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 هقذهِ      

ولی اص ًظش جؼواًی، سٍحی،  ٍسصؿی تشای وؼة تٌذسػتی ٍ ػالهت توشیٌاتطیوٌاػتیه یىی اص تْتشیي        

اػتخَاى ّا، ػالهت سٍاًی، عاعفی ٍ اجتواعی تِ ؿواس هی سٍد. هغالعات صیادی اثشات هْن ٍ هفیذ طیوٌاػتیه تش 

فىش ٍؿٌاخت اًؼاى سا ًـاى دادُ اًذ. اثشات طیوٌاػتیه تٌْا هختق تِ ػاختي عضالت ٍ تْثَد اًعغاف عضالت، 

سلن هی صًذ ٍ تشای تْتش صیؼتي، دس ؿخق اعتواد ػثه صًذگی ػالوی سا  پزیشی تذى ًیؼت تلىِ طیوٌاػتیه یه

 تِ ًفغ ٍ تَاًایی تلوین گیشی كحیح سا تاال هی تشد.

توشیي رٌّی تشای سّایی اص اػتشع ٍ احؼاع خَؿحالی ٍ ؿاداتی ًیاصهٌذ توشیٌات هٌظن جؼواًی اػت. تمَیت 

تْتشیي ٍػیلِ تشای سػیذى تِ ایي ،  طیوٌاػتیه تٌاتشایيسد. ؿٌاخت ٍ رّي اًؼاى تِ توشیٌات ػخت ٍ هؼتوش ًیاص دا

تَاًایی ّاػت. ّوچٌیي، طیوٌاػتیه ویفیت خَاب سا تْثَد هی تخـذ، افؼشدگی سا اص تیي هی تشد ٍ تِ عَس هَثش تِ 

 واّؾ ٍصى ووه هی وٌذ.

 

 
 

اًاى اختلاف داسد ٍ تشای تضسگؼاالى طیوٌاػتیه تٌْا تِ ًًَْاالى ٍ ًَجَتلَس هیىٌٌذ وِ  افشاد تضسگؼالتؼیاسی اص 

هفیذ ًیؼت. دس حالی وِ چٌیي ًیؼت ٍ طیوٌاػتیه ّش فایذُ ای تشای ًًَْاالى ٍ ًَجَاًاى داؿتِ تاؿذ، تشای 
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تشای تْشُ هٌذؿذى اص فَایذ صیاد طیوٌاػتیه فمظ وافی اػت دس والع ّای تضسگؼاالى ًیض ایي اثشات سا داسد. 

 عثاست اًذ اص:گشٍُ ّای هختلف ػٌی )تِ ٍیظُ تضسگؼاالى( . اثشات هفیذ طیوٌاػتیه تش طیوٌاػتیه ثثت ًام وٌیذ
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 افشایش قذرت ٍ تقَیت عضالت بذى-1

تا افضایؾ ػي، تَدُ عضالًی ٍ دس ًتیجِ لذست ٍ اػتماهت عضالًی واّؾ هی یاتذ. تش اػاع ؿَاّذ هَجَد،          

دسكذ واّؾ هی یاتذ ٍ چشتی جایگضیي آى هی  5تا  3ػال تَدُ عضالًی تِ هیضاى  10ػالگی تِ اصای ّش  25پغ اص 

اص ٍصى تذى اػتفادُ هی ؿَد، تٌاتشایي تِ دلیل ایي وِ تمشیثا تشای اجشای حشوات طیوٌاػتیه هٌحلشا گشدد. 

تمَیت عضالت عی طیوٌاػت ّا ًؼثت تِ ػایش ٍسصؿىاساى دس سؿتِ ّای دیگش اص لذست تاالیی تشخَسداسًذ. 

