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 مقدمه

وی ان نیردانش آموزان و محصالن بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که تالش در جهت سالمت آنان به عنو

پرورش  موزش وآکارآمد آینده ،تضمین کننده ی سالمت جامعه و زیر بنای عرصه ی تعلیم و تربیت خواهدبود.اهداف متعالی 

 مدت مدیدی انسان یافت که تعلیم و تربیت و بهداشت سالمت در راستای یکدیگر حرکت کنند.از آنجا که یک،زمانی تحقق خواهد

ش آموزان مت داناز عمر خود را از کودکی تا نوجوانی در مدرسه سپری می کند ،مدرسه مکان مهمی جهت آموزش بهداشت و سال

بین این  رد ،کهفرت است از:رفاه کامل جسمی،روانی و اجتماعی است.براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت عمومی عبا

فراد در مت عمومی ای سال سه جنبه تأثیر متقابل و پویا وجود دارد.بنابراین سالمت روان به عنوان یکی از مالک های تعیین کننده

نسلی و  لق بینفیت رقابت ،تعنظر گرفته می شود که شامل احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکا به خود ،ظر

واقع جنبه ای  (.سالمت روانی در76،ص2001خودشکوفایی توانایی های بالقوه ی فکری و هیجانی است)سازمان جهانی بهداشت،

ف می اتوانیتعرینری یا از مفهوم کلی سالمت است.سالمت روانی را حالت سالمتی کامل بدنی ،روانی واجتماعی ،نه فقط فقدان بیما

ز ی انسانی اک زندگدرواقع می توان گفت یکی از اهداف مربوط به سالمت روانی ،ایجادامکانات قابل قبول برای تأمین یکنند؛

ژوهشگران (.دغدغه ای که وجود بسیاری از پ1394نظرجسمی ،روانی و اجتماعی برای فرد است)به نقل ازاکبری،مرتضوی،

رهایی که راهکا ای مناسب جهت تضمین سالمت دانش آموزان است.از جمله،مسئولین را به خود جلب کرده است ،ایجاد راهکاره

یرد و یکی گبر می توجه بسیاری جلب کرده ،معنویت است.معنویت یکی از ابعاد وجودی انسان است که آگاهی و خودشناسی را در

،به نقل از 2008ن،ناب و همکارااز ابعاد جدانشدنی انسان است که به زندگی او رونق ،معنا و حیات واقعی می بخشد)غباری ب

ت که ای این نتیجه اس(.ابزار موثر دیگر ،ورزش و فعالیت بدنی است ؛تحقیقات مختلف ،گوی1396سلیمانی،رضایی،داداللهی ساراب،

 تایج روانینبدنی  فعالیت بدنی منظم بر سالمت روانی از لحاظ کارکردی اجتماعی واسترس واضطراب تأثیر مثبت دارد ،فعالیت

اضطراب و ،سردگی عناداری بر بدن دارد ،در تحقیقات اخیر ،مشخص شده با افزایش سن و کاهش تمایل به انجام ورزش ها ،افم

از   مطرح شده ،هدف (.باتوجه به مطالب1393،به نقل از سلمان،1995استرس مربوط به ناتوانی بروز می کند)ماکولی و همکاران،

 بود. سالمت روان دانش آموزان خواهدرشد  ،ارائه ی دو راهکار مهم)معنویت،ورزش(بر  تحقیق کتابخانه ای حاضر

 معنویت و سالمت روان

و رشد معنوی در انسان در چند دهه ی گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت  6اهمیت معنویت

یک سو و ماهیت پویا و پیچیده ی جوامع نوین از سوی دیگر ،باعث روانی را به خود جلب کرده است.پیشرفت علم روانشناسی از 

شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند ،اهمیت بیشتری بیابند.چنین به نظر می رسد 

ی،شیر که مردم جهان ،امروزه بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند)وست،ترجمه شهید

(.اهمیت معنویت و رشد معنوی انسان در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان ،متخصصان 9،ص1387افکن،

(.به نظر می رسد واژه ی 1390، به نقل از غالمی و بشلیده،2010بهداشت روانی را به خود جلب کرده است)کزدی و همکاران،

سیاری از مردم اهمیت بسزایی دارد ،ولی مشخص کردن مفهوم آن بسیار دشوار است و معنویت کلمه ای است مثل عشق که برای ب

