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شاخص فعاليت فيزيكي در رصد كالن سالمت
آقاي دكتر محمدحسن قدياني  ،گروه پيراپزشكي
مقدمه
پيامبر گرامي اسالم (ص) فرمودند :به فرزندان خود  ،شنا  ،سواركاري و تيراندازي بياموزيد .
فعاليت فيزيكي ناكافي به طور مستقيم و غير مستقيم علت بسياري از بيماريها به ويژه بيماريهاي غيرواگير
و مزمن و مرگ وميرها بوده ،از عوامل خطر قابل اصالح به شمار ميآيد .امروزه با توجه به گسترش
درمانهاي غيردارويي  ،بهبود شيوه زندگي از جمله فعاليت فيزيكي و ورزش در پيشگيري و درمان بسياري
از بيماريها و ناتوانيها نقش اساسي ايفا ميكنند .
به هرگونه حركت بدن كه بر اثر انقباض و انبساط عضالت اسكلتي ايجاد ميشود و با مصرف حداقل 051
كيلو كالري در روز همراه است ،فعاليت بدني گفته ميشود مانند باغباني  ،نظافت منزل و شستشوي اتومبيل
 .ورزش نوعي فعاليت بدني منظم  ،مكرر و سازماندهي شده است كه با هدف خاصي نظير سرگرمي ،
افزايش توانايي  ،تندرستي يا تناسب اندام صورت ميگيرد .
در انجام ورزش و فعاليت فيزيكي بايد به  4نكته اساسي كه اصل  FITTناميده ميشود توجه كرد :
 Frequency )0يا دفعات ورزش كه معموالً بين  ( 3بهتر است يك روز در ميان باشد ) تا  5بار در هفته
است  ،ورزش كمتر از  3بار در هفته ممكن است بيفايده و بيش از  5بار در هفته با فوايد اضافي ناچيزي
همراه باشد و خطر بروز آسيبهاي ناشي از بيشكاري ) (overuseرا افزايش دهد .
 )2شدت يا  Intensityكه به سه دسته سبك ،متوسط و شديد تقسيم ميشود .در فعاليت فيزيكي با شدت
متوسط  ،ضربان قلب و تعداد تنفس افزايش مييابد ولي فرد قادر به مكالمه با فرد ديگري بدون
نفسنفسزدن) (Talk testميباشد.
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)3زمان يا  Timeكه بين  31تا  01دقيقه در هر جلسه ورزشي بسته به شدت فعاليت فيزيكي متغير است.
)4نوع يا  Typeورزش كه به انواع هوازي مانند دويدن ،طناب زدن  ،پيادهروي تند ،شنا  ،كوه پيمايي  ،قايق
راني  ،اسكي و دوچرخه سواري  ،بيهوازي مانند كشتي ،پرشها ،وزنهبرداري و پرتاب وزنه و نيزه
،ايزوتونيك و ايزومتريك طبقهبندي ميشود .هر فعاليت فيزيكي بايد تدريجي و  5تا  01دقيقه ابتدايي و
انتهايي گرم ( )Warm upو سرد () Cool downكردن داشته باشد..

بررسي وضعيت موجود
آمار دقيقي از ميزان فعاليت فيزيكي در كشور به ويژه به تفكيك استان و شهرستان وجود ندارد  ،در عين
حال براساس گزارشهاي منتشرشده توسط معاونت بهداشتي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ميتوان روند روبه رشد بيتحركي را در هر دو جنس بين افراد  05تا  04ساله در جدول شماره يك مالحظه
كرد .شايان ذكر است با توجه به اهميت موضوع ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در حال تدوين
سند ملي توسعه فعاليت بدني جهت ارتقاي سالمت در جامعه است كه اميدواريم اين مهم هرچه زودتر به
ثمر برسد.
جدول  :0وضعيت شاخص فعاليت بدني در كشور طي سالهاي  0335تا 0331
شاخص

سال

5831

5831

5831

5833

5831

5811

گروه

درصد افراد  51تا 16

زنان

41/34

40/30

43/33

43/30

-

43/77

ساله كه فعاليت بدني

مردان

20/01

24/32

20/01

23/23

-

30/53

كل

31/35

35/20

33/01

33/37

-

41/13

كافي ندارند .

حدود  2ميليون نفر در سال در اثر عوارض ناشي از فعاليت بدني ناكافي جان خود را از دست ميدهند  .در
گزارش بررسي عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير كشور در سال  0330بين افراد  05تا  04ساله % 35/3 ،
افراد مورد مطالعه (% 24/3مردان و  %40/3زنان) تحرك بدني ناكافي وميانگين نمايه توده بدني (Body
) 25/13 Mass Index:BMIداشتند ( 24/3در مردان و  25/3درزنان )  %40 .افراد  25تا  04ساله اضافه
وزن داشتند يا چاق بودند ( %41/4مردان و  % 50/3زنان)  %30/3 .افراد مورد مطالعه ( %32/0مردان و
 %30/0زنان )حداقل يك مورد از  5عامل خطر را كه شامل كشيدن سيگار ،مصرف كمتر از  5وعده ميوه يا
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سبزي در روز  ،تحرك بدني ناكافي ،چاقي يا اضافه وزن و فشار خون باالتر از