یشی جلَگدس تضسگؼالی  خلَكاتوشیٌات طیوٌاػتیه تِ ػالهتی عضالت ووه هی وٌذ ٍ اص تحلیل سفتي آى ّا 

دس َوض خَى تَػظ عضالت هلشف هی گشدد، فعال ؿذى عضالت تذى دسكذ گل 75 وِاص آى جایی ذ. وایًهی 

 تضسگؼاالى تِ دیاتت جلَگیشی ًوایذ.طیوٌاػتیه هی تَاًذ اص افضایؾ لٌذ خَى ٍ اتتال  عَل اجشای حشوات

 

 
 

 افشایش اًعطاف پذیزی ٍ داهٌِ حزکتی هفصل ّای بذى -2

افضایؾ ػي هَجة واّؾ اًعغاف پزیشی تذى ٍ داهٌِ حشوتی هفلل ّا ٍ ّن چٌیي ػخت تش ؿذى آى ّا هی         

دسكذ اًعغاف  50تا  20ػالگی تِ هیضاى  70تا   30تیي ػٌیي هؼتعذ آػیة دیذگی هی گشدد. ؿَد ٍ دس ًتیجِ تذى 
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هفلل ّا ٍ وٌتشل حشوتی تذى  طیوٌاػتیه داهٌِ حشوتیهفاكل تذى واّؾ هی یاتذ. ؿشوت دس توشیٌات پزیشی 

تشای ؿشوت دس فعالیت ّای طیوٌاػتیه احتیاط هی وٌٌذ ٍ دٍ  ىتضسگؼاال جَاًاى ٍتیـتش اها . سا افضایؾ هی دّذ

دل ّؼتٌذ، چَى ًگشاًٌذ وِ هوىي اػت ایي  فعالیت ّا هَجة آػیة آى ّا ؿَد. دس حالی وِ، اًعغاف پزیشی 

ا ٍ عضالت تذى سا ّن دس سٍی تـه ٍ ّن دس عَل صًذگی عادی دس هماتل اًذام ّ حاكل اص توشیٌات طیوٌاػتیه

 آػیة دیذگی حوایت هی وٌذ.

 
 

 کاّش احتوال ابتال بِ بیواری -3

ػالن ٍ لَی تَدى  ،افضایؾ هی دّذ. دس ًتیجِ سا دس ؿخقؿشوت دس توشیٌات طیوٌاػتیه، ػالهتی ولی         

تَاًایی تذى سا تشای هماتلِ ٍ هثاسصُ تا تیواسی ّا تاال هی تشد ٍ دس كَست تیواس ؿذى، ػشیع تْثَد هی یاتذ. هغالعات 

ًـاى هی دٌّذ تضسگؼاالًی وِ اص ًظش جؼواًی فعال ّؼتٌذ ووتش دچاس تیواسی ّایی هثل ػشعاى، آػن، دیاتت، 

اگش ػالهتی ًاؿی اص توشیٌات طیوٌاػتیه تا سطین غزایی ػالن ٍ خَاب  تیواسی للثی عشٍلی ٍ چالی هی ؿًَذ.

 وافی ّوشاُ گشدد، واّؾ خغش اتتال تِ تیواسی چٌذ تشاتش هی ؿَد.
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 تقَیت استخَاى ّا ٍ افشایش استحکام آى ّا -4

عثیعی اص تَدُ تِ عَس   دسكذ( 3تا  2)هشداى حذٍدا یه دسكذ ٍ صًاى حذٍدا  ، ّش ػالػالگی 30پغ اص        

. ؿشوت دس فعالیت ّایی وِ ًیاصهٌذ تحول ػشاًجام هٌجش تِ پَوی اػتخَاى هی گشدد ٍ اػتخَاًی واػتِ هی ؿَد

ٍ لذست ٍ ػالهتی اػتخَاى ّا سا تاال هی تشد.  ٍصى تذى هی تاؿٌذ تِ حفظ اػتحىام ٍ تَدُ اػتخَاًی ووه هی وٌذ

تَدُ طیوٌاػتیه هی تاؿذ. تمَیت ٍ حفظ تذى اًجام هی ؿَد، فعالیت ّایی وِ تا تحول ٍصى  هْوتشیيیىی اص 

آتی اػتخَاًی وِ دس عَل توشیٌات طیوٌاػتیه تِ دػت هی آیذ تاعث پیـگیشی اص پَوی اػتخَاى دس ػال ّای 

  صًذگی خَاّذ ؿذ.

