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 افراد یاجتماع و یعلم یزندگ بر ورزش ریتأث 

 یمسعود ثمیم ،یمسعود محسن ،1یمسعود حسن



تغ  اراودیمدرایناثرسعیاد اس نگرشجوانرادرخصوصاینکهورزشمانعپ شرف ا تی

بایادن هتچناباادیمده مودرصورتیههیکیازاواملمحرکپ شرف ا تیواجتتاایورزش

فراوانبرم االهورزشد تاهع(هت انوهتپایهباتوص هراجبابادتوا م،اطهار)گف هها ته

بهرهادا باهنوباهخاودجاییدیگربن انگذارانقالبوازطرفدیگررهبرمعظمانقالدراانددااته

رهباردرماوردورزشههتچناانهاهاگارورزشاناات بااندهرد اهت  ورزشرادرجامعهگوازد

خواهداادواگاربنواه ادج امراباهقادرت،باهریپذب آسوقدرتیبنکن د،ج ماتاناتوان،

واستعدادهایگوناگونبرسان د،بایدورزشهن داودرجاییدیگرهاقدرتزیبایی،بهتوانایی،بهبروز

اجتتاایاهت  بده دوخالصهباتالشوخودساازیفکاریویها  فعالورزشوبه:ندیفرمایم

اسالمیآماد هن دأجامعهزندگیدریها  م ؤولروحیوج تیخودرابرای

ورزشاتحص لهن د؛یعنین رویخرد،فکر،مغز،ا امدر:تحص ل،تهذیب،میگویمهاجوانمنبه

نت جهگرف ههورزشتاث ریم تق مدرتب  نوتوانیمتوجهبهاینب ایناتوبااتاتقوی اودا

 ایرانیپ شرف دارد-تدوینالگویاسالمی

گونااگونیدهاواساتعداهااقادرت،باهباروزیی،بهتوانااییبایدج مرابهقدرت،بهز اگربنواه*

 .د نهدورزشید،با برسان

بیل،تهذ ،خواهمگف :تحصد خواهیمهاتاازجوانچههوتا ازمنبپرسندهٔجت هیکاگردر*

 .وورزش

 .بروندیوهنوردهدیباهاط بهنند؛هدورزشیباهاط به*

یهااز  اانگنان انو بٔاراد هتاناز ونشیترمهمداردایازاتبرج تهومتتاز امتیوهنورده*

 .خوداواس یدرون
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رااو االبتاه،الحتدل ااهورزشجانباازانهدمتاذهورزشجانبازانراهم،بهطورمؤخواهمیممن*

وهاامادال اکد،درالتپ اهااتاگفتهاطاورن هتاخوبباود ا*هادان مخوببوداالحتدل اهدر

نیداا  آنهما نکاربههانیایردند؛امابنصوص،روه بهیبهتریهاچهر شترو افتناراتب

،هااآنیوضاعج اتانیعنیراانجا دادند،یقهرمانیکهانیاجبههدارندأسابقههجانبازان،هاس 

هاانیان،یهترا اس ابنابراهانیاپروند ،بایکردندوهههاس یارهاس ا*یقهرمانٔدهند نشان

 .امتحانبدهندااءال اهان،یورزایهادان مدرتوانندیمامتحاندادند؛بازهمجاآن

باابه وخاوباسا ؛ی  ن،خ ورزشسنگیک[یهوهنوردا]دانمیمهتهالز یمنورزشرابرا*

 .نالز اس یبنابرا

 

طورزش اماامحانناد؛کدورزشبیشورند؛باه  اس ازنانهمنصفجتعیارالزمهورزشزنان،*

 .ندکدان پی،مط قاًم اسیهباحدوداسالمهباادییگونهبهی تیزنان،با

زنومردوبچهویبرایعنی،یاتومتواندیمههاس یارهو هدرییتا وراهپییتا وهپهورزش*

 .اس ترخرجهمگرهمیدیهاورزشٔهتهبزرگبااد؛از
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اجوانرابهخودشمطتائنوخااطرجتاعهندیمجادیدران انانانوااتتادنفس ورزش،اطت*

 .آوردیمرون ودبهراازآنحال ختودورهاآنههناس یورزشایع  طب اخاصهندیم



اورزشیاکماندیمورزشبرایسالم وحفظنشاطاس ،سرمایهایاس ههاواخراتربرایاتا

ورزاکار،یعنای ا جامعهبانشاط،پرتالش،زند وهارآمدخواهدبودمجاهدتاس اجامعهورزاکار،

قادیتیایرانایودرحاوادثاساالمیمااآااکاریهاداستانآندریهانشانههتانروحپه وانیهه

 خواهدبودا

گونااگونبرساان د،بایادیاستعدادهاوهاقدرتاگربنواه دج مرابهقدرت،زیبا ی،توانا یوبروز

ورزشهن داهره یبههرورزایههدوس داردوباوضعوطب ع وامکانااتاومتناساباسا 

باالوپه وانی،یکامرروحیاس ،امریاس ههبهمربوطبهیهامرح هبپردازد،ورزشبنصوصدر

همهادول ،حتیازتوانا یدیگویموسنندهدیمخبرهام  اراد واز اس اورزشازموجودی

وحرفم زند،امروزورزشدردن اایناس انظا اسالمی،نظامیاس ههاساسآنبردهدیمخبر

ج تس،روحی،مادیومعنویان اناس ایهاخواستهن تأم


یاساالمیارانجانباازومع اولجتهاورکرازورزاکدرتشیحترتاما خامنهاکدس خطمبار

گوانگجوییا آس کپاراالتپیزاراندرم ابقاتوریا







 ره( در مورد ورزش) ینیخمامام  بیانات
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 نعمت ورزش کردن

