
 :مقدمه

پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام 

 .پیاده روی در روستا فقط تالش برای خیس نشدن پای فرد است

 

خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی 

 .تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند

 

و ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند 

دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و 

 .میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند

 

ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، 

کیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دالوری آن ملت را افزایش می تر .لذت بردن و رسیدن به برتری است

 .دهد

 

تمدن ها در ورزش سراسر تاریخ ، توانستند یک معامله بزرگ که تغییر اجتماع و ماهیت در ورزش است را آموزش بدهند . آن ها توانستند 

و استرالیا ی ما قبل تاریخ که مدرک آن در مراسمات رسمی تهیه شد را کشف کنند چیزهای بسیار جدیدی از هنر را در فرانسه ، آفریقا . 

 

ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید . حفظ سالمت ملل و ایجاد تحول در جوامع مختلف ، همان قدر 

صنعتی بوده اندبرای سرنوشت و زندگی بشری هم بوده است که اکتشافات و اختراعات  . 

 

همه ی این تالش ها ، تحقیق ها ، تفسیر ها و تجربیات و آزمایش های علمی در این مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت 

روی علم جداگانه ای درآمده و انجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای این که احتیاج جوامع کنونی ، به نی

انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، در جوامعی که نارسائی های کمی و کیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز 

چشم گیر است و از این روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا عالوه بر اثرات بهداشتی و نقش مهم آن در سالمت یک ملت به عنوان 

ی اجتماعی و عامل مهم اقتصادی مورد مطالعه و پژوهش علمی قرار می گیرد به این دلیل که ترقی دانش و فنون و پیشرفت تمدن  یک پدیده

 .مسائل تازه ای به وجود آورده است که در گذشته یا مورد نظر نبوده و یا آن که چندان توجهی به آن نمی شد

 

صنعتی امروز جدا از پژوهش های پزشکی ، آموزش و پرورش ، روانشناسی ، بهداشت بررسی های عملی ورزش و تربیت بدنی در جوامع 

 .، جامعه شناسی ، اقتصاد و تاریخ نبوده بلکه با همه ی علوم فوق رابطه مستقیم دارد

 

یی مربی آگاه همت تربیت بدن فرصت را به کودک ، نوجوان و جوان می دهد که استعداد های خود را بیازماید و به پرورش خود با راهنما

ورزد. نوجوان و جوان امروزی فقط در محیط ورزش حاضر است نظم را بپذیرد ، چرا که در آن محیط همه مانند او به دستورها و مقررات 

 .مربوط احترام می گذارند و مسئله تبعیض مطرح نیست همساالن و همراهان دیگرش هم مجبورند به دستورهای مربی عمل کنند

 



ریخچه برخی ورزش هاورزش و تا : 

کسب مهارت های ذکر شده وابسته به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک مروارید گران بها می 

ی زیادی دارددرخشد. مثال ورزش ژیمناستیک در میان چینی ها پیشینه . 

 

، یونانیان قدیم می باشند، که ابتدا اصول ورزش در یونان خیلی خشن و ناصحیح اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند 

بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضالت بدن می دانستند. بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی جان بازی در آمد و 

یدند و این نوع حرکات را آکروباتیک می گفتندبرای آن اهمیت زیادی قایل بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات می نام به محل هایی که در  .

آن جا ورزش می نمودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهم ترین آن ها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت 

به آن محل ها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش های بدنی ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به معنای لختی است گرفته و 

 .نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد

 

مورخ مشهور ، ویل دورانت می نویسد: آن )مدینه فاضله بچه ها( فنون خانه داری را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران می 

و ماهی بگیرند و شنا کنند و همچنین شخم زدن کشت زارها، دام گستری، آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه شکار کنند 

 .دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگی توان محافظت و حراست از خویش را دارا باشند

 

پیدایش و سکنا گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است.  اما اگر بیش تر در مساله دقت کنیم، در خواهیم یافت تعلیم و تربیت در حقیقت با

نخستین کتاب های درسی نوع  .خاک و سنگ و کوه و تپه و دریا و جنگل و جویبار و دیگر مظاهر طبیعت و نیز خود زندگی و نیازهای آن

 .بشر بوده اند

 

شاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای از قدیم ترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط ، نیاز به تامین خوراک و پو

مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون، جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، به عنوان یکی از مهم ترین امور 

زندگی انسان ها از اهمیتی برخوردار است، می  زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در
 .توان با بهره گیری از تمرین ها و فعالیت های جسمانی تا حد قابل مالحظه ای تقویت کرد

 

وقتی دولت ها و حکومت ها تشکیل و تاسیس شدند، رهبران آن ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای خود، نیازمند بازوان 
که در جنگ ها بتوانند پیروزی را برای آن ها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت در این باره می نویسدتوانایی هستند  : 

از ضروریات دولت ها و تاکید بر روی حفظ نیروی جسمانی، پیروزمندی در جنگ هایی بوده است که متکی بر قدرت بدنی و نیرومندی »

خواهد شد، مگر در ورزش هایی که در بازی های المپیک مقرر گردیده استجسمانی بوده است، و نیرومندی و مهارت بدنی، حاصل ن . » 

 

 .در توجه انسان به تربیت جسم و توانمندی، عوامل زیر نقش اساس داشته است

 

استانسان اولیه در جناح مبارزه با طبیعت، که از بدو تولد تا سپری شدن عمر او را تهدید می کرده، ضرورت نیرومندی را دریافته  – . 

 

از طرفی بر اثر قهر طبیعت، ناچار به مهاجرت برای یافتن معاش بوده و در این مهاجرت در برخورد با دیگر اقوام، برای حفظ بقای  –

 .خویش و بقای اجتماعی



 

اثر مهاجرت و از جناح نیازهای فیزیولوژیک که برای ارضای نیازهای طبیعی خویش و خانواده، به ویژه نظام معیشتی جدیدی که در  –

 .برای او ایجاد می گردید

 

ورزش های دیگر شامل : پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و پرش بلند و کشتی است. رسوم سنت گرایی ورزش باستانی ایرانی ، هنر زورخانه ای 

اشت. دسترسی به ورزش بود که اکنون با این روش تماس اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی چوگان و پرتاب نیزه هم وجود د

های عمومی با تاسیس یونان قدیم ، ایجاد شد . کشتی ، دومیدانی ، بوکس ، پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و مسابقه ارابه سواری نیز در آن 

 .زمان متداول بود

 

جهان به این المپیک ها فرا های کوچک مثل یونان باستانبرگزار می شد و مردم سراسر بازی های المپیک هر چهار سال یک بار در دهکده

 .خوانده می شدند

 

فعال شدن موجودات برای تنظیم غذا و خوراک  .وجود ورزش های منظم برای موجودات زنده مطابق المپیک قرن قدیمی و قرن حاضر است

انقالب صنعتی موجب زیاد  . خود موجب منظم انجام شدن فعالیت ها برای لذت بیشتر مسابقات و فعالیت هایی مثل ماهیگیری و باغبانی است

شدن آلودگی و فرصت نداشتن تماشاگر ورزشی برای دسترسی و تمایل به بازی های جهانی شده است. محبوبیت و تمایل داشتن مانند ماشین 

های حرفه ای متداول ورزشی می شودافزایش گر، موجب ترقی . 

 

 :تاریخچه ورزش در ایران

ن باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایرا

 تربیت خود بیش تری الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و

ه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سالمتی بدن به عنوان وسیله هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گا

 .بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند

 

 :هرودوت، مورخ مشهور یونانی می نویسد که ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند

 سواری –

 

 تیر و کمان –

 

 راستگویی –

 

جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با 

هوای آزاد بود. سواری جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طوالنی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سالح ها و خواب در 

و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چاالکی، از 

 .ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود



 

شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها  :به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه پهلوان باید گفت

پر از دالوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و 

 .پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند

 

 :هنستین، مورخ یونانی می نویسد

پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار “

 ”.بار آمده بودند

 

 :جایگاه ورزش در ایران باستان

سواران ایرانی با زن، بچه و گله وارد شدند گوید: این دکتر گریشمن، باستان شناس فرانسوی درباره ورود آریانها هزار سال قبل از میالد می

 .و مزیت تقسیم ناحیه را بمالک کوچک متعدد بدست آوردند و بیشتر آنان همره گروه سواران خود وارد خدمت امرای محلی گردیدند

 

شناسان معتقد هستند که ساکنین آمدند. برخی از باستان آریانها یکی از شعب مردمان هند و اروپایی بودند که شعبه اولی آنها بحساب می

های جنوبی اولیه آریانها یا آریاییها در قسمت شرقی و جنوب شرقی دریار خزر بوده و برخی دیگر آنها را به مردمان قفقازیه که به قسمت

دهنداند نسبت میخزر آمده . 

