
  ورزش و تندرستی:

  

ھاي بدني دیرزماني است كھ در میان افراد كم تحرك شناختھ شده است. این نقش و اھمیت فعالیت

یدا كنند نسبت بھ تأثیرات مختلف فعالیت ھاي بدني حساس مسئلھ باعث شد تا افراد جامعھ تمایل پ

زش، شوند و تالش نمایند تا دانش و اطالعات خود را توسعھ بخشند. در این مورد، رابطة بین ور

  آمادگي جسماني و بھداشت (تندرستي) با تضادھاي آن در شكل زیر بھ خوبي ترسیم شده است. 

  طول عمر زیاد = تندرست = ورزیده = فعال 

  تحرك طول عمر كوتاه = بیمار = غیر ورزیده = بي

 باشد. با این ھمھ، نكاتي كھاش ميبدون تردید آرزوي ھر فردي بھبود كیفیت و طول عمر زندگي

بتدایي باعث پیشبرد موضوع مورد بحث ما مي اقي مانده است. حتي تعاریف ا ھ ب شود ھمچنان ناشناخت

  مربوط بھ ورزش (تمرین)، آمادگي جسماني و تندرستي نیز ھمواره مورد بحث و مجادلھ است. 

نقباض عضالني و مصرف انرژي تعریف  لیت بدني یا تمرین را تحرك بدن ھمراه با ا بعضي، فعا

ند. بنابراین از آمادگي جسماني نیز بھ عنوان یك سري از شاخصكمي كنندة ظرفیت در ھاي تعیینن



ود یا نبود بیماري نیست، بلكھ تندرستي شاخصي ھاي بدني نام مياجراي فعالیت ندرستي ھم ب برند. ت

كھ تمامي مراحل مختلف حیات جسماني از آغاز تا پایان زندگي را در بر مي   گیرد. است 

ش ، علمی است کھ در آن بھ مسائل علمی و تخصصی ورزش پرداختھ می شود و ھدف از این ورز

علم آن است کھ عالقھ مندان بھ ورزش از این طریق پی بھ کلیھ مسائل مربوط بھ علوم ورزش برده 

سیب شده و ھمچنین از طریق علم ورزش مھارت خود را در ھر  ُ ندند تا کمتر دچار آ و آن را بکار ب

  ورزشی افزایش دھند رشتھ 

   :تاورزش کمک می کند 

  کھ بھتر و راحت تر بخوابید.  -١

ما تحقیقات مربوط بھ ورزش کردن با راحت  اگرچھ ممکن است از نظر شما مسئلھ ای بدیھی بیاید، ا

 ٣٠الی  ٢٠خوابیدن بھ تازگی انجام شده است. این تحقیقات نشان داده است کھ بھ طور میانگین 

رای سھ تا چھار روز در ھفتھ کمک می کند کھ خواب راحت تری داشتھ باشید. ھر دقیقھ ورزش ب

چند، بھتر است کھ روز ھا یا بعد از ظھرھا ورزش کنید نھ شب ھا قبل از خواب چون در اینصورت 

  خیلی پرانرژی خواھید شد و بھ سادگی خوابتان نخواھد برد. 

ورزش کردن کمک می کند راحت تر خوابتان ببرد و بھتر بخوابید و ساعت خوابتان را ھم بیشتر 

خواھد کرد. ھمچنین کیفیت خواب شما را ھم باالتر خواھد برد و سبب می شود کھ خواب عمیق 

  تری داشتھ باشید. 

  باعث می شود دیرتر پیر شوید و از مرگ نابھنگام ھم جلوگیری می کند.  -٢

و سالم نگاه ھر چ ھ سنتان باالتر می رود، ورزش منظم می تواند شما را از نظر بدنی متناسب 

بلیت انعطاف شما را  ھتر خواھد کرد، قا دارد. ھمچنین وضعیت پوست و ماھیچھ ھای شما را ھم ب

باالتر خواھد برد و از بسیاری بیماری ھای مربوط بھ پیری از قبیل پوکی استخوان و بیماری ھای 

  جلوگیری خواھد کرد.  قلبی

  مفصل ھا، استخوان ھا و ماھیچھ ھای شما را سالم تر نگاه خواھد داشت.  -٣



ھر چھ سنتان باالتر می رود، تراکم استخوان ھایتان و انعطاف پذیری مفصل ھایتان کمتر خواھد 

چھ شد. ورزش کردن بھ طور منظم یکی از بھترین راه ھا برای کم کردن مشکالت مربوط بھ ماھی

ھا، مفصل ھا و استخوان ھا است. یک برنامھ ورزشی منظم بھ شما کمک می کند کھ قوا و انعطاف 

  پذیری خود را حفظ کنید. 

