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 چکیده

 و شرایط موارد این همگی باید آن بهتر چه هر انجام برای هستند که دخیل زیادی موارد آموزش و تربیت فرآیند در
 ی مقوله اخیر، ي دهه چند در .شوند تربیت مختلف های جنبه از و ببینند خوبی آموزش به بتوانند فراگیران تا بوده فراهم
 علوم نظران صاحب توجه مورد بوده که مباحثي از یکي شادابي، و تندرستي در آن و نقش بدني تربیت و ورزش
 شیوه یادگیری و مغز مورد در جدید است. مطالعات صورت گرفته زمینه این در متعددي تحقیقات و قرار داشته ورزشي

 یافته فقط نه جدید های است پژوهش کرده ایجاد یادگیری و تدریس درباره های جدیدی دیدگاه والدین، و معلمان برای مغز
 این است. در کرده کمک هم یادگیری قدیمی درباره های برداشت نوسازی به بلکه است، عرضه کرده را نوینی های

 ذهن و سالمت و یادگیری شرایط بهبود در اندازه چه ورزش تا و بدنی های فعالیت که دید وضوح به توان -مطالعات می
 کارآیی و وظایف قدرت است قادر دارد، را بدنی الزم کارآیی و که قدرت آموزی دانش است موثر آموزان دانش روان
 برای را الزم توانایی و دهد انجام خستگی احساس بدون را خود روزانه کارهای وظایف و است قادر دارد، را بدنی الزم

نواقص  و ها نارسایی و بیماری از فردی دست آورد. چنین به ناگهانی پیشامدهای با مقابله یا اوقات فراغت گذراندن

 این در .است آموزی چنین دانش های ویژگی از سرعت و پذیری چابکی، انعطاف استقامت، و ماند خواهد دور به جسمی
 آن تاثیر به اجتماعی، و شناختی، رفتاری فیزیکی، مختلف های جنبه از با ورزش آشنایی ضمن تا بوده آن بر سعی مقاله
 .بپردازیم آنها یادگیری میزان و آموزان دانش اخالق رفتار و گیری شکل در

 

 ورزش،تربیت،دانش آموزان ،اجتماع،جامعه.کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

می  نمایی بشری خود تحرک بی و ماشینی زندگی در بدنی و فعالیت تحرک ضرورت و اهمیت زمان هر از بیش امروزه
 نحوی به را افراد درونی می شود. ورزش پتانسیل احساس شدت به انسانی زمینه های تنامی در ورزش به نیاز و کند
 از تخلیه شده انسان و کند می تخلیه بخش لذت و تخلیه ارادی انسان و کند می تخلیه بخش لذت و و ارادی خواسته خود
 یهای بیمار و می کند تحرکی بی و رخوت جایگزین را تندرستی ورزش .کند می آرامش احساس درونی های شادی
 تسریع در آن ورزش، کاربد اهمیت حائز تاثیرات از یکی می کند. لذا   ورزشکار دور از را تحرک ازعدم ناشی

 کارآیی و قدرت که آموزی دانش .است آموزان دانش اجتماعی و فردی شخصیت شکل گیری و تربیت بهبود و یادگیری
برای  را الزم توانایی و دهد انجام خستگی بدون احساس را خود روزانه کارهای و وظایف است دارد، قادر را بدنی الزم

 نواقص و ها و نارسایی بیماری از فردی آورد. چنین دست به پیشامدهای ناگهانی با مقابله یا فراغت اوقات گذراندن
 است. آموزی دانش چنین های از ویژگی سرعت و پذیری انعطاف چابکی، و استقامت، ماند خواهد دور به جسمی

 ورزش

 در روانی یا جسمانی وضعیت بهبود موجب که جسمی فعالیت هرگونه به ورزش: گفت توان می ورزش تعریف در
 یافت توان نمی را بشری جامعه هیچ تقریبا و است انسانی مهم فعالیتهای از یکی ورزش. شود می گفته شود می افراد
 به جهان مردم از بسیاری زندگی در پدیده یک بعنوان ورزش امروزه. باشد نداشته وجود ای گونه به ورزش آن در که

 و ورزش دارد سزایی به نقش تندرستی و بهداشت سطح ارتقای سیاسی، آموزشی، اقتصادی، فیزیکی، مختلف طرق
 پیشگیری، در و داشته مستقیم تاثیر روان و جسم سالمت حفظ در افراد روانی و جسمی تقویت موجب گروهی حرکات
 جهانی سازمان گزارش بنابر باشد می موثر روحی و جسمی اختالالت و هابیماری از بسیاری بازتوانی و درمان،
. شود می میر و مرگ میزان کاهش و بهداشتی مراقبت های هزینه کاهش باعث جامعه یک در بدنی هایفعالیت بهداشت
 بهتر، زندگی برای که است شده انسانها روزمره زندگی ناپذیر جدایی جزو ورزشی فعالیتهای شده باعث امر همین

 (1383)انورالخلولی،. است نیاز سالم بدن و عقل به مناسب تمدن به دستیابی و پیشرفت و توسعه و جامعه سالمت

عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با استفاده از مهارت های ورزش 
جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با 

 (1381)کوشافر،فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند.

 طرفی و از."بیشتر سالمت و چاالکی توانایی، به دستیابی برای بدنی مکرر و منظم حرکت از"است  عبارت ورزش
 :از عبارتند که است اصل سه بر مبتنی روانی بهداشت

  فکر. سالمت نو تامی داشتن نگاه( ۱

 . روانی اختالالت به ابتال از وجلوگیری زابیماری عوامل کنی ریشه( ۲

  .آنها ظرفیت کمال تا واستعدادها شخصیت وشکفتن رشد برای ومساعد مناسب زمینه ایجاد( ۳

  اسالم نید در ورزش تیاهم

 یها راه همه و شدیاند یم سالم یزندگ کی یایزوا یتمام به شمول جهان و کامل نید عنوان به همواره اسالم، نید
 و ستین یمخف یکس بر زین اسالم نگاه در یجسم یتندرست ارزش. است برشمرده را آخرت و ایدن سعادت به یمنته
 داشته وجود یعموم اخالق در آنچه تمام. باشند یم اسالم دییتأ مورد داندیمف انسان یتندرست در که ییها ورزش عتا  یطب
 . ردیگ قرار عمل مورد دیبا باشد، یم یورزش نیادیم در شدن ادهیپ قابل و متناسب و

 با جهاد: از اند عبارت کند، تیرعا یورزش نیادیم در را آن دیبا ورزشکار کی که یاخالق لیفضا و فیوظا از یبرخ
 ... . و مردانه جوان رقابت گذشت، اّماره، نفس