بسیاری معتقدند که معنویت فراتر از کلمات است.در حقیقت چنین به نظر می رسد که کلمات قادر به تشریح معنویت نیستند و 
                                                           
1. Spirituality 



(معنویت را این 1979(. هاردی)24، ص1387کالم از سخن گفتن درباره ی معنویت قاصر است)وست،ترجمه شهیدی ،شیرافکن، 

گونه تعریف کرده است:به نظر می رسد که مشخصات عمده ی تجربه های معنوی ومذهبی انسان ،در اشتیاق او به یک واقعیت 

فرامادی نمایانگر می شود و این اشتیاق غالبًا در اوایل دوران کودکی خود را نشان می دهد.این احساس که چیزی)حضوری())سوای 

تو((با آن،که از -خودم((قابل دریافت و ادراک است؛و تمایل به شخصی سازی این حضور،درقالب نوعی الوهیت،و نوعی رابطه ی))من

 طریق نماز و نیایش برقرار می شود.

 ویژگی های اساسی معنویت :

ل نُه بخش عمده می شود.این (پدیده معنویت را دارای یک ساختار چندبعدی می دانند که شام1988و دیگران)7درواقع الکینز 

 اجزا به طور خالصه به قرار زیر هستند:

 عدروحانی یا فرامادی : که به عنوان خدای مشخص فرد، خودِ فراتر یا ُبعد فرامادی تجربه می شود.ب-1

 عنا وهدف در زندگی : با این معنا که))خالءوجودی((را می توان با زندگی معنادار پر کرد.م-2

 در زندگی : فرد معنوی نوعی احساس وظیفه و تعهد دارد.داشتن رسالت -3

فتی را ردِ معنوی می تواند تجربه هایی نظیر حیرت واعجاب ،تحسین وشگفن از تقدس است و تقدسِ زندگی : زندگی مشحو-4

 حتی در موقعیت های غیرمذهبی نیز داشته باشد؛و دیگر اینکه ،سراسر زندگی مقدس است.

 ت.ادیات ،بلکه در مسائل معنوی و روحی می توان یافمش های مادی : رضایت نهایی را نه در اهمیت ندادن به ارز-5

ز ای ما بخشی  ه معنای تحت تأثیر درد و رنج دیگران قرار گرفتن ،داشتن احساس عدالت اجتماعی ،و اینکه همهبنوع دوستی : -6

 آفرینش هستیم.

 رآورده سازد.برا در ذهن به تصویر می کشد و تمایل دارد که این آرمان را لیسم یا آرمان گرایی : فرد،جهانی بهتر آایده -7

 گاهی از تراژدی : درد ،مصیبت و مرگ ،قسمتی از زندگی هستند و به آن رنگ و روح می بخشند.آ-8

 مرات معنویت : معنوی بودن واقعی موجب تغییر همه ی جنبه های بودن ،و نحوه زیستن می شود.ث-9

واقع یکی از ابعاد وجودی انسان است؛این بعد وجودی انسان ،فطری و ذاتی بوده که با توجه به رشد و بالندگی انسان و معنویت در 

(.امروزه رابطه بین مذهب به عنوان یکی از ابعاد معنویت با 1386در نتیجه انجام مناسک دینی متحول شده و ارتقاء می یابد)الهی،

یش مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات تجربی نشانگر روابط معنادار میان مذهب ،معنویت و میزان سالمتی و بیماری بیش از پ

(.مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی ،نقش 1396،به نق از سلیمانی و همکاران،2006سالمت هستند)تن بولی وهمکاران،

معنویت و راهکارهای جذب دانش آموزان به  مهمی در سالمت دانش آموزان ایفا می کند؛لذا ضروری است که توجه خاصی به

                                                           
2. Elkins 



مسائل معنوی ومذهبی توسط مسئولین در مدارس انجام گیرد.حال این سوال پیش می آید که چه مدارسی دراین امر موفق 

ند افرادی که جهت گیری دینی درونی دارند، معتقد ترند؟در پاسخ به این سوال ،گریزی به دیدگاه آلپورت در خور توجه خواهدبود؛

که دین در ذات آن ها ریشه دارد، آن ها در کارها و اعمال روزمره ی خود فرافکنی نمی کنند و واقعیت ها را قبول می کنند؛ 