.«الحبالصالح نول  منهم»منخود ورزاکارن  تماماورزاکارهارادوس دار 

ام ادم ا ؤهیمااینهشوره ت دؤر  ذخراهههاجوانازخدایتبارکوتعالیخواهانمههاتا

ابعادان انیورزشهن دایکبعدشاینبعدیاس ٔهتهاسال ه ت دهرچهب شترموفقهندههدر

ههاتامتنصصدرآنه ت دوام داس ههبعدهایدیگریهمههان انداردوان ان  دارددر

 .اتارادهند

باباینکهتوجاهباهااهواتولاذاتورزاکارهاهت شهاینطوربودندههیکروحسالتیدااتند،از

 .ندااتند،توجهبهیکفعال  ج تیدااتندههاقلسالمدربدنسالماس 

هاهدراا شواشارتییهااآنهاهد ن بیموطبقاتجامعههاجامعهاتااگردق هن ددرحال

راهااآنپژمرد وه ال سرتاپاایهاروحاف رد ،هابدن،حق قتاًا شواشرتن   ؛گذرانندیم

ههاهلییهاآن،ب   ودوساا درناراحتیاوه تنداهنندیمگرفتهاس ااگردوساا اشرت

درتتاا مادت،هااآنوورزشروحای؛هننادیماخداه تند،توجهبهخادادارناد،ورزشج اتی

یکنعتتیاس ازخادایتباارکون   ،واینهاآنااناصیه تندههپژمردگیواف ردگیدر

 .تعالی،ههخداوندنص بهتهبکند،انااءاهلل

 ورزشکاران نمونه و صدور انقالب

اتانتونهباا ددرهشورهایدیگر،ههاتاهاازجتهوریاسالمیه ت داماامروزاحت ااجباهایان

مت کا خودمااناساال راباهداریمههاسال رادرهرجاتقوی هن مودرهرجاپ ااد هنا مواز

جاهایدیگربهآنمعناییههدرمت ک االنحاصلاد اس صادرهن مویکیازوجاهصادورش

زیاادیباهتتاااایااتاویها  جتع،دیرویمه ت دههدرسایرهشورهاهههاجوانهت ناتا

زیادراداوتهن داتالًبهاساال ادریها  جتعابایدطوریبکن دههاینندیآیماتایهاقدرت

ااتالتان،دررفتارتان،درهردارتانطوریباا دههنتونهباادبرایجتهاوریاساالمی،وجتهاوری

.ااءاهللبرودهتاناسالمیبااتابهجاهایدیگر
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 انسانی هستند یها ارزشدوستدار حق و  ها ملت

هتهموفقومؤیدباا دوادامهبده دبههارتانوهتانطاوریهاهدرورزااکاریداریادقاد بار

اتابازوانقدرتتندایانجامعاه…،برایم تتانهمقد برداریدواینهمبرایم  اس ،دیداریم

…ه ت د

ه اتندهاههاا دولاان اانیاسا اایانیهاارزشباچ زهاییه تندهههام  ،اندحقباهام  

باادیارویماان انیه چاطالایندارندااتاهموقتیهاهآنجاهاایهاارزشازاینهاآنب  اریاز

بدنییهاارزشدیداریماهتانطوریههارضهندیآیمبهتتااایاتاهام  تتاسداریدوهام  

هااآنوارزشایارانراباهدیااویمابدنیخودتانراوبرایایرانارزشقا لیهاقدرتخودتانرا،

همتوسطهانیااق دتی،یهاارزشااتالی،یهاارزشاخالقی،یهاارزش،د دهیمحکای ونتایش

 .خوداتاانااءاهللدرآنجاهامنتشربشوداودراینجاهمههه ت دبهخدم اینجامعهباا د

هاههاجوانااسال امروزاحت اجداردبهاینکهایناهجوانداردوخدم هاجوانمااحت اجبهٔجامعه

هتههواشهنندتااینهانیادراینجاه تندوزورمندوقدرتتنده تندوقدرتروحیهمدارند،

هشورازارمف دیننجاتپ داهنداخداوندهتهاتاراموفقومؤیدومنصورهندوبرایماانگاه

 .دارد

 اهللوبرهاتهوال ال ا  کمورحتة



               چکیده

ورزشوحرهاتمنظمبدنیاالو برسالم ج مبرسالم روحیوروانیواجتتااایفاردفوایاد

دردرمااانورزشاگااذاردیماازیااادیداردودرسااازگاریفاارددرجامعااهوانصاا  فااردتءث اار