 یم احترام و خضوع آن برابر در یانسان هر که یا گونه به است؛ یماد یها ارزش از برتر ارزشمند، یاخالق افعال

 و داشته وجود یعموم اخالق در آنچه تمام: گفت دیبا جهت، نیهم به کند؛ عمل هابدان باشد نتوانسته خود چند هر کند،
 . ردیگ قرار عمل مورد دیبا بوده، یورزش نیادیم در شدن ادهیپ قابل و متناسب

 دارد، وجود یکینزد ارتباط روان و تن انیم رایز د؛ینما توجه روح به جسم، بر عالوه ورزشکار، کی سخن؛ گرید به
 دستورات و شده توجه زین روح به جسم، موازات به بلکه نشده، توجه جسم پرورش و تیترب به تنها اسالم، در جهت نیبد

 یدارا ییتنها به جسم به پرداختن گرنه و...  و دعا نماز، روزه،: مانند است؛ آمده آن تیتقو و تیترب نهیزم در یفراوان
 . کند -ینم خارج تیوانیح محدوده از را انسان و نبوده یانسان ارزش



 یصورت همان به ورزشکاران،»: ندیگو یم ورزشکاران با دارید در ،یاساس اصل دو نیا بر دیتأک با( ره) ینیخم امام 
 و اندبوده( ع) یعل و خدا ادی به ران،یا ورزشکاران میقد از. باشند داشته هم یروح ورزش دارند، یجسم ورزش که
 .«است بوده آنان یهایبرجستگ از نیا

 روان و تن وندیپ خچهیتار از اي دهیچک

 نیچن موجود شواهد از. اند داشته دیترد روان و تن یپارچگ کی ای یدوگانگ درباره همواره خیتار بستر در لسوفانیف
 که بود نیا بر دهیعق نینخست هاي فرهنگ در .داشتند یم پارچه کی را روان و تن کهن روزگاران در که دیآ یم بر
 دایپ یسنگ عصر از شده سوراخ هاي جمجمه شناسان باستان. شود یم یناش بدن در ثهیخب ارواح رسوخ از ماريیب

 با خواستند یم یسنگ عصر هاي انسان که رود یم گمان.بودند شده سوراخ یسنگ ابزارهاي با عمد به که اند کرده
 . کنند خارج ماریب بدن از را ثهیخب ارواح جمجمه، کردن سوراخ

 به را ماريیب که آن جاي به آنان. کردند مطرح را روان و تن ییجدا ي هیفرض که بودند یمردمان نینخست از انیونانی
 توسط ابتدا ه،کهیفرض نیا طبق بر. دانستند یم بدن عاتیما تعادل خوردن هم بر امدیپ را آن دهند نسبت ثهیخب ارواح
 چهار نیا .شود یم جادیا بدن در خلط چهار تعادل خوردن برهم از ماريیب داد بسط را آن نوسیجال و شد عنوان بقراط
 . بلغم و صفرا سوداء، خون،:از عبارتند خلط

 نیا در که دیآ یم بر نیچن شواهد از. بود خلط چهار نیا نیب مجدد تعادل برقراري مستلزم ماريیب درمان رو نیا از
 در ماريیب درمان و یشناس سبب انهیم هاي سده در. شد یم گرفته دهیناد کامال   ماريیب بر یروان عوامل ریتأث دوران
 یم آزار و شکنجه را مارانیب آن درمان براي و دانستند یم انیخدا هیتنب را ماريیب علت. گرفت قرار سیشنا جن قلمرو
 . دادند

 و شد شناخته مردود بدن در ها خلط تعادل خوردن برهم هینظر یپزشک هاي پژوهش انجام و رنسانس دوره آغاز با
 هیکل عامل بدن هاي اختی بر وارد هاي بیآس هینظر نیا هیپا بر .افتی رواج اي اختهی یشناس بیآس عنوان به اي هینظر
 باعث دوره نیا در یپزشک علم افزون روز هاي شرفتیپ و یشگاهیآزما هاي پژوهش .آمدند یم شمار به ها ماريیب ي

 خرافات شکستن هم در براي تالش در دانشمندان. گردد معطوف یجسمان عوامل به روان جاي به علم نیا توجه که شدند
 .میهست تفکر وهیش نیا در اديیز راتییتغ شاهد ما اکنون کردند جانبداري ا  یقو روان و تن یدوگانگ هینظر از گذشته،

 روان و تن .است ارتباط در وي یاجتماع طیمح و یروان عوامل با فرد یجسم سالمت معتقدند دانشمندان حاضر حال در
 .دارند دخالت ماريیب و سالمت در دو هر و تعاملند در گریکدی با

 

 

 آموزان دانش روان سالمت در آن نقش و ورزش

 روان حفظ ،یجسمان یقوا تیتقو در برجسته نکته. برعکس و داشته همراه به را یروان اختالالت ،یجسمان یهایناراحت
 مانند یروان مشکالت یدارا یجسمان ضعف بر عالوه ،باشندیم فیضع یجسمان یقوا نظر از که یپسران. باشدیم سالم

 چون یرفتار ممتاز صفات یدارا ورزشکار آموزاندانش. باشندیم گرانید با خود قیتطب ییتوانا عدم و حقارت احساس
 جتا  ینت و ییجوبهانه عدم خود در دیترد و شک عدم ،یاجتماع و یفرد یهاارزش حس یاجتماع یهاتحرک ،یرهبر
 حفظ یبرا یارزشمند ابزار نکهیا برعالوه ورزش که است داده نشان یاریبس قاتیتحق. باشدیم شتریب یاجتماع رشد

 ورزش. دارد یروان یهایناهنجار بروز از یریشگیپ ژهیو به و یروان سالمت با یکینزد رابطه است یجسمان سالمت
 مفر ینوجوان و یکودک نیسن در ژهیو به ورزش. دهدیم شیافزا را نفس به اعتماد و کاهدیم یافسردگ و اضطراب از

 .است دهندهآرامش و بخشلذت اریبس خود نیا و است شده اندوخته یهایانرژ کردن آزاد یبرا یسالم

 بر یورزش یهاتیفعال در جستن شرکت ریتأث رامونیپ یمطالعات که Thomas Jeffreyیشناسجامعه گفته به
 در شرکت از آنها، تیجنس و نژاد از نظرصرف جوانان، است، داده انجام ییراهنما و ییابتدا مقاطع آموزاندانش
 .برندیم یادیز یبهره مناسب یورزش یهابرنامه

 یزندگ در آنها تیموفق و رستانیدب و ییراهنما مقاطع در یورزش یهامیت در دختران شرکت انیم زین ییهاارتباط
 ورزش ادیبن یتارنما در. گرددیم باز بودن برتر پاداش و هدف نییتع ،یمیت کار یهاارزش به که کرده کشف یاحرفه
 که لیدل نیا به را خود اند،آمده فورچون در که یشرکت ۵۰۰ زن رانیمد از درصد ۸۰ که ستین یتصادف» آمده، زنان

