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چكيده
مقدمه:
فعاليت فيزيكي ناكافي بهطور مستقيم و غيرمستقيم علت بسياري از بيماريها بهويژه بيماريهاي غير واگير
و مزمن و مرگوميرها بوده ،از عوامل خطر قابل اصالح باله شالمار ماليآيالد .امالروزه بالا جو اله باله گسالتر
درمانهاي غير دارويي ،بهبود شيوه زندگي از مله فعاليت فيزيكي و ورز در پيشگيري و درمان بسياري از
بيماريها و ناجوانيها نقش اساسي ايفا ميكنند.
حساس سازي افراد و گروهها در مناسبتها و زمانهاي خاص ،برپايي نمايشگاههاي مختلال ،،جهياله و ن ال
ججهيزات و وسايل و بهكارگيري مربيان ورزشي در پاركها ،جرغي خانوادهها به پيادهرويهاي دسته معي و
اخت اص شبكه جلويزيوني ورز از مله اقدامات سازمانهاي مختلال ،بالوده اسالت ،ولالي بالااينو الود ،ايالن
جح ها و اقدامات پراكنده در مقايسه با بزرگي و اهميت كمجحركي و عوارض آن وابگوي نيازهالاي امعاله
نيست.
روششناسي:
نويسنده با مرور مستندات در خ وص وضعيت فعاليت بدني به بررسي علل و عوامل مؤثر بر وضعيت مو ود
پرداختهشده است .همچنين مداخحت بهبوددهنده و ارجقاء دهنده وضعيت مو ود بيانشده و وظاي ،مردم،
سياستگذاران ،خبرگان و ارائهدهندگان خدمت (دولت) براي ارجقاي وضعيت مو ود و رسيدن به وضع
مطلوب مورد جأكيد قرار داده است.
نتايج:
آمار دقيقي از ميزان فعاليت فيزيكي در كشور بهويژه به جفكيك استان و شهرستان و ود ندارد ،درعينحال
بر اساس گزار هاي منتشرشده جوسط معاونت بهداشتي وزارت بهداشت ،درمان و آموز پزشكي ميجوان
روند روبه رشد بيجحركي را در هر دو نس بين افراد 26-56ساله ارائه داد.
بنا بر شواهد ارائهشده عوامل متعددي بر فعاليت ناكافي در امعه مؤثرند كه از اهم آنها مشكحت اقت ادي
و ماشيني شدن زندگي امروزي است .براي بهبود وضعيت مو ود در اختيار گذاشتن رو هاي ارزان و رواج
دوچرخهسواري و پيادهروي و جقويت فرهنگ كار و جح و فعاليت فيزيكي در امعه حائز اهميت است.
بحث و نتيجهگيري:
با نگاه به آينده براي ارجقاي وضعيت مو ود و رسيدن به وضعيت مطلوب ميجوان سند ملي در اين زمينه به
اهتمام جمامي سازمانها ،دستگاهها و ارگانهاي ذيربط و بهويژه وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشكي،

وزارت ورز

و وانان و مجلس شوراي اسحمي جنظيم كرد و از نظرات كارشناسي اساجيد و متخ

ين

مربوطه از مله ط ورزشي و ط فيزيكي و جوانبخشي استفاده كرد.
همچنين از ساير نهادهاي ذيربط نظير صداوسيما ،رايد و مطبوعات ،ائمه معه و ماعت ،وزارجخانههاي
جعاون و رفاه ا تماعي ،مسكن و شهرسازي ،آموز وپرور

كشور ،وزارت علوم ،جحقيقات و فناوري،

شهرداريها و راهنمايي و رانندگي هت نيل به اهداف كحن برنامه كمك گرفت.
ارائه الگوي مسكن مناس

و اصح قوانين شهرنشيني و آپارجماننشيني ميجواند در رسيدن به وضع مطلوب

كمك نمايد.
كليدواژه :فعاليت فيزيكي ،ورز  ،كمجحركي ،ارجقاي سحمت ،بيماريهاي غير واگير.