برایجوانانتک اهگااهیامانباهورزشاگذاردیمنظ راف ردگیون زبرحافظهت ث ریهایتار ب

تادرپنا آنبهنهای رادوهتالمط وبان انیدس یابندادیآیمح اب

مقدمه

جوامعجایگاا ویاژ ایپ اداهارد اسا أهتهدرمؤثردردن ایمعاصر،ورزشبهانوانپدید ای

ان اانفاراهامٔمطالعاهجدیدیراباراییهانه زمبدنیوورزشباا و منت فیها  فعالارتباط

هرد وگ تردگیمطالبوم ا لمرتبطباورزشوترب  بدنیبهحادیاسا هاهن اازباها او 

تنصصیومطالعاتویژ راایجادهرد اس دراینمقالهمطابقباموضوایههانتناابااد اسا 

هاربردیداردؤجنبهمیمطالبارا هاد بنشروانیواجتتاایورزشموربررسیقرارگرفتهوتتا

مورداستفاد قراردهندتوانندیمتتامیافراددرگرو هایسنیمنت ف
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تعریف ورزش و تندرستی

ابارتاس ازیکفعال  نهادینهاد ههم ت ز هاربردن رویج تانیادیدبااساتفاد  ورزش»

هنندگانیاس ههتوساطاوامالدرونایوب رونایج تانیپ چ د بهوس  هاره یهامهارتاز

)هوااافر،«هنادیماورزایسازمانیافتاهارتبااطپ ادایها  فعالااینتعریفبااوندیمتحریک

،باادیمدرجوامعاسالمیباتوجهبهاینههه  هس استگذاریهادرخدم مکتب(61،ص1311

بارمبناایم اا ل وضتناینههپایریازیایانا امترب  بدنین زجداازایناصله ینبود 

باود وماؤثرهااان اانج تانیوف زیکیاس ولیدرنهای وس   های  هاهدرهتاالوتعاالی

بارداردا)ازیازآباادی هههتاانسا رالایاهللاسا هاان انگامیدرجه اهدافغاییتواندیم

،قاواید اهنیمارزشقوتج تانیخودتاانراتقویا هتانطوریههباو(»1ص،1313فراهانی،

ج تتانقاویباااد،هوااشد هنیمروحان تانراهمته هوتقوی هن داهتانطوریهههواش

(ازنظرسازمانبهداا جهانی،266ص،1315)اما خت نی)ر (،«هن دههروحتانهمقویبااد

ب کهمنظورازآنساالمتیهامالج اتی،ذهنای،تندرستیصرفاًندااتنب تاریوضعفن   ؛»

ازب تااری و دوهدفاتد تندرستی،بهتأخ رانداختنمرگ درحق ق  اجتتاایوروحیاس ا

(21ص،1315گا  نی،)«اس 

چکیده ای از تاریخچه پیوند تن و روان

اازااواهدانددااتهنتردیدف   وفاندرب ترتاریخهتوار دربار دوگانگییایکپارچگیتنوروا

یهاافرهناگدراداااتندیماههدرروزگارانههنتنوروانرایکپارچاهدیآیمموجودچن نبر

اباستانااناسااناودیمنن ت ناق د براینبودههب تاریازرسوخارواحخب آهدربدنناای

تدباابزارهایسنگیسوراخاد بودناداههبهااندهرد سوراخاد ازاصرسنگیپ دایهاجتجته

باسوراخهردنجتجته،ارواحخب آاهراازبادنخواستندیماصرسنگییهاان انههرودیمگتان

ب تارخارجهنندا

روانرامطرحهردنداآنانبهجایآنهاه جداییتنؤه فرضیونان انازنن ت نمردمانیبودندهه

اباردان اتندیمبهارواحخب آهن ب دهندآنراپ امدبرهمخوردنتعادلمایعاتبدن ب تاریرا

ابتداتوسطبقراطانوانادوجال نوسآنراب طدادب تاریازبرهمخاوردنههطبقاینفرض ه،

ب غما،صفراوسوداء،خوناز:اندابارتچهارخ طنیاااودیمتعادلچهارخ طدربدنایجاد

ازاینرودرمانب تاریم ت ز برقراریتعادلمجددب ناینچهارخ طباوداازااواهدچنا نبار

م اناهیهااساد ادرادیمههدرایندورانتأث راواملروانیبرب تاریهامالًنادید گرفتهدیآیم
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تنب اهخادایانسبباناسیودرمانب تاریدرق تروجناانایسقارارگرفا اا ا ب تااریرا