 (1357)بوی، .«اندکرده یمعرف شلوغ و طانیش یدختران اند،بوده ورزش یایدن در ینوجوان در

 آموزان دانش یاجتماع پرورش و رشد در صبحگاهی ورزش ریتاث



 جسم سالمت و جامعه افراد روابط آن، یاعتال با که است یاجتماع دهیپد کی کلمه، یکل مفهوم در ورزش و یبدن تیترب
 در و دارند متقابل ریتاث گریکدی بر ورزش و یبدن تیترب و یاجتماع روابط ، نیبنابرا. ابدی یم استحکام آنها روح و
 یورزش یتهایفعال .باشد یم موثر اریبس جامعه مطلوب یریگ جهت در نیهمچن و نوجوان و کودک یروان بهداشت نیتام

 جهینت از و گرفته عهده به را یا فهیوظ و کند یم مشخص را هاهدف گریکدی تعامل با افراد که کند یم جادیا را یفرصت
 یا بالقوه یروین یدارا ،یبدن تیترب مهم یاجزا از یکی عنوان به یباز ان،یم نیا در. شوند یم بهرمند یگروه کار
. کند یم کمک جامعه در ایپو یاجتماع یروین کی جادیا و بهتر رابطه یقرار بر در نوجوانان و کودکان به که است
 و هایباز که دیرس جهینت نیا به ،ییکایآمر کودکان بر خود قاتیتح در یاجتماع و یفرد یازهاین نیتام در کاول

 آورند در عضوفعال کی صورت به گروه در را خود که آموزد یم نوجوانان و کودکان به مشابه یتهایفعال و هاورزش
 تعلق ازبهین و زده یاکتساب یها تجربه به دست قیطر نیا از آنها و. شوند واقع قبول مورد عضو کی عنوان به و

 رشد در امر نیا که ابندی یم دست خاطر آرامش جادیا به یاجتماع مناسبات اصالح با و نموده ارضا را شیخو یاجتماع
 یاجتماع رشد در یجمع یورزشها فوائد و سازنده نقش ت،ینها در. باشد یم موثر اریبس آنان یروان بهداشت نیتام و
 :دینما -یم ذکر وار فهرست را نوجوانان و کودکان یروان بهداشت نیتام و

 . تعاون و یهمکار حس تیتقو( ۱ 

 .یریگ میوتصم اراده قدرت( ۲

 .ابتکار قدرت تیوتقو جادیا( ۳ 

 . یروزیپ زهیانگ جادیا و یتفاوت یب هیروح بردن نیب از( ۴ 

 .گرانید حقوق تیرعا( ۵

 .یانزواطلب ودرمان نمودن یاجتماع( ۶ 

 آموزان دانش یشناخت روان یرهایمتغ رصبحگاهی ب ورزش ریتأث

 رابطه است یجسمان سالمت حفظ یبرا یارزشمند ابزار نکهیا بر عالوه ورزش که است داده نشان یاریبس قاتیتحق
 یافسردگ و اضطراب از ورزش. دارد یروان یهایناهنجار بروز از یریشگیپ ژهیو به و یروان سالمت با یکینزد
 ینوجوان و یکودک نیسن در ژهیو به ورزش. کندیم تیتقو را خودپنداره و دهدیم شیافزا را نفس به اعتماد کاهد،یم

 .است دهندهآرامش و بخشلذت اریبس خود نیا و است شده اندوخته یهایانرژ کردن آزاد یبرا یسالم مفر

 همساالن با سالم ارتباط و یابیدوست نیهمچن و تیکفا و مهارت کسب و شدن یاجتماع به یورزش یهاتیفعال در شرکت
 آنها ورزش که کردند ابراز جوانان از درصد ۶۵ متحده االتیا در ریاخ یهاپژوهش از یکی انیجر در. کندیم کمک
 .است بازداشته مخدر مواد و الکل به ادیاعت از را

 انجام از پس ورزشکاران لیدل نیهم به و ابدییم شیافزا هانیاندورف ترشح زانیم دیشد یورزش یهاتیفعال انیجر در
 نیب شباهت به توجه با. شودیم گفته joggrs high اصالحا   آن به که کنندیم یخاص آرامش و لذت احساس ناتیتمر

 .شود معتادان در مخدر مواد سوءمصرف نیگزیجا تواندیم کردن ورزش ،یونیاف باتیترک و هانیاندورف

 و یرسانژنیاکس موجب انیجر شیافزا. ابدییم شیافزا مغز در خون انیجر زانیم مدام یورزش ناتیتمر جهینت در
 از یریشگیپ موجب خود راتیتأث نیا. کندیم یریجلوگ مغز عروق شدن تنگ از و شده مغز یهانرون بهتر هیتغذ

 فاکتور ینوع یآزادساز موجب نیهمچن یورزش ناتیتمر. شودیم سالمندان در یذهن یهایتوانمند زوال و یفراموش
 یهایماریب بروز از و نموده مقاوم صدمه و بیآس مقابل در را هانرون تواندیم که شودیم B.D.N.F نام به رشد
 .کند یریجلوگ یادیز حدود تا نسونیپارک و مریآلزا

 تواندیم BDNF دیتول زانیم شیافزا شده، انجام حافظه بر ورزش ریتأث با رابطه در را  یاخ که ییهاشیآزما جینتا طبق بر

 تعداد مغز، در خود انیجر زانیم ،یورزش ناتیتمر جهینت در نیبنابرا. باشد داشته مثبت ریتأث حافظه و یریادگی بر
 ندهایفرآ نیا مجموعه. ابدییم شیافزا BDNF مانند یحفاظت یهامولکول ترشح و پوکامپیه هیناح در مغز یهاسلول

  [10.]شوند مریآلزا یماریب انداختن قیتعو به و حافظه بهبود موجب تواندیم

. اندازد ریتأخ به شودیم حادث یسالمند اثر در که را یشناخت یهایتوانمند کاهش تواندیم یورزش ناتیتمر انجام
 دارد ضرورت حافظه و یریادگی یبرا که یسلول نیب ارتباطات شدن گسترده و یعصب یهاسلول رشد یورزش ناتیتمر
 .نگهدارند فعال و جوان را مغز تواندیم



 یفاکتورها شدن آزاد منجربه که است مغز در خون انیجر شیافزا از یناش یعصب یهاسلول بر نیتمر راتیتأث افهی دکتر
 باتیترک یبرخ مانند تواندیم یورزش ناتیتمر گرید یسو از. دینما یریشگیپ یمغز سکته از تواندیم و شودیم رشد
 .شود نیدوپام و نینفر ینوراپ ن،یسروتون یآزادساز موجب ،ییدارو