بایست یک روز دادند که میایشان سربازانی را تشکیل میکردند عنوان سرباز مزدود زندگی میاینان مردانی بودند که از راه شمشیر و به

 .جانشین امرائی بشوند که خود در خدمت ایشان بودند

 

ی تاریخ مهاجرت آنها نیز بدرستی روشن نیست ولی بین دو هزار سال تا پانصد سال قبل از میالد این قوم به سرزمین ایران آمده و افراد بوم

 .و محلی را به جنوب برده اند

 

بنابراین آریانها مردمانی قوی، سلحشور و صحرا گرد بوده و کار عمده شان پرورش حیوانات اهلی و شکار و سواری و تیراندازی بوده 

 .است

 

ورزش و تقویت قوای بدنی و مهارت در جنگ و سواری و تیراندازی و راهپیمائی از اصول متداول این مردم بوده است قومی که دائما در 

کرده قطعا باید چاالک و سلحشور و بردبار و های محلی بوده و بقهر و غلبه زمینها و کشتزارها را تصاحب میکوچیدن و منازعه با بومیحال 

 .قوی اندام باشند

 

ه دیگر اند از وقتیکه آریانها شهر نشین شدند همیشه مورد هجوم شعباین مردم بتدریج شهر نشین شده و ده و شهر و قصبه بوجود آورده

سکاها واقع شدند –آریائیها  . 

 

کرد، و در مواقع زیسته و رئیس هر خانواده با قدرت کامل خانواده را اداره میقبل از تشکیل دولت ماد، آریانها بشکل ملوک الطوایفی می

تیارات بوجود آمد. در آن زمان هیچیک گرفتند که بعدا مقام سلطنت از همین اخجنگ یکی از رؤسای این خانواده فرماندهی لشکر را بعهده می

کردنداز امراء و سالطین قدرت رئیس خانواده را تهدید نمی . 



 

از قرن نهم قبل از میالد سه تیره بزرگ آریائی در سرزمین ایران به حکومت رسیدند، در مشرق باختری ها، در مغرب مادها و در جنوب 

 .پارسها

 

است حالت آماده گی قوم آریائی برای حرکت و جنگ و دفاع بوده و در این عصر کشت غالت کامالً آنچه از اخالق و آداب این زمان روشن 

 .مرسوم شده و در دهات و قصبات مزارع رونق بیشتری یافتند

 

میت تربیت حیوانات اهلی را عملی ساخته و اسب و سگ از نظر فوایدی که در جنگ و سفر و حضر و نگهبانی رمه و گله داشتند بیشتر اه

 .داند

 

 :اهمیت ورزش

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی 

و نمایش  از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و عالقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات

 .های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند

 

وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی 

شی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورز

مجالت و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خالصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت 

 :جّدی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمله

مشکالت جامعه بشری، مساله بی کاری و عوارض ناشی از آن استامروزه یکی از  – بی کاری، به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به  .

خصوص در ایام تعطیالت تابستانی مدارس و مراکز آموزشی، بسیار خطرناک و مضّر است و باید با آن مبارزه شده ، یا به نحوی اوقات بی 

ا الاقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات، از قبیل: اعتیاد به مواد مخدر، دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و کاری را پر نمود که مفید بوده و ی

زاییده بی کاری و ولگردی است… درگیری های خیابانی، انحرافات جنسی و  . 

 

فرمایددارد و می ” زن و غیبت“مرحوم شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم، مطلبی تحت عنوان  : 

زن ها در قدیم مشهور بودند که زیاد غیبت می کنند. شاید این به عنوان یک خصلت زنانه معروف شده بود که زن طبیعتش این است و “

مخصوصاً زن های متعیّنات، زن  –جنساً غیبت کن است؛ در صورتی که چنین چیزی نیست، زن و مرد فرق نمی کنند. علتش این بود که زن 

هیچ شغلی و هیچکاری، نه داخلی و نه خارجی نداشت،  -ت داشته اند و در خانه، همه کارهایشان را کلفت و نوکر انجام می دادندهایی که کلف

ن صبح تا شب باید بنشیند و هیچ کاری نکند. کتاب هم که مطالعه نمی کرده و اهل علم هم که نبوده، باید یک زن هم شان خود پیدا کند، با آ

ی غیر از غیبت کردن به رویشان باز نبوده، و این برایشان یک امر ضروری بوده؛ یعنی اگر غیبت نمی کردند، واقعاً بدبخت زن چه کند؟ راه

 ”.و بی چاره بودند

 

“شاید به واسطه جلوگیری از همین عوارض سوء بی کاری باشد که می بینیم در اسالم از  بسیار تجلیل شده است. ” کار و انسان شاغل

اوانی در این زمینه وارد شده که توجه شما را به برخی از آن احادیث جلب می نمایماحادیث فر . 

 

 :امام علی علیه السالم فرمود



 اِنَّ ّللّاَ یُِحبُّ الُمحتَِرَف االَمیَن؛

 

 .خداوند، انسان امینی را که دارای حرفه است )و به آن اشتغال دارد( دوست می دارد

 

درسول خدا صلی علیه واله فرمو : 

 اَلکادُّ ِلِعیالِِه َکالُمجاِهِد فی سَبیِل هللاِ؛

 

 .کسی که خود را برای اداره زندگی اش به مشقت می اندازد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند

 

 :رسول اکرم صلی علیه واله فرمود

 َملعُوُن َمن القی کَلَّهُ عَلَی النّاِس؛

 

دوش مردم بیندازد، ملعون استهر کس که سنگینی اقتصادی خود را بر  . 

 

و بدون شک، مردم و کشور باید در پی ایجاد کار و اشتغال سالم برای همه باشند، ولی آیا همیشه امکان اشتغال برای همه و به ویژه جوانان 

از بسیاری انحرافات  نوجوانان فراهم است؟ اگر این امکان فراهم نشد، تکلیف چیست؟ آیا ایجاد سرگرمی های سالم و مفید نمی تواند

 جلوگیری کند؟

 

 .ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کند –

 

آماده ورزش، کسالت و تنبلی را از انسان زدوده و به وی نشاط و شادابی بخشیده، او را برای انجام کارهای و وظایف فردی و اجتماعی  –

 .نموده و اخالقش را بهبود می بخشد

 

ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را در انسان تقویت نموده، اراده وی را قوی می سازد – . 

 

در زمان های گذشته که جنگ ها با ورزش، توان رزمی انسان را افزایش می دهد. باال بودن توان جسمانی نیروهای نظامی و رزمی، تنها  –

سالح های سرد صورت می گرفت، مورد توجه نبوده، بلکه امروزه نیز حائز اهمیت فراوان است و تمرینات بدنی قسمت عمده ای از آموزش 

ضعیف و یا ناقص  های نظامیان و به ویژه کماندوها و نیروهای ویژه را تشکیل می دهد. همچنین افرادی که از نقطه نظر بدنی و جسمانی،

 .باشند، در ارتش پذیرفته نشده و گاه از خدمت سربازی نیز معاف می گردند

 



 .اهمیت سالمتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست –

 

 :پیامبر گرامی اسالم صلی علیه واله در باره حق بدن بر انسان می فرماید

َک عَلَیَک َحقّاً َو الَ هِلَک عَلَیَک َحقّاً؛اِنَّ ِلَربَِّک َعلَیَک َحقّاً، َو اِنَّ لَِجَسدِ   

 

 .پروردگارت بر تو حقی دارد، و بدنت بر تو حقی دارد، و خانواده ات نیز بر تو حقی دارد

 

 آن چه در این حدیث ارزنده قابل توجه است، این است که پیامبر بزرگوار اسالم، تا بدان پایه برای جسم و بدن ارزش و اهمیت قابل است که

 حق بدن را در ردیف حق پروردگار )آن هم بالفاصله بعد از آن( و در کنار حق خانواده )و حتی قبل از آن( ذکر می فرماید. زمانی انسان می

 .تواند حق پروردگار و خانواده خویش را به بهترین نحوی ادا کند، که از بدنی سالم و نیرومند برخوردار باشد

 

تقویت سالمتی جسمانی و روانی می کند، و افرادی که با روش صحیح ورزش می کنند و یا دارای کارهای با  ورزش، کمک شایانی به ایجاد و

 .تحرک می باشند، سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است

 

 :شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر می نویسد

بار  50دفعه بیشتر قند و اکسیژن مصرف می نمایند،20برابر در حال استراحت احتیاج به خون دارند، 18تا  10ت در حال ورزشعضال

 .زیادتر گازکربنیک دفع می نمایند، و با توجه به همین ارقام، اهمیت کار قلب هنگام ورزش روشن می گردد

 

ضربان های دبی، حجم خون، فشار خون و حتی ترکیبات فیزیکو شیمیایی خون را  در واکنش قلب در برابر کار عضالنی، مشاهده می شود

 200برابر، و امکان دارد به  4و حتی  3 -2دگرگون می سازد. ضربان قلب هنگام کار بدنی، یعنی زمانی که عضالت را به فعالیت می داریم، 

لیتر در دقیقه ممکن است به  4برابر و گاه زیادتر شود و دبی قلب از  8و حتی  7 -6برابر و دبی قلب  3 -2ضربه در دقیقه برسد. حجم خون 

لیتر است 25لیتر در دقیقه برسد، در صورتی که دبی قلب شخص سالم و ورزیده در حال معمولی  35تا  30 . 

