سطح چهارم  :این سطح شامل استراحت و فعالیت هایی مانند دیدد
تلویزیو  ،بازی های رایانه ای یا سرگرمی های بدو تحرک می بداشدد
که در راس هرم قرار می گیرند.
بدین معنا که باید کمترین زما ممکن از میزا فعالیت های شخص بده

 095است را ضربدر  1.5کنیم ،شدت ضربا قلب تعیین می شود .

بی تحرکی و سپری کرد زما طوالنی پشت میز رایدانده یدا پدای
منجر به کاهش سالمت و تندرستی انسا می شود .به همین

تکرار  :برای موثر بود فعالیت های بدنی باید با فواصل خاص بده

ن
دا ش گاه علوم زپشکی وخدمات بهدا شتی ردمانی استان سمنا ن

طورمرتب تکرار شوند  .حداقل فعالیت بدنی 3روز می باشد.

مرکز بهدا شت شهرستان سمنان
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دلیل است که این گونه کارها در راس هرم جای گرفته اند تا در مقایسه
با سایر فعالیت ها زما کمتری را به خود اختصاص دهند.

مدت

شدت
(درصد ضربا

« کم فعالیت کرد  ،بهتر از فعالیت نکرد است .

قلب

از همین امروز شروع کنید» .
در راستای پیشگیری از بیماریهای قلبی وعروقی الزم است :

جوانا تمرین آمادگی قلبی و تنفسی را ،طبد

بسمه تعالی

پس ضربا قلب یک جوا  25ساله باید به 9..5ضربه در دقیدقده
برسد .

این گونه فعالیت ها اختصاص یابد.

تلویزیو

مثال :اگر  25سال داریم ،باید آ را از  221کم کنیم جدوا

حداکثر )

تکرار

قداندو

 2روز
در هفته

 2تا  5روز
در هفته

خو

چه می دانید ؟

 2تا  0روز
در هفته

مشت اجرا نمایند  :یعنی به مدت وشدت و تکرار تدوجده
آدرس :خیابا شهید رجایی مرکز بهداشت شهرستا سمنا

شود به این ترتیب که :
مدت  :طول مدت هر فعالیت بدنی باید از حد معینی بیشتدر بداشدد
حداقل 051دقیقه در هفته باشد .

تلفن 22233333 :
منابع:

شدت  :شدت فعالیت بدنی به اندازه ای باشد که نیاز به تالش داشته

·

باشد.

·

فرمول تعیین حداکثر ضربا قلب در شدید ترین فعالیت ورزشی
فرمول  : 0سن برحسب سال 1.5 * 221 -

سایت وزارت بهداشت وآموزش پزشکی
کتا

ورزش و فعالیت بدنی منظم تهیه شده در دفتر آموزش

و ارتقاءسالمت

واحد سالمت جواانن و مدا رس

سطح سوم:

مقدمه:

معرفی هرم فعالیت بدنی و سطوح آ :

فعالیت بدنی منظم ،خطر بروز بیماریهای قلبدی وعدروقدی،

در این هرم ،فعالیت های بدنی با تعداد دفعات بیشتر در قسمت های

فشارخو باال ،برخی از سرطا ها ،پوکی استخوا  ،بیماریهای

پایین هرم بیشتر و فعالیت بدنی با تعداد دفعات کمتر در راس هرم

اسکلتی ودیابت نوع دوم (دیابت بدزرگسداال ) را کداهدش

قرار می گیرد  .رعایت انجام فعالیت ها بر اساس این هرم به کسدب

میدهد .فعالیت بدنی منظم ،تغذیه مناسب ،اجتنا

ازاستعمال

آمادگی جسمانی و تقویت و توسعه آ منجر می شود.

فعالیت های این سطح شامل:
تمرینات کششی ،انعطاف پذیری ،قدرتی که باعث آسا تدر شدد
حرکات اندام ها و تنه می شوند و تمرینات قدرتی که موجب تقدویدت
عضالت شده و باعث افزایش مصرف انرژی می شوند .
این فعالیت ها باید حداقل  2 – 3روز در هفته انجام شوند .از آنجا کده

دخانیات ،کنترل اضطرا  ،چهار عامل اصلی در حفظ سالمتی

سطح اول :

می باشندکه مربوط به زندگی بی تحرک و نشسته یا پشت میز

فعالیت های قاعده هرم شامل:

نشینی است ،کم تحرکی در بین نوجوانا و جوانا نیدز روا

هرگونه فعالیتی است که بخشی از زندگی عادی و روزمره بداشدد،

ضروری است.

یافته است ،به همین دلیل باید آموزش انجام فعالیت بدندی و

مثال به جای آ که سوار ماشین شوید پیاده به محل کار ،منزل یدا

توجه به این نکته مهم است که جهت جلوگیری از آسیب های عضالنی

خرید بروید  ،به جای آسانسور از پله استفاده کنید و یا کدارهدای

حتما باید قبل از شروع تمرینات کششی ،به انجام تمرینات گرم کننده

باغچه وحیاط منزل را خود انجام دهید  .بدیهی است اندجدام ایدن

و بد را گرم کرد .تمرینات گرم کننده ،تمرینات سداده کشدشدی و

فعالیتها بر تعادل قند  ،چربی خو و فشار خو تاثیر بسیار مثبتدی

حرکاتی با مدت کوتاه و شدت کم هستند که با انجام آ ها ،بد بدرای

هدا

انجام سایر تمرینات آماده می شود .گرم کرد را می توا به صدورت

ارتباط آ با سالمتی به نوجوانا

مورد توجه قرار گیرد.

دارند و افراد باید به هر بهانه ای به انجام هر چه بیشدتدر آ

فعالیت های سطح پایین تر هرم تاثیر چندانی در بهبود انعطاف پذیری

و استقامت عضالنی ندارند ،انجام تمرین های این سطح ( سطح سوم )

بپردازند.
سطح دوم :
فعالیت های این سطح شامل:
« فعالیت های هوازی پرتحرک و ورزش های فعالی » هستند که در
زما نسبتا طوالنی و با شدت معینی انجام می شوند و می تواندندد

ضربا قلب را به میزا قابل توجهی باال نگه دارند .از جملده ایدن
فعالیت ها پیاده روی سریع ،دوید  ،دوچرخه سواری ،شنا و حرکات
موزو هوازی برخی ورزش ها مثل بسکتبال ،تنیس و والدیدبدال
است .کوهنوردی نیز در این گروه قرار می گیرند.این دسته فعالیتها
را باید در اکثر روزهای هفته (  3 – 5روز در هفته ) انجام داد .مدت
انجام آ ها باید حداقل  31دقیقه بوده و با شدتی معادل راه رفتدن
سریع انجام شود.

دوید درجا یا طنا زد به مدت  5 – 01دقیقه انجام داد.

