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بیتحرکنباش؛توقلبخانوادهای...

همه ما بارها در مورد ورزش و تاثیرات آن بر 
سالمت شنیده ایم. نگاهی اجمالی به اهمیت 
تمرینات جسمانی بر سالمت نشان می دهد 
یکی از بدیهی ترین و مهم ترین تاثیرات ورزش، 
بهبود عملکرد سیستم قلبی- عروقی و جریان 
و  تقویت  در  است. همچنین ورزش  خون 
به  درنتیجه  است،  مؤثر  عضالت  قدرت 
پشت  و  زانو  ران،  دردهای  از  پیشگیری 
کمک می کند. بهبود عملکرد سیستم تنفس، 
ترشح  از  ناشی  شادابی  احساس  گوارش، 
هورمون های آندروفین، تقویت فعالیت مغز 
به دلیل افزایش اکسیژن رسانی و بهبود خواب 

از دیگر مزایای ورزش است.  
عالوه بر فواید عمومی سالمت، باید توجه 
داشت انجام تمرینات منظم ورزشی تاثیرات 
خاصی نیز برای خانم ها خواهد داشت. تحریک 
سلول ها در ساخت توده استخوانی یکی از 
این موارد است که می تواند زمینه بروز پوکی 
استخوان و دردهای مفصلی مثل آرتروز را که 
در خانم ها شیوع باالتری دارد، کاهش دهد. 
از طرفی، ورزش در پیشگیری و بهبود عالئم 
سرطان پستان نقش دارد زیرا به کمک تنظیم 
توده های چربی در بافت شکم و همچنین کنترل 
قندخون و انسولین، خطر پیشرفت سلول های 
سرطانی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. 
نکته دیگر اینکه خانم ها سطح استرس بیشتری 
را نسبت به آقایان تحمل می کنند و گنجاندن 

ورزش در برنامه روزمره می تواند به کاهش 
آن  منفی  تاثیرات  با  مقابله  و  عصبی  فشار 
کمک کند. به این ترتیب، بدن بهتر می تواند 
عالئم استرس مانند افزایش فشارخون، نبض، 
ترشحات هورمونی و... را کنترل کند و به آرامش 
برسد. در شرایط اضطراب و نگرانی نیز ورزش 
به ترشح آندروفین که هورمون نشاط شناخته 
می شود، کمک می کند و در طوالنی مدت زمینه 

بروز افسردگی را کاهش می دهد. 
به خصوص در  از خانم ها  همچنین بسیاری 
سنین 55 تا 59 سال از بی اختیاری ادرار رنج 
می برند که ناشی از علل مختلف از جمله برخی 

بیماری ها و زایمان است اما تمرینات ورزشی 
مالیم و متناسب با شرایط جسمانی از دوران 
جوانی موجب تقویت عضالت عمقی باسن، 
پرینه و ماهیچه های شکم می شود که زمینه 
بروز افتادگی اندام ها و بی اختیاری ادراری را 

کمتر می کند. 

8 ساعت می نشینید؛ 1 ساعت ورزش 
کنید!

اگر به خاطر شغلتان الزم است چند ساعت 
پشت رایانه بنشینید، ورزش روزانه برای جبران 
عوارض یکجانشینی را فراموش نکنید. نتایج 

بررسی ها حاکی از آن است که به ازای 
هر 8 ساعت بی تحرکی و کار با رایانه، 
برای مقابله با عوارض یکجانشینی، 
نیاز به یک ساعت ورزش در روز 

است. در واقع افرادی که روزانه 
8 ساعت در حالت نشسته 

با  مقایسه  در  هستند، 
فقط  که  افرادی 

کمتر  یا  ساعت   4
با  می نشینند،  روز  در 

مرگ  باالتر  خطر  27درصد 
طی 10سال مواجه هستند. 

تاثیر »ورزش« بر زندگی بانوان
بلوغ: تمرینات ورزشی در این سنین موجب 
دختران  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  رشد 
نوجوان می شود اما باید توجه داشت تمرینات 
بیش از حد سنگین و نامتناسب با ویژگی های 
و  بلوغ  در  تاخیر  زمینه ساز  می تواند  فردی 

اختالالت رشد شود. 
سنین باروری: تمرینات شدید و صرف انرژی 
بسیار و کنترل نشده می تواند عامل بروز اختالل 
در عادت ماهانه مانند آمنوره، ناباروری و... 
شود. در صورت تجویز داروهای ضدبارداری 
برای  در ورزشکاران حرفه ای،  به خصوص 
پیشگیری از تغییرات وزن، کنترل چرخه عادت 
ماهانه و عدم تاثیر بر عملکرد ورزشی باید 
به نوع تمرینات دقت داشت و این مساله را 