ميليمتر جيوه مي شود ،

داشتند .درصد افرادي كه حداقل سه مورد از عوامل خطر را داشتند در مردان  % 20/4و در زنان  %23/3بود.
در مطالعه اي در سال  0332بر روي  713نفر(  300نفر مرد و  333نفر زن ) از كارمندان و اعضاي هيات
علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران مشخص شد فقط  33نفر () %22/4خانمها و  53نفر ( ) %00/3آقايان
فعاليت فيزيكي مناسب داشتند  .مطالعهاي در نيوسالت ولز در سالهاي 0333و 2111ميالدي نشان داد %52/7
مردان و  %43/3زنان در فعاليتهاي ورزشي شركت ميكنند  .مطالعه ديگري در سال  2111در نيوزيلند
نشان داد  %33مردم فعاليت فيزيكي كافي ندارند  .در يك بررسي نشان داده شد افراد با تحصيالت كمتر ،
سن باالتر و درآمد پايينتر فعاليت فيزيكي كمتري دارند .
با توجه به تأثيرات مثبت فعاليت بدني و ورزش در تمام شئونات زندگي فردي و اجتماعي مردم ،همة
مسئولين بر لزوم ترويج آن در بين گروههاي مختلف جامعه توافق نظر دارند  ،لذا بسياري از سازمانها و
نهادهاي دولتي و غير دولتي ،بخشها و حوزههايي براي ارائه خدمات ورزشي به كاركنان خود دارند يا
بخشي از وظايف سازماني آنها را به شكل مستقيم و غير مستقيم ترويج فعاليت بدني تشكيل ميدهد .
حساسسازي افراد و گروهها در مناسبتها و زمانهاي خاص مانند روز جهاني قلب  ،هفته سالمت مردان
و زنان هم چنين برپايي نمايشگاههاي مختلف از جمله فعاليتهايي بوده كه در اين راستا انجام شده است .
در اين ميان شهرداريها به ويژه در شهرهاي بزرگ با تهيه و نصب تجهيزات و وسايل و به كارگيري مربيان
ورزشي در پاركها و فضاهاي سبز نقش پررنگ تري در اين زمينه داشتهاند  .وزارت ورزش و جوانان از
طريق فدراسيون ورزشهاي همگاني و با همكاري سازمان صدا وسيما و شبكههاي استاني تالش كردهاند تا
خانوادهها را به حضور در راهپيماييهاي بزرگ خانوادگي ترغيب و انگيزه پرداختن به فعاليت بدني را در
آنان تقويت نمايند  .صدا وسيما با اختصاص شبكهاي به ورزش نقش مهمي در اين زمينه و ايجاد نگرش
مثبت در افراد جامعه داشته است  .با اين وجود اينتالشها و اقدامات پراكنده در مقايسه با ميزان و اهميت
كمتحركي و عوارض آن جوابگوي نيازهاي جامعه نميباشد .
يكي از ويژگيهايي كه در سند چشمانداز  21ساله به چشم ميخورد  ،برخورداري مردم از سالمت و رفاه
اجتماعي ميباشد  .بديهي است برخورداري از سالمت بدون فعاليت بدني كافي ممكن نخواهد بود  .در
مواد  04 ،03 ، 3و  03برنامه پنجم توسعه نيز به اين مهم توجه شده است .
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علل و عوامل موثر بر وضعيت موجود
عوامل متعددي بر فعاليت فيزيكي ناكافي در جامعه موثرند كه اهم آنها عبارتند از :
 -0مدرنيته و بيش از حد ماشينيشدن زندگي
 -2تنبلي و سستي عمومي در جامعه
 -3مشكالت اقتصادي و معيشتي و ضرورت تامين معاش زندگي وبه تبع آن نبود زمان كافي براي
فعاليت بدني و ورزش
 -4در اولويتنبودن موضوع و كم توجهي به آن
 -5كمبود فضاي فيزيكي براي فعاليت بدني و ورزش
 -0عدم اطالعرساني مناسب در خصوص عوارض ناشي از فعاليت بدني ناكافي نظير ديابت  ،پوكي
استخوان  ،يبوست  ،چاقي  ،فشار خون باال  ،چربي خون  ،بد خيميها  ،بيماريهاي مغزي و قلبي
عروقي توسط جرايد  ،مطبوعات و رسانهها و صدا وسيما و ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط
مانند وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت ورزش و جوانان و . ...
 -7ترافيك شهري و آلودگي هوا
 -3ابتال به برخي بيماريها نظير ديابت  ،فشار خون باال  ،سكتههاي قلبي و مغزي  ،آرتروز ،
ديسكوپاتيها  ،پوكي استخوان  ،افسردگي و اضطراب كه منجر به كاهش روحيه نشاط و شادي و
عدم توانايي براي انجام فعاليت فيزيكي كافي ميشوند .
 -3ضعف فرهنگ عمومي در اين زمينه
 -01محدوديتهاي مالي و اعتباري
 -00اعتياد و استفاده از مواد روانگردان
 -02گراني و در دسترس نبودن برخي تجهيزات و اماكن ورزشي

