ارتباط با سالمت و تمرینهای مناسب برای کسب این کیفیت است .فواید
ورزش کردن و کسب آمادگی جسمانی مطلبی نیست که بخواهیم در اینجا به تکرار آن بپردازیم بلکه سعی شده با
تدوین دستورالعمل صحیح از فواید آمادگی جسمانی بهرهمند گردیم بدون آنکه کمترین آسیب متوجه افراد گردد.
نیروهای عملیاتی همیشه باید از سطح مناسب آمادگی بهمنظور پاسخگویی سریع در حوادث برخوردار باشند و برای
افزایش کارایی و اثربخشی در امداد و نجات در هر شرایطی آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند .حضور امدادگران در
حوادث و سوانح بسیار مؤثر و حائز اهمیت است وجهت مقابله با بحران و حوادث باید از آمادگی همیشگی برخوردار
باشند .وظیفه یک امدادگر حفظ آمادگی جسمانی و انجام تمرینات ویژه برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی است.
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دامنه کاربرد
دامنه کاربرد این دستورالعمل کلیه معاونتها و حوزههای اجرایی سازمان امداد و نجات و حوزه معاونت عملیات
امدادونجات استان و شعب جمعیت هاللاحمر و نجاتگران کادر و داوطلب میباشد که به شرح ذیل اعالم میگردد:
 معاونت برنامهریزی و آموزشهای تخصصی
 معاونت عملیات امداد و نجات
 معاونت لجستیک و آمادگی
 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
 مرکز امداد هوایی
 روابط عمومی
 معاونت عملیات امداد و نجات استان
 شعب جمعیت هاللاحمر
 پایگاههای امداد و نجات
 امدادگران ،نجاتگران کادر وداوطلب

اهداف
 ارتقاء آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی
 ارتقای سطح سالمتی و پویایی نیروهای عملیاتی
 توسعه همبستگی و توان کار تیمی در نیروهای عملیاتی.
 باز سازماندهی نیروهای عملیاتی بر اساس میزان آمادگی جسمانی
 اجرای برنامه استاندارد و یکسان آمادگی جسمانی در سراسر کشور

مستندات دستورالعمل
ازجمله اسناد باالدستی که بهضرورت آمادگی و پاسخگویی سریع و بهموقع نیروهای عملیاتی تأکیددارند میتوان به
آییننامه امداد و نجات ماده یکبندهای  2-2و  2-3و همچنین اساسنامه جمعیت هاللاحمر اشاره نمود که سازمان را
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مکلف نموده در راستای آمادگی و پاسخگویی به حوادث و سوانح اقدامات الزم در جهت توانافزایی نیروهای عملیاتی را
برنامهریزی نماید و همچنین بر فعالیتهای توانافزایی و آمادگی استانها نیز نظارت داشته باشد.

 :2-2آموزش و تربیت و سازماندهی نیروهای داوطلب تخصصی کارآمد در رستههای مختلف امداد و نجات برای حضور و فعالیت بهموقع و مؤثر در
حوادث و سوانح.
 :3-2برنامهریزی و اقدام در جهت اجرای تمرینهای آمادگی (مانورها) عملیاتی برون بخشی ،بین بخشی و عنداللزوم بینالمللی بهمنظور دستیابی به
هماهنگی مؤثر در عملیات واقعی.

تعاريف
نیروی عملیاتی :به کلیه پرسنل شاغل درسازمان امدادونجات وحوزه معاونت عملیات امدادونجات استان وشعب
وهمچنین امدادگران ونجاتگران داوطلب که در فعالیتهای امدادونجات شرکت مینمایند اطالق میگردد .که در این
دستورالعمل شامل :
کلیه کارکنان سازمان امداد و نجات
کارکنان حوزه معاونت عملیات امدادونجات استان
امدادگران نجاتگران کارد وداوطلب
آمادگی :به عوامل فیزیولوژیکی و روانی گفته میشود که بر توانایی و میل به یادگیری و توانایی تحمل یک فشار
معین در فرد اثرگذار است.
آمادگی جسمانی :توانایی انجام فعالیتهای روزانه باقدرت ،هوشیاری ،بدون خستگی و باانرژی فراوان و لذت بردن
از سرگرمیهای اوقات فراغت و توانایی روبهرو شدن با موارد اضطراری پیشبینینشده.
گرم کردن :انجام حرکات ورزشی ساده در جهت آماده نمودن بدن برای اجرای برنامه تمرینی ویژه که با حرکات
کششی شروع و بهتدریج فعالیت را شدید میکنند.
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سرد کردن :انجام حرکات کششی و دوهای ساده بهمنظور پایین آوردن دمای بدن و کاهش ماندن مقدار زیادی
خون در عضالت و جلوگیری از تولید اسیدالکتیک در عضله که درنتیجه خستگی را کمتر و بازیافت را تسهیل
میبخشد.
تکرار :تعداد حرکات انجامشده در یک نوبت را گویند .مثالً  8حرکت پرس سینه در یک نوبت که  8تکرار بیشینه یا
بهاختصار ( 8ت ب) میگویند.
یك تکرار بیشینه :حداکثر وزنهای که بهوسیله یک عضله یا گروه عضالنی مربوط ،فقط برای یکبار اجرا شود.
بهعنوانمثال ،در یک حرکت پرس سینه ،چنانچه فردی با یک وزنه  011کیلوگرم ،فقط بتواند آن را یکبار پرس نماید،
یک تکرار بیشینه برای این شخص در بخش عضالت سینهای  011کیلوگرم خواهد بود.
نوبت ،دوره یا سِت :به تعداد معینی از تکرارهای متوالی یک حرکت گفته میشود .بهعنوانمثال :سه نوبت یا سه
دور حرکت پرس سینه با  8ت ب انجام شود .البته پس از هر نوبت استراحت نیز الزم است.
عضله یا گروه عضله :منظور عضله یا گروهی از عضالت است که در یک مفصل مسئولیت مشابهی دارند .مثالً
عضله دو سر بازوئی که وظیفهاش خم کردن مفصل آرنج است یا گروه عضالت ناحیه ران که وظیفهاش باز کردن
مفصل زانو است.
انقباض پویا :هنگامیکه با اِعمال نیروی عضالنی ،حرکت در مفصل قابلمشاهده باشد ،به آن انقباض پویا میگویند
درحرکت خم شدن مفصل زانو ،این حرکت قابلمشاهده است.
انقباض ایستا :زمانی است که انقباض در عضله وجود دارد ،ولی حرکتی مشاهده نمیشود مانند وقتیکه دست روی
دیوار گذاشته و به آن نیرو وارد میکنیم.

9

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
عنوان دستورالعمل

دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

بیان مسئله
آمادگی  ،ظرفیت ترکیب تمام عوامل برای به دست آوردن کیفیت مطلوب زندگی است .داشتن آمادگی کامل،
موجب تندرستی مثبت یعنی دوری از بیماری است .یک شخص کامالً آماده ،از عملکرد خوب و باالی دستگاه قلبی
تنفسی ،آمادگی ذهنی ،قابلیت مقابله با مشکالت ،مقدار مناسب چربی بدنی ،میزان قابلقبول انعطافپذیری مفاصل،
قدرت و استقامت عضالنی برخوردار است.
انواع آمادگی جسمانی

در بیشتر منابع و متون ورزشی از آمادگی جسمانی تحت قالب آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی و آمادگی
جسمانی مرتبط با اجرا یا حرکت یا مهارت نامبرده شده است .برای داشتن آمادگی جسمانی مطلوب به هر دو نوع
آمادگی جسمانی نیازمندیم.
الف) آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی:

به آن دسته از اجزای آمادگی جسمانی که با سالمت فرد در ارتباط است ،گفته میشود.
اجزاء آمادگی جسمانی در ارتباط با سالمت عبارتنداز:
 استقامت قلبی تنفسی
 قدرت عضالنی
 استقامت عضالنی
 انعطافپذیری
 ترکیب بدنی
ب) آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا يا مهارت

به آن بخش از اجزاء آمادگی جسمانی گفته میشود که فرد برای انجام هر چهبهتر مهارتهای حرکتی و موفقیت
در فعالیتها به آن نیازمند است .هر شغلی مهارتها و ویژگیهای خاص خود را دارد که متناسب با این مهارتها و
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ویژگیها ،باید نیازهای مطلوب اجزاء آمادگی جسمانی برای اجرا ،شناسایی و در جهت دستیابی به آنها برنامهریزی
شود.
اجزاء آمادگی جسمانی مرتبط با اجرای مهارت عبارتاند از:
 چابکی
 تعادل
 هماهنگی
 توان
 سرعت
 عکسالعمل

آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی
استقامت قلبی – تنفسی
معنای کلمه استقامت یعنی پایداری و در اصطالح ورزشی ،به مدتزمانی که فرد بتواند فعالیتی را با شدت معین
اجرا کند ،گفته میشود .توانایی بدن برای مقاومت در برابر خستگی در فعالیتهای طوالنیمدت و همچنین بازیافت
سریعتر بعد از کار و فعالیت است.
بهطورکلی فعالیتهای بدنی انسان با توجه به شرایط و زمان اجرای آن به دودسته هوازی و بیهوازی تقسیم میگردند.
فعالیتهای هوازی :فعالیتهایی هستند که با شدت متوسط و مدت نسبتاً طوالنی ،گروههای عضالنی بزرگ را فعال
میکنند و اجرای آنها به حضور و مصرف اکسیژن توسط عضالت بدن وابسته است .مثل دوی  0111متر ،دوی
 01111متر و فعالیتهایی که بیشتر از سه دقیقه به طول میانجامد.
فعالیتهای بیهوازی :فعالیتهایی هستند که اجرای آنها به حضور و مصرف اکسیژن وابسته نیست .مثل وزنهبرداری،
دوی  011متر ،پرتابها و فعالیتهایی که اجرای آن کمتر از سه دقیقه به زمان نیاز دارد.
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چگونه میتوان استقامت قلبی -تنفسی را تقويت نمود؟

بهطورکلی تمامی فعالیتهایی که در زمان طوالنی قابلاجرا هستند ،میتوانند درروند پیشرفت کارایی قلبی تنفسی
مؤثر باشند؛ اما برای تقویت این قابلیت مهم ،باید با یک اصول و روش قابلقبول و علمی به تمرینات پرداخت .با
فعالیتهایی مانند راهپیمایی ،دویدن ،شنا کردن ،کوهپیمایی ،دوچرخهسواری ،طناب زدن ،دوچرخه ثابت (ارگومتر)
نوارگردان (تردمیل) و ...که بتوان در زمان طوالنی شدت مناسب آن را ادامه داد ،به تقویت استقامت قلبی تنفسی
منجر میشود .به اینگونه فعالیتها اصطالحاً فعالیتهای هوازی میگویند؛ بنابراین یکی از اصول اساسی فعالیتهای
هوازی ،تداوم آن است.
تعیین شدت فعالیتهای هوازی:

دویدن با هر شدتی برای تقویت استقامت قلبی تنفسی کافی نیست .شدت فعالیت باید بهگونهای باشد که سیستم
قلبی ،عروقی و تنفسی را تحتفشار قرار دهد.
برای تعیین شدت تمرین ،روشهای مختلفی وجود دارد:
 اندازهگیری از طریق ضربان قلب
 بهوسیلهی فرمول علمی که متخصصان علوم ورزشی استخراج کردهاند .این فرمول عبارت است از:
حداکثر ضربان قلب = سن222-

برای مثال :چنانچه یک فرد  21ساله بخواهد بداند که حداکثر ضربان قلب مجاز او برای فعالیت بدنی چقدراست ،کافی
است تا سن خود را از عدد  221کم کند 221-21=211
عدد  211نشانگر حداکثر ضربان قلب (ضربان قلب بیشینه) فرد  21ساله در زمان یک دقیقه است .بهعبارتدیگر ،اگر
این فرد مشغول فعالیتی باشد که وقتی ضربان قلب او شمارش شد ،تعداد آن  211بار در دقیقه بود ،این بدان معنی
است که شدت تمرین او  011درصد است.
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برای تأثیرپذیری فعالیتهای هوازی بر روی عملکرد قلبی تنفسی ،باید  01تا  80درصد ضربان قلب حداکثر مشخص و
در مدتزمان فعالیت به آن دستیافت.
مثال :فرض کنید یک فرد  31ساله میخواهد فعالیت هوازی انجام دهد .برای این منظور ،ابتدا الزم است حداکثر
ضربان قلب مجاز (ضربان قلب بیشینه) خود را محاسبه کند .سپس  01تا  80درصد ضربان قلب بیشینه را به دست
آورد .حدفاصل بین این دو ضربان قلب ،محدودهای است که در حین اجرای فعالیت بدنی ،شخص باید به آن ضربان
قلب رسیده ،آن را ادامه دهد.
حداکثر ضربان قلب (ضربان قلب بیشینه )222-32=092
 02درصد ضربان قلب بیشینه 092× %02= 033
 58درصد ضربان قلب بیشینه 092× %58=062

بهعبارتدیگر آستانه فعالیت بدنی برای بهبود و تقویت استقامت قلبی تنفسی برای یک فرد  31ساله ،حداقل  033و
حداکثر  062ضربه در دقیقه برای ضربان قلب اوست.
بهطورکلی مدتزمان فعالیت فرد با توجه به هدف و شدت تمرین بین  00تا  61دقیقه در نوسان است .برای مثال،
چنانچه فرد با شدت  01درصد ضربان قلب بیشینه فعالیت میکند ،الزم است تا حداقل  31دقیقه نسبت به ادامه
فعالیت اهتمام ورزد .اگر شدت فعالیت به  80درصد برسد ،یکزمان  21دقیقهای برای اجرای فعالیت با این شدت
توصیهشده است.
تکرار فعالیت هوازی:

چنانچه بخواهید برای خود یک برنامه تمرین هوازی تنظیم و اجرا نمایید ،باید نسبت به آنچه قبالً با توجه بهشدت
و مدت ارائه شد ،حداقل  3تا  4جلسه در هفته تکرار فعالیت داشته باشید.
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جدول  .0مشخصات یک نمونه برنامه تمرینی هوازی برای تقویت استقامت قلبی تنفسی

نوع
فعالیت
دویدن

شدت فعالیت

مدت فعالیت

تکرار فعالیت

تا  89درصد حداکثر ضربان قلب

با توجه بهشدت تمرین ،حداقل بین 22

تا  4جلسه در هفته یا یک روز

بیشینه

تا  32دقیقه در یک جلسه

در میان به مدت  8تا  12هفته

ارزيابی استقامت قلبی  -تنفسی:

برای ارزیابی استقامت قلبی تنفسی ،از اندازهگیری حداکثر اکسیژن مصرفی استفاده میشود .درواقع بیشترین
حجمی از مصرف اکسیژن که مورداستفاده قرار میگیرد ،نشانگر این موضوع است که سیستم قلبی تنفسی تا چه میزان
کارایی دارد.
آزمونهای مورداستفاده برای اندازهگیری حداکثر اکسیژن مصرفی:

آزمون  12دقیقه دویدن :این آزمون که به آزمون کوپر نیز معروف است ،از متداولترین آزمونهای میدانی برای
ارزیابی آمادگی قلبی  -تنفسی محسوب میشود .در این آزمون فرد با حداکثر سرعت ممکن به مدت  02دقیقه میدود.
مسافت طی شده در زمان  02دقیقه محاسبه و با توجه به جدول ذیل سطح آمادگی فرد تعیین میگردد.
جدول  .2تعیین سطح آمادگی افراد بر اساس مسافت طی شده در آزمون کوپر