با پزشک درمیان گذاشت. 
ورزشی  تمرینات  ادامه  و  شروع  بارداری: 
مفید  و  ممکن  بارداری  دوران  در  متوسط 
وزن  اضافه  افزایش  مانع  ورزش  است. 
می شود، زمینه بروز دیابت را کمتر می کند 
و با کاهش خستگی، اضطراب، افسردگی و 
پذیرش تغییرات ظاهری بدن حالت روانی 
خانم  تصور،  برخالف  می بخشد.  بهبود  را 
با  متناسب  ورزشی  تمرین  انجام  با  باردار 
شرایط جسمی، در معرض خطر مضاعف 
سقط ناخواسته و رشد جنین خارج از رحم 
نخواهد بود. ورزش همچنین تاثیر منفی در 
وزن پایین نوزاد و زایمان زودرس ندارد و 
این  البته  نیست.  مانعی در دوران شیردهی 
موارد مربوط به باداری های طبیعی و بدون 
خطر است و به طور کلی باید با پزشک 
در این مورد مشورت کرد و به عالئم 

هشدار توجه داشت. 
زمینه  کاهش  یائسگی: 
عروقی،  قلبی-  بیماری های 
بهبود  عضالنی،  توده  حفظ 
هماهنگی بدن، مقابله با پوکی 
استخوان و کاهش خطر ابتال به 
فواید  مهم ترین  از  پستان  سرطان 
در  ورزشی  منظم  تمرینات  گنجاندن 
برنامه روزانه است که خانم ها باید در سنین 

میانسالی مدنظر داشته باشند.
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 2014 سال  از 
میالدی، 24ژانویه 
روز  عنوان  به 
»ورزش  جهانی 
بانوان« نامگذاری شد تا به اهمیت 
تمرینات جسمانی در تمام 24 ساعت 

شبانه روز برای بانوان تاکید شود. 
بانوان  عالقه مندی  افزایش 
در  بانوان  حضور  ورزش،  به 
ورزش  برنامه ریزی  سیستم های 
ورزش  اقتصادی  جنبه  جامعه، 
رسانه ای  پوشش  امکان  و  بانوان 
ورزش بانوان از جمله اهدافی است 

که این مناسبت دربردارد.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

همچنین
از بسیاری

بهخصوص خانمها
از سال 59 تا 55 سنین در

بیاختیاریادراررنجمیبرندکهناشیاز
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اماتمریناتورزشیمالیمومتناسبباشرایطجسمانیاز
دورانجوانیموجبتقویتعضالتعمقیباسن،

پرینهوماهیچههایشکممیشودکهزمینه
بروزافتادگیاندامهاوبیاختیاری

ادراریراکمترمیکند.

هشدار سازمان بهداشت جهانی 
در مورد بی تحرکی نوجوانان

براساس مطالعه انجام گرفته در 186 کشور طی سال های 2001 
تا 2016 میالدی، سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده بی تحرکی 
یکی از مهم ترین چالش های سالمت نوجوانان است، به طوری 
که 85درصد دختران و 78درصد پسران به مقدار کافی ورزش 
روزانه ندارند و میزان تحرک بدنی آنها کمتر از یک ساعت 

در روز است. 
میان کشورهای مختلف، فیلیپین با 93درصد بی تحرکی پسران 
94درصد  و  دختران  بی تحرکی  97درصد  با  جنوبی  کره  و 
این چالش  بی تحرکی مجموع نوجوانان در جایگاه نخست 

مهم قرار دارند. 
این در حالی است که بی تحرکی تاثیر جدی بر سالمت حال و 
آینده نوجوانان دارد و باید به عنوان یکی از برنامه های فوری 
در دستور کار جوامع قرار گیرد. شیوه زندگی بانشاط و تحرک 
کافی در دوران نوجوانی از مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه از 
بروز بیماری های قلبی- عروقی، اختالالت اسکلتی، مشکالت 

متابولیکی و اضافه وزن خواهد بود. 
برای دستیابی به این مهم، الزم است سیاست های جوامع پیشرفت 
زمینه های فعالیت های جسمانی به خصوص آموزش تمرینات 

ورزشی، بازی های پرتحرک و تفریحات سالم را فراهم کند 
و اماکن مناسب ورزش نوجوانان به خصوص دختران برای 

پیاده روی و دوچرخه سواری مدنظر قرار گیرد. 

چنین شرایطی نیاز به هماهنگی و همراستا بودن برنامه های 
شهری،  برنامه ریزی  مدیران  پرورش،  و  آموزش  خانواده ها، 

نهادهای درمانی و... خواهد داشت.