ادادندیموبرایدرمانآنب تارانرااکنجهوآزاردان تندیم

دربادنماردود هاخ طپزاکینظریهبرهمخوردنتعادلیهاپژوهشباآغازدور رن انسوانجا 

یهااب آساپایهایننظریهبرونظریهایبهانوانآس باناسییاختهایرواجیاف ا اناختهاد

آزمایشاگاهیویهااپاژوهشاآمدنادیماباهااتارهاایتاار بٔه اه واردبریاخ هایبدناامال

درایندور بااثادندههتوجاهایانا امباهجاایروانباه روزافزونا مپزاکییهاشرف  پ

درتالشبرایدرهماک تنخرافااتگذااته،ازنظریاهدانشتنداناواملج تانیمعطوفگرددا

دوگانگیتنوروانقویاًجانبداریهردنداهنونماااهدتغ  راتزیادیدراینا و تفکاره ات ما

حاالحاضردانشتندانمعتقدندسالم ج تیفردباااوامالروانایومحا طاجتتااایویدردر

وهردودرسالم وب تاریدخال دارندا)منشائی،اندتعاملروروانبایکدیگرد تنارتباطاس ا

(2و3صص،1315

تأثیر ورزش در اجتماعی شدن

یطجامعهاناسیورزشارتباطم تق مدااتهاس أتوسعهاجتتاایادندرورزشبایهاپژوهش

ورزاایتاالشیها  فعالگوناگوناره دریهاجنبهبرایتب  ن1010واوایلدهه1050دهه

یکایمطالعاتاجتتاایادندرورزشحولدوم ألهمتترهزبود اسا ااغ بب  اریاد اس ا

وآوردیماپ شایندهایاره درورزشیعنیاینکهچگونهوتح چهارایطیانصبهورزشرو

اجتتااایدوفرایندرااجتتاایاادندرنقاشاجتتااایونیااره درورزشایامدها پدیگری

الذادراغ بمنابعدوانواناجتتااایاادندرورزشواندد  نامادنازطریقنقشاجتتااین ز

«ورزااکار»اولیفارددرنقاشورزاایمانناددراخوردیماجتتاایادنازطریقورزشبهچشم

مانناد–ه ایییهااشیگرا وهامهارت،هاارزش،هانگرشودردومیبهیادگ ریاودیماجتتاای

اادنیاجتتااورزایحاصلآیدایها  فعالدراودیمااار داردههتصور–انتباطجوانتردی،

ا…وهانگرشازطریقورزشابارتاس ازتأث رورزشبرباورها،

یهااجنبهبهسایرمیآموزیمههازاره هردندرورزشییهادرسههدراودیمچن نپندااته

یااریهااناه زمانتقالپذیراس وازاینطریقفردرابرایااره موفق ا آم ازدرآناجتتاای

ادهدیم

ارتباطوتصات مگ اریرابااااره درورزشه ابیهامهارتهههودهانداردیمدان شاظهار

ترب  بدنیدرقبولم اول  بارایپارورشوالقاای(130و135صص،1315ا)ابدلی،هنندیم

اجتتاایدرافرادجامعهخصوصاًدانشآموزانمدارسسه مباود وباهاناوانااام یدریهاارزش
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،1313ازیزآبادیفراهاانی،)اس امؤثرمط وبان انییرفتارهااجتتاایویهاارزشجه تقوی 

 ناریآنباورزشزمانیبهاوجخودرس دههساتٔرابطهاهتتا بهموضوعاجتتاایادنو(11ص

در1011برپااداینسات نارهاهدرساال«اجتتاایادنازطریقورزش»ب نالت  یباموضوع

ابااادیماهانادابرگزارگردیدبهایننت جهرس دههفرهنگبدنیاام یمهمدراجتتاایادنفرد

تتادنفقاطدرساایهبرتاریوارزشواالی»راجرهاایوآٔد  اقبه(200ص،1313انورالن ولی،)

دموهراسیوحکوم مرد برمرد اسا ٔچشتهقهرمانییعنیبازیرقاب آم زوم ابقهایههسر

اول اهیهاا  افعالهودهاانباا رونداجتتاایادن(03ص،1310)توماس،«بهوجودآمد اس ا

وموجباترادوتکاملحرهتیدردور هودهیومشاره ورزایآناندراودیمورزایآنانآغاز

(212ص،1311ا اهیوود،)اهندیمبعدرافراهمیهاسال

تأثیر ورزش در شخصیت 

رادصح حوطب عیروانیافراداس اچنانچهترب ا بادنیدریاکٔهنند انص  اجتتاایب ان

جامعهمطابقبااصولاینا مدرنظربااد،افرادورزاکارراازفردگراییوخودمحوریخارجهرد 

ههدرنت جهاکوفاادنایناستعداد،فاردباساایربنشدیمورادروح اتطب عیرادرفردبهبود

ازیازآباادیفراهاانی،)ادیانتایمازنادگیهااآنارتباطبرقرارهرد ودرهنارترانآسافراداجتتاع

انصا  راروشواا و خااصهارفاردیدر»جرجه یازروانشناسانمعروف،(20ص،1313

دهادیمامطالعاتانجا یافتهنشانا«هندیمج تجوبرایپ داهردنوتف  رمعنایزندگیتعریف

،1311هوااافر،)وبراراد خودت  طدارندابااندیماهام وفداهارباوقهرمانان،ههورزاکاران

پ وندتنگاتنگیبارادوتکاملانص  هودکدارندوآنراباه بازیوورزش(112و111صص

اپژوهشگرانتحق قاتفراوانیپ راموننقشبازیوگا مهاارسانندیممرح هنتجوآگاهیاجتتاای

یروبادنی،یها  فعالههچگونهاندرساند دراجتتاایادنوهتچن ندربار اینم ألهبهانجا 

ر تاأثباهتصاویربادنمعاروفاسا ،هاههمرفتهدرتکوینتصویرروانیازبدندرذهنهودک،

آناساتواراسا ؤهیاپابدنیودرنت جهمفهو خاودپنادار بارههمفهو خودیریتصواگذاردیم

حرهتیاتوماًفرصا پاربااریبارای  فعالادیآیمنن ت نخش بنایانص  هودکبهاتار

پ اروزیویهااتجرباهاهاودکدرضاتنپارداختنباهباازیآورندیمخوداکوفاییهودکفراهم

درگ ترشتصوراتاووپ ونددادنمفااه مواهادافوهاتجربهواین گذراندیمراازسر اک  

وادراکواقعب نانهوغ رمبالغهآم زاوازحدودگذاردیمچشماندازهایویباواقع  خویشتأث ر

وباهویدهدیمههاینخود،انص  اجتتاایاورانتجدهدیمج تشراافزایشیهاییتواناو

بایگرددیم چونخودا فتگیوغرورییهاخص  وبااثدورادنشازبنشدیمااتتادبهنفس
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12صص،1313انورالن ولی،)چ زیبکاهدا آنکهازارزشاوچهدربرابرخودشچهدربرابردیگران