 

ه عقیده بسیاری، فیزیولوژیک حجم قلب ورزش کاران و کارگرانی که کار بدنی سنگینی دارند، بدون شک افزایش می یابد، اما این افزایش ب

 و کامالً طبیعی است. در اثر فعالیت بدن، حجم قلب افزایش می یابد، زیرا جدار بطن ها به ویژه بطن چپ ضخیم می شوند؛ یعنی همان طور که
نتیجه قدرت انقباض  عضالت بازو در اثر ورزش یا ابتال به برخی بیماری ها قوی می شود، عضالت قلب هم در اثر کار، قوی می گردد و در

 “ .قلب زیاد می شود

 

 :وی در بخش دیگری از کتابش، در باره فواید ورزش چنین می نگارد

 .قدرت انقباض و نظم ضربان قلب پس از مدتی ورزش کردن بهتر می شود –

 

معتدل و متناسب با مزاج، ورزش صحیح و … گنجایش ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه، اکسیژن بهتری و بیش تری به بدن می رسد –

 .سبب نظم و ثبات حرکات تنفس می گردد و تنفس عمیق تر، ولی شمارش آن کم تر می شود



 

هر چه شخص ورزیده تر باشد، مقدار سوخت بدنش نقصان می یابد؛ یعنی در حقیقت در اثر مدتی ورزش کردن، بدن بهتر از مواد غذایی  –

 .خود استفاده می کند

 

تر انجام می گیرد، زیرا اکسیژن بهتر و بیشتر به تمام نسوج می رسد و در نتیجه، فعالیت غدد داخلی افزوده شده و بنابر رشد و نمو به –

 .عقیده ای در عضالنی که فعالیت می کنند، موادی ایجاد می شوند که به رشد و نمو کمک می نماید

 

 .قّوه جذب و دفع بهتر می شود –

 

برابر مختصر فعالیت، ناگهان نفس تنگی پیش نیاید و ضربان قلب زیاد نشود و دیرتر خسته گردد و عرق نمایدبدن عادت می کند در  – . 

 

 .هماهنگی بین اعصاب و مراکز عصبی و تقویت اعصاب، ایجاد شده و کارهای فکری، آسان تر می شود –

 

 :در کتاب زن و ورزش نیز در باره فواید ورزش چنین آمده است

بر خالف ماشین یا هر وسیله دیگر که بر اثر کار و فعالیت مستهلک می گردد، با کار جان گرفته و توانایی بیش تری کسب می بدن انسان 

نماید. در زمان های گذشته، حرکت و تمرین های بدنی، بخشی از کار روزانه فرد به شمار می رفت، اما امروزه بر اثر پیش رفت تکنولوژی 
از گذشته در جستجوی حرکت بود، و هر فرد بایستی آن را در برنامه روزانه خود بگنجاندو ماشین، باید بیش تر  . 

 

تنفس و یا نفس کشیدن وسیله ای است که با آن، اکسیژن به همه بدن می رسد و مواد زاید و اکسیده به بیرون ریخته می شود. در خالل 
بیت شده با تمرین های ورزشی است، آهسته تر و عمیق تر از افراد دیگر تمرین، میزان نفس کشیدن افزایش می یابد. شخصی که بدنش تر

 .نفس می کشد، فشارهای وارد بر سیستم تنفسی خویش را با تالش کم تر و کارایی بیش تر پاسخ گوست

 

 :تمرین ها به دستگاه هاضمه به دو طریق کمک می کنند

دهندبه علت پی آمد نیاز بدن به غذا، اشتها را افزایش می  – . 

 

سریع تر و راحت تر صورت می  –که موجب هضم غذا می گردد  –حرکت اندام های هاضمه تسریع می شود و حرکات دودی شکل معده  –

 .گیرد

 

تمرین های ورزشی ، عمل تخلیه را بهبود و از یبوست پیش گیری می کند. حرکات دودی شکل افزایش می یابد و در نتیجه ، روند  –

آمدتر تنظیم می شوند. به طور کلی افرادی که فعالیت های جسمانی بیش تری دارند، کم تر از افراد کم حرکت ، به بیماری ترشحات بدن کار 

 .سنگ کلیه و اختالالت مشابه به آن مبتال می شوند



 

شدید ورزشی تسریع می شود؛ این فرایند با تمرین های  .بسیاری از مواد زاید، از طریق غدد عرق در پوست بدن بیرون ریخته می شود –

 .عالوه بر این، عرق کردن باعث تمیز شدن پوست می گردد

 

ارزش دیگر تمرین های ورزشی، در افزایش تولید سلول های قرمز خون در بافت های لنفاوی استخوان است. شمارش هموگلوبین خون  –

می کند تمرین ها از باال رفت فشار خون جلوگیری .بر اثر فعالیت باال می رود . 

 

به طور کلی نقش ورزش در سالمتی انسان آن قدر زیاد است که امروزه بسیاری از بیماری ها را با ورزش مداوا می کنند، که به این  –

ورزش درمانی“شیوه مداوا   .گفته می شود ”

 

ری که بیش تر مردم حتی نام آن را امروزه ورزش در سطح بین المللی ، بعد سیاسی نیز به خود گرفته است. گاه اتفاق می افتد کشو –

نشنیده اند، یک باره در جهان مطرح شده و به واسطه پیروزی های ورزشی، نامش در صفحه اول روزنامه های جهان و صدر اخبار قرار 

ی، دوشمنی، می گیرد. شرکت و یا عدم شرکت تیم های ورزشی یک کشور در یک کشور دیگر نیز، گاه جنبه سیاسی داشته و به معنای دوست

تلقی می شود… اعتراض و  . 

 

در انسان غریزه قدرت طلبی، برتری جویی و مبارزه وجود دارد. ورزش و مسابقات ورزشی اگر در محیط و جّو سالم برگزار شوند، زمینه  –

حیح هدایت نشوند، برای اشباع این غریزه از طریق صحیح را فراهم می سازند. اگر این غریزه و سایر غرایز، کنترل نشده و به مسیر ص

 .جامعه بشری مشکل ساز و مساله آفرین خواهند بود

 

ورزش، توان انسان را برای انجام کارهای روزمره شخصی و اجتماعی باال می برد، حتی عباداتی از قبیل نماز ، روزه ، حج و جهاد نیز با  –

ی پوشندبدنی سالم و نیرومند، بهتر، بیش تر و راحت تر جامه عمل به خود م . 

 

انسان مایل است با دیگران باشد و با آنان بیامیزد. این غریزه و یا تمایل شدید را می توان از طریق ورزش بر آورده ساخت. در ورزش،  –

در زمینه نیل به ارزش های اجتماعی دیگری نیز، چون کار گروهی، وفاداری، روحیه ورزشکاری می توان توفیق یافت. محیط صمیمانه و 

وب ورزشی، اغلب فرصتی مناسب برای ایجاد روابط انسانی و شکل گیری دوستی هاستمطل . 

 

ورزش به انسان تحرک می بخشد و حرکت و تحرک به ویژه در کودکان الزمه رشد است. اگر عضو نیرومندی از اعضای بدن یک ورزش  –

الغر خواهد شد. اگر جنبش بدن کم شود، دفاع بدن کم و ضعیف  کار را چندین ماه در گچ قرار دهند و تحرک را از آن سلب نمایند، ضعیف و

 .می گردد، و همچنان که داشتن تحرک و ورزش موجب سالمتی بدن و طول عمر می گردد، نداشتن تحرک نیز موجب مرگ زود رس می شود

 

 :رده بندی ورزش

نامزد جامع برای ورزش استدانستن یک روش برای یک گروه ورزشی هدف بسیار مهمی است و نشان دهنده ی یک  . 

 



 :ورزش های مسابقه ای

 اسب دوانی –

 

 نیروی انسانی: )دویدن، شنا کردن( –

 

…(کمکی انسان: )دوچرخه سواری ، قایق پارویی ، قایق سواری و –  

 

…(منبع فعال خارجی: )موتور سواری، قایق رانی ، قایق سواری و –  

 

 :ورزش های رقابتی

…(، بوکس ، تکواندو ، ووشو ، کونگ فو ، شمشیر بازی ورزمی: )جودو ، کاراته  –  

 

 میدانی: )تنیس ، بدمینتون ، والیبال ، اسکواش ، تنیس روی میز( –

 

تیمی: )بیس بال و فوتبال شهرت بسیاری در جهان دارند . بیس بال معروفیت زیادی در آمریکا و ژاپن دارد و فوتبال معروفیت بیشتری در  –

 (.سر تا سر جهان

 

می باشد…( مثال های دیگری مثل: )راگبی ، هاکی روی یخ ، هاکی روی چمن و  – . 

