
 فعالیت بدنی بر سالمت رواني اثرات
 

ثیرات حتی زودتر از أثیرات عمیق مثبتی بر روی افسردگی، اضطراب و استرس دارد و این تأفعالیت بدنی منظم ت

 دهد. رخ میاثرات جسمی 

 
دقیقنه   51دهد که فعالیت بدنی مننظم بنه رن رت     تحقیقات نشان می :پیشگیری از افسردگی .1

ت انند انانم مبنتد اندن بنه  افسنردگی اندید را تنا          دویدن یا یک ساعت راه رفتن در طی روز، منی 

ت اند از برگشت عدیم افسردگی در بیمناران نین     دررد کاهش دهد. دااتن برنامه ورزای منظم می 62

کردن التهاب مغ ، تراح  های عصبی در مغ ، کم اف ایش راد سل لنظم با جل گیری کند. فعالیت بدنی م

 «خن ب بن دن  »گردد سطح انرژی روانی باال رود و اخص احسناس   ها در مغ  باعث می بیشتر اندورفین

کنه باعنث    ، طن ری ان د  میاز افکار منفی افسرده دور ادن ذهن فرد عدوه، فعالیت بدنی باعث  کند. به

 .بگذراند( کنند که افسردگی را تشدید می) ر منفیا د اخص زمانی را به دور از افکا می

 

 
ها  طریق آزادادن اندورفین یابد، و از انرژی بدنی و روانی در فرد اف ایش می طراب:ضپیشگیری از ا .2

ا د. تمرک  بر روی عضدت بدن در حنین فعالینت بندنی، جرینان افکنار       رامش در فرد میآباعث ایجاد 

 برد. این طریق اضطراب را از بین میکننده را قطع خ اهد کرد و از  نگران

 

 

وقتی اخص تحت استرس )فشار روانی( اسنت، عضندت او بنه وینره در ناحینه      کاهش استرر::   .3

کند، و گاهی  ا د، دردهای کمری و سردردهای ادید بروز می گردن و ر رت و اانه دچار گرفتگی می

ابی، س زش سردل، درد قلبی، خ  ا د. احساس بی در قفسه سینه احساس سنگینی و گرفتگی ایجاد می

اسهال و تکرر ادرار نی  از دیگر عدیمی است که ممکن است در اثر استرس رخ دهد. در هنگنا  فعالینت   

ا د و سنایر   گرفتگی عضدنی در ناحیه ر رت، گردن و اانه رفع میها در مغ ،  بدنی، با تراح اندورفین

 رود.  عدیم اضطرابی از بین می

 
 

در تمنا  طن ل روز اراننرژی    افرادی که فعالیت بدنی مننظم دارنند معمن ال    : نتیثیرات رواأسایر ت .4

اندیشنند. آننان    تر است و نسبت به زندگی مثبنت تنر منی    هستند، خ اب بهتری دارند، حافظه آنها ق ی

فعالینت بندنی   هنای زنندگی در آنهنا بناالتر اسنت.       ت ان مقابله با چالشاعتماد به نفم باالتری دارند و 

 برد. باال میرا فرد  متوامق

 
 