جنسیت

عالی

خوب

متوسط

زیر متوسط

ضعیف

مردان

بیشتر از 2922

2222-2455

1022-1555

1422-1655

کمتر از 1422

زنان

بیشتر از 2322

1522-2255

1622-1855

1322-1955

کمتر از 1322

چند توصیه برای اجرای مطلوب فعالیتهای هوازی :کسانی که به فعالیتهای هوازی میپردازند ،الزم است به نکات
زیر توجه نمایند:
 -0برای اجرای هر چهبهتر فعالیتهای هوازی ،فرد ابتدا باید از میزان سالمتی خود بهطور کامل آگاه باشد.
 -2انجام فعالیت هوازی نیاز به برنامهریزی مناسب دارد .برای این منظور حتماً با یک مربی و اهلفن مشورت شود.
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 -3نیاز است قبل از شروع فعالیت هوازی ،بدن از آمادگی اولیه برخوردار باشد .اجرای فعالیتهای زیر حد آستانه
توصیهشده در تمرینات هوازی برای مدتی که آمادگی به دست آید ،الزم و ضروری است.
قدرت و استقامت عضالنی
قدرت عضالنی

عبارت است از توانایی یک عضله یا گروهی از عضالت برای تولید حداکثر نیروی الزم برای غلبه بر یک مقاومت است.
استقامت عضالنی

استقامت عضالنی به توانایی عضله یا گروهی از عضالت برای اجرای مجموعهای از انقباضهای تکراری یا تولید نیروی
ثابت در یک دوره زمانی گفته میشود.
نکته :مالحظه میشود که قدرت و استقامت عضالنی دارای وجوه مشترک بسیاری بوده و تنها تفاوت در تعداد تکرارها
و یا زمان انجام تمرین است .فرض کنید حرکت جلو بازو با دمبل در حال انجام است ،اگر مقدار وزنه انتخابشده زیاد
باشد بهگونهای که فرد تنها قادر به اجرای  8تا  02تکرار با این وزنه باشد ،اینیک کار قدرتی است.
اگر تعداد تکرار  21تا  20و یا باالتر باشد ،آن را استقامت عضالنی مینامند .قدرت عضالنی رابطه نزدیکی با استقامت
عضالنی دارد .بهطوریکه با افزایش قدرت عضالنی ،استقامت عضالنی نیز افزایش مییابد.
انواع روشهای تمرين مقاومتی

برای تقویت و آمادگی عضالنی ،روشهای متفاوتی وجود دارد که به هدف و برنامه تمرینی بستگی دارد .با توجه به
اینکه در یک تمرین عضله چگونه منقبض میشود ،روشهای تمرینی زیر وجود دارد:

روش هم طول يا ايستا يا ايزومتريك:

این روش شامل فعالسازی عضله بدون تغییر طول آن است .در این حالت بدون اینکه در مفصل موردنظر حرکتی
مشاهده شود ،نیروی انقباضی اعمال میشود؛ مانند زمانی که کنار دیوار ایستادهایم و با دست خود به آن نیرو وارد
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میکنیم .یا دمبل را در دست گرفتهایم و در یک شرایط خاص آن را ثابت نگهداشتهایم .در هر دو مثال باال ،بدون
اینکه حرکتی مشاهده شود ،عمل انقباض عضله صورت میگیرد.
روش هم تنش (ايزو تونیك):

نوعی تمرین مقاومتی پویاست که بهوسیلهی آن با انقباض عضله ،حرکت در طول دامنه حرکتی مفصل انجام
میگیرد .مثل حرکت جلو بازو با دمبل که در این حرکت ،فرد دمبل موردنظر را در دست میگیرد و آن را تا جایی که
امکان دارد باال میآورد .در این شرایط مفصل آرنج تا آخرین وضعیت خود ازنظر دامنه حرکتی ،به حرکت خود ادامه
میدهد .این روش متداولترین روش تمرینات مقاومتی است .برای اجرای تمرین هم تنش انواع مختلفی از حرکات با
استفاده از وزنههای آزاد مانند دمبل و هالتر و دستگاههای قدرتی وجود دارد.
روشهای تقويت عضالنی در تمرينات مقاومتی:

اساساً تمرینات مقاومتی برای تقویت دو قابلیت قدرت و استقامت عضالنی بر دو محور اصلی سالمت و قهرمانی
استوار است .طبق تحقیقات ،حداقل دو جلسه تمرین در هفته ،با انتخاب  8تا  01حرکت( ،هر حرکت  8تا  02تکرار در
یک نوبت) ،میتواند اهداف مربوط به محور سالمت را تحقق بخشد .البته بهتراست که این تمرینات بعد از انجام
تمرینات استقامت قلبی تنفسی برنامهریزی شود .در ادامه برای هرکدام از روشهای هم طول و هم تنش ،الگوهای کلی
برای طراحی برنامههای تمرین مقاومتی در جدولهای جداگانه آورده شده است:
برنامه تمرين مقاومتی به روش هم طول

این روش با کمترین هزینه در هر مکان و زمانی حتی بدون وسیله قابلاجراست؛ مانند زمانی که روی صندلی
نشستهایم و بااراده خود عضالت پا را برای چند لحظه منقبض و بعد رها میکنیم .برای افزایش قدرت با استفاده از
روش تمرینی هم طول ،هر عضله یا گروه عضالنی به مدت  6تا  02ثانیه منقبض و سپس بهاندازه کافی استراحت داده
میشود .تحقیقات نشان داده است که با انجام این روش ،بهطور متوسط  0درصد در هفته ،افزایش قدرت در عضالت
فراوان است.
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جدول  .3شاخصهای تمرینی پیشنهادی برای تمرینات مقاومتی به روش هم طول

شاخصهای تمرین

تمرین قدرتی

تمرین استقامتی

میزان مقاومت

 82-122درصد

 62درصد

تعداد حرکات

 4-6حرکت

 4-6حرکت

مدت انقباض در هر حرکت

 6-12ثانیه

تا حد خستگی

مدت انقباض در هر جلسه برای هر حرکت

 62-52ثانیه

تا حد خستگی

تعداد نوبتها در هر جلسه

 9-12نوبت

 1نوبت

فاصله استراحتی بین نوبتها

 62-52ثانیه

 62-52ثانیه

تعداد جلسات تمرین در هفته

حداقل  2-3و حداکثر  9جلسه

حداقل  2-3و حداکثر  9جلسه

مهمترین بخش برنامهریزی تمرینات مقاومتی مربوط به روش هم تنش است که با جزئیات بیشتری ارائه میشود.
در برنامه تمرین مقاومتی به روش هم تنش ،ابتدا از تمرینات مقاومتی مربوط به تقویت قدرت شروع میکنیم .اگر
منظور از اجرای تمرین برای حفظ و توسعه سالمت است ،راهنماییهای برای تمرین قدرتی با اهداف سالمتی در ذیل
آمده است.
جدول  .4راهنماییهای برای تمرین قدرتی با اهداف سالمتی
گروه هدف

شدت تمرین

تعداد تکرار

نوبت

تعداد جلسه در هفته

افراد بالغ و سالم

 62تا  82درصد یک ت ب

8-12

1

2-3

البته الزم است افراد حتماً با حضور مربیان خود به اجرای تمرینات قدرتی بپردازند .مطمئناً افراد پسازاینکه تجربه
کار با وزنه در آنها افزایش یافت ،با توجه به هدف تمرین ،تغییراتی را باید در برنامه خود اعمال کنند .این تغییرات در
جدول ذیل بهصورت کلی ارائهشده است؛ اما توجه داشته باشید که هدف تمرین ،میزان آمادگی فرد و تفاوتهای فردی
در این برنامه نقش مهمی دارد.
جدول  .0راهنماییهایی برای طراحی برنامههای تمرین قدرتی هم تنش
هدف برنامه
قدرت (مبتدی)
قدرت (پیشرفته)

شدت تمرین
 82-89درصد یک ت
ب
 82درصد یک ت ب

تعداد تکرار

تعداد نوبت

تعداد جلسه در هفته

طول برنامه

6-8

3

3

 6هفته یا بیشتر

6-8

9-6

9-6

 2هفته یا بیشتر
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چند نکته درباره تمرينات مقاومتی
بهمنظور اجرای برنامه کلی تمرینات مقاومتی ،الزم است به این نکات توجه شود.
نکته اول :با توجه به هدف برنامه ،کار خود را پیش ببرید .ابتدا نیاز است تا چند هفته برای آمادگی بدن خود،
فعالیتهای سادهتر را انتخاب و سپس با وزنههای سبکتر تمرین با وزنه را شروع و بعدازاینکه کامالً با آن عادت کردند،
بخش اصلی مربوط به برنامه خود را آغاز کنند.
نکته دوم :شدت تمرین است .منظور از یک تکرار بیشینه (ت ب) ،اندازهگیری حداکثر مقدار وزنهای است که فرد
میتواند فقط برای یکبار در طول دامنه حرکتی جابهجا کند .روشهای مختلفی برای تعیین یک تکرار بیشینه
پیشنهادشده است ،اما با فرمول زیر بهسادگی میتوان به این شاخص دستیافت:
(تعداد تکرار× = 022-)2يك تکرار بیشینه

روشهایی با روایی باالتر برای محاسبه یک تکرار بیشینه وجود دارند که بهتر است جایگزین شوند .البته این روش
تقریبی از یک (ت.ب) میدهد که به دلیل محاسبات آسان در سالنهای ورزشی کاربرد دارد .بااینحال با توجه به روایی
باالتر معادالت دیگر بهتر است جایگزین شود .فرمولهای جایگزین شامل  Brzyckiو  Epleyمیباشند.
بهعنوانمثال :تصور کنید درحرکت پرس سینه ،فردی قرار است وزنه  01کیلوگرمی را بهطور کامل تا جایی که
میتواند ،پرس کند (حرکت را انجام دهد) .فرض کنید در پایان 00 ،حرکت موفق را به ثبت میرساند .با قرار دادن عدد
 00در فرمول  01درصد یک تکرار بیشینه حاصل میشود 011-)2×00(=01
 01درصد یک تکرار بیشینه  01کیلوگرم خواهد شد؛ بنابراین  011درصد یک تکرار بیشینه حدوداً بااعتباری باال01 ،
کیلوگرم خواهد بود .این  01کیلوگرم ،یک تکرار بیشینه برای این ورزشکار است و در طراحی برنامههای قدرت و
استقامت عضالنی میتوان درصدهای موردنظر را مشخص و اجرا نمود.
دستورالعمل و توصیههای ايمنی در تمرينات مقاومتی

 پیش از شروع تمرین با وزنه ،گرم کردن کامل بدن بهخوبی انجام گیرد.
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 اجرای یک تکرار بیشینه قبل از اینکه بدن خوب آماده نباشد ،آسیبرسان است.
 سعی کنید در هنگام تمرین با وزنههای آزاد ،تنها نباشید و حتماً یک نفر کمکی همراه داشته باشید.
 در صورت امکان استفاده از دستگاههای تمرین با وزنه ،حتماً طرز استفاده صحیح از آنها را بهخوبی فرابگیرید.
 با توجه به میزان آمادگی خود ،برنامه تمرین با وزنه را طراحی کنید و در اجرای برنامه و پیشرفت خود عجله
نکنید .هرچقدر پیشرفت تمرینات تدریجیتر باشد ،سازگاریها بهتر صورت میگیرد و درصد آسیبها هم به
نحو چشمگیری پائین میآید و از همه مهمتر ،فشار بیشازحد به بدن وارد نمیآید.
 هر حرکت در طول دامنه حرکتی خود بهطور کامل انجام شود.
 اجرای حرکت هم در مرحله انجام و هم بازگشت به حالت اول ،با مقاومت همراه باشد .با انجام این عمل،
عضالت موافق و مخالف مورداستفاده قرار میگیرد.
 ابتدا از تمرین با عضالت بزرگتر شروع کنید.
 حرکات را طوری طراحی کنید که عضالت فرصت استراحت داشته باشند و بهطور متناوب بکار گرفته شوند.
 به هنگام کار با وزنه بهطورمعمول نفس بکشید و از حبس نفس خودداری کنید.
 در اجرای تمرینهای با وزنه ،حتماً با معلمان ،مربیان و بهطورکلی متخصصان این امر مشورت کنید.
 بهمنظور جلوگیری از کاهش احتمالی دامنه حرکتی در طول تمرینات با وزنه ،حتماً قبل و بعد تمرین،
تمرینات کششی را بهخوبی انجام دهید

انعطافپذيری
حداکثر دامنه حرکتی هر مفصل که قادر به حرکت باشد ،انعطافپذیری نامیده میشود.
نکات:

 انعطافپذیری باال باعث کاهش خطر آسیب
 انعطافپذیری کم باعث ضعف فنی در اجرای مهارت
 انعطافپذیری در خانمها بیشتر از مردها
 با افزایش سن انعطافپذیری کاهش مییابد.
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روشهای توسعه انعطافپذيری

برای توسعه و گسترش انعطافپذیری مفاصل بدن ،تکنیکهای کششی زیادی وجود دارد .تمرینات کششی
تمریناتی هستند که با حفظ استحکام مفصل ،سعی در باال بردن ظرفیت دامنه حرکتی آن دارد .دو روش کلی برای
اجرای تمرینات کششی وجود دارد .انجام هر یک از این روشها ،مستلزم دانستن اطالعات مربوط به آن است تا از بروز
آسیبها جلوگیری شود و ضمناً به اهداف موردنظر نیز نائل آییم .روشهای اجرای تمرینات کششی عبارتاند از:
 .1کشش ایستا (ساکن)
 .2کشش پویا (بالستیک)

کشش ايستا
کشش ایستا وضعیتی است که عضله تا باالترین حد ممکن ،بدون واردکردن نیرو و فشار کش دادهشده ،در حالتی
که این کشش به حداکثر خود رسیده است (احساس درد یا سوزش در عضله) ،برای مدتزمان معین ،این کشش ادامه
مییابد.
کشش ایستا یکی از مطمئنترین کششهاست و به نسبت سایر روشها دارای کارآمدی باالیی است .استفاده از این
روش برای شروع مرحله گرم کردن بدن ،مرحله سرد کردن ،بین فواصل تمرین با وزنه توصیه میشود .همچنین این
روش برای افراد مبتدی و کمتحرک نیز توصیه میشود تا از این تکنیک برای افزایش انعطافپذیری مفاصل بدن خود
استفاده کنند.
جدول  .6برنامههای انعطافپذیری
نوع حرکت