 

 :ورزش های مهارتی

…(هدف: )تیراندازی با کمان ، تیراندازی با تفنگ و –  

 

…(نمایشی: )ژیمناستیک ، اسب سواری ، شیرجه و –  

 

…(استقامت: )وزنه برداری ، پرش سه گام ، پرتاب وزنه و –  

 

در چند طبقه بندی قرار می گیرندورزش هائی که  : 



 …پینتبال ، بای اتلون و

 

 :جوانمردی در ورزش

عامل اصلی در ورزش که بیشتر اوقات همه را به سوی خود جلب می کند انگیزه و سود در آن است . برای مثال ، قایق رانی و اسب دوانی 

فعالیت به وسیله ی یک آرزو و یا روحیه خوب ، تمایل به کسب لذت برای علت بروز حرکات جوانمردانه در یک  . نیاز به مهارت زیاد دارند

خود است . اما تحمل فشار در بیشتر اوقات به صورت انفرادی ، کار بزرگی است و مقدمه ای برای یک تکنولوژی به نظر می رسد و این کار 

 .لذت بیبشتری دارد

 

قات ، برای جستجو و احترام گذاشتن در ورزش است که با پیوستن فدراسیون فرصت مردم برای فعالیت ها و مسئولیتشان در بیشتر او

، هر انسان برای خود فرصتی را برای ورزش کردن تنظیم می کند . در این راه ، تکمیل کردن فرصت ها در فعالیت های  IOC ورزشی به

یب کردن فعالیت های گوناگون زمان زیادی می خواهدورزشی رسمی بیشتر است . بیشتر فعالیت های عمومی ، مشهور و معروف اند و تعق . 

 

در  جوانمردی در یک بازی معین باید به گونه ای باشد که هر رقیب چه بعد از مسابقه و چه قبل از مسابقه آن را رعایت کند . جوانمردی نباید

د خارج از رفتار ورزشی در مقابل دیگران بازی کند و بردن اجرا شود بلکه باید در باختن هم باشد . برای مثال در فوتبال یک ورزشکار نبای

 …توپ را خارج از زمین لگد بزند . هم چنین از تیم های دیگر هم در پرتاب اوت انتظار صحیح می رود و

 

 :ورزش و تدبیر

در تخریب احتمالی ورزشکاران بزرگ برای وضعیت های خیلی دشوار در ورزش ، زمینه ی تدبیر را در نظر می گیرند . برخی احساسات 

 .تدابیر ، نقش موثری دارند و ممکن است احساسات دیگران به طور طوالنی ، موجب تقویت تیم شده و موثر واقع شود

 

نگاه داشتن تصاویر شاید موجب شناسایی بهتر تمدن ها و تقویت تبلیغ در سراسر رویداد ها می شد . در  1936در المپیک برلین تابستان 

کاتلند و ایرلند نیز ورزش ، به صورت برتر است که برای مثال ، مطابق عالمت های تخصصی در فوتبال اسکاتلند ، بازی تاریخ ورزش اس

 .فوتبال انجام می شود که نشات گرفته از فوتبال انگلستان است

 

 :هنر و ورزش

 .ورزش به هنر خیلی وابسته است

 

رسیدن به یک منظره ی تماشایی ، و موجب حادثه و تجربه ای برای تماشاچی می اسکی روی یخ و تای چی ورزش های هنری است برای 

شود . همین طور وجود تماشاگران عامل اصلی این فعالیت های ورزشی و هم چنین به اجرا در آوردن هنر شان است و چنین هنری مثل 

ی ، به ماهیت آن ورزش بستگی دارداجرای هنر ژیمناستیک و غیره است . حقیقت هنر ورزش ، در برخی مواقع احتمال . 

 

 :ورزش و تأثیرات آن بر بدن انسان

 :تاثیر ورزش بر قلب و عروق (1



های قلب یکی از اعضاء حساس و مهم بدن حیوانات و انسان است. در انسان ، هر گونه اختاللی در عملکرد قلب ، موجب اختالل در فعالیت

به تناسب وزن و سن است –های مناسب های جسمانی و ورزشاز قلب ، انجام فعالیتروزانه خواهد شد. یکی از راههای مراقبت  . 

 

 :تأثیرات مثبت ورزش بر سیستم قلبی عروقی عبارتند از

 .تقویت عضله قلب و سایر عضالت بدن (1

 

های مختلف بدنتسریع در جریان خون و انتقال بهتر اکسیژن به قسمت (2 . 

 

فشار خون به دلیل کاهش کلسترول و باز شدن عروقپیشگیری از بروز بیماری  (3 . 

 

به دلیل تقویت عضله قلب و ا فزایش قدرت انقباضی آن ، تعداد ضربان قلب در حالت استراحت در هردقیقه کمتر شده و در مقابل ، خون  (4

افتدبا نیروی بیشتری به جریان می . 

 

شودگردد و از بروز واریس در پاها جلوگیری میقلب باز میتر به با انقباض عضالت پا در حین ورزش ، خون راحت (5 . 

 

 :تاثیر ورزش بر دستگاه تنفس (2

کند. در عالوه بر اثرات مثبت ورزش بر سیستم قلب و عروق و افزایش توانمندی عضالت بدن ، دستگاه تنفس نیز توانایی بیشتری پیدا می

کند و حجم و سرعت جریان خون برای اکسیژن اعضاء مختلف بدن افزایش پیدا میزمان انجام فعالیت جسمانی و ورزش ، مقدار مصرف 

یابد. در جدول مقایسه مقدار جریان خون در حالت استراحت و تمرینات رساندن مواد مغذی و اکسیژن به اعضاء و بافتهای مختلف افزایش می

ی بدن استهاورد نیاز اندامکنیم که بیانگر مقدار اکسیژن مصرفی و مسنگین ورزشی را مشاهده می . 

 

 :مهمترین اثرات ورزش بر دستگاه تنفس عبارتند از

یابدها افزایش میها بیشتر باز شده و بازدهی آنهای هوایی ششبا ورزش کیسه (1 . 

 

شودهای بدن میروز ، موجب دریافت اکسیژن بیشتر و رساندن آن به اندام افزایش حجم تنفسی در طول شبانه (2 . 

 

گردد کارآیی جسمانی افزایش یافته و دیرتر خسته شویمقابلیت دریافت و مصرف اکسیژن بیشتر ، موجب می (3 . 

 

 :تاثیر ورزش بر دستگاه گوارش (3



ای که بسیاری از متخصصین داخلی معتقدند اکثر کارکرد صحیح دستگاه گوارش تا حدود زیادی بیانگر صحت و سالمت انسان است به گونه

باشدهای انسان مربوط به اختالل در دستگاه گوارش میبیماری . 

 

 :اثرات مثبت ورزش بر دستگاه گوارش عبارتند از

شود. مخصوصاً در افرادی که دچار بی اشتهایی عصبی هستند ، این اثر بسیار تمرینات بدنی موجب تحریک اشتها و میل به غذا می (1

 .مشهود است

 

شودمانع ایجاد یبوست می ورزش با تحریک دستگاه گوارش (2 . 

 

 :تاثیر ورزش بر دستگاه حرکتی (4

اثرات مفید ورزش بر سالمت و کارکرد بسیار خوب دستگاه عضالنی اسکلتی بر کسی پوشیده نیست و اولین عضوی که با ورزش کردن ، 

کنیم ، عضالت اندامهای حرکتی استتغییرات مطلوبی را در آن احساس می . 

 

ید ورزش بر دستگاه حرکتی عبارتند ازمهمترین اثرات مف : 

یابدشوند و قدرت کارآیی جسمی افزایش میعضالت بدن با انجام ورزش مناسب تقویت می (1 . 

 

شود و مقاومت مفاصل را در مقابل صدمات افزایش ورزش صحیح از آرتروز جلوگیری کرده موجب سالمت و استحکام مفاصل می (2

دهدمی . 

 

شودو انعطاف پذیری بیشتر بدن میموجب کشش عضالت  (3 . 

 

کندها شده و از پوکی آن جلوگیری میورزش موجب استحکام استخوان (4 . 

 

ها از بروز کمر درد پیشگیری شودبا تقویت عضالت ستون مهره (5 . 

 

دهدهمچنین ورزش از شل شدن عضالت جلوگیری کرده و ذخیره انرژی عضالت را افزایش می (6 . 

 

ش بر غدد داخلیتأثیر ورز (5 : 



شود. های مناسب ورزشی ، ترشحات غدد داخلی تنظیم شده و در شرایط مختلف به مقدار الزم در بدن هورمون مورد نیاز ترشح میبا تمرین

خون به  در نتیجه ، ورزش تاثیرات مطلوبی بر جسم و روان انسان خواهد گذاشت. در بیماران دیابتی و افرادی که مستعد به دیابت هستند قند

یابدشکل قابل توجهی کاهش می . 

 

 :تاثیر ورزش بر دستگاه عصبی (6

 .تمرینات مرتب ورزش موجب بهبود کار سیستم عصبی و هماهنگی الزم بین اعصاب و عضالت خواهد شد

 

 :مهمترین اثرات مثبت ورزش بر دستگاه عصبی عبارتند از

کاهد و راهی مناسب برای مقابله با افسردگی استمیهای روحی ورزش از فشارهای روانی و ناراحتی (1 . 

 

شودعضالنی ، موجب چاالکی و افزایش کارآیی بدن می –با بهبود کار سیستم عصبی  (2 . 

 

خوابی استورزش مؤثرترین راه برای درمان بی (3 . 

 

 :اثرات ورزش بر طول عمر (7

دارند ، بیشتر از افراد غیر ورزشکار است. سن بیولوژیکی افراد ورزشکار )در به طور کلی طول عمر افرادی که تمرینات ورزشی مناسبی 

گونه افراد از نظر ظاهری نیز افرادی شاداب و جوانند. یک علت طول عمر های سبک( کمتر از افراد غیر ورزشکار است. بنابراین اینورزش

های عفونی استورزشکاران ، مقاومت بدنی آنان در مقابل بیماری . 

