
نتیجه گیری

با توجه به نظر زنان شاغل، به نظر می رسد:

 ارتقای سطح فعالیت بدنی بانوان تنها با توصیه امکان پذیر 
نیست.

  فعالیت بدنی همانند یک رفتار در علل و عوامل متعددی 
ریشه دارد.

  داشتن فعالیت بدنی مستمر و منظم فراتر از انجام امور 
خانه داری است.

  ارتقای ورزش بانوان بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی- 
اجتماعی ممکن نیست.

در پایان؛ توجه به موارد زیر ضروری است:

شیوه  است.  سالم  زندگی  شیوه  از  بخشی  بدنی  فعالیت    
ارتقای  برای  انتخاب های فرد  از  نیز مجموعه ای  زندگی سالم 

کیفیت زندگی و سالمت او است. 

به   نیاز   بدنی   رفتار سالم مثل فعالیت  یک  انتخاب  برای    
فرهنگ سازی است .

  سالمت یک فرهنگ است، و ایجاد فرهنگ سالمت نیاز به 
درک نگرش های  فرد و جامعه و سازمان های ذی ربط دارد. 

  بازنگری قوانین و دستورالعمل های اجرایی و حمایت کننده 
سالم  رفتار  این  تسهیل  راستای  در  بانوان  بدنی  فعالیت 

ضروری است.

اساساً قضاوت کردن کار ساده ای نیست حتی اگر متخصص 
از  مجموعه ای  فرد  هر  زندگی  شیوه  اساساً  باشید.  سالمت 

انتخاب های او است.

استخوان  پوکی  از  بمانید«، »ورزش  تا سالمت  »ورزش کنید، 
جلوگیری می کند«، »با ورزش کردن طول عمر خود را افزایش 
متخصصان  زبان  از  را  توصیه ها  این  بارها  و  بارها  دهید«. 
سالمت در رادیو، تلویزیون، شنیده ایم و یا در مجالت تخصصی 
این  و سالمت خوانده ایم.  اثرات ورزش  غیرتخصصی درباره  و 
توصیه ها را همه قبول داریم اما واقعیت این است که کمتر 
متخصصان  که  است  ماجرایی  آغاز  این  و  می کنیم!  ورزش 
آموزش سالمت در تالش اند تا بعد از کشف چرایی ورزش نکردن 
کارمندان )به ویژه زنان(، برای تغییر عادت های غلط و افزایش 

تمایل به ورزش کردن افراد برنامه ریزی آموزشی طراحی کنند.

پدیده توجه به فعالیت بدنی و ورزش زنان به فرایندی اشاره دارد 
که جامعه در همه سطوح بین المللی، ملی و حتی محلی پذیرا 
و تشویق کننده آن باشد و خدمات ورزشی و فضاها و امکانات 
ورزشی را بدون هیچ تبعیض جنسیتی در اختیار زنان و مردان 
و  بودن سازمان ها  مردانه  موانعی نظیر  بااین حال  قرار دهد. 
بخصوص نهادهای دولتی به برخی از باورها و نگرش ها موجب 

عدم فعالیت بدنی و یا کاهش آن در بین بانوان شده است.

این سؤال ساده که  برای  پاسخی  پی کشف  این مقدمه در  با 
زنان  از  نفر   10 با  نمی کنند؟«  ورزش  شاغل  زنان  اغلب  »چرا 
شاغل در یک مرکز بهداشت در یکی از شهرهای غرب کشور به 

گفتگو نشستیم.

تنوع پاسخ به این سؤال خود گواه این واقعیت بود که اساساً 
ریشه  زنان شاغل  بین  بدنی در  تحرک  و کمبود  نکردن  ورزش 
در علل و مؤلفه های متعددی دارد. در اینجا بر اساس همین 
پاسخ ها به برخی از مهم ترین دالیل درک شده درباره علل کاهش 

فعالیت بدنی و ورزش در بین زنان شاغل اشاره می کنیم.

  فضای فیزیکی مناسب

بیشتر زنان شاغل در این گفتگو معتقد بودند فضای فیزیکی 
درواقع  است.  نشده  تعبیه  زنان  برای  کار  محیط  در  مناسب 
آن ها نبود امکانات و تجهیزات مناسب در محل کار را یکی از 

دالیل کمبود فعالیت بدنی در زنان شاغل می دانستند.