(دیدگاهین زااتقادداردههورزشبهانوانواسطهواامالارتبااطبا نفاردبااخاودشیاا13و

اجتتاایوانص  دخ لباادایهایگاردرسازتواندیمس اایناناخ چندجنبهایدیگرانا

ارتباطورزشباصفاتانص تی،آیزاکباگردآوریل   مهتیازنتایجتحق قااتورزشودربار 

انص  ب انهردههسهزم نهخوبازانص  دررابطاهبااورزشازقب البارونگرایای،روان

وخ اقوخاویارتبااطخاوبیباارفتاارحاالتسایکوت  موجودداردوبرخیازصفات،رنجوریو

هااسالتغ  راتناایازورزشدرانص  بهتدریجوآه تهوپساز»:دیگویمیوورزایدارندا

«ادهادیماراتغ  ارهااارزشوانتظااراتورزشااتالس  تماصبیستپات ک،رایز،دهدیمروی

(51و50صص،1315)ابدلی،

تأثیر ورزش در اخالق و رعایت حقوق دیگران 

وآااکارهندیمترب  بدنیامکانوارایطیداردههانص  وماه  افرادبروزیهابرنامهچون 

وجایگزینیخصاایصان اانیوراایا قاوان ناودیملذارفتاروااتالنااای تهاناختهگرددیم

ازاحترا الز درب ندستهوجامعهخودبرخوردارگردداتواندیمگونههرفردنیبدارد گیمصورت

خارجن ازانتقاالیافتاهویق تروهاارتباطمط وباکلگرفتهوبهصورتاخالقدرآمد وبهنیا

(51ص،1311هواافر،)ااودیممشاهد 

منهامالًموافقمهاهترب ا ورزاایتااحادیباه:»دیگویمهربرتریداغراقنکرد اس آنجاهه

دهنادیمااختصااصهاایباازازاینههدرمدارسمازمانیراباهن هتچناانجامدیمپرورشاراد 

اخاالق…گاذردیماههباهبهتارینوجاهاس یزمانزمانتنهانیابراکس،ب کهمتأسفن  تم،

)اناور«اجتتاای،تبدیلاد اس ایهاسن هناردیگردرسنتی،بهورزایروح هت تیوگروهی،

یرفتارهااوانعکااسایانهااورزشاجتتاااییهاآموختهانتقالوهاربرد(10ص،1313الن ولی،

اجتتااایه ابااد ازرا تجرباهاساازدیماآموختهاد فردرابرایزندگیدرگارو آمااد تار

یهاایر اگم تصاتابااادیماا لاجتتاایب  ارمف ادگروهیترب  بدنیدرحلم یها  فعال

درم ادینورزایقابلانتقالبهزندگیه اتنداتق  ادازهاآناخالقیوتجربهیهاقتاوتمنطقی،

ورزاایه اتندیهاا  فعالمرب انورهبراندرگفتاروهردارههمورداحترا اره هنندگاندر

احترا اح اسات،هنترلاگرددیمبااثایجادصفاتبرج تهومط وبدرورزاکارانودانشآموزان

موجوداس اهاآنمنافعجتعیازجت هااداتیه تندههدرورزشامکانآموزش یراابهقوان ن،

درزندگیاجتتاایواخالقیهاآنورزاکاراناذااندارندههف  فهزندگیمرب انوطرزرفتاراغ ب

اخالقای  اترببود ،زیراآنااندرموقع ا بهتاریبارایالگاوبارداریقاراردارنادامؤثراینگرو 
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پسمرب انباااتتادبههارونقشخاودالز اسا اصاولرد گیمورزاکارانازرفتارمرب اننشأت

ورزایطبقیهامهارتازآنجاههانجا (111ص،1311ان انیواخالقیراراای هنندا)هواافر،

وراای مقارراتباازیبارایه  اهبازیکناانالزامایگرددیمقوان نومقرراتخاصهرراتهاجرا

خصوصاًاجتتاای،یدادهانت جه،بازیموقع تیاس برایآموزشراای مقرراتوقراردر،باادیم

برایهودهانههدرسن ناول هبامقرراتاجتتاایدرگ رن  تنداثراتهااربردیراباههتارا داردا

(20،ص1313ازیزآبادیفراهانی،)