کشش ایستا

تعداد حرکت

 12تا  12حرکت در یک جلسه

تکرار

حداقل سه روز در هفته ،ترجیحاً هرروز

شدت

کشش تا آستانه درد و سوزش

زمان هر کشش

 12تا  32ثانیه

هر حرکت

 3تا  9تکرار

مدت

هر جلسه  19تا  32دقیقه
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کشش پويا (بالستیك)
شامل حرکات فعال یا حرکات جهشی و سریع همراه با کشش عضالت تا حد ممکن است .بهعبارتدیگر در این
تکنیک ،از انقباضهای پیدرپی عضله موافق برای ایجاد کشش سریع در عضله مخالف استفاده میشود ،مانند حرکت
پروانه از پهلو .کشش پویا به دلیل انقباضهای سریع و کوتاه ایجادشده ،میتواند باعث درد عضالنی شود .به همین
خاطر توصیه میشود که این حرکات بعد از کمی گرم شدن بدن و پس از تمرینات کششی ایستا انجام شود و تا حد
ممکن کنترلشده باشد.
تعداد اجرای حرکات به روش کشش پویا متغیر است و از  8تا  06تکرار یا بیشتر قابل انجام است .تعداد اجرا بستگی به
نوع حرکت و دشواری و آسانی آن دارد.
برنامه تمرينات انعطافپذيری
افزایش قدرت و طول قد ،دو عامل کاهشدهنده انعطافپذیری یا سرعت افزایش آن به شمار میرود؛ بنابراین در
هر زمان که این دو عامل در بدن رشد یا افزایش یابند ،انعطافپذیری را دستخوش تغییر میکنند .لذا ضمن اینکه
تمرینات انعطافپذیری در تمام دوران زندگی بهنوعی توصیه میشود ،توجه به دوران رشد میتواند کمک خوبی برای
برنامهریزی تمرینات انعطافپذیری باشد.
دستورالعمل و توصیههای ايمنی در تمرينات انعطافپذيری
 پیش از هرگونه حرکت کششی شدید ،دقت داشته باشید که بدن گرم شده باشد .برای این کار میتوانید از
دویدن آرام کمک بگیرید.
 بهتر است حرکات کششی در ابتدا با فشار کمتر انجام شود و رفتهرفته که آمادگی بدنی افزایش مییابد ،فشار
را افزایش دهید.
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 برای اینکه انعطافپذیری در دامنه حرکتی مفصل افزایش یابد ،اصل افزایش بار یا فشار تمرین را در نظر بگیرید.
بهعبارتدیگر ،بهمرور که جلسات تمرین پیش میرود ،فشار وارد به مفاصل و عضالت بیشتر شود .حتماً توجه
داشته باشید که این امر هرچقدر تدریجیتر باشد ،سازگاری آن باالتر است.
 در افزایش بار یا فشار تمرین توجه داشته باشید که هنگام حرکت کششی ،این کشش بهگونهای نباشد که باعث
ناراحتی شود.
 کشش بیشازاندازه (تا جایی که احساس درد میشود) باعث آسیب مفصلی یا عضالنی خواهد شد.
 یادتان باشد که انعطافپذیری در مفاصلی اتفاق میافتد که حرکت کششی در آنها انجامگرفته است؛ بنابراین در
برنامه تمرینی خود سعی کنید بهتمامی مفاصلی که قصد افزایش انعطافپذیری آن رادارید ،توجه داشته باشید.
 اگر در حین اجرای تمرینات انعطافپذیری ،احساس درد دارید ،این احتمال وجود دارد که درجایی از اجرای
حرکت مشکل وجود دارد یا حرکت بهاشتباه اجراشده است.
 در هنگام فعالیتهای کششی در ناحیه گردن و کمر ،از باز شدن و یا تا شدن بیشازحد این نواحی بپرهیزید.
 در مقایسه با وضعیت ایستاده ،حرکات کششی در حالت نشسته فشار کمتری را به ناحیه کمر وارد میکند و لذا
احتمال آسیبدیدگی را کاهش میدهد.
 ابتدا از بخشهایی از بدن شروع کنید که عضالت آن سختتر بوده و انعطافناپذیرترند.
 اگر عضالت ضعیف هستند ،ابتدا آنها را تقویت کنید.
 حرکات کششی را همواره بهآرامی و با کنترل انجام دهید.
 به هنگام اجرای تمرینات انعطافپذیری ،بهطور طبیعی نفس بکشید و نفس را در سینه حبس نکنید.
 از روش کششی تابی یا پویا زمانی استفاده کنید که در مفاصل و عضالت آمادگی الزم ایجادشده باشد.
 در اجرای حرکات کششی دونفره و یا با وسیله ،به فشار وارده بر مفصل و عضالت حتماً توجه کنید که بیشتر از
آستانه درد و تحمل نباشد.
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 ابتدا حرکات کششی به روش ایستا و حرکات ساده و کمفشار انجام گیرد و بعدازآن از روش پیاناف و تابی یا پویا
استفاده کنید.
 ابتدا حرکات ساده ،یکنفره و بدون وسیله را انجام دهید و در ادامه کار از تمرینات مشکلتر ،دونفره و با وسیله
استفاده کنید.
 در افزایش انعطافپذیری و دامنه حرکتی مفاصل ،عجله نداشته باشید.
 حفظ آرامش در اجرای حرکات ،به روند توسعه کار بسیار کمک میکند.

آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا يا مهارت
آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا یا مهارت عبارتاند از:
 توان
 چابکی
 سرعت و زمان واکنش یا عکسالعمل
 تعادل
 هماهنگی
در این بخش ،به توضیح بیشتر در مورد هریک از این قابلیتها میپردازیم.

توان
توان را کار انجامشده در واحد زمانی معین تعریف میکنند .توان یعنی کارایی عضله یا گروه عضالنی برای تولید
نیروی بیشینه و با سرعت زیاد جهت غلبه بر یک مقاومت مشخص است .بهعبارتدیگر ،زمانی که فرد قدرت عضالنی
خود را با یک سرعتباال و دریک فاصله زمانی کوتاه به کار گیرد ،یک کار توانی انجام داده است.
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توسعه توان
پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که تمرینات توان با استفاده از وزنههای سبک تا متوسط با سرعتباال ،به شکل
کارآمدتری سبب افزایش توان ویژه میشود عالوه بر تمرینات مقاومتی ،میتوان از تمرینات پلیومتریک نیز برای
افزایش توان استفاده کرد که به هردوی این روشها اشاره میکنیم.
تمرينات مقاومتی:
محققان معتقدند که برای جلوگیری از کاهش توان عضالنی بهتر است در هنگام تمرینات قدرتی ،به تمرینات توانی
نیز توجه شود .همچنین نوع تجهیزات به کار گرفتهشده و درگیر کردن مفاصل بیشتر در حین اجرای تمرینات توانی،
بر کارایی این تمرینات میافزاید .بیشتر محققان توصیه کردهاند که تمرینات توانی پس از یک دوره تمرینات قدرتی
برنامهریزی شود و درنهایت به توان استقامتی ختم گردد .این برنامه ترکیبی ،آثار مثبت بیشتری را به دنبال دارد؛ اما
ماهیت حرکات مورداستفاده در رشتههای ورزشی ،شکل برنامه را دچار تغییر میکند .در جدول ذیل یک نوع تمرین
مقاومتی برای افزایش توان طراحیشده است .یادآوری میشود که اینیک برنامه نمونه است و با توجه به ماهیت رشته
ورزشی قابلتغییر است.
جدول  .0جدول تمرین با وزنه برای افزایش توان

پیشرفت ورزشکاران در تمرینات قدرتی
متغیرهای تمرین

مبتدی

متوسط

پیشرفته

تعداد جلسات

 1-2نوبت در هفته

 3نوبت در هفته

 3-9نوبت در هفته

تمرينات پلیومتريك:
نوع دیگری از تمرینات که در افزایش توان مؤثر است ،تمرینات پلیومتریک نام دارد .تمرینات پلیومتریک درواقع
حرکات ویژهای هستند که ابتدا با یک کشش سریع شروعشده و بالفاصله با انقباض سریع حرکت انجام میشود ،مانند
وقتیکه از روی یک بلندی یا پله به پائین پریده و بالفاصله به سمت باال جهش میکنیم .اجرای تمرینات پلیومتریک
نتایج زیر را در پی خواهد داشت:
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 در فعالیتهایی که عصب گیری بیشتری موردنیاز است ،جنبشپذیری سریعی ایجاد میکند ،مثل بسکتبال.
 باعث انقباض بیشتر تارهای عضالنی مربوط به عضله درگیر میشود.
 سرعت ارسال پیامهای عصبی به عضالت افزایش مییابد.
 قدرت عضالنی به توان انفجاری تبدیل میشود.
 تقویت دستگاه عصبی بهمنظور افزایش سرعت باز شدن و انقباض سریع عضالت.
 ایجاد خستگی ،چون تکرارهای سریع و پشت سرهم تمرین ،فرصت استراحت به عضله را نمیدهد.
اجرای تمرینات پلیومتریک به دلیل فشار زیاد و احتمال آسیبدیدگی باال ،حتماً با مربیان متخصص و باتجربه
برنامهریزی و اجرا گردد و همراه با آمادگی کامل انجام شود.

چابکی
چابکی توانایی تغییر سریع سرعت و جهت حرکت با دقت و بدون از دست دادن تعادل است .عواملی چون قدرت،
توان ،توان استقامتی ،سرعت ،عکسالعمل ،تعادل و انعطافپذیری در اجرای هر چهبهتر چابکی نقش مؤثری دارند.
انواع چابکی
عموماً چابکی را به دو بخش تقسیم میکنند:
چابکی عمومی :عمدتاً شامل کل بدن بوده ،بهطوریکه تمامی بخشهای مختلف بدن در آن شرکت دارند ،مانند باال
کشیدن وزنه به باالی سر در وزنهبرداری.
چابکی اختصاصی یا ویژه :موضعی بوده و متناسب با مهارتهای هر یک از رشتههای ورزشی ،بخشی از بدن را شامل
میشود؛ مانند حرکت سریع دست در یک ورزشکار والیبال که از برخورد توپ با زمین ممانعت میکند.
عوامل مؤثر بر چابکی
 .1تیپ بدنی :معموالً افراد سنگینوزن یا چاق ،چابکی کمتری دارند.
 .2سن :چابکی معموالً از سن کودکی تا بلوغ افزایشیافته ،در دوران جوانی تقریباً ثابت است و از سن بزرگسالی به
بعد با کاهش مواجه میشود.
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 .3جنسیت :تا دوران قبل از بلوغ تفاوت اندکی بین دختران و پسران وجود دارد ،بهطوریکه پسران کمی از دختران
چابکترند؛ اما بعد از بلوغ این اختالف بیشتر نمایان است.
 .4قد :افراد قدبلند نسبت به افراد با قد متوسط و کوتاه ،چابکی کمتری دارند.

سرعت و عکسالعمل
سرعت به توانایی حرکت هرچه سریعتر بدن یا قسمتی از آن دریک محدوده حرکتی موردنظر گفته میشود.
زمان عکسالعمل (واکنش) :مدتزمانی است که از ارائه محرک تا شروع حرکت طول میکشد.
عوامل مؤثر در سرعت
عوامل مؤثر در سرعت به دو عامل ارثی و محیطی تقسیم میشوند:
الف) عامل ارث .چیزی است که بهصورت ارثی به فرد منتقل میشود و قابل دستکاری نیست .بهطور مثال کسانی
که از سرعت خوبی برخوردار هستند ،قابلیت سرعت بهصورت ارثی به آنها منتقلشده است؛ بنابراین یک فرد سرعتی
ذاتاً سرعتی به دنیا میآید.
ب( عامل محیط .بعضی عوامل نیز وجود دارند که عالوه بر ارثی بودن سرعت ،میتوانند در حداکثر سرعت مؤثر
باشند .از این عوامل بهعنوان عوامل محیطی نامبرده شده است .این عوامل عبارتاند از:
 .1جنسیت :بهطورکلی مردان به دلیل باال بودن سطح قدرتشان نسبت به زنان از سرعت باالتری برخوردارند
 .2تیپ بدنی :اضافهوزن و چربی اضافه ازجمله عواملی هستند که میتواند سرعت فرد را کاهش دهد.
 .3سن :افزایش سن میتواند در کاهش سرعت مؤثر باشد.
 .3قدرت :قدرت یکی از قابلیتهای جسمانی است که بر روی سرعت اثر مستقیم دارد؛ بنابراین افرادی که ذاتاً
سرعتی هستند ،اگر قدرت خود را افزایش دهند ،روی سرعت آنها مؤثر است.
 .9هماهنگی :افرادی که تمرینات سرعتی را در سطح باالیی تمرین میکنند ،از یک هماهنگی مطلوبی در سیستم
عصبی عضالنی خود برخوردار میشوند که تأثیر بسزایی درروند افزایش سرعت آنها دارد.
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 .6گرم کردن بدن :در فعالیتهای سرعتی ،هرچقدر بدن بهتر گرم شده باشد ،عملکرد بهتری را از خود نشان
میدهد .توسعه سرعت با توجه به ماهیت ارثی بودن سرعت ،با اجرای تمرینات در بخش مورداستفادهی رشتههای
ورزشی میتوان سرعت الزم را در فرد با توجه به هماهنگیهای بهعملآمده ،تغییر داد؛ بنابراین افزایش سرعت به
شکلهای زیر قابل انجام است:
 .1سرعت واکنش
در مهارتهایی نقش دارد که شروع حرکت در آنها مهم است مثل استارت در دوها و شنا و مهارتهایی که توأم با
تغییر جهت هستند .برای توسعه این بخش از سرعت میتوان از تمرینات مربوط به عکسالعملهای شنوایی و بینایی و
تمرینات استارت استفاده کرد.
تمرین  .1از فرد بخواهید با شنیدن صدای چپ ،راست ،باال یا پایین ،به همان سمت حرکت کند.
تمرین  .2تمرین شماره یک را بهصورت برعکس انجام دهد یعنی وقتی صدای چپ را شنید ،به سمت راست برود.
تمرین  .3از فرد بخواهید حالت استارت به خود بگیرد (هم ایستاده و هم نشسته تمرین شود) و بافرمان بهجای خود،
رو یا دست زدن یا سوت زدن ،با سرعت یک مسیر  01متری را بپیماید.
تمرین  .4مربی در جلو بایستد و از او بخواهد به سمت جهتی که نشان داده میشود .با سرعت حرکت کند.
تمرین  .9تمرینات مکمل :استفاده از تمرینات چابکی روی سرعت واکنش مؤثر است.
 .2شتاب
پس از سرعت واکنش و زمانی که فرد سرعت خود را افزایش میدهد تابه حداکثر سرعت برسد ،درواقع شتاب را زیاد
میکند .برای توسعهی این بخش از سرعت میتوان از تمرین سرعت در مسافتهای کوتاه  01تا  31متری با تکرارهای
معین استفاده کرد .برای این منظور روش زیر کاربرد دارد.
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جدول  .8برنامه تمرینی توسعه شتاب

متغیرهای تمرین

زیر بیشینه

بیشینه

فوق بیشینه

مسافت

 12متر

 22متر

 32متر

تعداد تکرار

2-9

2-3

1-2

تعداد ست (دور)

3

3

2

زمان استراحت بین تکرارها

 62-82ثانیه

 62ثانیه

 62ثانیه

زمان استراحت بین ستها

 2تا  3دقیقه

 3-4دقیقه

 3-4دقیقه

مدت تمرین

 4-6هفته

 4-6هفته

 6-4هفته

تعداد جلسات تمرین

یک روز در میان

یک روز در میان

یک روز در میان

سرعت حداکثر
مانند شتاب ،برای افزایش سرعت حداکثر نیز میتوان از روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرد که روش مستقیم آن
در جدول آورده شده و روش غیرمستقیم همان تمرینات پولیومتریک است.
جدول  .9برنامه تمرینی توسعه سرعت حداکثر

متغیر تمرین

روش اول

روش دوم

روش سوم

مسافت

 92متر

 62متر

 62متر

 19متر اول افزایش سرعت

 22متر اول آهسته 32

نحوه انجام

متر بعدی با سرعت

 22متر بعدی حفظ سرعت

دوی سرعت حداکثر

 29متر بعدی دوی آهسته

تعداد تکرار

3

3

3-2

تعداد ست (دور)

2

2

2

 1-3دقیقه

 9-3دقیقه

 1-3دقیقه

زمان استراحت بین ستها

 9دقیقه

 8-9دقیقه

 8-6دقیقه

مدت تمرین

 6-4هفته

 6-4هفته

 6-4هفته

تعداد جلسات تمرین

یک روز در میان

یک روز در میان

یک روز در میان

زمان استراحت بین
تکرارها
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دستورالعمل تمرينات سرعتی
 .0برای اینکه تمرینات سرعتی بیشترین تأثیر را داشته باشد ،زمان انجام آن باید بهگونهای باشد که فرد خسته نبوده و
کامالً سرحال باشد.
 .2بهترین زمان برای اجرای تمرینات سرعتی ،بعدازظهر یا عصر است ،زیرا در این زمان انعطافپذیری بدن در باالترین
سطح خود است و از آسیبهای احتمالی کاسته میشود و همچنین عملکرد ورزشی نیز سریعتر افزایش مییابد.
 .3قبل از هر جلسه تمرین سرعتی ،گرم کردن بدن بسیار ضروری است.
 .4تمرینات ابتدا با شدت پایین آغازشده ،رفتهرفته بر سرعت آن افزوده شود.
 .0چون سرعت تا حدود زیادی باقدرت و توان ارتباط دارد ،بنابراین توجه شود که فرد از قدرت و توان الزم برای انجام
تمرینات سرعتی برخوردار باشد.
 .6توسعه سرعت بهدقت و بردباری نیاز دارد.
 .0در تمرینات سرعتی ،شدت تمرین باید کمی بیشتر از شرایط موردنیاز باشد تا حد مطلوب سرعت در زمان استفاده
در شرایط واقعی میسر باشد.
 .8پس از هر مرحله تمرین سرعتی ،استراحت کافی در دستور کار باشد.
 .9قبل از اجرای تمرینات سرعتی ،از کامل بودن استراحت فرد اطمینان حاصل شود.
 .01تمرینات سرعتی در روزهایی انجام شود که سایر تمرینات برنامهریزیشده ،سبک ،ساده و آسان باشد.