 حافظه بر ورزش ریتأث

 همه براي ورزش که است شده مشخص امروزه اما.  است شده شناخته عروق و قلب براي ورزش دیفوا که هاست مدت
 زین مغز در خون انیجر بالطبع و دهد یم شیافزا بدن کل در را خون انیجر ورزش. است سودمند مغز یحت بدن ي
 حدود در که را مغز یسلول بافت رفتن دست از ندیفرا مغز در خون انیجر شیافزا رسد یم نظر به. ابدی یم شیافزا

 حافظه شدن بهتر براي ورزش ازین مورد زانیم ستندکهین مطمئن هنوز محققان. کند یم کند شود یم شروع یسالگ 40

 شدن بهتر به تواند یم یکیزیف تیفعال و ورزش یکم اریبس مقدار یحت که است نیا میدان یم که زيیچ اما است، چقدر

 (1388)ترکمان، .دیکن ورزش هفته در بار سه حداقل و مرتبا   شودیم شتریب یوقت ریتأث نیا و کند کمک شما حافظه

 ینیتمر برنامه کی که یسالمندان داد نشان کایآمر در اورگان یتندرست علوم دانشگاه در فیاول.س. تریه دکتر قاتیتحق
 دادندی م انجام ماه چهار طول در ، ساعت کی مدت به و هفته در بار سه را گردان نوار روي بر عیسر رفتن راه شامل
 و سواري دوچرخه ییمایراهپ دن،یدو آهسته که داد نشان شتریب قاتیتحق. بود افتهی بهبود آنها، واکنش زمان و حافظه
 نیهمچن پژوهشگران. شود یم سالمندان در واکنش زمان و حافظه بهبود موجب عیسر رفتن راه مانند زین موزون حرکات

 ماه 4 طول در و هفته در بار 3 ساعت کی مدت به یانعطاف و یقدرت ،ینیتمر برنامه کی در که یسالمندان افتندیدر

 یسالمندان در شتریب حافظه بهبود گونه نیا چه اگر. افتی بهبود حافظه هاي آزمون اجراي در عملکردشان کردند شرکت
 به نسبت یورزش نیتمر چیه که است داده نشان شتریب قاتیتحق اما دهد یم رخ دهند یم انجام هوازي هاي نیتمر که
 ریتأث ثیح از مختلف هاي ورزش نیب گرید عبارت به. ندارد برتري حافظه بر ریتأث لحاظ از گرید یورزش هاي نیتمر

  (2007و کاستیل،  لمور،یو. اچ). شود ینم مشاهده داري یمعن تفاوت حافظه بر

 ژنیاکس موجب خون انیجر شیافزا ابدی یم شیافزا مغز در خون انیجر زانیم مداوم یورزش هاي نیتمر جهینت در
 ريیشگیپ موجب خود راتیتأث نیا. کند یم ريیجلوگ مغز عروق شدن تنگ از و شده مغز هاي نرون بهتر هیوتغذ یرسان
 ینوع سازي آزاد موجب نیهمچن یورزش هاي نیتمر. شود یم درسالمندي یذهن هاي توانمندي زوال و فراموش از

 ماريیب بروز از و نمود مقاوم وصدمه بیآس درمقابل را ها نرون تواند یم که شود یم F.N.D.B نام به رشد فاکتور

 (1388)دانغیان،.کند ريیجلوگ حدودي تا نسونیپارک و مریآلزا هاي

 یریادگی روند عیتسر در صبحگاهی ورزش نقش و تیاهم

 هاکتاب ،یگروه یهارسانه انواع مدارس، یراهرو و اطیح وارید یورزش یهاسالن در بارها و بارها یآموزدانش هر
 قتیحق جوانان و نوجوانان از یکم عده حال نیا با. شودیم مواجه «است سالم بدن در سالم عقل» یعبارات با اتینشر و
 ورزش و درس روزانه یهابرنامه در آنها اغلب و رندیگیم کار به خود یزندگ در عمال   را جمله نیا یاصل یمعنا و
 .کنندینم میتنظ هم همراه را

 و درس ما کشور در متأسفانه: دیگویم نهیزم نیا در تهران یهارستانیدب از یکی ورزش یمرب ،یشوکت صابره خانم
 به پرداختن از اندگماشته همت خود یبدن یروین پرورش به که آنها اغلب. شوندیم توأم گریکدی با ندرت به ورزش
 از مشغولند یفکر کار و مطالعه به مدام که زین پرتالش و مستعد آموزان دانش شتریب و غافل اند شیخو یفکر قدرت
 یمغز یهاسلول .دهدیم هدر را آنها یروز شبانه تالش از یمین خود نیا که دارند قرار یفیضع اریبس حد در یبدن نظر
 استراحت و هیتغذ لهیوس به تنها یانرژ نیا ایآ. دارند ازین بدن استفاده مورد یانرژ کل از درصد ۲۵ به خود تیفعال یبرا
 شود؟یم نیتأم ،است جیرا آموزان دانش نیب در که یصورت به

 عجله با خوردن غذا: دیگویم مطلب نیا حیتوض در هیتغذ و یشناس ستیز نهیزم در کارشناس سماوات، نرگس خانم
 در یکامل ریتأث تواندینم باشد همراه هم یکاف استراحت با اگر یحت الزم، یجسم تحرک بدون آموزان دانش نیب عیشا

 یورزش حرکات انجام یبرا حیصح یزیربرنامه نبودن صورت در. باشد داشته بدن ازین مورد یانرژ و ماده رساندن
 ازین تناسب به یانرژ گستردن و میتنظ و انداختن انیجر به یبرا یتالش رایز ندارد اریاخت در یکاف یانرژ مغز روزانه،

 میمستق ریتأث آن، از یجسم رخوت و کم تحرکی نیا رب عالوه .است نگرفته صورت -مغز خصوصا   -بدن از قسمت هر
 ها نیا همه جهینت که کندیم تیهدا یناتوان و یخستگ سمت به زین را ذهن و دارد اعصاب و روان و روح یرو بر

 .است یریادگی در محصالن یاستعدادها و یذهن یهاتیقابل از یاریبس ماندن بالقوه

 یشگیهم خلل کنندیم یسع و روندیم شانیهاکتاب انبوه یسو به اکراه با و حوصلهیب و خمود آموزاندانش اوقات اغلب
 یحال در کنند جبران یریادگی یهاروش اقسام و انواع و ذهن به موردیب آوردن فشار با را یبدن تحرک عدم از یناش
 اقیاشت و شور ،یذهن تیفعال شیافزا و نشاط سالمت، برعالوه توانندیم ورزش مانند یترسالم و ترساده اریبس راه که