کاهش افسردگی تأثیر ورزش در 

زیراافراداف ارد گرددیمبااثاادیونشاطوباالبردنااتتادبهنفسورزشمحقق ن،ٔد  اقبه 

ب  ارپای ناس اورزشاح اسرضای باطنیانص یاااتتادبهنفسندارندیام زانآندرانان

ورزشدر(1315دسا یافتاهاسا ا)فراهاانی،ییهاا  موقعههبههندیمراباالبرد وفردحس

توانادیمادق قهورزشدرروز30ازجت هاف ردگیتأث ربهسزاییدارداهایتار بدرمانب  اریاز

باهدرمانیوداروهاایضاداف اردگیهااهشدهادا-روانییهاروشبرخیٔانداز آثاراف ردگیبه

تا30روزانهدهدیمروانپزاکاننشانیبررسگزارشپایگا اینترنتیمرهزپزاکیدانشگا تگزاس،

آثارواوارضاف ردگیتانصافهااهشدهادوایانهااربراباربااتاأث رتواندیمزشور دق قه36

اباادیمدرمانیمتداولومصرفبرخیداروهایاف ردگییهاروش

رواندرماانیویهااروشا و ایمنات طاز روانپزاکانقصددارندبااستفاد ازنتایجاینتحق ق

(فوایدورزشدربهبوداف ردگیباه1311سای تب ان،)ورزشرابرایدرماناف ردگیابداعهنندا

اود:–طورفهرس وارارا همی

غمواندو ٔمالحتهاح اسهاهشقابل-1

افزایشااتتادبهنفس-2

ایجاداح اسموفق  -3

(1311فردی)رضوانی،یها  خالقافزایش-2

تحق قاته  ن کیمشنصاد اس ههورزشنهتنهاادرمعالجاهاف اردگینیترجالبیکیازدر

اس ب کهنقشبهسزاییدرج اوگ ریازبازگشا ایانب تااریداردوبااتوقافانجاا مؤثرب  ار

حرهاتورزایخطربروزاالیماف ردگیافازایشچشامگ اریخواهاددااا اباهگفتاهیکایاز

ب کهمهمایناس ههباهطاورهنندیمهمن   ههافراداف رد بهچهم زانورزشروانشناسانم

(1311سای پارسنایس،)مرتبروزانهوقتیرابرایاینامراختصاصدهندا

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب 
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فاردیخاودوآنچاهدریاکیهاا  اقاب ههفرداح اسهندبا ندهدیماسترسهنگامیرخ 

سارابارتسو)ا نحالپ امداتلن زمابهمبااادادرموقع  خاصالز اس توازنوجودندارد،

(115ص،1312هتکاران،

ان انبایدبههاروفعال تیمشاغولااودچاوندیآیمدرزمانیههاح اسنگرانیواضطرابپ ش

م انهرقدرهارونیدرابهچندموضوعمتفاوتفکرهنداتواندینتمعتوالًذهنان اندریکلحظه

ترخواهدبوداایناتالباااثخواهاداادمؤثرفعال  حال سرگر هنندگیب شتریدااتهبااد

باافکاراضطرابزامبارز هندادرواقعخواه متوان  ذهنخودراازدرگ رادنبااافکاارترراح 

اینخصوصورزشهردنبااثخواهدادفرددرمواجهبااارایطاضاطرابدرمنفیمنحرفهن ما

هاهورزشتاأث رات دهدیمخون ردیوآرامشب شتریدااتهبااداتحق قاتهاراناساننشان زا

پنااهی،)ف زیولوژیکیبربدنداردههاینتأث راتف زیولوژیکفراهمهنند آرامشدرافراده تندا

دان تنرا وروشزندگیوپ شرف اتالًبدوناسترسامکانپذیرن  ا  امروز دردن ای(1311

هنونیماچنااناسا هاهدساتگا ٔد  چ پودرب نجوامعبشربهصورتقانوندرآمد اس انظا 

بتباارانیادیازاساترسزایهوچاکوبازرگب ا اریهااتکاناصبیمادرطیروزدا تاًازسوی

ادرنت جهاسترسیکایبرندیماتالنیمادا تاًدرحال تنشبهسر-اصبییهادستگا واودیم

مشکالتیاس ههافرادباآنروبروه تنداوازآنجاییههامروز م ألهسالمزی اتننیتریاتوماز

ییابزارهانیترساد بدنیاهت تیاساسییافتهاس ،تترینوورزشیکیازیها  فعالآنبأرابطهو

امامیدان مههورزشمداو بدنیدرصورتیههبهدرستیانجاا هندیماس ههاسترسراهنترل

اودوباب تاریانصدرتتادنبااددرنگهداریسالم ج موروانوبهزی تیفردوپ شگ ری

اواینواقع تیاس ههفعال  بدنی،رودیماواملبهاتارنیترمهم،یکیازهایتار بازب  اریاز

اگارهنادیممینشاندوب  اریازپ امدهایناخواایندآنراخنآیمؤثراسترسااطفیرابهطور

هارپ  سراهنتااییو میاگرفتهویاوقتیدرتراف کقرارهندینتچهورزشمشکالتهاریراحل

مطتئناًبهدل لفعالوانفعااالتیهاهدربادنهندینتابازورا رابرایمدهدینترانندگیراانجا 

ههازاهد فشارروحیبرآیا موازتبادیلآنباهیاکم األههندیمبهماهتک رد گیمصورت

ا(1311سای وگاب،)مزمنج وگ ریهن م

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت 

اغ ی،خانوادگیواجتتاایاس ههدرآنفردفقطباهیاجبارهاجداازییها  فعالفراغ اامل 

ادرنت جهفراغ ،هاریابیهارین   ،ب کهیکتجربهباارزشزندگیاس هندیمم لخوداتل

ادهتارنااشدرهتااب(1311 مشغ هان ااناسا )جتشا دی،نیتریجدفراغ وبهقولارسطو،
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انصهاارموظافو»هههندیمتفریحاتسالمواوقاتفراغ راآنبنشاززندگیتعریفٔف  فه