آلپورت جهت گیری دینی درونی را چنین توضیح می دهد، که این افراد انگیزه اصلی اعتقادات خود را به صورت انتزاعی از مذهب 

ین افراد که در درجه دوم اهمیت است، عقاید و مذهب آن ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، و برآورده می دانند و نیاز های دیگر ا

شدن این نیازها را هم ضمن اعتقادات دینی ممکن می دانند. افراد دینی با این ویژگی سعی دارند که دین مورد اعتقاد خود را 

ستورهای دینی را هم هرچه کامل تر انجام دهند، این ها افرادی هستند درونی ساخته و آن را در زندگی خود به کمال رسانده و د

که با الگوی رفتاری و اعتقادی دینی شان زندگی می کنند؛ اما افرادی که جهت گیری بیرونی دینی دارند، تعهدات دینی خود را 

گیرند)گراوند، هاشم آبادی،  وسیله ای برای کسب مقام، قدرت یا امنیت و به طور کلی نوعی مصلحت اندیشی به کار می

(.حال باید در جست وجوی روشی بود که منبع کنترل درونی مذهبی را ترغیب می 103-79،ص1391کامکارزهراوند، جعفری ،

کند نه بیرونی.البته تربیت مذهبی دوران کودکی از اهمیت واالیی برخوردار است چرا که چهار یا پنج سال اول زندگی یا دوره ی 

(.با توجه به شرح 59،ص1395ی شکل گیری شخصیت اهمیت زیادی دارد)فیست و فیست،ترجمه سید محمدی،کودکی برا

مطالب فوق ،وظیفه ی مسئولین مدرسه کمی دشوار می گردد ولی ارائه ی راهکار در این خصوص ،دانش آموزان را با مزایا و فواید 

 منبع کنترل درونی مذهبی بیشتر آشنا می گرداند.

 حوزه معنویت : راهکار در

تأکید بر زندگی معنوی جهت رشد شخصی : همواره این راهکار باید مورد تأکید مسئولین مدرسه قرار گیرد وجهت آموزش آن -1

،مثال های عینی و کاربردی حائز اهمیت فراوان است.مثال های متعدد از عارفان، دانشمندان و ورزشکاران که همواره با زندگی 

صی ،همان اعتقاد شخصی و رضای خداوند تالش کردند می تواند مثمرثمر واقع شود.منظور از رشد شخ معنوی خود جهت رشد

 (.532صاست که شاخص فرد پخته است)همان،عمیق مذهبی)کترل درونی مذهبی( 

جاد می کند که احساس وظیفه و تعهد افراد معنوی : یک فرد معنوی رسالتی با خود به همراه دارد ؛این رسالت ،تعهدی در او ای-2

به طرق مختلف ،کمک به انسان ها را در دستور کار قرار می دهد.تأکید بر زندگی دانشمندان ،پزشکان که عمر خود را صرف 

 در گرایش دانش آموزان به معنویت تاثیر بسزایی دارد. خدمت به بشریت کرده اند،

دیگران قرار می گیرد و هم چنین تمام تالشش بر این است  تأکید بر عالقه اجتماعی : یک شخص معنوی تحت تأثیر درد و رنج-3

که با چشمان دیگران ببیند و با گوش های دیگران بشنود و با قلب دیگران احساس کند؛تأکید بر جمالت فوق ،در گرایش دانش 

نسبت به هم نوع خود بی  آموزان به معنویت تأثیر بسزایی دارد از این نظر که به عنوان یک شخص معنوی غمخوار دیگران باشند و

تفاوت نباشند.هم چنین رفتار ،گفتار و کردار مسئولین مدرسه به عنوان اشخاص معنوی ،حائز اهمیت بسیار است چرا که لذا اگر 

مسئولین مدرسه پیام های دوگانه از خود نشان دهند از این نظر که آن چه که می گویند با آن چه که انجام می دهند تفاوت 

 شد، می تواند تاثیر مخربی داشته باشد.داشته با

 



 

 ورزش و سالمت روان

نی گفته ی جسمابرای ورزش تعاریف متعددی ذکرشده است.دریک تعریف، ورزش به عنوان مجموعه فعالیت ها یا مهارت های عاد

یدگی، ابی به ورز، دستیشخصیمی شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط 