 

 
 

 افشایش اعتواد بِ ًفس ٍ خَدباٍری -5

افشاد ًؼثت تِ خَد احؼاع ًااهٌی هی وٌٌذ ٍ خَدتاٍسی پاییٌی داسًذ. ایي هـىل خلَكا دس دٍسُ  اوثشا       

گؼتشؽ هی یاتذ ٍ دس اغلة اٍلات ایي احؼاع دس ػشاػش صًذگی اداهِ هی یاتذ. هغالعات صیادی دس صهیٌِ  ًَجَاًی

خَدتاٍسی ٍ افضایؾ اعتواد تِ ًفغ  سٍاًـٌاػی ًـاى هی دٌّذ وِ ؿشوت دس تشًاهِ ّای آهادگی جؼواًی تِ تمَیت

. طیوٌاػتیه تِ عٌَاى یه فعالیت هْن ٍ تاثیشگزاس دس تحمك ایي ّذف ًمؾ اػاػی داسد. دس افشاد ووه هی وٌذ

اسادُ ؿوا سا تاال هی تشد. سٍاتظ ٍ ؿوا ووه هی وٌذ. ٍ ّیىل ظاّشی اًجام حشوات طیوٌاػتیه تِ تٌاػة اًذام 

 ذ.تخـدس ؿوا تْثَد هی سا ت هی ًوایذ. دس ًتیجِ اعتواد تِ ًفغ ٍ خَدتاٍسی هْاست ّای اجتواعی سا تمَی
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 افزاد تاهیي ًیاس ّای حزکتی -6

)ًین  ػاعت فعالیت تذًی داؿتِ تاؿٌذ 5/2تش اػاع تَكیِ ّای اًجوي للة آهشیىا، تضسگؼاالى تایذ دس ّفتِ          

سٍص ّفتِ(. تشای سػیذى تِ یه صًذگی ػالن، ؿشوت دس توشیٌات طیوٌاػتیه ایي ًیاص  5ػاعت دس سٍص تشای 

ّوچٌیي، توشیٌات طیوٌاػتیه آهادگی جؼواًی ٍ سٍاًی  تضسگؼاالى سا تاهیي هی وٌذ.ّوِ افشاد خلَكا حشوتی 

 .فعالیت وٌٌذ، تاال هی تشد.ؿی افشادی سا وِ للذ داسًذ تِ كَست حشفِ ای دس ػایش سؿتِ ّای ٍسص
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 بْبَد ّواٌّگی، تعادل ٍ کٌتزل حزکات بذى -7

ّواٌّگی دس تاعث تْثَد تِ افضایؾ تعادل ٍ وٌتشل حشوات تذى دس ؿخق ووه هی وٌذ ٍ ایي طیوٌاػتیه          

فعالیت ّای طیوٌاػتیه  عیایي وٌتشل ٍ تعادل آهَختِ ؿذُ د. َاٍ چِ دس ػالي توشیي ٍ چِ دس تیشٍى اص ػالي هی ؿ

هغالعات ًـاى  تِ صًذگی ٍالعی آى ّا هٌتمل هی گشدد ٍ دس سفتاس ٍ واسّای آى ّا دس عَل صًذگی تاثیش هی گزاسد.

هی دٌّذ افشادی وِ دس توشیٌات طیوٌاػتیه ؿشوت هی وٌٌذ ًؼثت تِ افشادی وِ دس چٌیي توشیٌاتی ؿشوت ًوی 

 س حشوات تذى  ٍ سفتاس ؿخلی ٍ اجتواعی هی ؿًَذ. د وٌٌذ، ووتش دچاس عذم تعادل ٍ وٌتشل

            
 

 رضایت اس سًذگیافشایش شادابی ٍ  -8

هغالعات ًـاى هی دٌّذ ؿشوت دس فعالیت ّای تذًی تشای تْثَد ظشفیت توشوض، تَجِ ٍ دلت هفیذ اػت.         