 

ی عضالنی بدنافزایش توده (8 : 

ی خود  شود که این امر به نوبهی عضالنی بدن می تمرینات مرتب و منظم ورزشی در زندگی افراد باعث کاهش بافت چربی و افزایش توده
ی در حال درصد انرژی کل مصرفی روزانه مربوط به انرژی مصرف 60 -75شود. در حدود ی بدن می باعث افزایش مصرف انرژی پایه 

طور کامل در حال استراحت یا درازکش است. از این مقدار استراحت است، یعنی حالتی که شخص هیچگونه فعالیت جسمی نداشته و به 

درصد آن مربوط به مصرف انرژی در عضالت در حال استراحت است 18انرژی مصرفی،  توان به سادگی دریافت که حتی اگر بنابراین می  .

صی در طول روز هیچگونه فعالیتی نداشته باشد و در حال استراحت مطلق باشد، در صورت ورزشکار بودن و داشتن توده شخص به علت خا

ی عضالنی کمتر در همان شرایط خواهد بود و  ی وی بیشتر از یک شخص غیر ورزشکار با تودهی عضالنی بیشتر، مصرف انرژی پایه 

قی در آینده خواهد شدبدیهی است که با احتمال کمتری دچار چا . 

 

 :افزایش کل انرژی مصرفی روزانه (9

عالوه بر نقش ورزش در افزایش مصرف انرژی در حال استراحت )از طریق افزایش بافت عضالنی و کاهش بافت چربی غیرفعال(، کل 

یابد. انرژی مصرف شده در می  انرژی مصرفی روزانه نیز با ورزش از طریق افزایش انرژی مصرف شده در فعالیت جسمانی نیز افزایش

کیلو کالری در روز، در یک شخص با فعالیت نشسته، تا بیش از 100تواند بسیار متغیر باشد و مشخص شده است که از فعالیت جسمانی می 

فت چربی و کاهش تواند نوسان داشته باشد که این امر خود به افزایش سوخت بای ماراتون می کیلو کالری در روز، در یک دونده  3000

کیلو کالری در روز است 3000تا  2500کند. )میزان متوسط دریافت انرژی از طریق غذا در یک رژیم معمولی  وزن کمک می .) 



 

 :تأثیر در زندگی خانوادگی و اجتماعی و در شغل افراد (10

ی باال و شادابی نیز  اسب و خوش فرم از روحیهمسلماً یک شخص ورزشکار با تنبلی و کسالت بیگانه است و عالوه بر داشتن هیکلی متن

کندبرخوردار است و این موفقیت، ارتباطات وی را در زندگی روزمره، چه در خانواده و چه در اجتماع یا محیط کار تضمین می  . 

 

و تندرست، از موقعیت و  بنابراین یک شخص سالم .مسلماً کارفرمایان در استخدام افراد، این معیارهای مهم را در نظر خواهند گرفت

 .پیشرفت شغلی بهتری نسبت به افراد چاق و کم تحرک برخوردار خواهد بود

 

های اجتماعیپیشگیری از ابتال به آلودگی  (11 : 

ولی یابد با ورزش به اکسیژن بیشتری نیاز دارد،  کند، چون در می طور ناخودآگاه از سیگار دوری مییک فرد سالم و ورزشکار قطعاً به 

کند. بنابراین خود به خود برای پیشرفت در امور ورزشی خویش تر می سیگار یا مواد مخدر به وضوح انرژی وی را کم کرده و او را ضعیف 

 .و برای انجام تمرینات، از این مواد دوری می جوید

 

های  ری یافت و احتمال ابتالی چنین افرادی به آلودگیتوان اثها کمتر می  از طرفی، در یک محیط ورزشی سالم، از این گونه افراد و آلودگی

های دیگر اجتماعی، که با خلق و خوی جوانمردی و  ی ورزشی از بسیاری ناهنجاری اجتماعی بسیار پایین بوده و به دلیل روحیه
کنند ورزشکاری همخوانی ندارد، پرهیز می . 

 

 :ورزش و درمان بیماریها

 :درمان افسردگی با ورزش (1

جسم و روح، دو بعد سازنده یک انسان و هستی دهنده به او، از گذشته به عنوان مبحثی فراگیر مورد بحث و بررسی فالسفه و بزرگان علم و 

انسان امروزی، به علت گسترش و رشد  .ادب و مربیان تعلیم و تربیت بوده و هنوز هم پایه و اساس تئوریهای انسانگرایانه قرن حاضر است

نولوژی و روابط میان فردی، کمتر فرصت تأمل و اندیشه ژرف در رفتار و کردار خود را یافته و بیشتر تحت تأثیر، نفوذ و تسلط چشمگیر تک

محرکهای بیرونی و محیطی قرار گرفته و دچار از خود بیگانگی و مشکالت روحی و روانی گشته است که به نوبه خود، چنین مشکالتی 

شد و تکامل بهنجار شده و او را به سمت و سوی نابهنجاری سوق می دهدمسبب دوری انسان از مسیر ر . 

 

افسردگی به عنوان یکی از معضالت و ناراحتی های روحی و روانی، در حال حاضر طیف وسیعی از مراجعان به کلینیک ها و درمانگاههای 
انسان در کشاکش بوده و آن را دچار رکود و بی نظمی ساخته مشاوره و روانشناسی را تشکیل می دهد. مالیخولیا از زمانهای دور، با زندگی 

است و نویسندگان و هنرمندان بسیاری از جمله ویلیام شکسپیر، ونسان ونگوگ، تئودور داستایوفسکی و دیگران در مورد آن اثراتی به جا 

 .گذاشته اند

 

فعالیت حرکتی بدن، رفتار خودآزارانه )منجر به خودکشی(، افسردگی به عنوان یک بیماری روانی، تأثیرات عمیقی در خلق و خو، میزان 

اختالالت شناختی، فیزیولوژی و بی نظمی های مربوط به زمان خواب را به دنبال داشته و در زمینه های فردی و اجتماعی شخص را به انزوا 

می شود کشانده و از اجتماع و فعالیتهای آن بازداشته وسیر قهقرایی را در روند رشد فرد باعث . 

 



در حیطه درمان افسردگی همچون دیگر بیماریهای روانی، تحقیقات و پژوهشهای بی شماری صورت گرفته و تکنیک های دارودرمانی، روان 

از جمله تکنیکهای خاص درمانی در این نوع بخصوص بیماری مدنظر قرار گرفته و هر … درمانی، شوک درمانی و درمانهای شناختی و

مان گامهای مؤثری در جهت شناخت، بررسی و درمان آن برداشته می شودروزه با گذشت ز . 

 

ورزش به عنوان یکی از بدیع ترین روشهای درمانی در افسردگی، بیش از پیش و با اتکا به تحقیقات و بررسی های محققان، توجه عموم را 

شونده از دیگر روشهای درمانی دارند، با تکیه بر این شیوه به خود جلب کرده و بیماران و مراجعین افسرده ای که ذهنیتی منفی و مأیوس 

 .درمانی، افق روشنی در بهبود خود از ناراحتی ها و تنشهای روحی را تجربه کرده اند

 

به درمان افسردگی پرداخته « روان درمانی با زمان نامحدود»و « روان درمانی با زمان محدود»، «دویدن»در پژوهشی با مقایسه سه عامل 

24شد. در این پژوهش، تعداد  بیماران شرکت کننده در گروه درمان  .مرد و زن به طور تصادفی به یکی از سه گروه مورد نظر گمارده شدند 

هفته و هر هفته سه بار می دویدند. از آنها خواسته شده بود که فقط روی  10مطابق برنامه ای از قبل تعیین شده، طی « دویدن»ورزشی 

و از بحث درباره افسردگی شان خودداری کننددویدن تمرکز  هفته به طور سرپایی در یک درمانگاه  12بیماران تحت روان درمانی به مدت  .

مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی در هر سه گروه نشان  (SCL-90) درمان شدند. در پایان همه گروهها با استفاده از فهرست عالئم

آزمودنی  60(، 1984افسردگی در مقایسه با قبل از درمان بود.در مطالعه دیگری به وسیله گریست و همکارانش )دهنده کاهش نمره های 

مبتال به افسردگی خفیف به طور تصادفی به یکی از سه وضعیت درمانی یعنی ورزش، گروه درمانی و آرامش آموزی گمارده شدند پس از  .
سیت بین فردی آزمودنی های سه گروه ارزیابی شد. تحلیل نتایج نشان دهنده بهبود هر سه هفته درمان سطح افسردگی، اضطراب و حسا 12

گروه در مقایسه با قبل از درمان بود، ولی هیچ تفاوت بین گروهی یافت نشد. در پیگیری سه ماهه آزمودنی ها، مشخص شد که درمان 

پایاتری داشته اند. گریست نتیجه گرفت آزمودنی های شرکت کننده در ورزشی و آرامش آموزی در مقایسه با گروه درمانی، اثرات درمانی 

دلیل درمان ورزشی و آرامش آموزی مهارتهای جدیدی را فرا گرفته اند که می توانند آنها را بعد از اتمام درمان نیز به کار گیرند و این امر 

 .ماندگاری اثرات درمانی در آنها است

 

العه دیگری، اثر استفاده از دویدن و تمرین با وزنه ( در مط1983دوین و همکارانش ) زن که مطابق معیارهای  41را در درمان  (3)

) RDC تشخیصی ( مبتال به افسردگی بزرگ بودند، بررسی کردند.آنها از نمره های پرسشنامه افسردگی 1978اسپیتز، اندیکت و رابینز، 

نوان شاخص تغییرهای درمانی استفاده کردند. زنان مبتال به افسردگی به به ع HRSD ونمره های مقیاس افسردگی هامیلتون BDI بک

هفته  8تقسیم شدند. درمان به مدت « گروه گواه )ایست انتظار(»و « تمرین با وزنه»گروه »، «ورزش دو»گروه  -طور تصادفی به سه گروه

30بار تمرین  4ادامه داشت و شامل  بیهای انجام شده پس از پایان درمان و در پیگیری یک ماهه پس دقیقه ای در هر هفته بود. نتایج ارزیا 

کاهش معنی داری یافته است. پیامد درمان با دو  -دویدن و تمرین با وزنه -از درمان نشان داد که نمره های افسردگی گروه های ورزشی

هم ورزشهای حرکتی و سرعتی )مثل دویدن( و هم گروهی که با ورزش درمان می شدند، تفاوتی نداشت. دوین و همکارانش نتیجه گرفتند که 

 تمرینهای قدرتی )مثل تمرین با وزنه( اثر ضد افسردگی دارند. آنان چیره دستی در انجام یک مهارت و یا افزایش احساس خودتوانمندی را به

وهشهای روانشناختی(عنوان مکانیسم احتمالی تغییرات حاصل از ورزش معرفی کردند. )نعمت هللا زاده ماهانی، کاظم، پژ . 

 

نفره از زنان دانشجو بررسی  43(اثر ورزش و آرامش آموزی را بر افسردگی نمونه ای 1984در پژوهشی دیگر، مک کنن و هولمز )

در ارزیابی اولیه 14نمره های باالتر از  -کردند. این دانشجویان براساس نمره هایشان در پرسشنامه افسردگی بک  انتخاب شدند. قبل از -

شروع درمان همه آنها به پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند و آمادگی جسمانی آنها ارزیابی شد. سپس به سه گروه )ورزش دو، گروه 

هفته به طول انجامید. این پژوهش نشان داد که نمره های افسردگی گروه  10آرامش آموزی و گروه گواه بدون درمان( تقسیم شدند. درمان 

در مقایسه با گروه آرامش آموزی و گروه گواه بدون درمان کاهش معنی دار یافته است درمان با ورزش دو . 

 

مرد مبتال به  49( اثر درمانی دویدن، شناخت درمانی و شناخت درمانی توأم با درمان ورزشی را در افسردگی 1984فرمونت و کریگهد )

روه گواه بدون درمان استفاده نکردند، چون اعتقاد داشتند پژوهشهای افسردگی خفیف تا متوسط بررسی کردند. آنها در پژوهش خود از گ

مختلفی نشان داده است که هم درمان با ورزش و هم شناخت درمانی در مقایسه با گروه گواه بدون درمان، اثر ضد افسردگی دارندتحقیقات و 
ف و متوسط به اندازه شناخت درمانی و شناخت درمانی نشان داد که دویدن در درمان افسردگی خفی 1984بررسی های فرمونت و کریگهد 

پدید آمد. این کاهش در  BDI توأم با ورزش مؤثر است. از هفته پنجم درمان، کاهش معنی داری در نمره های پرسشنامه افسردگی بک

ماهه نیز باقی مانده بود 2پیگیری  ؤثر بودندهر سه شیوه درمانی برای افسردگی خفیف و متوسط به یک اندازه م . همچنین این پژوهش  .

نشان داد که بین نمره های پرسشنامه افسردگی بک و شاخص تغییر در آمادگی جسمانی )بهبود ضربان قلب( همبستگی وجود ندارد . 

 



شود، البته با توجه به پژوهشهای انجام شده، این حقیقت که انجام تمرینات ورزشی در درمان افسردگی نقش مهم و مؤثری دارند، تأیید می 

باید در نظر گرفت که افسردگی در هر سطحی را نمی توان به وسیله تمرینات ورزشی درمان و یا حداقل تأثیرات زیادی در جهت بهبود آن 

ایجاد کرد. در کل باید گفت تنها افسردگی های خفیف و متوسط که تغییرات نه چندان جدی در شخصیت و خلق فرد ایجاد می کنند و نوع طرز 

فکر شخص در جهت گزینش این درمان به وسیله ورزش مؤثر بوده و موفقیت های بیشتر در زمینه چنین درمانی، نیازمند به تحقیقات بعدی ت

 .است

توجیه فیزیولوژیک و جسمانی اثرات ضد افسردگی ورزش در این راستا باید گفت انجام مرتب و منظم تمرینات ورزشی با شدت و ریتم 

شمار و پی در پی با تنظیم مدت زمان، میزان و اندازه تمرینات، شدت تمرینات، تعداد دفعات و غیره( باعث باال رفتن  مناسب )جلسات بی

عروقی شده و  -سطح آمادگی جسمانی و در نتیجه توانا شدن قلب و عروق در شخص می شود که خود باعث کاهش پاسخ به استرسهای قلبی

سبت به استرس نیز کاهش می دهد. به عبارتی همان طور که می دانیم تصویر بدنی شامل اندازه قد، پاسخ های هیجانی و روانی شخص را ن
من »است و لذا با ایجاد و توانایی فیزیکی و بدنی به وسیله تمرینات ورزشی این خودپنداری مثبت که … وزن، درشتی اندام، قدرت بدنی و 

قوت گرفته و از لحاظ روانی نیز فرد را در موقعیت خوبی برای مواجهه و مقابله با « ه امقوی هستم و در مقابل سختیها و مشکالت مقاوم شد

استرس قرار می دهد که خود، واکنشهای فیزیولوژیک مثبتی را در پی خواهد داشت، به عبارتی همان تصاویر بدنی فوق که خودسازنده 

سترس و هیجانات کاذب و آسیب زا حمایت می کنند و این مسأله، یکی از خودپنداره شخص هستند، در صورت مثبت بودن، فرد را در مقابل ا

 .مهمترین روشهای پیشگیری در افراد و بیماران روحی و روانی است که در مبحث بهداشت روانی به طور کامل به آن پرداخته شده است

 

، اثرات انتقال دهنده های عصبی در نظر گرفته می شیمیایی ضد افسردگی ورزش در توجیه دیگری که در این مبحث مطرح است-اثرات زیست

شود. همان طور که قبالً گفته شد تأثیرات مثبت ورزش و تمرینات مرتب و منظم ورزشی با شیوه علمی )توجه به اصول علم بدنسازی، علم 

خون )چربی های اضافی، کنترل باعث افزایش توان قلب و برون ده قلبی، کاهش ناخالصی های موجود در …( تغذیه، آموزشهای الزم و 

و همچنین باعث ایجاد نظم در سیستمهای مختلف گردش خون، تنفس، گوارش، اعصاب و دیگر …( میزان قند خون و سموم و دفع آنها و 

ری بر خلق و قسمتها شده و کارکردهای آنان را تسهیل و ترمیم می کند. در ضمن ایجاد نظم در ترشح غدد درون ریز بدن که اثرات انکارناپذی

خو و ایجاد تنش و ناراحتی های فیزیولوژیکی دارند، همه از مزایای تمرینات منظم ورزشی است. در یکی از مباحث مهم در زمینه ایجاد 

در بروز …( بیماریهای روانی، بحث پیرامون انتقال دهنده های عصبی و عدم کارکرد صحیح آن )کاهش یا افزایش دوپامینو سروتونین و

یهای روانی انکارناپذیر است و یکی دیگر از تأثیرات مثبت ورزش تنظیم در میزان انتقال دهنده های عصبی در سلول عصبی و در بیمار

 .نتیجه تعادل و توازن در کارکرد عصبی شخص و کاهش حالت نابهنجاری های روانی است

ر توجهمان بر خواص روانی ناشی از اثرات ایجاد خودتوانی توجیه شناختی اثرات ضد افسردگی ورزش در زمینه توجیه شناسی مبحث، بیشت

در فرد است که خود زمینه ای مثبت جهت ایجاد تغییرات اساسی در رفتار و طرز تفکر شخص بوجود می آورد. به عبارتی باید گفت ما همان 

ن نشان دهنده تأثیرات متقابل دو مقوله احساس و گونه احساس می کنیم که فکر می کنیم و یا به گونه ای فکر می کنیم که احساس داریم و ای

ادراک در حافظه شخص است. بنابراین افسردگی چون واکنشی احساس و عاطفی است هرگونه ایجاد طرز تفکر مثبت در ذهنیت فرد افسرده 

ای یک احساس منفی و در می تواند منجر به احساس مثبت در او شده و به عکس هر نوع تفکر غلط و غیرمنطقی می تواند زمینه ای بر
نتیجه افسردگی باشد.به عنوان مثال یکی از احساسات منفی و شایع یک افسرده، احساس پوچی و بی ارزشی است، احساس این که من حق 

چون زنده بودن را با توجه به این که بی ارزش و حقیر هستم ندارم )این احساس در مراحل شدیدتر می تواند منجر به خودکشی شود( و هم

انگلی وابسته به دیگران هستم و هیچ کار مثبتی از من سر نمی زند و این احساسات از لحاظ منطقی و استدالل شخص به صورت منفی 

منجر می شود که جملگی باعث شدت و افزایش « من الیق زندگی نیستم»یا « من انسان بدی هستم»ارزیابی شده و به این نگرش که 

حساس افسردگی به خلق افسردگی می شودافسردگی و تبدیل آن از ا . 

