ورزش و بهداشت روانی

حضرت رسول اکرم (ص):چهار چیز راپیش از چهارچیزغنیمت شمار،جوانی راپیش
از پیری،صحت راپیش از بیماری،توانگری راپیش از فقروزندگی راپیش از مرگ.
آيا تا کنون احساس طراوت ونشاطي که پس ازيک نوبت ورزش بدست مي آيد راتجربه کرده ايد؟باوصف آنکه امروزه همه اقشارجامعه
وبويژدانشجويان،نسبت به تاثيرواهميت ورزش درتقويت قواي جسمي ورواني ازآگاهي کافي برخوردارهستند،آيا ورزش درزندگي شما ازچه
جايگاهي برخورداراست؟واگر ورزشکار هستيد چه هدفي رادنبال مي کنيد؟وبراي رسيدن به آن اهداف،چه اصولي رادرنظرگرفته ايد؟
آي ا ورزش مي کنيد که عضالت بدنتان قويتروبزرگتر شوندتاقامت زيبا وبرارزنده اي داشته باشيد؟ آيا ورزش مي کنيدتا نرمش وانعطاف
پذيري خوبي به دست بياوريد تا آسانتروآزادانه ترحرکت کنيد؟آيا ورزش مي کنيد که سالمتي بدنتان را تأمين کنيدوازبيماريها جلوگيري
نمائيد؟ ويااينکه ورزش مي کنيد تاشاداب،خندان وبا نشاط باشيد؟
تاثير ورزش دربهداشت رواني
بدون شک تاکنون اين حديث شريف راشنيده ايد که عقل سالم دربدن سالم وجود دارد.تحقيقات انجام شده درزمينه ورزش نيزبرارتباط
ورزش با سالمت جسمي ورواني افرادتأکيد داردونشان مي دهندکه افراد ورزشکار از قدرت جسمي،شادابي رواني،عملکردموفق تروخالقيت
رواني بيشتري برخوردارند،تأثير ورزش دربهداشت رواني افرادآنقدرچشمگيربوده است که بسياري ازدرمانگران از اين روش براي درمان
مراجعين خود بهره مي گيرند.
بنظرمتخصصين،ورزش مي تواند موجب افزايش احساس کفايت واعتماد به نفس و

تقويت قدرت رهبري،تصميم گيري،مسئوليت

پذيري،هدفمندي،صبروبردباري،استقامت دربرابردشواريها،پيوندهاي گروهي،تواضع فروتني،شجاعت،نظم پذيري،تبعيت ازقانون،روحيه
گذشت وايثارگري وکنترل احساسات افراد گرددوبه کاهش کسالت وبيحالي،پرخاشگري،انزواطلبي،يأس ونااميدي،مشکالت خواب،اضطراب
ونگراني،اشتغال فکري ،تنش هاي جسمي ورواني و ...زمينه هاي رشد،خالقيت وآرامش جسمي ورواني آنها رافراهم سازدوفرصت هايي براي
شادي فردوگروه ،دوست يابي وتشکيل گروههاي همگن،کشف استعدادها وپرورش مهارتها راايجاد نمايد.

به هر صورت،هدف شما ازورزش کردن هرچه باشد،اصول وقوانيني وجود دارندکه رعايت انها مي تواندشما رابهتربه اهداف مورد نظرتان
برساند.شما دراين بروشور ضمن آشنايي بيشتربا اثرات مثبت ورزش مي توانيد اطالعات زيررا نيز مورد استفاده قراردهيد:
اصل اول-لباس پوشيدن

•

هنگام ورزش لباس راحتي به تن داشته باشيد.لباستان آنقدرگشاد نباشدکه مزاحم حرکات شما شودوآنقدر هم تنگ نباشد که حرکت
کردن را برايتان مشکل کند.سعي کنيد لباس نايلوني نپوشيد.بهتر است که جنس لباس شما ترکيبي ازنخ وموادمصنوعي باشد.اگردرآفتاب
ورزش مي کنيد از لباس آستين بلنداستفاده کنيدودقت داشته باشي دکه به هنگام ورزش،لباستان آنقدر گرم نباشدکه بخاطر گرما عرق
کنيد.اگردرسرما ورزش مي کنيد،درابتداي کاربه لباس بيشتري احتياج داريد،ولي رفته رفته با افزايش دماي بدن به لباس کمتري احتياج
خواهيد داشت.
اصل دوم -کفش وجوراب

•

جوراب تنگ نپوشيد وازپوشيدن جوراب گشاد نيز اجتناب کنيد زيرا جوراب گشاددرالبالي انگشتانتان چروک شده وبه تدريج پاي شما
رازخم مي کند.ازکفشي استفاده کنيد که اندازه پايتان باشدوزيرۀ نرمي داشته باشد.
اصل سوم -شدت ورزش

•

ورزش شما هرچه باشد بايد با شدت مناسبي انجام گيرد.اگربا شدت مناسبي ورزش نکنيد يقيناً توانايي آنرا نخواهيد داشت که درنوبت بعد
ورزشتان راادامه دهيد .شدت انجام ورزش بوسيله باال رفتن ضربان قلب مشخص مي شود ،هرچه ضربان قلب باالتر رود ورزش
شديدتراست .براي جواناني به سن وسال شما بهترين،ورزش آنست که درحين انجام آن ضربان قلبتان درحدود 150ضربه دردقيقه
باشد.شما مي توانيددرحين ورزش بايستيد وضربان قلب خود رابا استفاده از رگ مچ دست يا رگ گردني بشماريدتا شدت ورزشتان
رادريابيد .اگرضربان قلبتان بيش ازحدي بودکه گفتيم،آهسته ترورزش کنيدواگرضربان قلبتان کمترازآن حدبودمي توانيد کمي
شديدترورزش کنيد.الزم نيست که ب راي شمردن ضربان قلب يک دقيقه کامل ضربانتان را بگيريد،بلکه مي توانداين کار را در 15ثانيه
انجام دهيدوضربان بدست آمده را درعدد4ضرب کنيدتا تعدادضربان دريک دقيقه بدست آيد.
اصل چهارم -مدت ورزش

•

نهايت روزي 20دقيقه ورزش کردن مدت مناسبي ولي شما بايدمقداري تمرين کنيدتا بتوانيد هربار20دقيقه ورزش کنيد.هرگاه خسته
شديدورزش رامتوقف کنيدوبه آهستگي قدم بزنيد ،چنددقيقه بعد مي توانيدمجدداً فعاليت راازسربگيريد .اگرهرروز ورزش کنيدخيلي
بهتراست ولي سه نوبت ورزش درهفته براي باال بردن تواناييهاي جسمي ورواني شما الزم است.البته اينها قوانين وقواعد بدنسازي است که
براي استفاده بهينه اززمان ذکرمي شود وگرنه گاهي اوقات حتي يک بارورزش درهفته نيزمفيداست.
اصل پنجم -زمان ورزش

•

اگرازما بپرسيدکه درچه ساعتي ازروز ورزش کنيد ،پاسخ خواهيم دادکه هرساعتي ازروز براي ورزش خوب است،شما مي توانيدصبح،
ظهر ،عصر،وشب ورزش کنيد.به خاطرداشته باشيدکه شما با توجه به اصول فوق الذکرمي توانيدبه تنهايي ويابا استفاده ازتسهيالت وامکانات
موجوددردانشگاه به ورزش بپردازيدوبا شرکت درکالسهاي آموزشي موجوددراين زمينه ازاطالعات ومهارتهاي بيشتري بهره مند شويد.
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