ٌّگاهی وِ ؿوا توشیي هی وٌیذ تذى ؿوا اًِذٍسفیي تیـتشی سا تَلیذ هی وٌذ. َّسهَى اًِذٍسفیي هَجة احؼاع 
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ح اًذٍسفیي ٍ احؼاع ؿاداتی ٍ خَؿحالی خَؿحالی ٍ سضایت اص صًذگی هی ؿَد. فعالیت ّای طیوٌاػتیه دس تشؿ

 .ٍ سضایت اص صًذگی دس افشاد ؿشوت وٌٌذُ دس ایي فعالیت ّا هَثش هی تاؿذ

 
 

 ٍ سخت کَشی اًضباط افشایش ًظن، -9

اص عشیك فعالیت ّای طیوٌاػتیه یاد هی گیشد وِ هٌضثظ تاؿذ ٍ واسّای خَد سا دس چاسچَب ًظن ؿخق        

هی گیشد وِ چگًَِ تش ػختی اص عشیك ایي فعالیت ّا یاد طیوٌاػتیه خَد وٌتشلی سا تِ فشد هی آهَصد. اٍ اًجام دّذ. 

تا دس صًذگی تا واس ٍ اٍ پیَػتِ تالؽ هی وٌذ . ػخت وَؿی دس اٍ تِ عادت تثذیل هی ؿَد دس ًتیجِ، .ّا غلثِ وٌذ

فعالیت ّای طیوٌاػتیه تِ صًذگی عادی فشد ایي هْاست ّا ٍ آهَختِ ّا عی  تالؽ تیـتش تِ اّذاف خَد تشػذ.

 هٌتمل هی گشدد. خالكِ ایي وِ،  طیوٌاػتیه یه اًؼاى هَفك ٍ ّذفوٌذ تشتیت هی وٌذ.
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 تقَیت ارادُ ٍ تَاًایی تصوین گیزی -11

ٍ  تاالاجشای حشوات طیوٌاػتیه ًیاصهٌذ اسادُ هْاست دیگشی وِ فشد اص طیوٌاػتیه یاد هی گیشد، اسادُ اػت.       

سلاتت تا حشیفاى ٍ سػیذى تِ هی تاؿذ. فشد تشای یادگیشی هْاست ّای جذیذ، هماتلِ تا تشع،  تلوین دلیك ٍ كحیح 

 تگیشد. دسػت ٍ تِ هَلع  ،اجشاّای خَد تلوین دلیكتایذ تاؿذ ٍ دس لَی هی اسادُ  ًیاصهٌذهَسد ًظش  اّذاف
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 درک ٍ تَاًایی تجشیِ ٍ تحلیل هسایلافشایش سطح یادگیزی،  -11

توشیي هْاست ّای طیوٌاػتیه عالٍُ تش ایي وِ ٍیظگی ّایی هثل لذست، ػشعت، چاتىی، اًعغاف پزیشی،         

اعتواد تِ ًفغ ٍ خَدتاٍسی،  تٌاػة اًذام، اسادُ، ًظن ٍ اًضثاط، تعادل ٍ ّواٌّگی، واسایی ػیؼتن ایوٌی تذى، 

 دسن ٍ ؿٌاخت فشد سا ًیض ٍػعت هی تخـذ.ػغح ًـاط ٍ ؿاداتی سا تْثَد هی تخـذ، تلىِ لذست تفىش ٍ اًذیـِ، 

 هؼتلضم دسن اكَل هىاًیىی حشوات ٍ تجضیِ ٍتحلیل هؼایل ٌّذػی ٍ فضاییاجشای هْاست ّای طیوٌاػتیه 

حشوات هٌجش تِ گؼتشؽ ؿٌاخت ٍ لذست تفىش دس طیوٌاػت هی اػت. تٌاتشایي، هواسػت ٍ تىشاس اجشای ایي 

 حشوات دس صٍایای دسػت ٌّذػی ٍ فضاییٍ دلیك س اجشای كحیح  هؼتوش د، توشوض، دلت ٍ تفىشتوشیيگشدد. 