 د،یبرآ یدرس مطالب حفظ و یریادگی عهده از یخوب به مغز نکهیا یبرا. کند نیتضم خواندن درس به نسبت را آنان
 .شود هیتغذ ژنیاکس از یغن و پاک یخون از دیبا یکاف یانرژ و ییغذا مواد رساندن عالوه بر

 و کنند رومندین زین را خود یهاهیر دیبا آموزاندانش نیبنابرا .شوند یخال و پر هوا از کامال   هاشش دیبا منظور نیبد
 که ستین گونهنیا و دارد را خود خاص جینتا و خواص یورزش حرکت هر. است سریم ورزش لهیوس به زین کار نیا

 آموزش خود نیمحصل به زین را حرکت هر خواص دیبا مدارس در ورزش نیمعلم. کند یقو را هاچهیماه فقط ورزش
 یهاسلول به یکاف ژنیاکس رساندن یبرا ضمن در. شوند مندبهره ورزش سودمند جینتا از کامل یآگاه با آنها تا دهند
 یتنفس بازده مطلوب نحوه به هاشش دادن عادت با و کنند تنفس یاصول و حیصح که رندیبگ ادی دیبا آموزاندانش یمغز
 .دهند شیافزا را خود

 لهیوس به یقیحق یتندرست و است یتندرست در ییبایز و دانش. است یآدم ادراکات و احساسات پرونده نینخست ورزش
 عضالت به بدن یاعضا تمام به نسبت به را خون ورزش. شودیم حاصل منظم و یمقو سالم، یغذا و گردش و ورزش
 از یبرخ .آوردیدرم انیجر به را خون بدن تمام در و رساندیم اعصاب خصوص به کمر و گردن و پا و دست
 و عادت دیمف اقدام نیا باالخره و ندینما عادت یصبحگاه ورزش به ماه دو از زودتر ای رترید است ممکن آموزاندانش
 در دیبا آنان بلکه باشد یقهرمان نیسنگ یهاورزش دینبا ندینمایم دختران که یورزش. شد خواهد آنان یثانو عتیطب

 یهااسباب با و ندینما گرید سبک یهاورزش و بسکتبال و بالیوال مثل دارتوپ یهایباز و زیم یرو سیتن شتریب مدرسه
 .باشند نداشته کار دمبل و هالتر مانند نیسنگ یورزش

 به و یریگمیتصم با و باشند شیخو یجسم و یذهن یهاتیفعال میتنظ فکر به خود محصالن که است آن بهتر نیبنابرا
 ذهنشان و روح بر که یمشکالت بار ینیسنگ از لیتحص با آن کردن توأم و ورزش به آوردن یرو اراده، بستن کار

 یذهن کار همان و وقت همان صرف با دو نیا کردن هماهنگ صورت در که ابندیدر ینیع تجربه به و بکاهند اندانباشته
 اریبس و بازتر یذهن با تینها در و افتی خواهند دست قبل از ترمطلوب برابر چند یجینتا به یریادگی عرصه در

 (1370)امیرتاش، .کرد خواهند یبرداربهره خود یاستعدادها از ترراحت

 آموزان دانش یاخالق پرورش رشد در صبحگاهی ورزش ریتاث

 ریمس در را او قیطر نیا از بتوان تا است نوجوانان و كودک یهازهیانگ و التیتما به دادن جهت ورزش یاخالق جنبه
 به دارد قرار یباز و یزیغر و یستیز یازهاین ریتاث تحت آموزان دانش یهاخواسته و اعمال. داد قرار تیهدا حیصح
 یهاشیگرا و عواطف  و ها جانیه ها، رغبت تمام یریگ جهت و یگذار ارزش یبرا ینیتمر دانیم ،یباز بیترت نیا

. آموزندیم ناخودآگاه طور به را استقامت صبر، ثار،یا تعاون ،یدوست نوع میمفاه آنها و است آموزان دانش یفطر
 نیب ارتباط نیا كنندیم برقرار ارتباط و یهماهنگ ،یاخالق یها ارزش یمعان ورزش و یباز از یناش لذت تیموقع

 سالمت نیتام در. آورد بار یاخالق اصول به دیمف و معتقد یفرد یزندگ در را آموزان دانش تا است یپل لذت و ورزش
 ژهیو تیاهم از روزمره یها برنامه در ضرورت كی عنوان به سالم یها تیفعال و  ورزش كردن منظور یتندرست و
 یشاداب و نشاط جادیا در یمهم عامل تواندیم مدارس یآموزش تیفعال شروع در یصبحگاه ورزش. است برخوردار یا
 . باشد آموزاندانش روح و جسم سالمت نیتام و

 یکل طور به. است نیمحقق دییتأ مورد مختلف، نیسن در جنس دو هر یبرا یورزش ناتیتمر و ورزش تیاهم و لزوم(1

 . گذارد یم ریتأث بدن یعموم رشد بر تحرک و ورزش

 ارتباط چه هر و ارتباطند در گریکدی با(  استخوانها و عضالت)  یحرکت یدستگاهها و یعصب دستگاه تکامل و رشد(2 

 . شوند یم هدفمند و گرفته شکل دهیچیپ حرکات شود، تر گسترده و شتریب یحرکت یدستگاهها با یعصب دستگاه

 شده انجام یمتعدد قاتیتحق نوجوانان، و کودکان یجسمان یآمادگ و یسالمت ، رشد شرفتیپ در ورزش نقش مورد در(3

 دادند نشان آموز دانش دختران نشاط نیهمچن ،یجسمان یآمادگ و رشد یرو بر را ورزش ریتأث قاتیتحق نیا در. است
 . هستند فعال و ریپذ انعطاف یبدن یدارا کنند یم ورزش که یدختران گردید، مشخص و

 یریجلوگ یبرا ورزش باال، نیسن در. ستین ینوجوان و یکودک نیسن به منحصر ورزش، تیاهم که داشت توجه دیبا(4

 از یریجلوگ و یکاریب اوقات کردن پر یبرا نیهمچن ،یعروق و یقلب یها یناراحت و وزن اضافه استخوان، یپوک از
 .  شود یم هیتوص یشیپر روان و یافسردگ

 حال نیدرع ،(رشد یفاکتورها و رشد هورمون: مانند) است یمتعدد یفاکتورها ریتأث تحت یکودک دوران در رشد(5

 در قد رشد. است همراه دراز یاستخوانها رشد با یقد رشد. دارند ریتأث رشد بر زین هیتغذ نوع و گرید یهورمونها
 یقد رشد بعد به سن نیا از یول ابد،ی -یم انیپا یسالگ ۱۸ در با  یتقر پسرها در و یسالگ ۱۷ تا ۱۶ نیسن در دختران