تعادل و هماهنگی
توانایی حفظ پایداری را تعادل میگویند .وقتی بدن استحکام خوبی داشته باشد ،بهطوریکه بتواند در برابر
نیروهایی که قصد به هم زدن پایداری او را دارند ،مقاومت کند ،تعادل پایدار و در غیر این صورت تعادل ناپایدار است.
انواع تعادل
معموالً تعادل به دو شکل کلی قابلمشاهده است :تعادل ایستا و تعادل پویا .تعادل ایستا ،تعادلی است که فرد توانایی
حفظ پایداری در وضعیت ثابت را داشته باشد مانند وقتیکه فرد روی یکپا ایستاده باشد .تعادل پویا ،تعادلی است که
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فرد توانایی حفظ پایداری در حین حرکت یا اجرای مهارت را داشته باشد مانند وقتیکه فرد روی چوب موازنه راه
میرود.
توسعه تعادل
شرکت کردن در ورزشهای مختلف و تجربیات حرکتی ،تعادل را بهبود میبخشد؛ زیرا تعادل بهطور مستقیم به نوع
مهارت بستگی دارد و با تمرینات مهارتی به بهترین نحو پیشرفت میکند .بعضی از تمریناتی که در توسعه تعادل نقش
دارند عبارتاند از:
 .0ایستادن لکلک
 .2انجام حرکت فرشته
 .3راه رفتن روی یک خط صاف با دستهای باز
 .4راه رفتن روی چوب موازنه با ارتفاعهای متفاوت
 .0ایستادن روی تخته تعادل
 .6راه رفتن با زانو روی تشک نرم
 .0پرش از روی بلندی با ارتفاع مناسب یا برعکس راه رفتن روی نخی که روی زمین بهصورت شکلهای هندسی قرار
دادهشده است.

هماهنگی
بدون هماهنگی ،رسیدن به مرحله اوج اجرا امکانپذیر نخواهد بود .هماهنگی پیششرط الزم و ضروری برای یادگیری
مهارتها و انجام آن بهصورت کامل و بیعیب و نقص است .هماهنگی یعنی همکاری حواس ،سیستم عصبی و عضالت
بدن؛ بهعبارتدیگر فرد آنچه را که سیستم عصبی نسبت به یک واکنش صادرشده است بهوسیله عضالت بدن بهدرستی
و بدون حرکت اضافی و صرف انرژی کمتر انجام دهد .هماهنگی به عملکرد درست و منظم سیستم عصبی مرکزی
وابسته است .صحیح و منظم عمل کردن این سیستم باعث میشود تا اجرای مهارتها ازنظر زمان و ترتیب و یکسان
عمل کردن عضالت درگیر بهدرستی انجام گیرد .متخصصین امر ورزش معتقدند که بین قابلیتهای سرعت ،قدرت و
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استقامت با هماهنگی ،یک وابستگی و رابطهی نزدیک و تنگاتنگ وجود دارد؛ یعنی افزایش سطح این قابلیتها توسعه
و رشد هماهنگی را آسانتر میکند.
عوامل مؤثر بر هماهنگی
عوامل زیادی بر هماهنگی اثرگذارند ،اما مهمترین آنها عبارتاند از:
 .1وراثت :بخشی از هماهنگی بهطور ارثی و ژنتیکی در بدن افراد وجود دارد .این مقدار در افراد متفاوت است ،چراکه
به رشد همهجانبه فرد بستگی دارد و در بعضی این رشد همهجانبه با تأخیر صورت میگیرد.
 .2سن :با تکامل سیستم عصبی عضالنی ،هماهنگی نیز افزایش مییابد .در دوران کودکی چون این تکامل ناقص است،
اجرای حرکت با هماهنگی صورت نمیگیرد مانند زمانی که کودک میخواهد توپی را که به طرفش پرتابشده ،بگیرد
که اغلب با دشواری و یا با شکست همراه است؛ اما رفتهرفته و با تکرار فعالیتها و حرکات بدنی ،این هماهنگی افزایش
مییابد .با رسیدن فرد به مرز سن بلوغ ،به دلیل تغییرات به وجود آمده در بدن ،میزان هماهنگی کاهش مییابد و پس
از پایان این مرحله مجدداً شاهد افزایش هماهنگی هستیم؛ اما در سنین باال (سالمندی) کاهش در میزان هماهنگی
مشاهده میشود.
 .3میزان فعالیت :هرچقدر افراد در فعالیتهای بدنی بیشتر شرکت داشته باشند ،به همان میزان در هماهنگی آنان
تأثیرگذار است؛ بنابراین افرادی که در فعالیتهای بدنی مستمر شرکت دارند ،نسبت به افراد عادی از هماهنگی
بیشتری برخوردارند.

 .4نوع فعالیت :مسلماً هر رشته ورزشی ،هماهنگیهای خاص خود را دارد .یک فوتبالیست در اجرای مهارت با پا
ماهرتر است و یک بسکتبالیست ماهر بودنش در اجرای مهارت با دستها است؛ بنابراین هرچقدر فرد در دوران رشد
خود بتواند الگوهای حرکتی زیادی را تجربه کند و با تکرار زیاد آنها را انجام دهد ،سطح هماهنگی عمومی وی باال
رفته و در بخش تخصصی نیز موفقتر عمل میکند.
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 .9مسائل روانی :ترس ،اضطراب و استرس به وجود آمده در فرد بر روی هماهنگی او تأثیر منفی میگذارد و
عملکردش را کاهش میدهد .قرار گرفتن در شرایط مشابه ،تجربه و تکرار ازجمله عواملی هستند که اثرات سوء روانی را
کاهش میدهد.
توسعه هماهنگی
هرچند هماهنگی با افزایش مهارت فرد در رشتههای ورزشی مؤثر است و هرچقدر دامنه حرکتی افراد باالتر رود،
هماهنگی نیز توسعه مییابد؛ اما با اجرای بعضی تمرینات نیز میتوان به این توسعه کمک کرد .ازجملهی این تمرینات
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .0انواع تمرینات طناب زنی که بهصورت یکنفره ،دونفره و چندنفره اجرا میگردد.
 .2انواع مهارتهای کار با توپ مثل روپایی ،زدن توپ با ران ،سر زدن با توپ ،چرخاندن توپ دور بدن ،عبور دادن توپ
از بین پاها بهصورت هشت انگلیسی ،انواع حرکات با توپ بسکتبال.
 .3انجام حرکات نرمشی ترکیبی مثل حرکت پروانه از پهلو و از جلو ،حرکت پروانه بهصورت دستها از پهلو پاها از جلو
و برعکس آن ،یعنی دستها از جلو و پاها از پهلو.
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خالصه برنامه آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی
دوره آمادگی جسمانی ويژه کارکنان سازمان امداد و نجات
0

شرح برنامه

برنامه آمادگی جسمانی برای کلیه کارکنان سازمان امداد و نجات شامل :معاونت عملیات امداد
و نجات ،معاونت آمادگی و لجستیک ،معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی ،معاونت برنامهریزی و
آموزش تخصصی ،خزانهداری ،امداد هوایی و حراست سازمان میباشد.

2

سازماندهی

در ابتدای برنامه از کلیه افراد آزمون وردی گرفته میشود و افراد بر اساس نمره اکتسابی به
گروههای عالی ،خوب ،متوسط گروهبندی میشوند و بر این اساس برنامه هفتگی برای آنان
تدوین میگردد.

3

آزمون آمادگی جسمانی یک روش کامالً استاندارد با روش اجرای واحد شامل فعالیتهایی
نظیر شنای سوئدی ،دراز و نشت ،بارفیکس ،چابکی ،دویدن ،انعطافپذیری ،پرش عمودی،
پرتاب توپ مدیسنال ،تعادل و کوپر که زیر نظر مربیان انجام میگیرد و افراد بر اساس نمره
آزمون آمادگی
اکتسابی گروهبندی میشوند .آزمون شامل سه مرحله  -0آزمون ورودی  -2آزمون میاندوره
جسمانی
 -3آزمون پایانی هست که هر سه آزمون یکسان است فقط ارزشیابی بر اساس نمره اکتسابی
میباشد.
حداقل امتیاز برای شرکتکنندگان  01امتیاز از  011امتیاز آزمون ورودی میباشد.

4

فعالیت آمادگی جسمانی در قالب یک برنامه سهماهه شامل  20جلسه هر هفته  2جلسه 91
دقیقهای میباشد که با هماهنگی مدیران سازمان تدوین و با نظارت مربیان اجرا میگردد.

برنامه آمادگی
جسمانی

8

چگونگی اجرای برنامه آمادگی جسمانی بر اساس برنامه هفتگی و روزانه مدون توسط مربیان متخصص که
حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا فوقلیسانس تربیتبدنی میباشند اجرای میگردد و
برنامه
یک نفر دارای مدرک دکتری تربیتبدنی بهعنوان ناظر عالی بر روند برنامهها نظارت میکند.

6

ارزشیابی

از کلیه شرکتکنندگان در هفته  02تا  04آزمون میاندوره به عمل میآید و میزان پیشرفت
آنان سنجیده میشود و برنامه مناسب تمرینی برای شرکتکنندگان اجرا میگردد .حداقل
امتیاز برای میاندوره  00امتیاز میباشد

0

آزمون پايانی

در پایان دوره از کلیه شرکتکنندگان آزمون پایانی به عمل میآید و بر اساس نمره اکتسابی
گواهینامه به شرکتکنندگان اهداء میشود( .متوسط  61تا  64امتیاز ششماهه ،خوب  60تا
 69امتیاز دوازدهماهه و عالی  01تا  011امتیاز هجدهماهه)

5

بازآموزی

دوره بازآموزی جهت حفظ آمادگی هر شش ماه یکبار بهصورت فشرده طی دو هفته برگزار
میگردد.
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دوره آمادگی جسمانی ويژه نیروهای عملیاتی ونجاتگران پايگاه امداد و نجات
0

شرح برنامه

برنامه آمادگی جسمانی برای کلیه کارکنان پایگاه امداد و نجات و نجاتگران پایگاه امداد و
نجات جادهای ،کوهستان ،دریایی که بهصورت شیفت در پایگاه حضور دارند میباشد

2

سازماندهی

در ابتدای برنامه از کلیه افراد آزمون وردی گرفته میشود و افراد بر اساس نمره اکتسابی به
گروههای عالی ،خوب ،متوسط گروهبندی میشوند و بر این اساس برنامه هفتگی برای آنان
تدوین میگردد.

3

آزمون آمادگی جسمانی یک روش کامالً استاندارد با روش اجرای واحد شامل فعالیتهایی
نظیر شنای سوئدی ،دراز و نشت ،بارفیکس ،چابکی ،دویدن ،انعطافپذیری ،پرش عمودی،
آزمون آمادگی پرتاب توپ مدیسنال ،تعادل و کوپر که زیر نظر مرییان انجام میگیرد و افراد بر اساس نمره
اکتسابی گروهبندی میشوند .آزمون شامل سه مرحله  -0آزمون ورودی  -2آزمون میاندوره
جسمانی
 -3آزمون پایانی میباشد که هر سه آزمون یکسان است فقط ارزشیابی بر اساس نمره
اکتسابی میباشد.
حداقل امتیاز برای شرکتکنندگان  61امتیاز از  011امتیاز آزمون ورودی میباشد.

4

فعالیت آمادگی جسمانی در قالب یک برنامه سهماهه شامل  36جلسه هر هفته  3جلسه 021
دقیقهای میباشد که با هماهنگی معاون امداد و نجات استان و مسئول شعب تدوین و با
نظارت مربیان اجرا میگردد.

برنامه آمادگی
جسمانی

8

چگونگی اجرای برنامه آمادگی جسمانی بر اساس برنامه هفتگی و روزانه مدون توسط مربیان متخصص که با
حضور در هر پایگاه و آموزش نحوه اجرای فعالیتهای آمادگی جسمانی به فراگیران برنامه
برنامه
دوره ارائه میگردد و این افراد موظف هستند طبق برنامهریزی صورت گرفته زیر نظر مسئول
پایگاه در حین حضور در شیفت تمرینات را انجام دهند مربیان نیز با حضور بر روند اجرای
نظارت مینمایند.

6

ارزشیابی

از کلیه شرکتکنندگان در هفته  06تا  08آزمون میاندوره به عمل میآید و میزان پیشرفت
آنان سنجیده میشود و برنامه مناسب تمرینی برای شرکتکنندگان اجرا میگردد .حداقل
امتیاز برای میاندوره  01امتیاز میباشد

0

آزمون پايانی

در پایان دوره از کلیه شرکتکنندگان آزمون پایانی به عمل میآید و بر اساس نمره اکتسابی
گواهینامه به شرکتکنندگان اهداء میشود( .متوسط  00تا  09امتیاز ششماهه ،خوب  81تا
 89امتیاز دوازدهماهه و عالی  91تا  011امتیاز هجدهماهه)

5

بازآموزی

دوره بازآموزی جهت حفظ آمادگی هر سه ماه یکبار بهصورت فشرده طی یک هفته برگزار
میگردد.
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دوره آمادگی جسمانی ويژه کارکنان حوزه معاونت عملیات امداد و نجات استان
0

شرح برنامه

برنامه آمادگی جسمانی برای کلیه کارکنان معاونت امداد و نجات استان شامل :اداره عملیات
امداد و نجات ،اداره آمادگی و لجستیک ،اداره برنامهریزی و آموزش تخصصی استان میباشد.