فواید »ورزش« در زمستان
می شود،  زمستان  فصل  در  ورزش  از  صحبت  که  زمانی 
در محیط  برای حضور  را  افراد  تمایل  معموال سرمای هوا 
بیرون کم می کند. مسلما در این شرایط، تماشای تلویزیون 
و مطالعه همراه با نوشیدن یک فنجان چای بسیار دلنشین تر 
بروز  زمینه  می شود  تصور  و  می رسد  نظر  به  ورزش  از 
بیماری های فصلی بیشتر خواهد بود اما باید دانست انجام 
تمرینات منظم ورزشی در روزهای سرد تاثیرات بسیار عالی 
بر سالمت جسمی و روانی خواهد داشت؛ فقط کافی است 

بپوشید. مناسب  لباس 
با  زمستان  کوتاه  روزهای  فصلی:  افسردگی  با  خداحافظی 
تابش کمتر نور خورشید باعث اختالالت خلقی و تغییر نظم 

بیولوژیک بدن می شود. این درحالی است که تمرینات ورزشی 
سالمت روان را بهبود می بخشد. در فصل زمستان بدن برای 
بیشتری  آندروفین  و  دارد  بیشتری  فعالیت  دمای خود  حفظ 
تولید می کند که به عنوان هورمون شادی شناخته می شود. به 
همین دلیل با انجام تمرینات ورزشی می توان زمینه تولید این 

هورمون و احساس نشاط را افزایش داد.
افزایش سوخت وساز کالری: حفظ دمای بدن در حالت مطلوب 
نیازمند صرف کالری بیشتری است و در صورتی که ورزش 
انجام شود، مقداری از کالری اضافی بدن صرف سوخت و ساز 
می شود، درنتیجه به کاهش وزن کمک می کند. البته کنار این 
شرایط مطلوب برای رسیدن به وزن ایده آل، باید به نوشیدن 

مایعات کافی و تغذیه سالم نیز توجه داشت. 

کاهش زمینه ابتال به سرماخوردگی: نتایج مطالعات حاکی از 
آن است که انجام فعالیت منظم ورزشی می تواند زمینه ابتال 
به سرماخوردگی را کمتر کند. حتی وخامت این بیماری در 
است.  دیگران  از  افرادی که ورزش می کنند 10درصد کمتر 
این مساله را می توان ناشی از تقویت سیستم ایمنی به دلیل 
هورمون آندروفین دانست که هنگام انجام تمرینات ورزشی 

مقدار بیشتری تولید می شود. 
تقویت عضالت قلب: زمانی که هوا سرد است، قلب برای 
فرستادن خون به عروق خونی نیاز به پمپاژ قوی تری دارد اما 
انجام فعالیت ورزشی مناسب در هوای سرد به تقویت عضالت 
قلب کمک می کند و عملکرد قلب را در مواجهه با تالش های 

اتفاقی و سریع بهبود می بخشد.

باورهای درست و اشتباه 
در مورد »ورزش«

 شیوه زندگی فعال معادل ورزش کردن است.
باغبانی،  پیاده روی،  مانند  روزمره  فعالیت های  درست- 
رسیدگی به کارهای منزل و... می توانند به عنوان ورزش 
نیز شناخته شوند. براساس مطالعه محققان آمریکایی در مورد 
6 هزار فرد بزرگسال، چند دوره فعالیت متوسط 10دقیقه ای 

می تواند فواید جلسات طوالنی ورزشی را داشته باشد. 

 ورزش در حالت ناشتا به الغری کمک می کند.
تمرینات  انجام  از آن است که  بررسی ها حاکی  اشتباه- 
باعث سوخت و ساز  تا حد کمی  معده خالی  با  ورزشی 
انرژی می شود. از طرفی، استرس ناشی از گرسنگی فرد 
را به خوردن مقدار بیشتری مواد غذایی ترغیب می کند تا 

انرژی از دست رفته جبران شود.

 ورزش پس از شام تاثیر بهتری دارد.
شام  از  پس  است  بهتر  قندخون،  کاهش  برای  درست- 

حدود 15 دقیقه پیاده روی سریع انجام شود. 

 با ورزش کردن حجم پستان ها کمتر می شود. 
اشتباه- کاهش توده های چربی در بافت پستان ها تنها از 
تمرینات  انجام  است.  میسر  غذایی  رژیم  اصالح  طریق 
ورزشی مناسب فقط می تواند به سفت شدن و باالماندن 

عضالت این ناحیه بدن کمک کند. 

 تعریق در زمان ورزش به کاهش وزن کمک می کند.
اشتباه- تعریق در زمان انجام تمرینات جسمانی تاثیری 
در کاهش وزن ندارد. در واقع این حالت ناشی از دفع 
آب بدن است و به محض نوشیدن آب، مقدار از دست 
رفته دوباره تامین می شود. تنها تاثیر مثبت تعریق در زمان 

ورزش، کمک به تنظیم دمای بدن است. 

 پس از یک ساعت ورزش، چربی های بدن مصرف 
می شوند. 

اشتباه- مطالعات بسیاری نشان می دهد 2 تا 3 جلسه ورزش 
30 یا 40 دقیقه ای تاثیر بهتری از یک جلسه تمرین 1/5 
حتی  چربی ها  این، سوخت وساز  بر  عالوه  دارد.  ساعته 

پس از تمرینات کوتاه اما شدید نیز امکان پذیر است.
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