 

می توان مثبت بود و مثبت زندگی »و « می توان تغییر کرد»حال در ورزش با ایجاد خودتوانی و بازگرداندن اعتماد به نفس در این مورد که 

اس می کند می تواند ، زمینه ایجاد احساسات مثبت در جهت زدودن روحیات افسردگی مهیا می گردد. به وسیله ورزش شخص احس«کرد

کنترل زندگی اش را حتی در سخت ترین شرایط در دست داشته باشد، احساس می کند اراده اش آن قدر مصمم است تا نگذارد نامالیمات 

 .زندگی وی را دستخوش پریشانی سازد

 

زبه طور کلی عواملی که به وسیله درمانگران در زمینه کاهش افسردگی بیماران مؤثرند عبارتند ا : 

 .مراجعین )افسردگان( را در جهتی هدایت کنند که اینان احساس کنند قادر به کنترل رفتار خود هستند (1

 

 .بر آموزش مهارتهایی تمرکز کنند که برای بیماران حائز اهمیت هستند (2

 

 .بر استفاده مستقل از مهارتها و تعیین اهداف شخصی تأکید کنند (3



 

ط خود آنان در مهارتهایی که آموخته اند، مرتبط سازندبهبود بیماران را به تسل (4 . 

 

توجیه رفتاری خواص ضد افسردگی ورزش در زمینه رفتاری، مشوقها و تقویت کننده های مثبت و منفی و اثرات آن در افسردگی مدنظر قرار 

رفتاری در آن موجود شود و عدم تقویت یک می گیرد. تقویت کردن رفتار مثبت در یک موجود می تواند موجب تکرار و ثابت شدن آن شیوه 

 .رفتار منفی و ناپسند می تواند باعث فراموشی و ناپدید شدن آن رفتار شود

 

 :درمان سرطان با ورزش (2

تریلیون سلول دارد و در حاالت طبیعی این سلولها بطور منظم خود را بازسازی می نمایند. سلولها طوری رشد می  100بدن انسان حدود 

و  نمایند که بافتهای پیر و فرتوت قادر به جایگزین شدن و جراحات قابل ترمیم ند. لیکن، در بعضی موارد عده ای از سلولها بطور غیر طبیعی

. اشدغیر قابل کنترل رشد می نمایند. بعضی از سلولها رشد کـــرده و توده ای از بافت بنام تومور را بوجود می آورند ، که می تواند بدخیم ب

یک تومور بدخیم، سرطان در نظر گرفته می شود. سلولهای سرطانی از نوعی به نوع دیگر فرق می کند. بعضی از انواع سریع رشد می 

در هر بافت یا اندام بدن، بیش از صد نوع سرطان  .نمایند در حالی که در انواع دیگر ممکن است سالها طول بکشد تا چنین رشدی ایجاد شود

د آیدممکن است بوجو  .احتماالً سرطانی با رشد غیر طبیعی یک سلول که بعدها به میلیونها سلول سرطانی تقسیم می شود آغاز می گردد .

 

قبل از آنکه سرطانی قابل تشخیص گردد نزدیک به یک میلیون سلول که معادل توموری یک سانتیمتری است ایجاد گردیده. سلولها از راه 

لهای بدن از یک قسمت بدن به بخش دیگر( از تومور بدخیم جدا گشته، به سایر مناطق بدن مهاجرت می متاستاز )حرکت باکتری یا سلو

نمایند و قادر به ایجاد یک سرطان جدید در آنجا می باشند. گرچه اکثر سلولهای سرطانی توسط سیستم ایمنی از بین می روند تنها یک سلول 

ش یک سرطان جدید کافی استسرطانی برای جایگزینی در محلی دیگر و پیدای در مقابل، تومورهای خوش خیم به سایر بافتهای هجوم نمی  .

 .آورند، آنـــها می توانند با فعالیتهای طبیعی بدن تداخل نمایند اما بندرت سبب مرگ می شوند

 

تنباکو، مصرف بیش از حد الکل، زیاد در درصد کل سرطانهای انسان با شیوه زندگی یا عوامل محیطی ارتباط دارند )شامل غذا، مصرف  80

معرض آفتاب قرار گرفتن، قرار گرفتن در معرض خطرات شغلی( . اکثر این سرطانها در صورت عادتهای مثبت در شیوه زندگی قابل 

د مطالعه قرار پیشگیری می بودند. در نواحی بیرمنگام و میدلند غربی انگلستان نسبت به سرطانهای وابسته به عوامل محیطی بدقت مور

درصد در زنان از محل کار منشاء گرفته بودند. این حقیقت که در حال  2درصد سرطانها در مردان و  6گرفت. گزارش نشان داد که فقط 

حاضر سرطان بعنوان قابل درمانترین بیماری در میان کل بیماریهای مزمن در نظر گرفته می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. بیش از 

1987یمی از کلیه سرطانها قابل درمانند. در سال ن تقریباً سه  .بیش از پنج میلیون امریکایی که سابقه ای از سرطان داشتند زنده بودند 

میلیون نفرآنها درمان شده تلقی می شدند. امروزه بزرگترین عامل مبارزه با سرطان آموزش بهداشت )مسایل بهداشتی( و سالمتی و همچنین 

 .باید اطالعات مربوط به عوامل خطرزا در ایجاد سرطان و راهنمایی های الزم جهت تشخیص سریع آن به مردم ارائه گردد .ورزش است

یکی از مهمترین نقشهای سیستم دفاعی بدن انسان تعیین عوامل مهاجم و جلوگیری از آن است. از دیگر نقشهای مهم آن کشف و از بین 

است و اخیراً محققین به این نتیجه رسیده اند که اثرات ایمونولوژی )دفاعی( ورزش در بیماریهای بردن سلولهای سرطانی )تومورها( 

زنانی  .سرطانی تأثیر می گذارد. با مطالعات اخیر ثابت شده که تعداد افرادی که ورزش می کنند بویژه بانوان کمتر به سرطان مبتال می گردند

در مقایسه با زنانی که هیچ تحرکی ندارند در برابر پیشرفت انواع سرطان غیر جلدی با خطر که از دوران جوانی به ورزش پرداخته اند 

کمتری مواجه هستند در مطالعات انجام شده فعالیت جسمانی هر فرد با شغل وی ارزیابی گردید و چنین تشخیص داده شد: مردانی که دارای 

برابر بیشتر در برابر خطر سرطان  6/1شاغلی با فعالیت بدنی هستند به میزان مشاغل بدون تحرک می باشند، نسبت به مردانی که دارای م

 .روده بزرگ قرار دارند

 

به عالوه خطر ابتال به سرطان با کاهش میزان فعالیت، به صورت تدریجی افزایش می یابد. دومین مورد مطالعه و تحقیق در این باب ، خطر 

سال مطالعه و پیگیری چنین برآورد کرده است 19دان سوئدی ، در طی میلیون نفر از مر 1/1سرطان روده را بین  : 

برابر افزایش می دهد. و مکانیسم آن را کاهش مدت زمان انتقال روده ای در جلوگیری از  3/1عدم فعالیت و کم تحرکی خطر سرطان روده را 

 .سرطان روده در هنگام ورزش گزارش کرده اند



 

ورزش در دوران دانشگاه چنین ارزیابی کرده انددر تحقیق دیگری در مورد نقش  زنانی که در طول سالیان تحصیل در دانشکده بی تحرک  :

برابر بیشتر با خطر سرطان سینه  8/1برابر بیشتر با خطر سرطان دستگاه تولید مثل و  5/2بوده اند در مقایسه با دانشجویان ورزشکار، 

هورمونی می باشد که به کاهش تحریکات استروژنی ناشی از ورزش بستگی دارد مواجه هستند. و مکانیسم دفاعی آن احتماالً  . 

 

و باالخره محققین آمادگی جسمانی و شنا را به دلیل کشش و تقویت عضالت کمربند شانه ای به منظورجلوگیری از سرطان سینه توصیه می 

 .نمایند

 

 :درمان آرتریت )التهاب مفاصل( با ورزش (3

آرتریت )التهاب مفاصل( باشید، موقع راه رفتن ، مفاصل استخوانهایتان آسیب می بینند. وقتی که از خواب بیدار می شوید، اگر شما دچار 

عضالت و تاندون های آنها خیلی سفت می شوند، طوریکه به سختی می توانید از رختخواب بیرون بیایید و به زحمت بلند می شوید. اما 

ن کمتر می شود و می توانید سریعتر راه برویدمقداری که حرکت کنید، دردتا . 