2

سازماندهی

در ابتدای برنامه از کلیه افراد آزمون وردی گرفته میشود و افراد بر اساس نمره اکتسابی به
گروههای عالی ،خوب ،متوسط گروهبندی میشوند و بر این اساس برنامه هفتگی برای آنان
تدوین میگردد.

3

آزمون آمادگی
جسمانی

4

برنامه آمادگی

فعالیت آمادگی جسمانی در قالب یک برنامه چهارماهه شامل  36جلسه هر هفته سه جلسه
 91دقیقهای میباشد که با هماهنگی مدیران استان تدوین و با نظارت مربیان اجرا میگردد.

چگونگی

برنامه آمادگی جسمانی بر اساس برنامه هفتگی و روزانه مدون توسط مربیان متخصص که
حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا فوقلیسانس تربیتبدنی میباشند اجرای میگردد
که آموزش الزم را در این خصوص قبل از اجرای برنامه در سازمان امداد و نجات میبینند

جسمانی
8

آزمون آمادگی جسمانی یک روش کامالً استاندارد با روش اجرای واحد شامل فعالیتهایی
نظیر شنای سوئدی ،دراز و نشت ،بارفیکس ،چابکی ،دویدن ،انعطافپذیری ،پرش عمودی،
پرتاب توپ مدیسنال ،تعادل و کوپر که زیر نظر مرییان انجام میگیرد و افراد بر اساس نمره
اکتسابی گروهبندی میشوند .آزمون شامل سه مرحله  -0آزمون ورودی  -2آزمون میاندوره
 -3آزمون پایانی میباشد که هر سه آزمون یکسان است فقط ارزشیابی بر اساس نمره
اکتسابی میباشد.
حداقل امتیاز برای شرکتکنندگان  00امتیاز از  011امتیاز آزمون ورودی میباشد.

اجرای برنامه
6

ارزشیابی

از کلیه شرکتکنندگان در هفته  06تا  08آزمون میاندوره به عمل میآید و میزان پیشرفت
آنان سنجیده میشود و برنامه مناسب تمرینی برای شرکتکنندگان اجرا میگردد حداقل
امتیاز برای میاندوره  60امتیاز میباشد.

0

آزمون پايانی

در پایان دوره از کلیه شرکتکنندگان آزمون پایانی به عمل میآید و بر اساس نمره اکتسابی
گواهینامه به شرکتکنندگان اهداء میشود( .متوسط  01تا  04امتیاز ششماهه ،خوب  00تا
 09امتیاز دوازدهماهه و عالی  81تا  011امتیاز هجدهماهه)

5

بازآموزی

دوره بازآموزی جهت حفظ آمادگی هر شش ماه یکبار بهصورت فشرده طی دو هفته برگزار
میگردد.
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برنامه آمادگی جسمانی
برنامه آمادگی جسمانی جمعیت هاللاحمر
عنوان گروه

تعداد کل
جلسات
دوره

تعداد
جلسات
هفتگی

مدتزمان
هر جلسه
(دقیقه)

آزمون
ورودی

آزمون
میاندوره

آزمون
نهایی

نجاتگران پایگاههای امداد و
نجات آقایان

36

3

122

1-3

16-18

34-36

نیروهای عملیاتی کارکنان و
داوطلب آقایان

36

3

52

1-3

16-18

34-36

کارکنان سازمان امداد و نجات
آقایان

20

2

09

1-3

12-14

29-20

نیروهای عملیاتی کارکنان و
داوطلب بانوان

36

3

52

1-3

16-18

34-36

کارکنان سازمان امداد و نجات
بانوان

36

3

62

1-3

16-18

34-36
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تمرينات آمادگی جسمانی
اهداف گرم کردن:
هدف اصلی گرم کردن افزایش دمای عمومی بدن و عضالت است تا قدرت کشسانی در بافت های کالژنی باالتر رود
و امکان انعطاف پذیری بیشتری در بدن ایجاد شود  .با این حال احتمال پارگی های عضالنی و پیچ خوردگی های
تاندونی کاهش می یابد و در پیشگیری از درد های عضالنی نیز موثر است  .برای اینکه فرآیند گرم کردن بدن را به
حالت آماده در بیاورد حداقل  00تا  31دقیقه وقت الزم است تا دمای بدن نیز افزایش یابد .عالوه بر افزایش دمای بدن
تغییرات زیر نیز انجام می شود :
 .0افزایش دسترسی عضالت به شبکه مویرگی برای فعالیت بیشتر
 .2فراهم کردن قند خون و آدرنالین مورد نیاز برای اینکه بدن به طور رضایت بخش گرم می شود
باید به این نکته توجه داشت که این تغییرات در افراد مختلف متغیر است و با باال رفتن سن افزایش می یابد.
فرآيند گرم کردن :به دو بخش اصلی تقسیم می شود :
 .0گرم کردن عمومی
 .2گرم کردن اختصاصی
گرم کردن عمومی:
گرم کردن عمومی شامل دویدن به صورت آهسته یا تمرین های عمومی و کششی است .این فعالیت ها باید از
شدت و مدت زمان مناسب برخوردار باشند تا دمای بافت های عمقی بدون ایجادخستگی افزایش یابند .هنگامی که
ورزشکار عرق می کند دمای داخلی بدن او به حد مطلوب رسیده است در این مرحله بدن برای فعالیت آماده شده
است .
طبیعت گرم شدن بدن متغیر و تا حدودی به ماهیت فعالیت وابسته است و باید در کنار سایر فعالیت هایی انجام شوند
که برای رشته های ورزشی تخصصی طراحی شده اند.
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گرم کردن اختصاصی:
ورزشکار پس از گرم کردن عمومی باید به تمرین هایی بپردازد که مختص رشته ورزشی خود اوست .ورزشکار باید با
سرعت متوسط کار را شروع کند و سپس هنگامی که متوجه افزایش دمای بدن و افزایش فعالیت قلب و عروق شد به
شدت عمل خود بیفزایند .اثرات فرآیند گرم کردن بدن ممکن است تا مدت  40دقیقه نیز ادامه یابد اما هر چه دوره
گرم کردن به فعالیت نزدیکتر باشد اثرات مثبت آن روی فعالیت بیشتر خواهد بود.
سرد کردن:
سرد کردن بدن نیز برای پیشگیری از آسیب های ورزشی انجام می شود ودر این مرحله فرد باید از شدت فعالیت و
تمرین خود بکاهد یعنی شدت فعالیت خود را از سمت تمرین های سنگین به سمت تمرین ها و حرکات سبک سوق
دهد و سپس با انجام تمرین های کششی فعالیت خود را به اتمام رساند .
اهداف سرد کردن:
دو هدف اصلی سرد کردن بدن بعد از فعالیت ها عبارت است از :
 .0هنگام سرد کردن و تمرین بازگشت به حالت اولیه سطح اسید الکتیک عضله و خون سریع تر از هنگام
استراحت کاهش می یابد بنابراین سرد کردن بدن باعث کاهش اسید الکتیک خون و کاهش خستگی بدن می
شود.
 .2فعالیت سبک باعث ادامه انقباض عضالت اندام ها می شود که با ایجاد حرکات تلمبه مانند شان باعث کاهش
تجمع خون در اندام ها به خصوص پا می شود .جلوگیری از تجمع خون امکان کوفتگی و سفتی به تاخیری
عضالت و حتی گرایش به ضعف و سر گیجه را نیز کاهش می دهد.
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انواع تمرينات آمادگی جسمانی

تمرينات دايره ای
به شکلی از تمرین گفته می شود که با اهداف مختلف آمادگی جسمانی و تنوع بخشیدن به تمرین اجرا می شود .شکل
کلی این تمرینات به نحوی است که با توجه به هدف تمرین از چند ایستگاه تشکیل شده که که استراحت بین هر
ایستگاه به شکل فعال می باشد .در ادامه چند الگو از این تمرینات ارائه شده است.
تمرينات دايره ای( با استفاده از وزن بدن)
 .1حرکت نیم نشسته پا
 .2شنا روی دست
 .3درازنشست با زانوی خمیده
 .4جهش های کوتاه جفت پا روی یک نقطه
 .9باال آوردن تنه
 .6کشش از بارفیکس
 .0حرکت پروانه
تمرينات دايره ای (با استفاده از نردبان ثابت ديواری و نیمکت های درون سالن)
 .8باال رفتن از پله
 .5شنا روی دست به صورت شیب دار (کف دست روی نیمکت)
 .12دراز و نشست با زانوی خمیده به صورت شیب دار( پنجه پا پشت سومین نرده نردبان)
 .11کشش از بارفیکس( گرفتن باالترین نرده نردبان)
 .12پرش زیگ زاگ از روی نیمکت( درجهت طولی)
 .13باال آوردن تنه (لگن روی نیمکت پا زیر نخستین نرده نردبان)
 .14پرش از روی نیمکت
تمرينات دايره ای ( با استفاده از دمبل و توپ طبی)
 .1حرکت نیم نشسته ی پا
 .2پرتاب توپ طبی از سینه
 .3پرس ارتشی
 .4دراز و نشست با زانوی خمیده( توپ طبی در سطح سینه نگاه داشته شود)
 .9پرتاب توپ طبی به جلو (از بین پاها)
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 .6لگد زدن
 .0قوس دادن به کمر در حالی که توپ پشت گردن است.
 .8حرکت پارویی روبه باال
 .5بلند شدن روی پنجه
 .12چرخش تنه
 .11پرتاب توپ طبی به پشت از باالی سر
 .12پرتاب توپ طبی از حالت کالغ پر
تمرينات دايره ای(با استفاده از دمبل و دستگاه بدنسازی)
 .13پرس پا
 .14پرس سینه
 .19دراز نشست شیب دار
 .16حرکت صبح بخیر(باز کردن لگن با وزنه سبک)
 .10حرکت پارویی به باال
 .18خم کردن زانو از پشت
 .15کشش جانبی به پایین
 .22پرس سینه از حالت نشسته
 .21بلند شدن روی پنجه
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تمرينات مقاومتی
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تمرينات ايستا (هم طول)
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تمرينات پلیومتريك
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تمرينات توسعه تعادل
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تمرينات انعطاف پذيری
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تمرينات چابکی

شکل .55حرکت هشت
انگلیسی

شکل  .122دویدن زیگزاگ
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شکل .121حرکت مارپیچ
شکل .124حرکت مارپیچ در صف

شکل .122حرکت زیگزاگ با

شکل .123حرکت ال) (Lانگلیسی

مانع

شکل .129حرکت همراه با انجام فعالیت
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00
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برنامه تفضیلی آمادگی جسمانی
ماه اول
برنامه آمادگی جسمانی نجاتگران پايگاههای امداد و نجات ويژه آقايان
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
هفته اول
آزمونهای ورودی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM

هفته دوم
توسعه انعطاف  +استقامت هوازی +

هدف (سازگاریهای ساختاری)

قدرت عمومی

هفته سوم
توسعه انعطاف +توسعه قدرت+توسعه
استقامت هوازی

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی)  -تمرینات دایرهای با استفاده
از وزن بدن -هوازی کوتاهمدت  6×011متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی)  -تمرینات دایرهای با استفاده
از وزن بدن – هوازی طوالنیمدت  3×0111متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی)  -تمرینات دایرهای با استفاده
از وزنههای آزاد  -هوازی طوالنیمدت  0×0111متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزنههای آزاد –هوازی کوتاهمدت  01×201متر (پنجاهدرصد حداکثر
سرعت دویدن – نسبت تمرین به استراحت  0است)
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزنههای آزاد –هوازی کوتاهمدت  0×011متر (پنجاهدرصد حداکثر
سرعت دویدن – نسبت تمرین به استراحت  0است)
تمرینات مربوط به انعطاف ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ
طبی -هوازی طوالنیمدت 3×0111

هفته چهارم
حفظ انعطاف+بیهوازی

تمرینات مربوط به انعطاف ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ
طبی -هوازی طوالنیمدت 0×0111
تمرینات مربوط به انعطاف -تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و وزنههای آزاد
( 4×31هر دستگاه  31تکرار و  4تکرار کل دایره)
تمرینات مربوط به انعطاف -تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و وزنههای آزاد
( 0×31هر دستگاه  31تکرار و  0تکرار کل دایره)
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ماه دوم
برنامه آمادگی جسمانی نجاتگران پايگاههای امداد و نجات ويژه آقايان
 4×61متر -دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  81-01متر از حالت
استارت نشسته -گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن
مسافت بین  01-01با حداکثر سرعت -نمونه تمرینات چابکی
هفته اول
استقامت بیهوازی+سرعت+چابکی

 2×001متر -دستیابی بهسرعت در مسافت  41تا  01متر -دوهای تسریعی (تند
شونده) حدود  011متر درحالیکه  41-31متر از مسافت را با حداکثر سرعت یا
نزدیک به حداکثر طی شود -تمرینات چابکی
 2×20متر -دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -41-21استارتهای گروهی
و دویدن  31الی  41متر  -دوهای سرعت  31تا  41متر از حالت استارت
ایستاده یا نشسته -دویدن با  00درصد سرعت  3×411متر (استراحت بین دو
ست فعال)

هدف (حجیم سازی و توسعه قدرت و استقامت عضالنی)

هفته دوم
آزمون میاندوره

شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعت و چابکی میباشد (رکوردی)
میباشد -پرس سینه هالتر -پرس باال سینه هالتر -پرس سینه دمبل -شنا
سوئدی -جلو بازو هالتر -جلو بازو دمبل -جلو بازو دمبل چکشی (تکرار برای
تمام حرکات )3×6

هفته سوم
قدرتی+سرعت+چابکی

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعت و چابکی میباشد (رکوردی)
میباشد -بارفیکس – تی بار هالتر – پالور – زیر بغل دمبل (ارهای) – دیپ
پارالل  -پشت بازو هالتر -پشت بازو دمبل جفت دست – پشت بازو نیمکت دیپ
(تکرار برای تمام حرکات )3×6
اسکوات – النچ دمبل – سالم ژاپنی – پشت ساق – سرشانههالتر – نشر از
جانب – نشر از جلو – نشر خم – دراز نشست و شنا سوئدی (تکرار برای تمام
حرکات )3×6
اسکوات – النچ دمبل – سالم ژاپنی – پشت ساق  -پرس سینه هالتر -پرس باال
سینه هالتر -پرس سینه دمبل -شنا سوئدی -جلو بازو هالتر -جلو بازو دمبل-
جلو بازو دمبل چکشی (تکرار برای تمام حرکات )3×6

هفته چهارم
قدرتی

سرشانههالتر – نشر از جانب – نشر از جلو – نشر خم – بارفیکس – تی بار
هالتر – پالور – زیر بغل دمبل (ارهای) – دیپ پارالل  -پشت بازو هالتر -پشت
بازو دمبل جفت دست – پشت بازو نیمکت دیپ (تکرار برای تمام حرکات )3×6
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد.
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ماه سوم
برنامه آمادگی جسمانی نجاتگران پايگاههای امداد و نجات ويژه آقايان
اسکوات – النچ دمبل – سالم ژاپنی – پشت ساق  -پرس سینه هالتر -پرس
باال سینه هالتر -پرس سینه دمبل -شنا سوئدی -جلو بازو هالتر -جلو بازو
دمبل -جلو بازو دمبل چکشی (تکرار برای تمام حرکات )3×00
هفته اول
تبديل قدرت به (توان مقاومتی)