  فرهنگ محیط کار

پاسخ دهندگان، نداشتن فعالیت بدنی را فراتر از علل محیطی و 
فراهم نبودن امکانات فیزیکی شهری می دانستند. به طوری که 
آن ها معتقد بودند ماهیت محیط کار ازنظر فرهنگ سازمانی 
نیست.  کار  محیط  در  بانوان  بدنی  فعالیت  و  ورزش  پذیرای 
به طور  کار  محیط  در  ورزشی  حرکات  انجام  به عبارت دیگر، 

نوعی  قلمداد،  سازمان  مدیریت  و  همکاران  نظر  در  مستمر، 
»فرار از مسئولیت« خواهد شد.

  چالش های بخشنامه ورزش بانوان شاغل

به منظور سیاست گزاری و برنامه ریزی در امر توسعه فرهنگ 
ورزش و همگاني كردن فعالیت های ورزشي كارمندان دولت، 
همچنين ساخت وساز باشگاه ها و مکان های ورزشي كارمندي 
و نظارت بر اداره آن ها و تخصيص امكانات بين كارمندان دولت، 
»شوراي عالي ورزش كارمندان دولت« در سال 76 تشکیل شد. 
کل  دبیر  و  رئیس جمهور  معاون  از:  عبارت اند  شورا  اعضاي 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان رئيس شورا، 
معاون رئیس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه، معاون 
رئیس جمهور و رئيس سازمان تربیت بدنی، وزير كشور، معاون 
ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی. به موجب ماده 7 این شورا 
براي توجه بيشتر به ورزش بانوان كارمند »كميته هماهنگي 
و  شد.  تشکیل  زن  اعضاي  از  متشكل  كارمند«  بانوان  ورزش 
این کمیته گسترش ورزش در میان کارکنان  مهم ترین هدف 

ادارات وزنان شاغل است.

در سال 67 بخشنامه ای دولتی در این زمینه وجود داشت که در 
آن زمان در ادارات اجرایی شد و نتیجه بسیار خوبی را به دنبال 
با  داشت؛ در سال 93 در آن بخشنامه در راستای انطباق آن 

شرایط روز بازنگری شد.

زنان کارمند در این گفتگو اشاره کردند علی رغم وجود بخش نامه 
چالش هایی  با  آن  شدن  اجرایی  کار،  محیط  در  بانوان  ورزش 
اجرایی  چالش ها،  این  مهم ترین  از  برخی  است.  شده  روبرو 
الزم  امکانات  نبود  از  اعم  متعدد  دالیل  به  بخش نامه  نشدن 

ورزشی، عدم تطابق ساعات کاری با فعالیت بدنی بانوان بود.

عدم  برای  متعددی  دالیل  هم  شویم  خارج  که  کار  محیط  از 
فعالیت بدنی در بین زنان شاغل اشاره شد.

   امور مربوط به خانه و فرزندان

به  مربوط  بودند فعالیت های  معتقد  آماری  جامعه  این  زنان 
منزل خود به نوعی فعالیت بدنی است!. چراکه آن ها معتقدند 
است.  بر  انرژی  کافی  به قدر  فرزندان  و  خانه  به  مربوط  امور 
بلکه  را ضروری نمی دانستند  ازاین رو نه تنها ورزش جداگانه ای 

مجالی برای دیگر فعالیت بدنی در اختیار نداشتند.

  حمایت اطرافیان

یکی  همسر  به خصوص  اطرافیان  تشویق  و  همراه  داشتن 
انجام فعالیت بدنی  از دالیل درک شده توسط زنان شاغل در 
منظم و فعالیت های ورزشی است. پرسش شوندگان معتقد 
با حمایت و همراهی یک  بدنی  بودند ورزش کردن و فعالیت 

دوست و تشویق همسر تداوم پیدا خواهد کرد.

نتایج یک نظرسنجی از زنان کارمند در یک مرکز بهداشت

موانع ورزِش زنان شاغل

دکتر فاطمه زارعی
متخصص آموزش و ارتقای سالمت

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
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