 ،یبدن تیفعال عدم صورت در. است مهره ها ستون طول شدن دراز به مربوط که شودیم انجام یزیناچ به صورت
 . ابدی یم کاهش استخوانها رشد

 نشستن نوع اگر یحت نند،ینشیم مکتین یرو درس یها کالس در ساعت چند روزانه آموزان دانش که نیا به توجه با(6

 نشستن نوع چنانچه و دیآیم به وجود یکیزیف یخستگ احساس آنها در باشد، استاندارد زین مکتین و باشد مناسب آنها
 و Scoliosis که شودی م یساختار اختالالت موجب مدت دراز در نباشد، استاندارد مطابق مکتین ای و نباشد مناسب
 فوتبال عمدتا  )  کردن یباز با را مشکل نیا غالبا   پسر، آموزاندانش. است جمله آن از ها،مهره در مانند  C شکل ایجاد
 جامعه فرهنگ و اعتقادات لیدل به آموز، دانش دختران یبرا یول کنندیم حل ورزشگاهها ای و ابانیخ و کوچه در( 

 یبرا ییهاساعت مدارس در تالزم اس نیبنابرا دارد، وجود فیزیكي تحرک و ورزش به پرداختن جهت یکمتر امکانات
 .شود منظور دختران ویژه به ها، بچه ورزش و یبدن یها نیتمر

 

   نشاط جادیا و اضطراب کاهش در صبحگاهی ورزش نقش

 در شنا نقش. کنند یم هیتوص یدرمان رفتار یکهایتکن آنرادر که گرفته قرار توجه مورد آنقدر ورزش نقش امروزه
 ثابت یشناس روان شاتیآزما انجام با. است گرفته قرار توجه مورد شناخته نا یها ینگران هییوتخل ییزدا اضطراب

 معنا یهاتفاوت رفتن فرو آب در رجهیش صورت به ژهیو به شنا از بعد و قبل افراد در اضطراب سطح که است دهیگرد
 دیزا جاناتیه هیتخل یبرا یا نهیهز کم روش عنوان به یزن مشت و بوکس ورزش از مشاوران. دهد یم نشان را یدار
 تمرکز در استقامت دو و یکوهنورد ورزش نقش. ندینما -یم یدرمان استفاده بزهکار ونوجوانان درکودکان ژهیو به

 دهیگرد موجب که یعمدها نکات از. است نموده جلب خود به را درمانگران روان توجه امروز اراده تیتقو و یبخش
 توان یم ،ردیگ قرار موردتوجه یا ژهیو صورت به شناسان وروان مشاوران یدرمان ندیفرا در ورزش به توجه ٬است
 . نمود اشاره لیذ موارد به

 نقش یورزش یها تیفعال که است مهم نکته نیا انگریب درواقع است سالم بدن در سالم عقل که اصل نیا به توجه-۱
 . دارند یروان -یروح مشکالت رفع در ییباال یگر اصالح

 . دربردارند را یادیز یها نهیهز یدرمان ورزش یریبکارگ-۲

 است نیا از یحاک حاد یها یافسردگ و یدیام نا مانند ییها یناراحت بروز در یجسم یتهایفعال رکود قیعم ریتاث -۳
. ابدی یم شیافزا آنان در یدواریام و نشاط سرعت به شوند تحرک به وادار افراد نیا یورزش یها هیتوص با چنانچه که

 که است همراه یجانب یمنف عوارض با یروان -یروح مارانیب درمورد ژهیو به ییایمیش یدارو نوع هر زیتجو اصوال
 . دهد یم شیافزا مارانیب بدن ستمیدرس را یگرید مشکل بروز امکان مشکل کی درمان ضمن

 به و جادنکردهیا ماریب در مخرب و یمنف عارضه چگونهیه یدرمان عامل کی عنوان به ورزش زیتجو که یحال در

 (1392)باقری، .گردد یم مشکل با مقابله ریبرا یوجسم یفکر یقوا تیتقو موجب عکس

  اجتماع در یبدن تیفعال ریتأث

 یعنی ورزش در شرکت یندهایشایپ یکی .است بوده متمرکز مسأله دو حول ورزش در شدن یاجتماع مطالعات اغلب
 ندیفرا دو نیا. ورزش در شرکت یامدهایپ یگرید و آورد یم رو ورزش به شخص یطیشرا چه تحت و چگونه نکهیا
 عنوان دو منابع اغلب در لذا. اند دهینام زین یاجتماع نقش قیطر از شدن یاجتماع و یاجتماع نقش در شدن یاجتماع را

 مانند یورزش نقش در فرد یاول در .خورد یم چشم به ورزش قیطر از شدن یاجتماع و ورزش در شدن یاجتماع
 مانند -یکل ییها شیگرا  و ها مهارت ، ارزشها ها، نگرش یریگ ادی به یدوم در و شود یم یاجتماع«  ورزشکار»

 قیطر از شدن یاجتماع.  دیآ حاصل یورزش یها تیفعال در شود یم تصور که دارد اشاره –انضباط ،یجوانمرد

 شرکت از که ییها درس در که شود یم پنداشته نیچن ... و ها نگرش ، باورها بر ورزش ریتأث از است عبارت ورزش
 تیموفق شرکت یبرا را فرد قیطر نیا از و است ریپذ انتقال یاجتماع یها جنبه ریسا به میآموز -یم ورزش در کردن
 شرکت با را یریگ میتصم و ارتباط یها مهارت کودکان که دارد یم اظهار شیدان. دهد یم یاری ها نهیزم آن در زیآم

 (1386)عبدلی،. کنند یم کسب ورزش در

 آموزان دانش خصوصا   جامعه افراد در یاجتماع یها ارزش القاء و پرورش یبرا تمسئولی قبول در یبدن تیترب
. است موثر یانسان مطلوب یها رفتار و یاجتماع یها ارزش تیتقو جهت در یعامل عنوان به و بوده میسه مدارس

 (1373،راهانیف یآباد زیعز)



 موضوع با یالملل نیب یناریسم که دیرس خود اوج به یزمان ورزش با آن ی رابطه و شدن یاجتماع موضوع به اهتمام
 دیرس جهینت نیا به دیگرد برگزار کانادا در ۱۹۷۱ سال در که ناریسم نیا شد پا بر «ورزش قیطر از شدن یاجتماع»
 و یبرتر هیسا در فقط تمدن» وآیکا راجر ی دهیعق  به .باشد یم فرد شدن یاجتماع در مهم یعامل یبدن فرهنگ که