تجضیِ ٍ تحلیل دس طیوٌاػت یا ّش فشد دسگیش دس فعالیت ّای طیوٌاػتیه تَاًایی یادگیشی ٍ لذست هَجة افضایؾ 

ش تْثَد ػثه اثشات هْن ٍ اسصؿوٌذی ت ،چٌیي تَاًایی ّای حاكل اص توشیٌات طیوٌاػتیه تشدیذٍى تذ .هی گشدد

 خَاّذ داؿت.  هثتٌی تش تفىش ٍ ؿٌاختصًذگی 

 

 

(، ػثه صًذگی ٍ عَل عوش فىشیٍ اثشات هفیذ توشیٌات طیوٌاػتیه اص ًظش ػالهتی )جؼواًی، سٍاًی دس ول،        

 خالكِ ًوَد:سا هی تَاى تِ كَست صیش 

 خغشچالی                           واّؾ چشتی ٍ دسًتیجِضایؾ هتاتَلیؼن )ػَخت ٍػاص( تذى، اف-1
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 ًتیجِ تٌظین تشؿح  اًؼَلیي ٍ واّؾ خغشدیاتت دس افضایؾ هلشف گلَوض )لٌذ( خَى ٍوٌتشل آى ٍ -2

 هَاد هعذًی آى  افضایؾ تشاون ٍ تمَیت ٍ واّؾ خغشپَوی اػتخَاى تا -3

 خَى ) چشتی هضش خَى (  LDLخَى ) چشتی هفیذ خَى ( ٍواّؾ   HDLافضایؾ  -4

 تْثَد عولىشد دػتگاُ گَاسؽ ٍواّؾ خغشاتتال تِ ػشعاى وَلَى ) سٍدُ تضسي ( -5

 واّؾ خغشػىتِ هغضی ٍ فـاس خَى  -6

  تیواسی ّا تْثَد ػیؼتن ایوٌی تذى دستشاتش -7

 عشٍلی تیواسی ّای للثی ٍافضایؾ واسایی ٍػالهت للثی ٍواّؾ  -8

 تذى عولىشد هفلل ّا دس اػتماهت عضالًی ٍ افضایؾ لذست، تَاى ٍ -9

 اًعغاف پزیشی تذى افضایؾ تعادل، پایذاسی، ّواٌّگی ٍ  -10

 غیشُ پیـگیشی اصووشدسد ٍواّؾ آػیة ّای هفللی هثل آستشٍص ٍ -11

 علثی اختالت سٍحی ٍ واّؾ افؼشدگی ٍ  -12

 اهیذ تِ صًذگی اعتواد تِ ًفغ ٍاسادُ، افضایؾ ؿاداتی،  ٍتمَیت سٍحیِ  -13

 فعالیت ّای سٍصهشُ تذٍى احؼاع خؼتگی افضایؾ آهادگی عوَهی تذى تشای اًجام واسّا ٍ  -14

 سؿتِ ّای ٍسصؿی ػایش تْثَد عولىشد ٍسصؿی  دس  -15

 ّیىل ظاّشی تذى افضایؾ صیثایی ٍتٌاػة اًذام ٍ -16

 یشی، دسن ٍ تَاًایی تجضیِ ٍ تحلیل هؼایلیادگ تَاًاییافضایؾ  -17

فَایذ فَق تذٍى تشدیذ دس تْثَد ػالهتی، ػثه صًذگی ٍ دس ًتیجِ عَل عوش افشاد ؿشوت وٌٌذُ )تا گشٍُ ّای ػٌی 

ًمؾ اػاػی داسًذ ٍ آى ّا سا تِ یه صًذگی ػالن ٍ سضایت تخؾ سٌّوَى طیوٌاػتیه  فعالیت ّایهختلف( دس 

  هی ػاصًذ.

 دادسعدوتش علی 

      اسدتیل - 97هْش 

 


