
 تاثیر ورزش بر دانش آموزان

ّبی اًجبم ضذُ ، هطخص ضذُ هتبسفبًِ کَدکبى ٍ ًَجَاًبى بِ طَر کبهل فعبل ٍ بب تحزک ًیستٌذ، پس  طي بزرسي
ضزٍری است بچِ ّب بِ ٍرسضْبیي بپزداسًذ کِ بزای بْبَد سالهتي ٍ ًیش ارتقبی سطح سالهت آًْب هفیذ ببضذ. 

پزداسًذ کِ ایي رًٍذ، عالٍُ بز  سي بلَغ ٍ پس اس آى، کوتز اس پسزّب بِ ٍرسش هيّوچٌیي، هتبسفبًِ دختزّب در خالل 
ّبی  تبثیز هٌفي کِ در سالهت هبدراى فزدا دارد، در آیٌذُ ًیش عَارض ًبضي اس عذم پزداختي بِ آى، حتي بب درهبى

یتْبی ّوِ جبًبِ ٍ هطبرکت پشضکي ّن قببل جبزاى ًخَاّذ بَد. پس ضزٍرت پیگیزی هسئَلیي ٍ هتَلیبى اهز، بب حوب
ٍالذیي در ایجبد ٍ تَسعِ فزٌّگ سالهت بب هحَریت اًجبم ٍرسش ٍ تحزک فیشیکي درضویزداًص آهَساى، اس اّن 

 .فعبلیتْب هیببضذ

 :اّویت ٍرسش

لشٍم ٍ اّویت ٍرسش ٍ توزیٌبت ٍرسضي بزای ّز دٍ جٌس در سٌیي هختلف، هَرد تأییذ هحققیي است. بِ طَر کلي   -

 ..ٍ تحزک بز رضذ عوَهي بذى تأثیز هي گذارد ٍرسش

رضذ ٍ تکبهل دستگبُ عصبي ٍ دستگبّْبی حزکتي ) عضالت ٍ استخَاًْب ( بب یکذیگز در ارتببطٌذ ٍ ّز چِ ارتببط   -

 .دستگبُ عصبي بب دستگبّْبی حزکتي بیطتز ٍ گستزدُ تز ضَد، حزکبت پیچیذُ ضکل گزفتِ ٍ ّذفوٌذ هي ضًَذ

رسش در پیطزفت رضذ ، سالهتي ٍ آهبدگي جسوبًي کَدکبى ٍ ًَجَاًبى، تحقیقبت هتعذدی اًجبم در هَرد ًقص ٍ -
ضذُ است. در ایي تحقیقبت تأثیز ٍرسش را بز رٍی رضذ ٍ آهبدگي جسوبًي، ّوچٌیي ًطبط دختزاى داًص آهَس ًطبى 

 ّستٌذ. دادًذ ٍ هطخص گزدیذ، دختزاًي کِ ٍرسش هي کٌٌذ دارای بذًي اًعطبف پذیز ٍ فعبل

ببیذ تَجِ داضت کِ اّویت ٍرسش، هٌحصز بِ سٌیي کَدکي ٍ ًَجَاًي ًیست. در سٌیي ببال، ٍرسش بزای جلَگیزی  - 
اس پَکي استخَاى ، اضبفِ ٍسى ٍ ًبراحتي ّبی قلبي ٍ عزٍقي ، ّوچٌیي بزای پز کزدى اٍقبت بیکبری ٍ جلَگیزی اس 

 . افسزدگي ٍ رٍاى پزیطي تَصیِ هي ضَد

در دٍراى کَدکي تحت تأثیز فبکتَرّبی هتعذدی است )هبًٌذ: َّرهَى رضذ ٍ فبکتَرّبی رضذ(، درعیي حبل رضذ   -
َّرهًَْبی دیگز ٍ ًَع تغذیِ ًیش بز رضذ تأثیز دارًذ. رضذ قذی بب رضذ استخَاًْبی دراس ّوزاُ است. رضذ قذ در دختزاى 

یببذ، ٍلي اس ایي سي بِ بعذ رضذ قذی بصَرت  پبیبى هي سبلگي ۶۱ سبلگي ٍ در پسزّب تقزیببً در ۶۱ تب ۶۱ در سٌیي
ّب است. در صَرت عذم فعبلیت بذًي، رضذ استخَاًْب  ضَد کِ هزبَط بِ دراس ضذى طَل ستَى هْزُ ًبچیشی اًجبم هي

 . کبّص هي یببذ

ي اگز ًَع ًطیٌٌذ، حت ّبی درس رٍی ًیوکت هي بب تَجِ بِ ایي کِ داًص آهَساى رٍساًِ چٌذ سبعت در کالس  -
آیذ ٍ چٌبًچِ ًَع  ًطستي آًْب هٌبسب ببضذ ٍ ًیوکت ًیش استبًذارد ببضذ، در آًْب احسبس خستگي فیشیکي بَجَد هي

ضَد  ًطستي هٌبسب ًببضذ ٍ یب ًیوکت هطببق استبًذارد ًببضذ، در دراس هذت هَجب اختالالت سبختبری هي

آهَساى پسز، غبلببً ایي هطکل را بب ببسی  جولِ است. داًص ّب، اس آى هبًٌذ در هْزُ  Cٍ ایجبد ضکل Scoliosis کِ
کٌٌذ ٍلي بزای دختزاى داًص آهَس، بِ دلیل اعتقبدات  کزدى ) عوذتبً فَتببل ( در کَچِ ٍ خیبببى ٍ یب ٍرسضگبّْب حل هي

هذارس  ٍ فزٌّگ جبهعِ اهکبًبت کوتزی جْت پزداختي بِ ٍرسش ٍ تحزک فیشیکي ٍجَد دارد، بٌببزایي السهست در

 .بَیژُ دختزاى هٌظَر ضَد  سبعتْبیي بزای توزیي ّبی بذًي ٍ ٍرسش بچِ ّب،