 است مردم بر مردم حکومت و یدموکراس ی چشمه سر که یا مسابقه و زیآم رقابت یباز یعنی یقهرمان یواال ارزش

 (1991توماس،)« . است آمده وجود به

 دوره در یحرکت تکامل و رشد موجبات و شودی م آغاز آنان یورزش هیاول یها تیفعال با کودکان  شدن یاجتماع روند

 (2008وود، هیام.  ).کند یم هم فرا را بعد یها سال در آنان یورزش مشارکت و یکودک

  جامعه و فرد تیشخص در یبدن تتأثیر فعالی

 با مطابق جامعه کی در یبدن تیترب چنانچه. است افراد یروان یعیطب و حیصح رشد ی کننده انیب یاجتماع تیشخص
 را یعیطب اتیروح رشد و کرده خارج یمحور خود و ییگرا فرد از را ورزشکار افراد باشد، نظر در علم نیا اصول
 و کرده قرار بر ارتباط تر آسان اجتماع افراد ربا سای فرد استعداد، نیا شدن شکوفا جهینت در که بخشد یم بهبود فرد در
  .دینما یم یزندگ آنها کنار در

 ریتفس و کردن دایپ یبرا جستجو در یفرد هر خاص وهیش و روش را تیشخص» معروف، روانشناسان از یکل جرج
 یم کار فدا و شهامت با قهرمانان، و ورزشکاران که دهد یم نشان افتهی انجام مطالعات« .کند یم فیتعر یزندگ یمعنا
 به را آن و دارند کودک تیشخص تکامل و رشد با یتنگاتنگ وندیپ  ورزش و یباز  .دارند تسلط خود اراده بر و باشند
 شدن یاجتماع در ها میوگ یباز نقش رامونیپ یفراوان قاتیتحق پژوهشگران. رسانند یم یاجتماع یآگاه و نضج مرحله

 یروشن ریتصو نیتکو در رفته هم یرو ،یبدن یها تیفعال چگونه که اند رسانده انجام به مسأله نیا درباره نیهمچن و
 جهینت در و یبدن خود مفهوم که یریتصو .گذارد یم ریتأث است، معروف بدن ریتصو به کودک،که ذهن در بدن از

 یحرکت تیفعال .دیآی م شمار به کودک تیشخص یبنا خشت نینخست و است استوار آن ی هیپا بر پنداره خود مفهوم
 یها تجربه یباز به پرداختن ضمن در کودک. آورند یم هم فرا کودک ییشکوفا خود یبرا یبار پر فرصت عموما  

 چشم و اهداف و میمفاه دادن وندیپ و او تصورات گسترش در ها تجربه نیا و  گذراند یم سر از را شکست و یروزیپ
 یها ییتوانا و حدود از او زیآم مبالغه ریغ و نانهیب واقع ادراک و گذارد یم ریتأث شیخو تیواقع با یو یها انداز

 و بخشد یم نفس به اعتماد یو به و دهد یم نضج را او یاجتماع تیشخص خود، نیا که دهد یم شیافزا را جسمش
 چه خودش برابر در چه او ارزش از آنکه یب گردد یم غرور و یفتگیش خود چون ییها خصلت از شدنش دور باعث
 خودش با فرد نیب ارتباط عامل و واسطه عنوان به ورزش که دارد اعتقاد زین یدگاهید. بکاهد یزیچ گرانید برابر در
 ارتباط درباره .باشد لیدخ تیشخص و یاجتماع یهایگار ساز در تواند یم یا جنبه چند شناخت نیا. است گرانید ای

 سه که کرد انیب تیشخص و ورزش قاتیتحق جینتا از یمهم ستیل یآور گرد با زاکیآ ،یتیشخص صفات با ورزش
 یبرخ و دارد وجود سمیکوتیسا و یرنجور روان ،ییگرا برون لیقب از ورزش با رابطه در تیشخص از خوب نهیزم
 در ورزش از یناش راتییتغ»: دیگو یم یو .دارند یورزش رفتار با یخوب ارتباط یخو و خلق و حاالت صفات، از

 و انتظارات ک،یسمپات یعصب ستمیس اعمال ورزش رایز دهد، یمی رو سالها از پس و آهسته و جیتدر به تیشخص
 « . دهد یم رییتغ را ها ارزش

 كند؟ یم نیدانش آموزان را تام یچگونه سالمت یورزش صبحگاه

 وزن كنترل

را  یثابت جیو مطالعات مربوط به آن هم نتا ستیكامال  مشخص ن نییپا نیدر سن یو چاق یكیزیف تیفعال نیب ارتباط
توان وزن  یم یكاهش مصرف كالر زیوزش و تحرک و ن شیوجود، با افزا نیدهد. با ا یمتخصصان قرار نم اریدراخت

چاق در معرض  یاست. بچه ها یبه جا و منطق امال  كودكان و نوجوانان ك نیوزن ب شیافزا یرا كاهش داد. نگران
از  مارانیب نیو استخوان قرار دارند. ا یهورمون رشد، مشكالت تنفس ینوع دوم، نامنظم ابتیفشار خون، د یهایماریب

  برند. -یرنج م یفقدان اعتماد به نفس و روابط اجتماع

 و نمو استخوان رشد

 شیاستخوان را با افزا ی، خطر ابتال به پوكیبدن تیشود. فعال یثابت در رشد و نمو استخوان م راتیباعث تاث ورزش

و سه بار در هفته به  قهیدق 30پسر بالغ كه به مدت  40انجام شده در مورد  قاتیدهد. تحق یكاهش م یغلظت مواد معدن

 یدر بدن آنها دو برابر كسان یكمر و پا، و غلظت مواد معدن ناز آن بودكه، حجم استخوا یپرداختند حاك یورزش م

  داشتند. یتحرك كمتر است كه



پس از توقف ورزش  یحجم استخوان حت زانمی كه تقدندمع محققان دختربالغ هم مثبت بود.45در مورد  قیتحق نیا جهینت

استخوان راپس  یقبل از سن بلوغ درصد شكستگ یاند كه انجام حركات ورزش دهیرس جهینت نی. آنها به اابدی یكاهش نم
 دهد. یم لیتقل یائسگیاز سن 

 یخون یازقلب و رگها مراقبت

هم ممكن است كه با آنها  نییپا نیوجود در سن نیشود، با ا یم انیدر بزرگساالن نما یعروق یقلب یهایماریب ،اغلب
 اریبزرگساالن بس یعروق یقلب یمارهایاز ب یریدر جلوگ یهواز یدهد كه ورزشها ینشان م قاتی. تحقمیمواجه شو

  موثر است، اما در مورد بچه ها هنوز نامشخص است.