ابنابراینااملسااتیاسا هاهباا«تکال فدینیواجتتاایخودراانجا دارد ودرخوابن   

یهاابرناماهاجرای ادرفراغ اندهیههامروز م  رومتکناس هندیمتفریحاتوورزشسپری

ناسبتفریحیورزایبرایت ط فزندگی،هاستنازفشاارهایزنادگیمااا نی،ارضاایغرایازوم

تتایالتذاتی،تأم نسالم ج تانیوروانیضرورتداردااینامرموردتوجهبرنامهریزانتع ا مو

جایگاا ترب  بود وازهف بنداهدافتع  موترب  دربنداشم:استفاد صح حازاوقاتفراغ 

ا(10،ص1311)هوااافر،ردیپاذیماالز نظریوات یدرمدارسصورتیهاآموزشپ داهرد و

هااضعفاوقاتفراغ افرادجامعهرازیرپواشقراردهدوب  اریازتواندیم ههییهاروشازیکی

بادنیو ج تانیوروانیرارفعودرمانهند،ورزشوتفریحااتساالماسا اترب ا یهتبودهاو

رابارایزنادگی،تاالشواهادافمشاترک وحفظتندرستی،افرادهاضعفورزشگذاتهازجبران

دیانتایماااستفاد ازباازیدراوقااتفراغا فرصاتیبارایپ شارف فاردفاراهامسازدیمآماد 

بیهاران اناسازدیمافراغ هت شگیان انراگرفتاربیحوص گیودلتنگی(1311جتش دی،)

ههخاطراتگذاتهراتجدیدهندودرغمواندو گرفتاراودیاباهآیناد فکارهندیمفرص پ دا

هندودچاردلهر واضطراباوداترب  بدنیدررفعایناوارضسه ماس وااملماوثریبارای

و26،صاص1313، )ازیزآبادیفراهانیباادیماب حوص گیوپرهردناوقاتفراغ فردمبارز ب

اسا ادرمؤثرفرهنگییهاارزشگذراناوقاتفراغ درجذبیهاروشاورزشبعنوانیکیاز(25

تابرایجذببهتردرگرو ،رضای سایربازیکنانرابهدس هندیمگروهیبازیکنتالش یهاورزش

سازگاریدرجتعرادرخودایجادنتایاداازدیادگا جامعاهاناسای،یهامالکآوردوازاینطریق

افارادجامعاهباهویاژ یهااییتواناگذراناوقاتفراغ باورزشازغ رپویاادنوبهانحرافرفتن

منت فاجتتااایویهاقالبدرهاآنودرمقابل،قاب   تول دوبهر وریدهنیمجوانانج وگ ری

ا(110،ص1315ابدلی،)دینتایماقتصادیراهرچهب شترتقوی 

حا زاهت  اس ولیچونمبنایترب  ج تیوهاان انبهطوره یورزشدرتتا دورانزندگی

ا قا الباود اهت  ب شتریدرایندورانبارایورزشبایداودیمروحیدرسن نجوانیگذااته

جوانانسرگرمیمناسبیبرایگذراناوقاتفراغ خودداااتهاودیمورزشاالو برآنههموجب

وروحیآنانتأث رب ازاییدارداب ا اریازآثاارناامط وبمحا ط باانددرنأم نسالم ج تی

هاهشیابدیاحتیتواندیماجتتاای،اقتصادیوضعخانوادگی،وراث ونظایرآنبااستفاد ازورزش

بدنیوورزشاگربهطوراصاولیوباراسااسیاکبرناماهمانظمو  ترببهطوره یازم انبرودا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


133 

 

مهمدرورانجوانی،اناخ زندگیسالماجتتاااییازها ندرتحققب  اریازصح حاستفاد اود

ا(1311)قنایی، دااتهباادتواندیمانحرافینقشموثرییرفتارهاواصالحیاج وگ ریاز

تأثیر ورزش بر فرهنگ 

 رفتاریواق دتیاهت ابیااتاییکجامعهخاصیهایژگیوبهانوانمجتوعتوانیمفرهنگرا»