به  پرورش بدن معنای مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می شود.در تعریف دیگری بیان شده، تربیت بدنی در لغت به

 جام میوسیله ی ورزش های گوناگون است و به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که متناسب با ویژگی های سنی ان

انی شدید با (.ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسم1395،شکوهی،شود)دروار،قادری

وند.این شیک می استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحر

ورزش به عنوان  (.در جوامع مختلف از58،ص1381کند)کوشافر،تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط برقرار می 

مان، وسیله ای برای پیشگیری از بیماری ها، بهبود سالمتی و احساس خوب بودن استفاده می شود)مقدم،زیوری رح

 (.1390لسانی،

 ورزش و امید به زندگی 

ی ه لذت واقعبرسیدن  کیفیت عالی همراه با کامیابی وتمام تالش و کوشش انسان، برای دست یابی به زندگی بهتر، هدفمند و با 

 کردجسمی رایز کاراست که ورزش، بهترین زمینه ساز رسیدن به این هدف ها می باشد.ورزش، کیفیت زندگی را بهتر می کند و ن

فته های تحقیقاتی ای(.بر اساس 1398حفظ کرده و زندگی مستقل افراد مسن را طوالنی تر می سازد)به نقل از حسینی و همکاران،

ر جاوی کثراوقات داری که پروفسور استیویلر، حتی امید به زندگی افراد چاقی که دارای تحرک هستند، از امید به زندگی افراد الغ

ر مالیم نظی ت بدنیتلویزیون لمیده اند، بیشتر است.پژوهش های انجام گرفته در مورد چهل هزار زن حاکی است، که حتی تحرکا

 (.1398ا پیاده روی، درصورتی که چند بار در هفته صورت گیرد، به افزایش طول عمر کمک می کند)همان،باغبانی ی

 

 

 ورزش و عزت نفس

نیاز مهم و بنیادی است و نقش مثبت و معناداری در زندگی انسان ایفا می کند. عزت نفس مفهومی است که با انگاره  8عزت نفس 

های خودشناسی و خود آگاهی مرتبط است؛ به بیان ساده تر عزت نفس باور و اعتقادی است که انسان، درباره ی ارزش و اهمیت 

تلفی توضیح داد، از جمله فردی که عزت نفس دارد معتقد است که انسان ، شریف و خود دارد. عزت نفس را می توان با عوامل مخ

                                                           

3.self esteem  



مقدّس است وبه دلیل این شرافت و مقدّس بودن نمی توان او را قربانی اعتقادات و ارزشهای دیگران کرد. عامل دیگر خود دوستی و 

وجود خودمان می باشد. طبق تعاریف مطرح  احساس خوب داشتن از آن چه که هستیم و شرمگین نبودن و خجالت نکشیدن از

عزت نفس جایگاه  شده، عزت نفس اساس زندگی سالم را تشکیل می دهد؛ به طوری که بزرگی و عظمت انسان به آن وابسته است.

اومی که ویژه ای در بین روانشناسان و عالمان دینی داشته است. در این رابطه راجرز می گوید)عزت نفس عبارت است از ارزیابی مد

( عزت نفس چگونگی احساس فرد درباره ی خود است وبرهمه ی 144،ص 1382شخص نسبت به ارزشمندی خوددارد(.)شاملو،

طبق نظریه ی گشتالت  (.2006)لورنس،می باشدافکار،ادراکات، هیجانات، ارزش ها و اهداف شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار وی 

احساس عزت نفس محکم یکی از پاداش های طبیعی پی بردن به این موضوع است که واقعًا از توانمندی درونی برای متکی بودن 

( برندن عزت نفس را به صورت تجربه ی شایسته بودن برای 1393به خود  برخورداریم.)پروچسکاونورکراس؛ سیدمحمدی ،

( ویلیام جیمز، عزت نفس را 208،ص 1392اسی زندگی تعریف کرده است. )یوسفیان و اصغری پور،رویارویی با چالش های اس

برداشت های ارزشمندی که فرد برای خود قائل است،تعریف می کند. احساس خوب داشتن نسبت به خود از نیازهای اساسی روان 

ه دست به تالش هایی می زند و از سازوکارهای دفاعی آدمی است و انسان برای تأمین و ممانعت از حسّ تحقیر شخصی، ناخودآگا

