فعالیت جسمانی زنان درهر زمان و درهر مکان
هفته آخر مهرماه مصادف با هفته ملی سالمت زنان است .زنان محوریت اصلی در خانواده را تشکیل می دهند و ماادران ساا
می توانند مظهر تحقق اهداف خانواده باشند .تحقیقا فعا یت فیزیکی مناسا

مای تواناد در تارویس ساالمت وا و روان هار

شخص تاثیر به سزایی داشته باشد و به طبع اگرزنان امعه ما ه نوبت به ورزش و تربیت بدنی این نگرش را داشته باشند ناه
تنها سالمت و و روان خویش را رق می زنند بلکه با تو ه به نقش تعیین کننده خود و خانواده مای توانناد باا بواتر سااز
مناس  ،همور و فرزندان را به ورزش و فعا یت ها

ومانی ترغی

نمایند.

فوائد فعا یت بدنی منظ برا سالمتی بویار است حداقل  03دقیقه فعا یت بدنی متوسط مثال پیاده رو سریع برا بدست
آوردن بویار از این اثرات کافی است اگر چه با افزایش سطح فعا یت فواید آن نیز افزایش می یابد .
فعا یت بدنی منظ خ طر مرگ و میر قبل از بلوغ و ایجاد بیمار ها قلبی و سرطان روده را کااهش مای دهاد خطار اباتال باه
دیابت نوع  2را کاهش می دهد و به پیشگیر و کاهش استئو پروز (پوکی استخوان) کمک می کند ،می تواند باه درماان حا ات
ها دردناک مثل کمردرد و زانو درد کمک کند .می تواند وزن بدن را تنظای کارده و خطار چااقی را کااهش دهاد .از خشاونت در
کودکان و نو وانان لوگیر می کند و کمک می کند تا از عادات خطرناک مثل مصارف سایگار و ا کال لاوگیر شاود .باعا
کنترل اضطراب و استرس می شود وافوردگی و تنهایی را کاهش می دهد .شاما میتوانیاد از فوائاد و محوانات پیااده رو باه
عنوان یک فعا یت فیزیکی به صورت روزانه استفاده نمائید .این فعا یت ورزشی نه تنها هزینه ا را به شما تحمیال نمای کناد
بلکه فاقد معایبی است که ممکن است در دیگر فعا یت ها باشد  .این ورزش نیاز به مهارت و تجهیزات گران قیمت نادارد و
در هرمکان و در هر زمان می توان از آن استفاده نمود.
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