(ورزش30ص،1315هو ن،)«تعریفهردواژ تع  نهنند دراینتعریفهتانواژ اهت ابیاس 

،هااروزناماهمحافلگوناگون،سارفصالیهابحثبنشمهتیازفرهنگم لدرجهانمعاصراس 

اروانساختهاس اااال موفق  درم ابقاتم یوب نرادیو یوت ویزیونیجایگا آنریهابرنامه

اج ابساازدیمامارد راغتگا نوخشاتگ نهاابرنامهنفررااادوواک  درهاون   مالت  ی

،حتایا تتاااا تجاریدرهنااروخااللم اابقاتغات تب ،هاو یاستادبه نفرتتاااچیهاون   م

مط اوبوماوزونٔارا هواستعدادهامورداالقهدرهتکبهباالبردنیهام تگرانواستقبالآناناز

اورزش،تتارینتفکارواقاع(151،ص1311هواافر،)اباادیممؤثرورزاییها  فعالوهاحره 

ورزشبهفرهنگاید آل  ا ایانتفکارباهنفاع باورود گرایانهوپره زازتفکرذهنگرایانهاس ا

اابعادغ رمادیفرهنگنظ رااتقادات،آدابورسو وارزشون زابعاادبازدیمفرهنگر ال   رنگ

ایکایازااوندیماتاأث رورزشواردسا رتکاام یتحا مادیفرهنگنظ رمعتاریوتکنولاوژی،

معهاس ادرجهانورزشتج یآزادیزنازق وم ا غ رمادیفرهنگ،جایگا زندرجایهاج و 

وسرسن بهجامعاهبااز اپسازترب  ورزایزنبهانوانیکان اناجاعاودیممردمشاهد 

ا(1311)خزایی،گرددیم

تأثیر ورزش بر حافظه 

ههفوایدورزشبرایق بواروقاناختهاد اس ااماامروز مشنصااد اسا هاههاس مدت

ودهادیمابدنحتیمغزسودمنداس اورزشجریانخونرادرهلبدنافازایشٔهتهورزشبرای

افزایشجریانخوندرمغازفراینادازرسدیمابهنظرابدییمبالطبعجریانخوندرمغزن زافزایش

امحققاانهناوزهنادیماهنداودیمسالگیاروع20دس رفتنباف س ولیمغزراههدرحدود

مطتئنن  تندههم زانموردن ازورزشبرایبهترادنحافظهچقدراس ،اماچ زیههمیدان م

بهبهترادنحافظهاتاهتکتواندیمایناس ههحتیمقدارب  ارهتیورزشوفعال  ف زیکی

(1311ترهتاان،)مرتباًوحداقلسهباردرهفتاهورزشهن اداودیمهندواینتأث روقتیب شتر

ااول فدردانشگا ا و تندرستیاورگاندرآمریکانشاندادساالتندانیهاهسدهتره تراقات تحق

یکبرنامهتترینیااملرا رفتنسریعبرروینوارگردانراسهباردرهفتهوبهمدتیکسااا ،

یافتهبوداتحق قاتب شترنشانبهبود،هاآندادندحافظهوزمانواهنش-درطولچهارما انجا می
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دوچرخهسواریوحرهاتموزونن زمانندرا رفتنسریعموجاب ههآه تهدویدن،راهپ تاییداد

اپژوهشگرانهتچن ندریافتندساالتندانیهاهدراودیمبهبودحافظهوزمانواهنشدرسالتندان

دندما اره هر2باردرهفتهودرطول3یکبرنامهتترینی،قدرتیوانعطافیبهمدتیکساا 

ااگرچاهایانگوناهبهباودحافظاهب شاتردر حافظهبهبودیاف یهاآزمونات کردااندراجرای

اماتحق قاتب شترنشاانداد اسا هاهدهدیمرخدهندیمهوازیانجا یهانیتترسالتندانیهه

دابهاباارتورزایدیگرازلحاظتأث ربرحافظهبرترینداریهانیتتره چتترینورزاین ب به

اچاوی تور)اودینتمنت فازح ثتأث ربرحافظهتفاوتمعنیداریمشاهد یهاورزشدیگرب ن

ورزایمداو م زانجریاانخاوندریهانیتترنت جهدرا(222و221،صص1315والاهاست ل،

افزایشجریانخونموجباه  ژنرسانیوتغذیهبهترنرونهایمغازااد وازابدییممغزافزایش

اایانتاأث راتخاودموجابپ شاگ ریازفراماوشوزوالهنادیماتنگادناروقمغزج وگ ری

ورزایهتچن نموجبآزادسازینوایفاهتوریهانیتترااودیمذهنیدرسالتندییهایتوانتند

نرونهارادرمقابلآس بوصدمهمقااو نتاودوازباروزتواندیمههاودیم B.D.N.Fرادبهنا 

(1311دانغ ان،)آلزایتروپاره ن ونتاحدودیج وگ ریهندیهایتار ب

نتیجه گیری 

ورزشوفعال  بدنیدرصورتیههبهصورتمنظموم اتترصاورتگ اردآثاارمف ادیدرفارد 

اجتتاایوروانایورزشدرفارداباارتاسا از:هتاکباهفارددرجریااناآثارگذاردیم برجای

،هتکبهفرددرتکاملانص  مناسب،پرهردناوقاتفراغ  اجتتاایادنوسازگاریبامح ط

وتکت لاخالقمناسبوآماد ح تصحوج وگ ریازانحراف اجتتاایبهخصوصدردورانجوانی،

وداااتنفرهنگای بهفارددرجریاانفرهناگساازیهتکقدیگران،هردنفردبرایراای حقو

ازییهایتار برد گیممناسباهتچن نهنگا ورزشباتوجهبهفعلوانفعاالتیههدربدنصورت

بهتدریجازم انندیآیمههدرطولاتربهسراغآدمیتریآلزاقب ل:اف ردگی،اضطرابواسترس،

اروندیم

پیشنهادات 

ههورزشرابهطورم تترازدورانهاودهیااروعهننادباهاودیمدراینبنشبهافرادتوص ه 

ااودیمدق قهایتوص ه30ورزاییهابرنامهطوریههه چوق آنراترکنکنندا
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