خاصی استفاده می کند. عزت نفس یا خود ارزیابی،اثرات برجسته ای درجریان فکری، تمابالت، ارزش ها و هدف های انسان دارد و 

یستگی، توانمندی، مزلو عزت نفس را عبارت از شا( 1389کلید فهم رفتار اوست.)ستوده، به نقل از مردانی، شریفی اصفهانی، 

کفایت، اطمینان، استقالل و آزادی می داند که اگر ارضا شود، افراد احساس ارزشمند بودن، توانا بودن، ثمر بخش بودن و اعتماد به 

، ص (. از جمله 1381نفس و در غیر این صورت احساس حقارت، درماندگی و ضعف می کنند. )حسینی نسب و وجدان پرست، 

بر عزت نفس ورزش است؛ مرورهای نقلی در خصوص فعالیت بدنی و افزایش عزت نفس معدودند، این  عوامل تاثیر گذار

( عموماَ به این نتیجه منجر شده اند که تقریبَا نیمی از مطالعات تجربی و نیمه تجربی، حاکی 1984تروم،سسان1994مرورها)لیت،

(، تأثیر ورزش 1381تجربی که در ایران انجام شده است )براتوند، معنی داری در عزت نفس بوده اند.در تنها طرح نیمهاز افزایش 

در عزت نفس، ابراز وجود و پرخاشگری نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت اهواز سنجیده شد. در این تحقیق مشخص شد که 

است. پژوهش های غیر تجربی  فعالیت بدنی ، پس از یک ماه، اثر مثبتی  بر عزت نفس و ابراز وجود و کاهش پرخاشگری گذاشته

(، عزت 1381(و عباس کلیجی و همکاران)1383(،خورند)1383(، نوربخش و حسن پور )1381مانند نیس شوشتری) دیگر ی

دانشجوی  150( پس از مقایسه 1381نفس را در ورزشکاران و غیر ورزشکاران به طور کلی سنجیده اند. نیس شوشتری)

دانشجوی غیر ورزشکار، دریافت که عزت نفس دانشجویان ورزشکار  150یی شرکت کرده بودند با ورزشکاری که در المپیاد دانشجو

دانش آموز غیر  140دانش آموز ورزشکار با  140( پس از مقایسه 1383به طرز معنی داری بیشتر است. نوربخش و حسن پور )



 90(نیز پس از مقایسه 1383زشکار است. خورند)از پسران غیر ور ورزشکار نشان دادند که عزت نفس پسران ورزشکار بیشتر

نفس دانشجویان دختر ورزشکار بیشتر از غیر ورزشکاران  دختر غیر ورزشکار، دریافت که عزت 70دانشجوی دختر ورزشکار با 

نان ( در اقدامی متفاوت رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی ورزشکاران را سنجیدند. آ1381است. عباس کلیجی و همکاران)

 کشتی گیر نشان دادند که بین عزت نفس و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد. 76فوتبالیست و  81پس از بررسی 

بانظر بر نتایج پژوهش های فوق همبستگی مناسبی بین ورزش و عزت نفس وجود دارد به نوعی ورزش باعث  افزایش اعتماد به 

(. همچنین مشخص شد که 1398 ؛ به نقل از حسینی و همکاران،1997رک،نفس و تسلط بر مسائل می شود)گولدبرگ و ما

؛ به نقل از حسینی و 1984فعالیت های بدنی تأثیر مثبتی در ایجاد اعتماد به نفس در بزرگساالن دارد)سانترو،

 .(.مرور پژوهش های فوق می تواند دلیل محکمی جهت سوق دانش آموزان به امر ورزش باشد1398همکاران،

و فعالیت شناختی ورزش  

بدن قرنهاست که موضوع بحث است. در قرن بیستم، بحث در این باره به اینجا کشید که آیا تمرین دادن بدن اثر  – رابطه ذهن 

( گفتند فرصت هایی 1960( و کفارت )1936(.نظریه پردازانی مانند پیاژه)1997سودمندی برکارکرد مغز دارد یا خیر) اتنیر و همکاران،

ی رشد حرکتی وجود دارد، تعیین کننده های مهمی در رشد ذهنی کودکان عادی و کودکانی که ناتوانی یادگیری دارند به حساب که برا

می آید. پیشرفت های اخیر در فیزیولوژی روانی نشان می دهد که تمرین بدنی جریان خون مغز ، میزان نور اپی نفرین و دوپامین را 