 

 آیا بعد از راه رفتن و کمتر شدن درد ماهیچه ها و مفاصل، بدنتان عکس العملی نشان می دهد؟

 

یک پزشک آمریکایی درمجله روماتولوژی، مقاله ای منتشرکرد مبنی براین که استراحت کردن، وضعیت آرتریت را بدترمی کند ولی انجام 

ای استقامتی ، باعث کاهش درد آرتریت می شود. بیشتر افرادی که دچار آرتریت هستند، فکر می کنند باید عضالت و مفاصل ورزش ه

 .استخوان ها استراحت کنند و حرکتی نداشته باشند ، ولی استراحت بدترین چیزی است که یک فرد آرتریتی می تواند انجام دهد

 

وف های موجود در مفاصل ، تخریب می شوند و موجب درد مفاصل گردندداشتن آرتریت به این معناست که غضر . 

 

استراحت ، عضالت را ضعیف کرده و باعث می شود موقع راه رفتن، مفاصل بیشتر از هر زمانی، تکان بخورند. می توان گفت ماشینتان هم 

ند، فنرهای ماشین ، تکان ناشی ازهربرآمدگی را جذب وقتی که ماشین روی یک جاده پر دست انداز حرکت می ک . به همین روش کار می کند

 کرده و آن را از بین می برند. وقتی شما راه می روید یا می دوید، غضروف مفاصل هم مانند فنر ماشین، تکان ها را از بین برده و جذب می

 .کنند

 

ن با تضعیف ماهیچه ها، دیگر قادر به کنترل استراحت بی مورد، غضروف را ضعیف کرده و احتمال شکستن آن را زیاد می کند. همچنی

 .مفاصل نبوده و با هر حرکت بدن ، مفاصل تکان خورده و تخریب غضروف ها بیشتر خواهد شد

 

وقتی می دوید یا سریع راه می روید ، پاهایتان به شدت به زمین  .افراد دچار آرتریت ، باید ورزش کنند اما نباید بروند یا تند پیاده روی کنند

خورده و به طور ناگهانی از حرکت باز می مانند و این تکان شدید از ساق پا به سمت مفاصل زانو و ران رفته و می تواند غضروف را 

ها ، به بشکند. بنابراین افراد آرتریتی نباید بدوند ، سریع راه بروند یا بپرند یا تنیس و بسکتبال بازی کنند، زیرا ضربات ناشی از این حرکت 

ل آسیب رسانده و آنها را می شکند. در عوض ، این افراد می توانند دوچرخه سواری کنند )به طریقه دوچرخه متحرک روی یک یک مفاص

محور صاف متحرک( زیرا با دوچرخه سواری روی محورمتحرک وهموار، پاها به طورناگهانی نمی ایستند و درنتیجه ، غضروف مفاصل 

 .تکان نخورده ونمی شکنند



 

متبال به آرتروز باید وزنه هم بلند کنند چون این کار عضالت را تقویت و مفاصل را تثبیت می کند و غضروف را تقویت می کند ومانع  افراد

در شرایط ایده آل ، مبتالیان به ورم مفاصل باید به دستگاههای وزنه دسترسی داشته باشند و آموزش داده شوند تا  . شکستگی آن می شود

دو یا سه بار در هفته وزنه ها را در دسته های ده تایی باال ببرند . این عده همچنین باید چندین بار در هفته دوچرخه بزنندبه شکل صحیح  . 

 

انجام منظم و مداوم دوچرخه سواری ، در مکان هموار ، بلند کردن وزنه های ماشینی تحت نظارت مربی تخریب مفاصل و درد ناشی از 

را کاهش می دهد. شنا پارو زدن یا هر ورزش دیگری که حرکت روان و هموار داشته باشد، می تواند جایگزین  آرتریت )التهاب مفاصل(

 .دوچرخه سواری شود

 

 :درمان قند خون باال با ورزش (4

، بلکه خطر ورزش در درمان دیابت بسیار موثر است، زیرا نه تنها باعث پایین آوردن قند خون و کاهش مقاومت بدن به انسولین می شود

)دیابت غیر وابسته به انسولین( را کاهش می دهد.هنگامی که یک فرد غیر دیابتی 2بیماری های قلبی عروقی و نیاز به دارو در دیابت نوع 

ورزش می کند، سطح انسولین خون، تحت تأثیر افزایش هورمون های ضدانسولین )خصوصاً گلوکاگون( کاهش می یابد. به این ترتیب، 

مصرف گلوکز توسط ماهیچه، با افزایش تولید گلوکز توسط کبد مطابقت می یابد. برای جلوگیری از افت قند خون در افراد دیابتی، باید افزایش 

 غذای بیشتری قبل از ورزش، در حین یا بعد از آن مصرف کرد و یا دوز انسولین را با افزایش فعالیت ورزشی کاهش داد. در افراد دیابتی که

ا داروهای کاهنده قند خون مصرف می کنند، هیپوگلیسمی)کاهش قند خون( مشکلی است که با ورزش پیش می آید. این انسولین ی

بیشتر بعد از ورزش اتفاق می افتد، زیرا بعد از ورزش، کبد و ماهیچه نیاز به استفاده از گلوکز  (HYPOGLYCEMIA) هیپوگلیسمی

ساعت طول می کشد. برای جلوگیری از این افت قند خون یا باید غذای بیشتری قبل  24-30 برای بازسازی گلیکوژن دارد که این بازسازی

 .از ورزش یا در حین یا بعد از آن مصرف کرد و یا دوز انسولین را با افزایش فعالیت ورزشی کاهش داد

 

ع شود، هیپوگلیسمی و کتوز در اثر کمبود میلی گرم در دسی لیتر است، ورزش شرو 250-300از طرفی اگر در حالی که قند خون بیشتر از 

 .انسولین رخ می دهد، در این حالت ورزش باید متوقف شود

 

 :تأثیرات پیاده روی بر انسان

 :جلو گیری از بیماریهای قلبی (1

کند باعث می شود پیاده روی تند برای قلب مفید است قلب هم یک ماهیچه است و هر عملی که به جریان یافتن سریع خون در ماهیچه کمک 

 .آن ماهیچه شکل اصلی خود را حفظ کند اما پیاده روی منظم اثرات دیگری را نیز در بر خواهد داشت

 

کلسترول ) HDL پیاده روی میتواند میزان کلسترول . فشار خون را پائین می آورد و معموال باعث کاهش فشار در سرخرگها خواهد شد

درصد  50کاهش غلظت خون شود و از لخته شدن خون جلو گیری کند و نهایتاً اینکه پیاده روی به میزان  مفید( را در خون باال ببرد و باعث

 .از سکته های قلبی می کاهد

 

 :جلو گیری از سکته مغزی (2

بویژه سکته های  تا همین اواخر پیاده روی بر روی سکته ها مشخص نبود اما بنا بر مطالعات انجام شده افراد فعال کمتر دچار سکته میشوند

ناشی از لخته شدن خون در مسیر جریان خون ارسالی به مغز . یک سال و نیم قبل یکی از بزرگترین پژوهشهای بعمل آمده منافع پیاده روی 

70000محققان مدرسه بهداشت عمومی هاروارد پس از تجزیه و تحلیل عادات بهداشتی  . را در این مورد خاص به اثبات رسانید  پرستار 



 40ساعت و یا بیشتر پــیاده روی داشته اند به میزان  20سال ، بدین نتیجه رسیدند که آن دسته از افرادی که در هفته به مدت  15در طی 

 .انددرصد خطر لخته شدن خون در مغز و در نتیجه سکته مغزی را کاهش داده

 

 :کم کردن وزن (3

چربیهای بدن است . گرچه برخی معتقدند کهپیاده روی یکی از بهترین راههای از بین بردن  برای کاهش وزن باید حداقل یک ساعت در روز 

 .روزانه خود قرار دهیدقادر خواهید شد از وزن بدن خود بکاهیدپیاده روی شود و چنانچه بتوانید پیاده روی را در برنامه

 

 :جلو گیری از پیشرفت دیابت (4

دقیقه ای در روز ، میتواند از پیشرفت  30این مورد انجام گرفت حاکی از آن است که پیــاده روی تند نتایج دو پژوهشی که در سال قبل در 

کند و یاآنرا به دیابت نوع دوم در افراد دارای اضافه وزن بویژه آن گروه که هم اکنون بدن آنها در سوختن گلوکز مشکل دارد ، جلو گیری

قیقات که توسط موسسه ملی بیماریهای دیابت ، هاضمه و کلیه انجام گرفت ، نشان داد اثـرات یک تعویق اندازد .در واقع نتایج یکی از تح

 .برنامه منظم ورزشی در پیشگیری از دیابت دو برابر بیشتر از تجویز داروی متفورمین بوده است

 

تایج بهتری گرفته اند . امـا دومین بررسیی که در درصدازوزن خود را نیز کاهش دهند ، ن 5در هردو تحقیق ، افرادی که توانسته اند همزمان 

فنالند انجام شـد نشان داد که حتی در افرادی که کاهـش وزن نداشته اند ، پیاده روی اثرات مفیدی بر سالمتی آنها داشته است . 
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