 یو ذهن یفكر سالمت

 یبدن تیموثر است. فعال اریو اضطراب بزرگساالن و كودكان بس یشواهد، ورزش در بهبود افسردگ نیتوجه به آخر با

بزرگسال مؤنث  220انجام شده در مورد  یها یاست. با توجه به بررس یروح جانیمبارزه با ه یاز راهكارها یكی

و  یكیزیف یهاند كمتر از تنشكن -یسخت شركت م یورزش یكه در برنامه ها یمضطرب و نگران، آن دسته از افراد

  برند. یرنج م یروح

 دانش آموزان نیب زهیانگ دو ایجا یزیر برنامه

 ابندیدر زیكنند و ن ادیدانش آموزان را به ورزش ز لیاست كه به طور مثبت تما نیورزش ا رانیدب ینكته برا نیترمهم
عالقه  زانیو م شرفتیمراحل پ ،یكیزیف تیمناسب است و با توجه به سن، موقع یفرد خاص یبرا یبدن تیكه هر فعال

خود  یكنند. كودكان ناتوان نسبت به هم سن و ساالن توانا هیصرا به آنها تو یبدن تیفعال نیدانش آموزان مناسب تر
 یشتریو تناسب اندام خود به ورزش ب یقدرت بدن شیافزا یافراد برا نیكه ا نیدارند. جالب ا ییكمتر با ورزش آشنا

 نیروزا بهخود را بكنند تا روز  یسع تیتک تک افراد، مدارس و مؤسسات مختلف نها دیبا نی، بنابراازمندندیهم ن
مصرف  زانیبه م ها،تیاز فعال یفهرست هیتوانند با ته یورزش م انیدهند. مرب شیآموزان افزا ندانشیمثبت را ب زهیانگ
 شنهادیرا پ ییكند تا ورزش ها یكمک م انیروش به مرب نیببرند. درضمن ا یدانش آموزان پ یو تحرك بدن یانرژ

  آنها باشد. یبدن تیقعكنند كه متناسب با سن، اندام، عالقه و مو

نكته  نی. استین دینوجوانان و كودكان مف یو روان یسالمت جسمان یبرا ییبه تنها یورزش چیتوجه است كه ه قابل
بچه ها متناسب باشد.  یكیزیف ییكه با سن و توانا میرا انتخاب كن یبدن یتهایفعال میبتوان اءیمهم است كه با كمك اول اریبس

هفته دانش  یورزش سبك و آرام را در اكثر روزها قهیدق 30 اننداست كه بتو نیمتخصصان ا یاز اهداف اصل یكی

  شود. یآرام، باعث تناسب همه جانبه وسالمت روز افزون م دنیو دو یرو ادهیآموزان بگنجانند. پ

بلند  نیاجسام سنگ دیمهم است. بچه ها نبا اریبس یكیزیو همه جانبه هم در انجام حركات ف قیكه نظارت دق میدقت كن دیبا
 كنند. یتا رشد كامل اسكلت بدنشان از پرتاب وزنه خوددار دیكنند، ضمنا  با

. متخصصان به افراد ستیآنها ن ییدارند كه متناسب با توانا یوا م ییبچه ها را به انجام ورزشها انیاوقات مرب یگاه
مثل بسکتبال  ییبپردازند و از ورزشها یبه شنا و دوچرخه سوار شتریتا ب كنندیم شنهادیضعف رباط ها پ یماریمبتال به ب

 (1391)ریاحی،شود اجتناب كنند. یم یخوردگ چیكه منجربه پ

 گیری هنتیج

 مجال یا و گیرد -می را اجتماعی مفاسد و انحرافات از خیلی که جلوی است مفرحی بسیار گرمی سر ورزش که دانستیم
 باشد. وقتی ثمر مسمر شخصیت کودکان بهتر چه هر گیری شکل در می تواند همین سبب دهد. به نمی را آنها به پرداختن
نخواهد  مقبولیتی ومجازی کاذب های گرفت نشاط قرار جوان نسل ویژه به مردم مسیر در و واقعی سالم تفریح و نشاط

 و فساد از بدور مند و اخالق نشاط، با سالم، ای جامعه ایجاد در اصلی اساسی ورزش و بدنی تربیت سبب داشت. بدین
 باشد مفید تواند می اندازه چه تا چه عمومی و فردی چه کردن ورزش که دریافت می توان این گونه نتیجه بیماریست. در

 باشند. داشته بهتری زندگی تا کند کمک ها ی   انسان همه به و

 فهرست منابع

  .خارجه امور وزارت انتشارات، دوم چاپ وجامعه، ورزش، 1383،نیام ،یالخلول انور

 مبتکران انتشارات ،ششم چاپ ،یبدن هایتیفعال و یورزش یولوژیزیف ،2007،دیوید ل،یکاست،. ال و جک لمور،یو. اچ

 .شروانیپ



آموزان مدارس ابتدایی، وزارت های تربیت بدنی برای داخل کالس ویژه دانش، روش۱۳۷۰،محمد امیرتاش، علی
 .آموزش و پرورش اداره کل تربیت بدنی

 .انتشارات سمت،هم،در طول عمر، چاپ ن یرشد و تکامل حرکت، 2008،نیکاتل وود، هیام. 

و پرورش برای مدارس ابتدایی و راهنمایی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ، اصول آموزش ۱۳۵۷،بوی، مصطفی 
  .ورزشی

 .1392نشاط، و هیروح جادیا در ورزش نقش مقاله ،نیحس ری،امیباقر

 .گانهی انتشارات ،اول چاپ ، یورزش یروانشناس، 1991،د مونیر توماس،

 .تأثیر ورزش بر حافظه ،۱۳۸۸،یههانترکمان،

 .حافظه بر ورزش ریتأث ،۱۳۸۸، نایمار ان،یدانغ

 .، تربیت بدنی در مدارس، دانشگاه شیراز۱۳۸۰،رحیمی ارسنجانی، اسکندر 

 ،یو علوم ورزش یبدن تیدانش آموزان،  مقاالت ترب یمقاله نقش ورزش در سالمت ، دهیوح ی،احیر ، دیوح ی،احیر
۱۳۹۱. 

 .زیتبر یاسالم آزاد دانشگاه انتشارات ،اول چاپ ،یبدن تیترب یمبان و اصول، ۱۳۸۱،اصغر یعل کوشافر،

 .کتاب بامداد انتشارات ،دوم ،چاپ ورزش و یبدن تیترب یاجتماع و یروان یمبان، 1386ر،بهروز ،یعبدل

 .نور امیپ دانشگاه انتشارات تهران،هشتم،  چاپ،( ۲)یعموم یبدن تیترب ،۱۳۷۳ ،ابوالفضل ،راهانیف یآباد زیعز

 