(. برخی از این تغییرات بر میزان اکسیژن مغز تأثیر می گذارند و برخی دیگر در بهتر شدن 1997ران،افزایش می دهد) اتنیر و همکا

ر حافظه نقش دارند. این یافته ها روشنگر و مقدمه تحقیقات رفتاری متعددی اند که اثر تمرین بر کارکرد شناختی انسان را آزموده اند.اتنی

گرفتند که اثر کلی تمرین بر تکلیف هایی مانند زمان واکنش، حافظه، استدالل و آزمون های  تحقیق  نتیجه 134و همکاران با فراتحلیل 

(. باتوجه به موارد مطرح شده انتظار می رود، مسئولین مدرسه 1396تحصیلی پیشرفت معنی داری نشان داد)واعظ موسوی و مسیبی،

تواند تاثیر مثبتی بر حافظه داشته باشد. توجه خاصی به ورزش و تمرینات بدنی داشته باشند چرا که ورزش می  

 ورزش و شادکامی

شادکامی 9به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر ، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد،همواره  

شادی آفرین در آن فراوان باشد،  ذهن انسان را به خود مشغول کرده است؛ از طرفی جامعه ای پویا و زنده تلقی می شودکه عناصر

بنابراین می توان گفت، شادکامی یکی از مفاهیم و مولفه های اساسی زندگی افراد به ویژه دانش آموزان به شمار می رود)صالحی عمران و 

                                                           
4. Happiness 



(. شادی 4139(.شادکامی یکی از شاخص های مهم بهداشت روانی در جامعه است)بحری نجفی و میرشاه جعفری،1397عابدینی بلترک،

دقیقاَ به معنای مطلوبیت نیست اما می تواند انعکاس دهنده ی خوبی ، از میزان خشنودی افراد از زندگی باشد و می توان آن را به عنوان 

(. از نظر سامنز شادی، دارا بودن یک نوع خاصی از نگرش ها 1395تقریب مناسب از مطلوبیت در نظر گرفت)فتاحی،کرمی، محمدی راد،

و گرایشات مثبت نسبت به زندگی است که در آن شکل کاملی از شناخت و عاطفه وجود دارد)وینهوون20،2006،10(. در تعریفی دیگر 

(شادکامی را تجربه احساس نشاط، شادی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را 2005و همکاران) الیوبومیرسکی

نظر گرفته اند. حال ورزش در ایجاد شادی نقش مهمی دارد؛ فعالیت های ورزشی، مقدار مواد شیمیایی خوب ، بامعنا و با ارزش بداند در 

عصبی مثل »اندورفین11« را افزایش می دهند که باعث آرامش و بهبود اعصاب و رفتار می شود در نتیجه فرد از لحاظ روحی و فکری به 

(. اندورفین ها یا 1395، به نقل از اراضی،رفعتی،دادوند،2013کند)عباسیان، همان اندازه سالمت جسمی، احساس شادابی و سالمتی می

مورفین ها که به طور طبیعی  در بدن ساخته می شوند، از غده هیپوفیز قدامی در پاسخ به ورزش و استرس های جسمی و روانی ترشح 

اندورفین -متابولیسم گلوکز است. مهم ترین آن ها بتامی شوند. نقش اصلی آن ها تسکین درد، تنظیم ترشح  هورمون هیپوفیز و تنظیم 

مغزی نمی تواند به مقدار زیاد وارد مغز شود و به  -است که در خون آزاد می شود؛ بتا اندورفین آزاد شده در خون، به علت موانع خونی

شده از پرا پیومالنوکورتین است که از  علت قابلیت اندازه گیری در خون اهمیت فیزیولوژیک دارد. بتا اندورفین یک محصول ورقه ورقه

هورمون پیش ماده برای هورمون آدرنوکورتیکو تروپیک تولید می شود و به طور موازی با بتا اندورفین تغییر می کند بنابراین هرجا که 

ل دهنده درد می چسبد و سبب آدرناکورتیکوتروپیک رها شود بتا اندورفین نیز آزاد می شود. بتا اندورفین تولید شده به سلول های انتقا

مسدود شدن عملکرد این سلول ها شده و از این طریق سبب کاهش درد می شود، بتا اندورفین عالوه بر کاهش درد سبب ایجاد 

خوشحالی و نشاط در فرد می شود)هکنی2006،12(. تحقیقاتی که بتا اندورفین را اندازه گیری کرده اند، نشان داده اند که با ورزش سطح 

 این مواد افزایش می یابد)رجایی و همکاران،2005(.حتی تا دو روز بعد هم باال باقی می ماند)ماسز 13و همکاران،2006(.