سرشانههالتر – نشر از جانب – نشر از جلو – نشر خم – بارفیکس – تی بار
هالتر – پالور – زیر بغل دمبل (ارهای) – دیپ پارالل  -پشت بازو هالتر -پشت
بازو دمبل جفت دست – پشت بازو نیمکت دیپ (تکرار برای تمام حرکات
)3×00

هدف (تبديل قدرت به انواع توان-استقامت)

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد .هوازی کوتاهمدت 0×311
تمرینات پلیومتریک -توان جهشی
هفته دوم
تبديل قدرت به ( توان مقاومتی  +توان
جهشی)

تمرینات پلیومتریک -توان جهشی
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد .هوازی بلندمدت 3×0111
تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

هفته سوم
تبديل قدرت به (توان پرتابی+توان
شروع)

تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد .هوازی بلندمدت 0×0111
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل

هفته چهارم
آزمون نهايی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
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ماه اول
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان سازمان امداد و نجات
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
هفته اول
آزمونهای ورودی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی)  -تمرینات دایرهای با استفاده
از وزن بدن -هوازی کوتاهمدت  6×011متر

هفته دوم
توسعه انعطاف  +استقامت هوازی +
قدرت عمومی

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی)  -تمرینات دایرهای با استفاده
از وزن بدن – هوازی طوالنیمدت  3×0111متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی)  -تمرینات دایرهای با استفاده
از وزنههای آزاد  -هوازی طوالنیمدت  0×0111متر

هدف (سازگاریهای ساختاری)

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزنههای آزاد –هوازی کوتاهمدت  01×201متر (پنجاهدرصد حداکثر
سرعت دویدن – نسبت تمرین به استراحت  0است)
هفته سوم
توسعه انعطاف +توسعه قدرت+توسعه
استقامت هوازی

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزنههای آزاد –هوازی کوتاهمدت  0×011متر (پنجاهدرصد حداکثر
سرعت دویدن – نسبت تمرین به استراحت  0است)
تمرینات مربوط به انعطاف ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ
طبی -هوازی طوالنیمدت 3×0111
تمرینات مربوط به انعطاف ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ
طبی -هوازی طوالنیمدت 0×0111

هفته چهارم
حفظ انعطاف+بیهوازی

تمرینات مربوط به انعطاف -تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و وزنههای آزاد
( 4×31هر دستگاه  31تکرار و  4تکرار کل دایره)
تمرینات مربوط به انعطاف -تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و وزنههای آزاد
( 0×31هر دستگاه  31تکرار و  0تکرار کل دایره)
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ماه دوم
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان سازمان امداد و نجات
 4×61متر -دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  81-01متر از حالت استارت
نشسته -گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین -01
 01با حداکثر سرعت -نمونه تمرینات چابکی
هفته اول
استقامت بیهوازی+سرعت+چابکی

 2×001متر -دستیابی بهسرعت در مسافت  41تا  01متر -دوهای تسریعی (تند
شونده) حدود  011متر درحالیکه  41-31متر از مسافت را با حداکثر سرعت یا
نزدیک به حداکثر طی شود -تمرینات چابکی

هدف (حجیم سازی و توسعه قدرت و استقامت عضالنی)

 2×20متر -دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -41-21استارتهای گروهی و
دویدن  31الی  41متر  -دوهای سرعت  31تا  41متر از حالت استارت ایستاده یا
نشسته -دویدن با  00درصد سرعت  3×411متر (استراحت بین دو ست فعال)
هفته دوم
آزمون میاندوره

شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعت و چابکی میباشد (رکوردی) میباشد-
پرس سینه هالتر -پرس باال سینه هالتر -قفسه پرانه سیم کش -شنا سوئدی -جلو
بازو هالتر -جلو بازو دمبل -جلو بازو دمبل چکشی (تکرار برای تمام حرکات )3×6

هفته سوم
قدرتی+سرعت+چابکی

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعت و چابکی میباشد (رکوردی) میباشد-
بارفیکس – تی بار هالتر – پالور – لت پول سیمکش – پارویی  -پشت بازو هالتر-
پشت بازو سیمکش – پشت بازو نیمکت دیپ (تکرار برای تمام حرکات )3×6
پرس پا – النچ دمبل – سالم ژاپنی – پشت ساق – سرشانههالتر – نشر از جانب –
نشر از جلو – نشر خم – دراز نشست و شنا سوئدی (تکرار برای تمام حرکات )3×6
پرس پا – النچ دمبل – سالم ژاپنی – پشت ساق  -پرس سینه هالتر -پرس باال
سینه هالتر -پرس سینه دمبل -شنا سوئدی -جلو بازو هالتر -جلو بازو دمبل -جلو
بازو دمبل چکشی (تکرار برای تمام حرکات )3×6

هفته چهارم
قدرتی

سرشانههالتر دست جمع – نشر از جانب – نشر از جلو – نشر خم – بارفیکس –
تی بار هالتر – لت پول – پارویی – دیپ پارالل  -پشت بازو هالتر -پشت بازو دمبل
جفت دست – پشت بازو نیمکت دیپ (تکرار برای تمام حرکات )3×6
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی) میباشد.
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دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه سوم

برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان سازمان امداد و نجات
جلو پا – پشت ران  -النچ دمبل – سالم ژاپنی – پشت ساق  -پرس سینه
هالتر -پرس باال سینه هالتر -پرس سینه دمبل -قفسه پروانه سیمکش -جلو
بازو هالتر -جلو بازو دمبل -جلو بازو دمبل چکشی (تکرار برای تمام حرکات
)3×00
هفته اول
تبديل قدرت به (توان مقاومتی)

سرشانههالتر – نشر از جانب – نشر از جلو – نشر خم – بارفیکس – لت پول
– پالور – زیر بغل دمبل (ارهای) – دیپ پارالل  -پشت بازو هالتر -پشت بازو
دمبل جفت دست – پشت بازو سیمکش (تکرار برای تمام حرکات )3×00

هدف (تبديل قدرت به انواع توان-استقامت)

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد .هوازی کوتاهمدت 0×311
تمرینات پلیومتریک -توان جهشی
هفته دوم
تبديل قدرت به ( توان مقاومتی  +توان
جهشی)

تمرینات پلیومتریک -توان جهشی
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد .هوازی بلندمدت 3×0111
تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

هفته سوم
تبديل قدرت به (توان پرتابی+توان
شروع)

تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی (رکوردی)
میباشد .هوازی بلندمدت 0×0111
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل

هفته چهارم
آزمون نهايی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
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دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه اول

برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان حوزه معاونت عملیات امداد و نجات استان
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
هفته اول
آزمونهای ورودی

هفته دوم
توسعه انعطاف  +استقامت هوازی +
قدرت عمومی

هدف (سازگاریهای ساختاری)

هفته سوم
توسعه انعطاف +توسعه قدرت+توسعه
استقامت هوازی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزن بدن -هوازی کوتاهمدت  6×311متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزن بدن – هوازی کوتاهمدت  9×311متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای
با استفاده از نردبان ثابت دیواری و نیمکتهای درون سالن –هوازی
طوالنیمدت 3×0111
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای
با استفاده از نردبان ثابت دیواری و نیمکتهای درون سالن –هوازی
طوالنیمدت 4×0111
دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  81-01متر از حالت استارت
نشسته -گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت
بین  01-01با حداکثر سرعت – دویدن با  61درصد سرعت  2×411متر
(استراحت بین دو ست فعال)

هفته چهارم
استقامت بیهوازی+سرعت

دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -41-21استارتهای گروهی و
دویدن  31الی  41متر  -دوهای سرعت  31تا  41متر از حالت استارت
ایستاده – دویدن با  61درصد سرعت  2×411متر (استراحت بین دو ست
فعال)
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دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه دوم
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان حوزه معاونت عملیات امداد و نجات استان
تمرینات ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه  -هوازی
طوالنیمدت  00دقیقه
هفته اول
توسعه انعطاف +توسعه قدرت +هوازی

تمرینات ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه -هوازی
طوالنیمدت  20دقیقه

هدف (حجیم سازی و توسعه قدرت و استقامت عضالنی)

شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
هفته دوم
آزمون میاندوره

هفته سوم
استقامت بیهوازی+سرعت

هفته چهارم
استقامت بیهوازی+سرعت

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت میباشد (بدون
نیاز به ثبت رکورد) میباشد 01-61.درصد قدرت
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت میباشد-01 .
 61درصد قدرت
دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  81-01متر از حالت استارت نشسته-
گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین  01-01با
حداکثر سرعت  -دویدن با  01درصد سرعت  2×411متر (استراحت بین دو
ست فعال)
دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -41-21استارتهای گروهی و دویدن
 31الی  41متر  -دوهای سرعت  31تا  41متر از حالت استارت ایستاده -
دویدن با  01درصد سرعت  2×411متر (استراحت بین دو ست فعال)
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شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه سوم
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان حوزه معاونت عملیات امداد و نجات استان
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی (وزن بدن) ،سرعتی و چابکی
میباشد (بدون نیاز به ثبت رکورد)
هفته اول
قدرتی+سرعت+چابکی

هدف (تبديل قدرت به انواع توان-استقامت)

هفته دوم
تمرينات قدرتی و استقامتی

هفته سوم
آمادگی جهت آزمون
(تمرين آيتمهای مورد آزمون)

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعتی و چابکی میباشد (بدون نیاز به ثبت
رکورد)
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ( دمبل و وزنههای سبک) ،استقامت
میباشد.
تمرینات مختلف با وزنه +دوهای استقامتی همراه با بار اضافه (دمبل و )...
تمرین برای آزمونهای بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ
مدیسنبال و کوپر
تمرین برای آزمونهای شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت
 30متر-تعادل
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل

هفته چهارم
آزمون نهايی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
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دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه اول
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان بانوان سازمان و استان
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  39متر-تعادل
هفته اول
آزمونهای ورودی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با استفاده
از حرکات پایه آمادگی جسمانی -هوازی کوتاهمدت  3*322متر

هفته دوم
انعطاف عمومی  +استقامت

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با استفاده
از حرکات پایه آمادگی جسمانی و وزن بدن – هوازی کوتاهمدت  4*322متر

هوازی  +قدرت عمومی
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با استفاده

هدف (سازگاریهای ساختاری)

از وزن بدن  -هوازی کوتاهمدت  9*322متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزن بدن  -هوازی طوالنیمدت  6دقیقه

هفته سوم
انعطاف +قدرت+توسعه استقامت
هوازی

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از وزن بدن  -هوازی طوالنیمدت  8دقیقه
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از دمبل و توپ طبی  -تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی،
سرعتی و چابکی میباشد (رکوردی) میباشد -هوازی طوالنیمدت  12دقیقه
دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  82-92متر از حالت استارت نشسته -گرفتن چوب
امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین  02-92با حداکثر سرعت

هفته چهارم
استقامت بیهوازی+سرعت

بازیهای مختلف که نیاز بهشتاب  32تا  42متر باشد -دستیابی بهسرعت در مسافت  42تا 92
متر -دوهای تسریعی (تند شونده) حدود  122متر درحالیکه  42-32متر از مسافت را با حداکثر
سرعت یا نزدیک به حداکثر طی شود
دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -42-22استارتهای گروهی و دویدن  32الی  42متر -
دوهای سرعت  32تا  42متر از حالت استارت ایستادهی
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دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه دوم
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان بانوان سازمان و استان
تمرینات (- )PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ طبی  -هوازی
طوالنیمدت  01دقیقه
هفته اول
توسعه انعطاف +توسعه قدرت+
هوازی

تمرینات (-)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه  -هوازی طوالنیمدت 01
دقیقه
تمرینات ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه -هوازی طوالنیمدت 02
دقیقه

هدف (توسعه آيتمهای آمادگی جسمانی)

هفته دوم (آزمون میاندوره)
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت میباشد (بی رکورد)
میباشد 01-61.درصد قدرت
هفته سوم
استقامت بیهوازی+سرعت

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت میباشد 61-01 .درصد
قدرت
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی جهت بهبود سرعت میباشد  81-91درصد
قدرت
دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  81-01متر از حالت استارت نشسته -گرفتن
چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن مسافت بین  01-01با حداکثر
سرعت

هفته چهارم
استقامت بیهوازی+سرعت

بازیهای مختلف که نیاز بهشتاب  31تا  41متر باشد -دستیابی بهسرعت در مسافت
 41تا  01متر -دوهای تسریعی (تند شونده) حدود  011متر درحالیکه  41-31متر از
مسافت را با حداکثر سرعت یا نزدیک به حداکثر طی شود
دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -41-21استارتهای گروهی و دویدن  31الی
 41متر  -دوهای سرعت  31تا  41متر از حالت استارت ایستادهی
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شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه سوم
برنامه آمادگی جسمانی ويژه کارکنان بانوان سازمان و استان
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی (وزن بدن) ،سرعتی و چابکی
میباشد (بی رکوردی)
هفته اول
قدرتی+سرعت+چابکی

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعتی و چابکی میباشد (بی رکوردی)
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات چابکی میباشد (رکوردی)

هدف (تبديل قدرت به انواع توان)

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی (دمبل و وزنههای سبک) ،استقامت
میباشد.
هفته دوم
تمرينات قدرتی و استقامتی

تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ( دمبل و وزنههای سبک) ،استقامت
میباشد.
تمرینات مختلف با وزنه +دوهای استقامتی همراه با بار اضافه (دمبل و )...
انجام حرکات ریتمیک ( ایروبیک)

هفته سوم

انجام حرکات ریتمیک با کش بدنسازی

(تلفیق گروه مختلفی از تمرينات)
انجام حرکات ریتمیک با وزنه (دمبل)
هفته چهارم (آزمون نهايی)
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شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه اول
برنامه آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی داوطلب بانوان
شنا سوئدی-دراز نشست -چابکی الی نویز-دوی سرعت  30متر-تعادل
هفته اول
آزمونهای ورودی

بارفیکس -انعطافپذیری-پرش عمودی-پرتاب توپ مدیسنبال
کوپر  -تعیین IRM
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با استفاده از
وزن بدن -هوازی کوتاهمدت  6×311متر

هفته دوم
توسعه انعطاف  +استقامت هوازی +
قدرت عمومی

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص بهتنهایی) -تمرینات دایرهای با استفاده از
وزن بدن – هوازی کوتاهمدت  9×311متر

هدف (سازگاریهای ساختاری)

تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرین) -تمرینات دایرهای با استفاده
از نردبان ثابت دیواری و نیمکتهای درون سالن  -هوازی کوتاهمدت  02×311متر
تمرینات مربوط به انعطاف (خود شخص با یار تمرینی) -تمرینات دایرهای با
استفاده از نردبان ثابت دیواری و نیمکتهای درون سالن –هوازی طوالنیمدت
2×0111

هفته سوم
توسعه انعطاف +توسعه قدرت+توسعه
استقامت هوازی

تمرینات مربوط به انعطاف ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ
طبی -هوازی طوالنیمدت 3×0111
تمرینات مربوط به انعطاف ( -)PNFتمرینات دایرهای با استفاده از دمبل و توپ
طبی -هوازی طوالنیمدت 0×0111
تمرینات مربوط به انعطاف -تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه و دستگاه
بدنسازی4×31-