  سیستم دفاعی بدنتان را تقویت خواھد کرد.  -٤

تحقیقات مختلفی نشان داده است کھ ورزش قدرت سیستم دفاعی بدن را باال می برد. در نوجوانان 

ش می تواند بھ عنوان یک محرک طبیعی برای سلول ھای دفاعی بھ حساب آید. و بزرگساالن ورز

در افراد سالخورده عملکرد سیستم دفاعی خود بھ خود ضعیف می شود کھ می تواند خطر ابتال بھ 

ما تمرینات ورزشی منظم و متعادل مثل پیاده روی  بیماری ھای مسری و واگیردار را افزایش دھد. ا

  ی تواند بھ طور تقریبی این ضعف سیستم دفاعی را در بدن کاھش دھد. و دوچرخھ سواری م

  حافظھ را قوی تر خواھد کرد.  -٥

دقیقھ برای باال بردن زیرکی و ھوش شما کافی است  ٤٥پیاده روی سھ روز در ھفتھ بھ مدت 

ده است کھ افرادی کھ روی قاعده ای منظم ورزش می کنند و قدرت ت مرکز تحقیقات بسیاری نشان دا

بھتری دارند. ورزش ھای ھوازی قسمت ھای جلویی و جداره ھای باالیی مغز کھ بھ تمرکز مرتبط 

  است را تحریک می کند. 

  اعتماد بھ نفس را باال می برد.  -٦

ه ام و  این سوال ساده را از خود بپرسید: در کدام لحظھ احساس بھتری دارم؟ وقتی روی مبل لم داد

پس ھستم یا بعد از انجام یک تمرین ورزشی عالی از باشگاه برگشتھ مشغول خوردن یک پاکت چی

نیھ، ماھیچھ ھا و قدرت  ام؟ اگر مدتی است کھ بد ھیکل شده اید، تمرینات ورزشی را شروع کنید، ب

بدنیتان را افزایش خواھید داد و از نظر روحی حال بھتری خواھید داشت. این خود بھ خود باعث 

ھ نفستان باال رود.  می شود کھ تصویر بھتری   از خود داشتھ باشید و اعتماد ب

  انرژی و تحمل شما را باال می برد.  -٧

دامھ تمرینات را نداشتھ  تا بھ حال چند بار از باشگاه در رفتھ اید فقط چون خستھ شده و دیگر تحمل ا

ما آیا زمانی کھ تنبلی را کنار گذاشتھ و بھ تمرینات ادامھ داده اید احساس اید  اید؟ ا بھتری نداشتھ 



و پرانرژی تر نشده اید؟ افرادی کھ بھ طور مداوم ورزش می کنند، انرژی، قدرت بدنی و تحمل 

ً حس خواھید  بیشتری دارند. مدت کمی بعد از آغاز تمرینات این انرژی بیشتر را در خود کامال

  کرد. 

  فشارھای عصبی، افسردگی و اضطراب را کاھش می دھد.  -٨

شود کھ اضطراب و استرس شما بھ پائین ترین حد خود برسد. در این حالت بدن  ورزش باعث می

اتتان اندورفین بیشتری تولید خواھد کرد کھ اعصاب  شما بعد از یک یا دو ساعت بعد از اتمام تمرین

شما را تسکین داده و آسودگی خیالتان را افزایش خواھد داد. فایده دیگر فعالیت بدنی این است کھ 

بھ داشتن رژیم غذایی مناسب تشویق می کند و تغذیھ مناسب ھم استرس را کاھش می دھد.  شما را

ز ورزش می توانیم بھ عنوان درمانی برای افسردگی نیز  حتی بعضی تحقیقات نشان داده است کھ ا

  استفاده کنیم. 

  احتمال ابتال بھ بسیاری از بیماری ھا را کاھش می دھد.  -٩

تمرینات ورزشی گرفتھ می شود این است کھ احتمال ابتالی شما را بھ بسیاری از بیماری  بھترین نتیجھ ای کھ از

ھای جدی و کشنده مثل بیماری ھای قلبی، فشار خون باال، پوکی استخوان، دیابت، چاقی، کلسترول باال، سرطان 

 سینھ ، ایست و حمالت قلبی و ورم مفاصل کاھش می دھد.

 