 

 راهکار

                                                           
5. Veenhoven  

Endorphin .6 
7. Hackney 

8. Mathes  



با توجه به موارد مطرح شده بهترین زمان اختصاص به ورزش، مراسم صبحگاهی است، چرا که عموماَ تمام دانش آموزان  در مراسم  

ق همکاری مسئولین مدرسه می تواند با خالقیت خود مسابقات صبحگاهی ورزشی برگزار کرده و از این طری حضور دارند و دبیر ورزش با

 بر شادکامی و عزت نفس دانش آموزان بیفزاید.

 نتیجه گیری

گی است و به معنویت و ورزش در این مقاله به عنوان دو راهکار مهم بر سالمت روان دانش آموزان معرفی شد. در واقع  معنویت علم زند 

انسان می آموزد چگونه سالمت روحی و روانی اش را حفظ کند. معنویت در حقیقت شامل ظرفیت فرد در توسعه ی یک سیستم ارزشی 

است و همواره یک سبک زندگی می تواند باشد که شخص آن را تجربه کرده تا به یک اتحاد درونی برسد. همان طور که مطرح شد 

دانش آموزان نقش کلیدی و مهمی ایفا می کند و آن ها به نوعی زمانی با معنویت حقیقی آشنا خواهند شد که معنویت بر سالمت روان 

کارکنان مدرسه خود، با حقیقت معنویت آشنا باشند و رفتاری مبتنی بر معنویت حقیقی نشان دهند؛ مع هذا برگزاری آموزش ضمن 

همچنین راهکار مهم دیگر در بعد سالمت روان دانش آموزان، ورزش است. ورزش خدمت معلمان در این مسیر کمک شایانی خواهد کرد. 

و اهمیت آن چیزی است که بر کمتر کسی پوشیده مانده است. تربیت بدنی و ورزش جز الینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن 

افزایش اعتماد به نفس، افزایش قابلیت حافظه، ایجاد به سالمت روحی نسل امروز است از آثار مهم ورزش بر سالمت روان می توان به 

شادی و افزایش امید به زندگی اشاره کرد. درحقیقت ورزش زمانی می تواند اثرگذار باشد که خالقیت در این امر دیده شود. مراسم 

با خالقیت نشان دادن در ابداع صبحگاهی بهترین زمان جهت برگزاری بازی های ورزشی و ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان است. 

بازی های ورزشی  یا طراحی بازی های ورزشی مناسب و برگزاری مسابقه می توان شادکامی، اعتماد به نفس و دیگر مولفه های سالمت 

.در دانش آموزان نهادینه ساخت روان را  

 فهرست منابع

خونی اندورفین، سروتونین و دوپامین و برخی تغییرات سطوح (. 1395اراضی،حمید؛ رفعتی، فروغ؛ دادوند، شیوا)  

.مجله ی متغیرهای جسمانی سالمت به دنبال یک دوره تمرین های هوازی در مردان با سابقه اعتیاد به مت آمفتامین

 .360-351، صص 5، شماره 18غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 

 592 .جیحون :ناشر. است علم یک معنویت .فرزاد یمینی، :مترجم (.1386بهرام) الهی،



تأثیر ابعاد باورهای مذهبی بر شادی معلمان ابتدایی (. 1394بحری نجفی، فاطمه؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم)  

 .113-106(4)16. دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی.در محیط کار

نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت اهواز. ، ابراز وجود و پرخاشگری تاثیر ورزش در عزت نفس(.1381براتوند،محمود)  

 پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 (.1393ترجمه یحیی سید محمدی؛ تهران: نشر ویرایش).نظریه های روان درمانی(.2007)پروچسکا،جیمز؛ نورکراس،جان-

پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و رابطه عزت نفس با (. بررسی 1381حسینی نسب، داود؛ وجدان پرست، حسین )  

.126 -101(:183-184)45، (تبریز) ؛ نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانیعلوم انسانی مراکز تربیت معلم  

مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و (. 1383خورند، محمد تقی)  

 .174-161.ص 21حرکت،شمنابع طبیعی گرگان. 

نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و  اهمیت ورزش در مدارس ابتدایی.(.1395دروار، زینب؛ قادری، علی؛شکوهی،صفورا)  

 علوم ورزشی.

مقایسه سالمت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیر (. 1394ذاکراکبری،مهدی؛ مرتضوی، روح اله)  

.112-119کاربردی ورزش و تندرستی؛سال دوم، شماره اول،ص . دوفصل نامه علوم فعال  

.33. فصل نامه روانشناسی تربیتی. شماره (. ارتباط بین ورزش و سالمت روان بانوان فرهنگی شاغل1393سلمان،زهرا)  

. هیجانی (. سالمت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش1396سلیمانی، سمیرا؛رضایی، علی محمد؛داداللهی ساراب، رویا)  

.58-49،ص 44،شماره 13فصل نامه روانشناسی تربیتی. سال   

.(1382)انتشارات رشد:، تهرانروانشناسی شخصیت.شاملو،سعید . 

بررسی نقش ورزش در سالمت روان و شادکامی دانش آموزان (.1389شکوهی مقدم،سولماز؛ زیوری رحمان،محمود؛ لسانی، مهدی)  

 .3،شماره1سالمت و روانشناسی، دوره . فصل نامهمقطع متوسطه شهر کرمان

(.بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش 1397صالحی عمران،ابراهیم؛ عابدینی بلترک، میمنت)  

. دو فصل نامه برنامه ریزی آموزان در فضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی

 .13،شماره 7آموزشی، دوره



بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی (.1381عباسی کلیجی، غالمرضا و همکاران) 

 . پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.گیران

مانی خانواده. . فصل نامه مشاوره و روان دراثربخشی معنویت درمانی بر سالمت روان زنام مطلقه(. 1390غالمی، علی؛ بشلیده، کیومرث) 

سال اول، شماره سوم.   

اجتماعی موثر بر شادی و  -بررسی عوامل اقتصادی(. 1395فتاحی، شهرام؛کرمی،جهانگیر؛محمدی راد، منصور)  

 .36-7(:36)8. مدیریت بهره وری.بهره وری نیروی کار)مطالعه موردی: کارگاه های صنعتی شهرستان کرمانشاه(

 (.تهران: نشر روان.1395. ترجمه یحیی سید محمدی)نظریه های شخصیت(. 2013فیست،جس؛ فیست، گریگوری جی)

 اسالمی. آزاد دانشگاه انتشارات. بدنی تربیت مبانی و اصول(.1381) اصغر علی ، کوشافر

بررسییی تطبیقییی (.1391جعفری،سددپیده)گراونددد، هوشددنگ؛ قنبددری هاشددم آبددادی، بهددرام علددی؛ کامکارزهراونددد، پیمددان،   

-79(،صدص1)5. روانشناسدی و دیدن،جهت گیری دینی)درونیی و بیرونی(بیا سیالمت روانیی و باورهیای غییر منطقیی

103. 

؛ بررسی تطبیقی مفهوم عزت نفس از دیدگاه موالنا و روانشناسان انسان گرامردانی، فیروز؛ شریفی اصفهانی، محمود؛   

 .1389،بهار22دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد؛ شماره پژوهش نامه تربیتی  

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار (.1383نوربخش،پریوش؛ حسن پور، قباد)  

 .32-19ص 21ش  .حرکت،دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

   بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه شهید (.1380عبدالجلیل)نیسی شوشتری،   

 .دانشگاه شهید چمران.چمران اهواز)پایان نامه کارشناسی ارشد(

.تهران:انتشارات سمت. روان شناسی ورزشی(. 1396واعظ موسوی،محمدکاظم؛مسیبی،فتح اهلل)  

(. تهران:انتشارات رشد.1387. ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن)و معنویتروان درمانی (. 1950وست، ویلیام)  

مقایسه ی اثربخشی درمان گروهی شناختی مبتنی برذهن آگاهی ودرمان (. 1392)یوسفیان، فهیمه؛ اصغری پور، نگار   

   (:3)15، ، مجله اصول بهداشت روانیدانش آموزان دختر گروهی شناختی رفتاری برعزت نفس
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