هفته چهارم
حفظ انعطاف+بیهوازی

تمرینات مربوط به انعطاف -تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه و دستگاه
بدنسازی0×31-
تمرینات مربوط به انعطاف 6×31-

71

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
عنوان دستورالعمل

دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه دوم
برنامه آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی داوطلب بانوان
 4×61متر -دویدن با باال بردن سرعت در مسافتهای  81-01متر از حالت
استارت نشسته -گرفتن چوب امدادی در حالت استارت متحرک و دویدن
مسافت بین  01-01با حداکثر سرعت -نمونه تمرینات چابکی
هفته اول
استقامت بیهوازی+سرعت+چابکی

 2×001متر -بازیهای مختلف که نیاز بهشتاب  31تا  41متر باشد -دستیابی
بهسرعت در مسافت  41تا  01متر -دوهای تسریعی (تند شونده) حدود 011
متر درحالیکه  41-31متر از مسافت را با حداکثر سرعت یا نزدیک به حداکثر
طی شود -تمرینات چابکی
 2×20متر -دویدن ناگهانی و انفجاری در مسافت  -41-21استارتهای گروهی
و دویدن  31الی  41متر  -دوهای سرعت  31تا  41متر از حالت استارت
ایستاده یا نشسته-نمونه تمرینات چابکی

هدف (حجیم سازی و توسعه قدرت)

هفته دوم (آزمون میاندوره)
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعت و چابکی میباشد (رکوردی)
میباشد -کرلز با دمبل-کرلز معکوس با میله-پرس سینه رو نیمکت -شنا
سوئدی-پرس سینه-پرس سینه با دمبل روی نیمکت -لیفت سامورایی ()3×6
هفته سوم
قدرتی+سرعت+چابکی

پرس از پشت با میله-باز کردن سه سر بازویی با دمبل در حالت خوابیده-حرکت
پروانه با دمبل-حرکت کشش به باال (پل آور) با دمبل-باز کردن پشت -لیفت
مرده با پاهای صاف ()3×6
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات سرعت و چابکی میباشد (رکوردی)
میباشد -باال آوردن دمبل از کنار-حرکت کشش به باال (پل آور) با میله-پارو
زدن با یک دست با دمبل-کرانچ-درازنشست-باال بردن شانهها با میله-پارو زدن
عمودی ()3×6
کرلز چکشی -باال آوردن دمبل از کنار-بارفیکس-حرکت کشش به باال (پل آور)
با میله-پارو زدن با دمبل -دراز نشست با ساقهای روی نیمکت-باال آوردن پاها
در حالت آویزان-النژ با میله -النژ با دمبل-اسکات قدرتی-صبح بخیر ()3×6

هفته چهارم
قدرتی

کرلز متمرکز-پرس از پشت با میله -شنا سوئدی-پرس سینه روی نیمکت افقی-
لیفت سامورایی -باز کردن پشت-پارو زدن عمودی -کرانچ -دراز نشست-پل
زدن – باز کردن ران روی زمین -اسکات از جلو -اسکات قدرتی ()3×6
تمرینات دایرهای که شامل تمرینات قدرتی ،سرعتی و چابکی میباشد (رکوردی)
میباشد.
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تاریخ اعتبار

آزمایشی

ماه سوم
برنامه آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی داوطلب بانوان
کرلز چکشی -باال آوردن دمبل از کنار-بارفیکس-حرکت کشش به باال (پل
آور) با میله-پارو زدن با دمبل -دراز نشست با ساقهای روی نیمکت-باال
آوردن پاها در حالت آویزان-النژ با میله -النژ با دمبل-اسکات قدرتی-صبح
بخیر ()3×00

هفته اول
تبديل قدرت به (توان مقاومتی)

هدف (تبديل قدرت به انواع توان)

کرلز متمرکز-پرس از پشت با میله -شنا سوئدی-پرس سینه روی نیمکت
افقی -لیفت سامورایی -باز کردن پشت-پارو زدن عمودی -کرانچ -دراز
نشست-پل زدن – باز کردن ران روی زمین -اسکات از جلو -اسکات قدرتی
()3×00
تمرینات دایرهای با استفاده از دمبل ،وزنه و دستگاه بدنسازی (با تکرار باال و
شدت کم)

هفته دوم

تمرینات پلیومتریک -توان جهشی

تبديل قدرت به ( توان مقاومتی  +توان

تمرینات پلیومتریک -توان جهشی

جهشی)

هفته سوم

تمرینات پلیومتریک -توان جهشی

تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی
تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی

تبديل قدرت به (توان پرتابی+توان شروع) تمرینات مربوط به توان شروع و تمرینات پرتابی
هفته چهارم (آزمون نهايی)
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آزمایشی

آزمون آمادگی جسمانی (آزمونهای ورودی ،میاندوره و نهايی)
بهمنظور انتخاب افراد با آمادگی باالتر برای شرکت در طرح توانافزایی نیروهای عملکردی امداد و نجات اجرای
آزمونهایی برای غربالگری ضروری به نظر میرسد .همچنین به جهت ارزیابی اثرگذاری برنامه تمرینی ،اجرای آزمون
میاندوره و برای انتخاب نفرات برتر که توانایی شرکت در دورههای تخصصی آینده را دارند ،انجام آزمون نهایی در
دستور کار قرار دارد .برای رسیدن به اهداف فوق آزمون آمادگی جسمانی پیشبینیشده است که  01آزمون مجزا را در
برمیگیرد که سعی شده است در آن به همه جنبههای آمادگی جسمانی پرداختهشده باشد .در ادامه به آزمونهای
موردنظر اشارهشده است که نحوهی اجرای آن نیز تشریح شده است .این آزمون با  01بخش متنوع بهصورت غیر
متوالی و به ترتیب ذکرشده برگزار میگردد و دارای  011امتیاز است .حداقل امتیاز موردنظر برای آزمون ورودی کسب
نمره  ،01آزمون میاندوره کسب نمره  61و آزمون نهایی رسیدن به نمره  00است .در صورت کسب حدنصاب الزم
آزمون دهنده به آزمون تخصصی مهارتی راه مییابد.
رديف

آزمون

امتیاز

0

شنا سوئدی

01

2

دراز نشست

01

3

بارفیکس

01

4

چابکی الی نویز

01

0

دویدن  30متر

01

6

انعطافپذیری

01

0

پرش عمودی

01

8

پرتاب توپ مدیسنبال

01

9

تعادل

0

01

کوپر

00
011

جمع
 .0شنا سوئدی

بهمنظور سنجیدن استقامت عضالت کمربند شانه از آزمون شنا سوئدی استفاده میشود.
 .0-0برادران :برای انجام این آزمون شخص باید مطابق با شکل زیر حالت آمادهباش بگیرد و پس از اجازهی
آزمونگر حرکت شنای سوئدی را بدون توقف ادامه میدهد تا جایی که بین حرکت وقفه ایجاد شود .در
صورت بازماندن شخص از اجرای بدون توقف حرکت آزمون به پایان میرسد .تعداد حرکات صحیح
بهعنوان رکورد ثبت شود .حرکت صحیح شامل رعایت نکات زیر است:
 راستای سر ،گردن ،تنه و اندام تحتانی در یک خط مستقیم باشد و در طول اجرای آزمون تغییر نکند.
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آزمایشی

 آرنج تا زاویه  91درجه خم شود بهصورتی که اگر آزمونگر دستان مشت کرده خود را زیر شخص
بگیرد ،آزمودنی تا جایی که دست آزمونگر را با قفسه سینه لمس کند باید به سمت پایین بیاید و در
برگشت مفصل آرنج کامالً باز شود.

 .2-0خواهران :برای انجام این آزمون شخص باید مطابق با شکل زیر حالت آمادهباش بگیرد و پس از اجازهی
آزمونگر حرکت شنای سوئدی را بدون توقف ادامه میدهد تا جایی که بین حرکت وقفه ایجاد شود .در
صورت بازماندن شخص از اجرای بدون توقف حرکت آزمون به پایان میرسد .تعداد حرکات صحیح
بهعنوان رکورد ثبت شود .حرکت صحیح شامل رعایت نکات زیر است:
 راستای سر ،گردن ،تنه و لگن در یک خط مستقیم باشد و در طول اجرای آزمون تغییر نکند.
 آرنج تا زاویه  91درجه خم شود و در برگشت مفصل آرنج کامالً باز شود.

امتیاز

تعداد
(برادران)
تعداد
(خواهران)

1

2

3

4

9

6

0

8

5

12

0-9

40-41

41-49

40-41

41-49

40-41

41-49

10-11

11-19

10-00

0-1

1-9

40-41

41-49

40-41

41-49

40-41

41-49

10-11

11-11
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آزمایشی

 .2دراز و نشست
برای سنجش استقامت عضالنی عضالت ناحیه شکم و خم کنندههای ران استفاده میشود .آزمودنی باید بر روی
سطح صاف دراز بکشد بهصورتی که زاویه زانوها نود درجه باشد و دستها بهصورت ضربدری بر روی قفسه سینه
قرار بگیرد .اجرای کامل حرکت بدین شکل است که آزمودنی تنه خود را به سمت باال میکشد تا جایی که آرنجها
با زانو تماس پیدا نماید و سپس به حالت اولیه بازگردد .میتوان از یک نفر برای ثابت نگهداشتن اندام تحتانی کمک
گرفت .در این آزمون طول اجرای آزمون  61ثانیه است و آزمودنی مجاز است که در صورت تمایل استراحت نمایید
اما زمان خود را از دست میدهد .تعداد حرکات صحیح اجراشده بهعنوان رکورد این آزمون ثبت گردد .نحوه اجرای
صحیح حرکت در شکل زیر مشاهده میگردد.

امتیاز

تعداد
(برادران)
تعداد
(خواهران)

1

2

3

9

4

6

0

8

5

12

10-00 11-19 10-11 41-49 40-41 41-49 40-41 41-49 40-41

˃00

10-10 41-49 40-41 41-49 40-41 41-49 40-41

˃10

0-1

1-9
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 .3بارفیکس
برای سنجش استقامت عضالنی عضالت نزدیک کننده کتف و نزدیک کنندههای بازو استفاده میشود .برای شروع
آزمون آزمودنی باید از میله بارفیکس آویزان شود بهنحویکه کف دستها به سمت صورت شخص باشد .سپس
خود را تا جایی باال بکشد که چانه به میله بارفیکس برسد .پسازآن باید به حالت اولیه بازگردد به صورتی که تمام
مفاصل درگیر در حرکت تا انتهای دامنه حرکتی خود باز شده باشند.
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امتیاز

تعداد
(برادران)
تعداد
(خواهران)
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شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

1

2

3

4

9

6

8

0

12

5

4

1

1

0-8

9-40

40-41 41-49 41-40 44-44

˃41

4

1

1

0-8

9-40

40-41 41-49 41-40 44-44

˃41

 .4آزمون چابکی الی نويز
این آزمون در فضایی به ابعاد  01در  0متر اجرا میشود .تعداد  8کونز برای اجرای این آزمون نیاز است.
کونزها همانطور که در شکل زیر نشان دادهشده است چیدمان میشود .فاصلهی کونزها از یکدیگر ( 4کونز وسط
زمین) نیز  3متر و  31سانتیمتر است .آزمودی با فرمان آزمونگر سریعاً از نقطهی شروع حرکت خود را آغاز کرده و
مسیر حرکتی که در شکل نشان دادهشده است را با حداکثر سرعت طی میکند و پس از گذشت از میان کونزها از
خط پایان عبور میکند که در آن زمان کرنومتر متوقف و زمان طی شده بهعنوان رکورد آزمودنی ثبت میشود.

زمان

زمان

(ثانیه)

(ثانیه)

خواهران

برادران

˃44/44

˃48/94

امتیاز
4

48/14-48/90 44/14-44/40

4

41/94-48/10 44/04-44/10

4

41/14-41/90 40/84-44/00

1

40/94-41/10 40/04-40/80

1

40/14-40/90

0

41/94-40/10 48/14-49/40

1

41/14-41/90 41/84-48/00

8

41/44-41/10 41/04-41/80

9

49/44-40

˂41

77

˂41/4

40

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
عنوان دستورالعمل

دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

 .8آزمون دويدن  38متر
برای سنجش سرعت عمومی بدن از آزمون دویدن  30متر استفاده میشود .برای این منظور شخص در ابتدای
مسیر  30متری از پیش تعیینشده به حالت استارت ایستاده میایستد و با فرمان آزمونگر سعی میکند مسافت
 30متری را با نهایت سرعت طی کند .آزمونگر زمان صرف شده از خط شروع تا خط پایان را بهعنوان رکورد
آزمودنی ثبت نمایید.
زمان

زمان

(ثانیه)

(ثانیه)

خواهران

برادران

˃0/44

˃1/00

امتیاز
4

1/14=1/00 0/44=0/40

4

1/14=1/10 0/04=0/40

4

1/44=1/10 1/94=0/00

1

1/44=1/40 1/84=1/90

1

1/44=1/40 1/14=1/80

0

1/00=1/40 1/04=1/10

1

1/00=1/01 1/14=1/00

8

1/84-1/99 1/44-1/10

9

˂ 1 /8

˂ 1 /4

40

 .6آزمون نشستن و رساندن دست )(sit and reach
برای سنجش انعطافپذیری عضالت راست کننده ستون فقرات و بازکنندههای ران استفاده میشود .برای اجرای
آزمون نیاز به یک جعبه مخصوص است که روی آن در مقیاس سانتیمتر درجهبندیشده باشد .آزمودنی در پشت
جعبه قرار میگیرد و کف پاهای خود را به جعبه مخصوص میچسباند و سعی میکند با خم کردن تنه نوک
انگشتان دو دست خود را به باالترین عدد ممکن برساند .توجه داشته باشید که زانوی آزمودنی نباید خم شود.
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00
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مسافت

مسافت

سانتیمتر

سانتیمتر

خواهران

برادران

>-40

>-40

4

-41 - -44

-49 - -41

4

-40 - -0

-41 - -40

4

-1 - - 4

-9 - - 1

1

0 - +1

-1 - +1

1

+1 - +9

+1 - +9

0

+40 - +41

+40 - +41

1

+41 - +49

+41 - +49

8

+40 - +49

+40 - +40

9

˃+40

˃+41

40

امتیاز

 .0آزمون پرش عمودی )(Sergeant Jump
آزمودنی در کنار دیوار میایستد و ابتدا نقطه  M0را مشخص میکند به این صورت که یک دست خود را باال
میبرد و روی دیوار عالمت میگذارد .سپس با تمام توان یک پرش عمودی انجام میدهد و سعی میکند تا یک
دست خود را تا باالترین ارتفاع ممکن برساند که  M2را مشخص مینماید .تفاضل  M2و  M0بهعنوان رکورد ثبت
میگردد.

