تهيه گزارش مبتني بر شواهد در خصوص
«سبك سالم فعاليتهاي فيزيكي در زنان نوجوان و جوان»
مجري :دکتر فاطمه رجبي

گروه :سالمت زنان

سال شروع2931 :

سال پايان2939 :

چكيده
مقدمه
در سراسر دنيا راهکارهاي متعددي براي بهبود وضعيت فعاليت بدني بر اساس شرايط موجود بهه کهار فرفتهه
شده است .در ايران نيز مطالعات پراکنده ،موردي و در جمعيتهاي کوچک در راستاي کهاه که تحرکهي
صورت فرفته است ،ولي تاکنون مطالعه جامعي در اين زمينه انجام نشده است .اخيهرا در کشهور مطالعههاي
تحت عنوان تدوين سند سياستي براي ارتقاء فعاليت فيزيکي نوجوانان ،انجام فرديد .يافتههاي حاصل از اين
مرور ،نشان داد که مداخالت براي ارتقاي فعاليهت فيزيکهي ،بايهد در سهطوت م ت ها و بها در نتهر فهرفتن
مالحتات اجرايي سازي بومي ،طراحي و اجرا فردد.
با توجه به اينکه پذيرش افراد براي تغيير رفتار در سنين پايين بيشتر بوده و امکان نهادينه شدن رفتار براي
سالهاي آتي زندفي باالتر است ،شروع مداخالت براي تغيير در سبک زندفي از سنين نوجواني مناسه بهه
نتر ميرسد .در اين مستند با استفاده از مرور شواهد و نتر ذينفعان ک يدي در اين حهوزه ،پها از ترسهي
وضعيت فع ي فعاليت فيزيکي در دختران نوجوان و جوان ايراني ،بهه اراههه راهکارههاي مبتنهي بهر شهواهد و
منطبق با شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي در ايران پرداختهاي .
روششناسي
با بررسي نوشتههاي معتبر اطالعات موردنياز و مرتبط با موضوع به دسهت آمهد و سهسا بها بررسهي متهون،
ضرورت موضوع ،وضعيت موجود ،عوامل مؤثر و تح يل مداخالت فع ي و راهکارهاي پيشنهادي تهيه شد و در
اختيار افراد فروه سالمت زنان قرار داده شد .سسا با استفاده از نترات اعضاء فزارش نهايي آماده شد.
يافتهها
بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت  74درصد زنان  21ساله و بهاالتر در ايهران ،فعاليهت فيزيکهي ناکهافي
دارند .مقايسه آمار ايران با کشورهاي منطقه مديترانه شهرقي و جههان بيهانگر پهايين بهودن ميهزان فعاليهت
فيزيکي در ايران به خصوص در مقايسه با ميانگين جهاني است و از سوي ديگر تفاوت بين زنان و مهردان در
ميزان فعاليت فيزيکي در ايران خي ي بيشتر از منطقه مديترانه شرقي و جهان است.
مطالعات متعدد نشان دادهاند که سن و جنا از عوامل تأثيرفذار بر ميزان فعاليهت فيزيکهي بهوده و ميهزان
تحرك با افزاي سن ،کاه مييابد .اين الگو در ردههاي سني م ت ا وجود داشته و تفاوتها ازنتر آماري
معنادار است .ميزان فعاليت فيزيکي در دختران بهطهور معنهاداري کمتهر از پسهران اسهت و ايهن تفهاوت در
فروههاي سني م ت ا وجود دارد.

بحث و نتيجهگيري
تاکنون هماهنگي بين ب شي پايين مانند ارتبها بهين وزارت بهداشهت ،درمهان و آمهوزش پزشهکي ،وزارت
آموزشوپرورش ،آموزش عالي و وزارت ورزش مانع از تدوين سياستها و برنامههههاي مهؤثر شهده و اجرايهي
سازي برنامههاي تدوينشده را دچار مشکل ميکند.
هدف از مداخالت ارتقادهنده فعاليت فيزيکي درنهايت دستيابي به استانداردهاي جهاني فعاليت فيزيکهي در
دختران ايراني نوجوان و جوان است که بر اساس شواهد موجود به ميزان حداقل  06دقيقه فعاليت فيزيکي با
شدت متوسط يا شديد در روز ،حداقل دو روز در هفته است .اين فعاليت فيزيکي بايهد شهامل فعاليهتههايي
باشد که سالمت عضالني است واني ،قدرت و انعطافپذيري عضالت را تقويت نمايد.
از مداخالت ارتقادهنده فعاليت فيزيکي سياستهاي حمايتکنندهاي چون تدوين فايدالينهاي م ي ارتقهاي
فعاليت فيزيکي به تفکيک جنسيت و ت صيص بودجه به دستگاههاي مرتبط را نام برد .همچنين ميتهوان بها
ايجاد محيط حمايت کننده (مداخالت در محيط آموزشي (مدرسه و دانشگاه) و مداخالت در سهط جامعهه)،
برفزاري برنامههاي حمايتکننده فعاليت فيزيکي (مداخالت افزاي آفاهي ،دان و نگرش مداخالت در نتام
سالمت) در جهت ارتقاي فعاليت فيزيکي جامعه فام برداشت.
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