امتیاز

ارتفاع
برادران
ارتفاع
خواهران

1

2

3

4

9

6

0

8

5

12

<41

40-49

40-41

41-49

10-11

11-19

10-11

11-19

00-01

>01

<48

49-44

44-41

48-44

44-41

48-14

14-11

18-14

14-11

>18
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00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

 .5آزمون پر تاپ مديسنبال
برای اجرای این آزمون باید در چهار حالت مدیسنبال را پرتاب کرد که به شرح زیر میباشند:
 پر تاپ توپ (الف) در حالت ایستاده
 پر تاپ توپ (ب) در حالت ایستاده
 پر تاپ توپ (الف) با سهگام
 پر تاپ توپ (ب) با سهگام

الزم به توضیح است که وزن توپ (الف) برای برادران  2کیلوگرم و برای خواهران  0/0کیلوگرم است ،همچنین وزن
توپ (ب) برای برادران و خواهران به ترتیب  3و  2کیلوگرم است .پس از اجرای چهار حالت از جدول مربوطه
امتیازات محاسبه میشوند .در حالت سهگام باید از ابتدای حرکت توپ باالی سر باشد .در شروع حرکت پاها در
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00
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آزمایشی

کنار هم قرار داشته باشند و بعد سهگام انجام شود .همچنین آزمودنی مجاز است که پس از پر تاپ یک گام اضافه
نیز بردارد.

امتیاز
مجموع
امتیازات

1
<1

2
1-9

3
40-41

4
41-49

9
40-41

6
41-49

0

8

5

11-11 41-11 40-41

12
>11

برادران
مجموع
امتیازات

<1

1-9

40-41

41-49

40-41

خواهران

81
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44-41 49-44 40-48
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
عنوان دستورالعمل

دستورالعمل آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمــــر

شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00
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00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

 .9آزمون تعادل ايستادن لكلك
در این آزمون شخص باید روی پای برتر خود بایستد .آزمودنی باید کفشهای خود را در آورده و دستههای خود را
بر روی کمر و پای آزاد خود را بر روی قسمت داخلی زانوی پای تکیهگاه قرار دهد .آزمودنی یک دقیقه فرصت دارد
که تمرین کند تا آماده شود .برای شروع آزمودنی پاشنههای خود را از زمین جدا میکند و سعی میکند درحالیکه
روی پنجههای پا قرار دارد تعادل خود را حفظ کند .همزمان با جدا شدن پاشنه زمانسنج شروع به کار میکند و
در صورت بروز خطاهای ذیل زمانسنج متوقف خواهد شد .زمان حفظ تعادل بهعنوان رکورد ثبت گردد.
 جدا شدن یک یا هر دو دست از کمر

 تغییر مکان پنجههای پا به هر طریقی
 قطع تماس پای آزاد با زانوی پای تکیهگاه
 تماس پاشنه پای تکیهگاه به زمین

امتیاز

1

2

3

4

9

زمان

˃1

1-49

40-41

41-11

˂11

˃1

1-49

40-41

41-19

˂10

برادران
زمان
خواهران

 .02آزمون کوپر
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی هنگام تمرینهای بدنی در زمان یک دقیقه معیاری است که برای سنجش و
آمادگی دستگاه تنفس بدن انسان استفاده میشود .هرقدر توانائی مصرف اکسیژن بیشتر باشد ،قابلیت انجام و تداوم
فعالیتهای جسمانی بهتر خواهد بود .برای اندازهگیری مصرف اکسیژن جهت تعیین ظرفیت حیاتی یکی از
معتبرترین شیوهها آزمون کوپر است .آزمون دهنده به مدت  02دقیقه دور یک زمین فوتبال استاندارد ( 411متر)
شروع به دویدن میکند و مسافت دویده شده در  02دقیقه اندازه گرفته میشود و بر اساس مسافت طی شده
امتیاز کسب مینماید.
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00
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آزمایشی

9

6

˂4800

4000

8

0

12

5

4800 4000 4100 4400

12

11
4000

13

14

19

4800 4000 4100 4400

4100 4400 4400 4900 48000 4100 4000 4100 4100 44000 ˂4400

ارزشیابی آزمون آمادگی جسمانی
عنوان گروه

آزمون
آزمون ورودی
میاندوره

آزمون نهایی*

حدنصاب

حدنصاب

عالی

61

01

91-011

00-09 81-89

00

60

81-011

01-04 00-09

01

00

01-011

60-69

61-64

00

60

81-011

01-04 00-09

01

00

01-011

61-64

نجاتگران پایگاههای امداد و نجات آقایان
نیروهای عملیاتی کارکنان و داوطلب آقایان
کارکنان سازمان امداد و نجات آقایان
نیروهای عملیاتی کارکنان و داوطلب بانوان
کارکنان سازمان امداد و نجات بانوان

خوب

60-69

متوسط

* :در انتهای دوره اعتبار گواهی صادرشده بر اساس سطوح عالی ،خوب و متوسط تعیین میشود بدینصورت که:
عالی 08 :ماه اعتبار دارد
خوب 02 :ماه اعتبار دارد
متوسط 6 :ماه اعتبار دارد
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00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

قوانین و مقررات
 .0برنامه آمادگی جسمانی در مرحله نخست شامل کلیه کارکنان سازمان امداد و نجات ،کارکنان حوزه معاونت
عملیات امداد و نجات استان ،نیروهای عملیاتی و نجاتگران کادر وداوطلب پایگاههای امداد و نجات میباشد.
 .3از کلیه افراد در ابتدای دوره آزمون گرفته میشود وبر اساس نمره اکتسابی گروهبندی میگردند.
 .2آزمون ورودی شامل ده فعالیت میباشد که بر اساس استاندارد برای برادران و خواهران انجام میشود و بر اساس
نمره اکتسابی افراد گروهبندی میشوند.
تبصره :کسانی که در ازمون ورودی نتوانند حد اقل نمره الزم را کسب کنند باید خارج از برنامه مدون نسبت به افزایش
توان خود اقدام کنند ودرمرحله بعدی ازمون ورودی شرکت نماییند.
 .8حداقل و حداکثر نمره برای هر دسته بهصورت مجزا و بر اساس میزان اهمیت آمادگی مشخص میگردد؛
بهعبارتدیگر نجاتگران پایگاههای امداد و نجات نسبت به کارکنان باید از میزان آمادگی بیشتری برخوردار باشند.
 .5نمره آزمون ورودی ،میاندوره و پایان دوره هر دسته در پایان مبحث آزمون بهصورت دقیق ذکر میگردد.
 .6افرادی که در ازمون اولیه براساس گروه شرکت کننده بتوانند نمره ازمون نهایی را کسب کنند بدون شرکت در
دوره تمرینی ،گواهی نامه اهداء میگردد واز کلیه مزایا مربوطه نیز برخوردار میباشند.
 .7دوره آمادگی توسط مربیانی که دارای مدرک تخصصی مربیگری آمادگی جسمانی و تحصیالت لیسانس یا
فوقلیسانس تربیتبدنی باشند انجام میپذیرد.
 .8یک مربی حائز شرایط توسط جمعیت هاللاحمر هراستان به معاونت برنامهریزی و آموزش تخصصی سازمان
معرفی میگردد تا قبل از شروع برنامه آموزش الزم در خصوص نحوه اجرای ،انجام آزمون و چگونگی برنامه زمانبندی
دوره را کسب مینمایند.
 .8برنامه آمادگی جسمانی شامل دو تا سه جلسه در هفته به مدت سه ماه میباشد که با توجه فعالیت هر گروه و
شرایط توسط مربیان تنظیم و ارائه میگردد.
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شماره دستورالعمل

RC.RO.AP.WI.06 /00

تاریخ شروع اجراء

دی ماه 59

شماره بازنگری

00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

 .01برنامه آمادگی جسمانی نیروهای پایگاه امداد و نجات طی یک جلسه با حضور مربی در محل پایگاه برگزار میشود
و برنامه زمانبندی تمرینات به افراد ارائه میگردد که این افراد بهصورت خود تمرینی برنامهها را اجرا مینمایند و در
پایان برنامه در آزمون پایان دوره شرکت مینمایند.
 .00مربیان باید نظارت بر انجام فعالیتها تمرینی را داشته باشد و با انجام آزمونهای میاندوره بر کیفیت دوره نظارت
نماید.
 .03برنامه آمادگی جسمانی برای کارکنان حوزه عملیات شامل دو تا سه جلسه در هفته برای سه ماه میباشد که با
توجه به شرایط ،توسط مربیان تنظیم و ارائه میگردد.
 .02با عنایت بهضرورت آمادگی کارکنان در فعالیتهای امدادی ،مدیران سازمان و جمعیت استان باید شرایط الزم
جهت حضور کارکنان در برنامه آمادگی جسمانی فراهم نمایند.
 .08با توجه به اهمیت آمادگی جسمانی برای کارکنان حوزه عملیات شایسته است در جهت تشویق کارکنان به این
امر مشوقهای الزم برای افراد در نظر گرفته شود.
 .05از کلیه کارکنان مشمول برنامه آمادگی ،آزمون ورودی گرفته میشود وبر اساس نتایج آزمون گروهبندی میشوند
و با نظارت مربیان برنامه هفتگی و ماهیانه تنظیم میگردد.
 .06معاون امداد و نجات استان باید تجهیزات الزم جهت انجام تمرینات آمادگی جسمانی در هر پایگاه از محل
اعتبارات پایگاه را تأمین نماید.
 .07آزمون پایان دوره با نظارت نماینده سازمان برگزار میگردد و به افرادی که نمره قبولی کسب کنند گواهینامه
پایان دوره اعطاء میگردد.
 .08مدتزمان اعتبار گواهینامه آمادگی جسمانی بر اساس نمره کسبشده بین شش ماه تا هیجده ماه اعتبار دارد.
 .08دوره بازآموزی جهت حفظ آمادگی هر سه ماه یکبار بهصورت فشرده طی دو هفته برگزار میگردد و گواهینامه
آنها تائید میگردد.
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00

تاریخ اعتبار

آزمایشی

 .31سازمان موظف است برای آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی جهت اجرای برنامه هرساله اعتبار الزم را در
سرفصل اعتبارات لحاظ نماید.
 .30کلیه کارکنان سازمان امداد و نجات و حوزه معاونت عملیات امداد و نجات استان موظف به شرکت در برنامه
آمادگی جسمانی میباشد.
تبصره :کارکنان سایر حوزههای جمعیت استان نیز بهصورت داوطلبانه میتوانند در برنامه آمادگی جسمانی شرکت
کنند
 .33سازمان و جمعیت استان باید شرایط حضور کارکنان را در برنامههای آمادگی جسمانی فراهم نمایند و با ایجاد
مشوقهای الزم نسبت به ترغیب کارکنان جهت حضور منظم در برنامههای آمادگی جسمانی اقدام نمایند.
 .32نظارت بر اجرای صحیح برنامه آمادگی جسمانی جمعیت استانها بر عهده معاونت برنامهریزی و آموزش
تخصصی سازمان میباشد که با اعزام نماینده بر عملکرد استانها در این خصوص نظارت مینمایند.
 .38مسئول اجرای و نظارت برنامه آمادگی جسمانی در استان بر عهده معاون عملیات امداد و نجات استان میباشد.
 .35جمعیت استان موظف میباشد ضمن سازماندهی نیروهای عملیاتی برای برنامه آمادگی جسمانی ،بر اساس برنامه
زمانبندی فهرست شرکتکنندگان و سین برنامهها را برای سازمان ارسال نمایند.
 .36جمعیت استان مجاز میباشد مربیان داوطلب آمادگی جسمانی دارای مدرک لیسانس یا فوقلیسانس تربیتبدنی
را جهت اجرای برنامه بکار بگیرند و هزینههای مربوطه را از محل حقالتدریس مربیان پرداخت نماید.
 .37سازمان و استان موظف است از محل اعتبارات توانافزایی نسبت به تأمین تجهیزات انفرادی شامل لباس گرمکن
کامل ،کفش ورزشی و سایر لوازم موردنیاز اقدام نماید.
 .38کلیه افراد قبل از شروع برنامه باید آزمایشها سالمت جسمانی را انجام دهند و بر اساس آزمون اولیه سطحبندی
گردند وبر اساس نمره اکتسابی برنامه آمادگی جسمانی تدوین گردد.
 .38آزمون اولیه ،میاندوره و نهایی آمادگی جسمانی بر اساس فرم استاندارد که پیوست دستورالعمل میباشد صورت
میپذیرد و چگونگی انجام آن قبل از شروع برنامه به مربیان و مسئولین مربوطه آموزش داده خواهد شد.
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 .21استفاده از اماکن و سالنهای ورزشی جمعیت برای برنامههای آمادگی جسمانی مجاز میباشد و جمعت استان
باید هماهنگی الزم در این خصوص صورت دهد.
 .20تا پایان سال  0394کلیه نجاتگران کادر وداوطلب باید دورههای آمادگی جسمانی را طی نمایند و شرط
بهکارگیری نجاتگران در پایگاههای امداد و نجات و فعالیتهای عملیاتی داشتن گواهینامه آمادگی جسمانی میباشد.
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تجهیزات
بهمنظور اجرای هر چهبهتر طرح فوقالذکر ،ضروری است که مراکز و پایگاهها دارای حداقل امکاناتی باشند که با بهره
بردن از امکانات اهداف موردنظر طرح قابلدستیابی باشند .لیست حداقل تجهیزات موردنیاز برای هر مرکز در ادامه
آمده است:

تجهیزات مورد نیاز برای هر مرکز
ردیف

فهرست تجهیزات

تعداد

0

گرمکن ،تیشرت و کفش
ورزشی

-

2

ترازوی دیجیتال

0

3

متر نواری

0

4

کرنومتر

0

0

توپ مدیسنبال

3

6

تشک ایروبیک

0

0

میله بارفیکس

2

8

مخروط تمرین یا دوک

21

9

جعبه سنجش انعطافپذیری

0

01

دمبل

31

00

هالتر آستین دار

6

02

صفحه هالتر حلقه بزرگ

24

03

نیمکت و میز پرس

0

04

میز پرس شیب دار

0

00

کش بدنسازی

6

06

چوب امداد

4

00

توپ ایروبیک

3

توضیحات

 2 ،0/0و  3کیلویی

 .0ایستاده
 .2خوابیده

وزن

0/0

3

0

0/0

01

02/0

00

00/0

21

20

تعداد

4

2

2

6

4

2

4

2

2

2

 00و  01کیلویی هر کدام دو عدد و هالتر الری دو عدد
وزن

2/0

0

01

00

21

تعداد

6

6

6

4

2

در سه مقاومت کم،متوسط و زیاد هر کدام دو عدد
اندازه های  00 ،60و 80
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منـابع
 .1آمادگی جسمانی رشته تربیت بدنی-اردستانی،عباس-سال – 1352نشرگویش نو
 .2آناتومی تمرینات قدرتی -مشرعی ،ابراهیم-زروار،محسن -نیک توان ،احمد-حتمی رازلیقی،
محمد -سال  -1351انتشارات حتمی
 .3علم تمرین -علیجانی ،عیدی -سال  -1353انتشارات حتمی
 .4آمادگی جسمانی به زبان ساده -گودرزی ،ابوالفضل  -رجبی نژاد ،رویا – سال 1385انتشارات بامداد
کتاب
 .9آمادگی جسمانی کاربردی -پاول کالینز -ترجمه :عسگری ،محمد  -هادیپور ،مجتبی – هیات،
فاطمه -سال 1385انتشارات بامداد کتاب
 .6اصول تمرینات کششی -پاول کالینز -ترجمه :فطروسی ،فرنوش – سنگاری ،ماندانا –سال1352
انتشارات بامداد کتاب
 .0آمادگی جسمانی پیشرفته-ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی -هیوارد ویوان اچ -سال 1352
انتشارات سمت

89