مداخالت بهبوددهنده و ارتقاء دهنده وضعيت موجود
براي نيل به وضعيت مطلوب از وضعيت فعلي بايد به نكات ذيل توجه كرد :
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 -0تقويت  ،توسعه و گسترش فرهنگ كار و تالش و فعاليت فيزيكي و ورزش در تمام شئونات
زندگي اعم از فردي و اجتماعي و كنار گذاشتن سستي و تنبلي
 -2توجه به مولفههاي جسمي  ،رواني  ،اجتماعي و معنوي تاثيرگذار در سالمت در عين نوگرايي ،
مدرنيزاسيون و شهرنشيني
 -3استفاده از روشهاي ارزان  ،راحت و در دسترس براي انجام فعاليت فيزيكي و ورزش براي سنين
مختلف در هر دوجنس حتي براي بيماران  ،سالمندان و افراد ناتوان مانند پيادهروي  ،استفاده كمتر
از پله برقي و آسانسور در منازل  ،ادارهجات  ،محيطهاي كاري و ساير اماكن
 -4توسعه فرهنگ دوچرخهسواري و استفاده كمتر از وسايط نقليه
 -5رفع اعتياد  ،فقر و تنگناهاي معيشتي و مالي مردم
 -0ايجاد روحيه نشاط و شادابي در جامعه و كاهش افسردگي  ،استرس و اضطراب
 -7در اولويتقراردادن موضوع
 -3آموزشهاي عمومي و تخصصي در خصوص عوارض فردي  ،اجتماعي و اقتصادي ناشي از كمبود
فعاليت فيزيكي توسط جرايد  ،مطبوعات  ،رسانههاي جمعي  ،تريبونهاي نماز جمعه و جماعات ،
حسينيهها  ،تكايا  ،پايگاههاي بسيج و سازمانها و دستگاههاي مسئول در مناسبتهاي خاص و
ايجاد هماهنگي بين آنها
 -3جلوگيري از بروز عوامل خطر و پيشگيري در هر سه سطح از بيماريها و ناتوانيها و درمان آنها
 -01تمهيد زيرساختهاي مناسب و ايجاد و گسترش فضاي فيزيكي الزم براي ورزش و فعاليت بدني
در منازل  ،اماكن عمومي  ،شهرها وروستاها و ارائه الگوي مناسب مسكن به ويژه در شهرها
 -00رفع محدوديتهاي مالي و اعتباري
 -02كاهش ترافيك و آلودگي هوا
 -03توزيع عادالنه و مديريت مناسب تجهيزات و امكانات و جلوگيري از انجام كارهاي موازي و
پراكنده
 -04زمينهسازي براي انجام پژوهشهاي كاربردي و نگارش كتب  ،مقاالت و پاياننامه در خصوص
اهميت موضوع
 -05گنجانيدن ورزش در برنامه روزمره مردم در منزل  ،محيط كار و خريد و ساير اماكن آموزشي و
تفريحي
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 -00تهيه و تدوين نقشه راه در اين زمينه
 -07گسترش كمي و كيفي ورزش در مدارس  ،دانشگاهها وساير موسسات علمي  ،آموزشي و پژوهشي
 -03بررسي تحليلي ساعات  ،مكان و نوع فعاليت فيزيكي و ورزش در اقشار مختلف جامعه در هفته
اعم از كودكان  ،نوجوانان  ،مردان  ،زنان  ،افراد مسن و خانهدار و دانشآموزان و ساير مشاغل در
شهرها و روستاها
 -03بررسي كمي و كيفي ساعات ورزش در مدارس و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
 -21بررسي تعداد و مساحت اماكن ورزشي موجود در كشور به تفكيك سن  ،جنس  ،شغل و شهر و
روستا .
 -20بررسي تعداد افرادي كه براي رسيدن به منزل يا محيط كار از پيادهوري يا دوچرخه استفاده
ميكنند.

وظايف مردم  ،سياستگذاران  ،خبرگان و ارايه دهندگان خدمت ( دولت ) براي ارتقاي
وضعيت موجود و رسيدن به وضع مطلوب
عالوه بر مطالب فوقالذكر با نگاه به آينده براي ارتقاي وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب بايد به
نكات زير توجه كرد :
 )0تنظيم سند ملي در اين زمينه و اهتمام جدي تمامي سازمانها  ،دستگاهها و ارگانهاي ذيربط در
اين رابطه به ويژه وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت ورزش و جوانان و مجلس
شوراي اسالمي
 )2استفاده از امكانات و تواناييهاي ساير نهادها و دستگاههاي ذيربط نظير صدا وسيما  ،جرايد و
مطبوعات  ،ائمه جمعه و جماعات  ،وزارتخانههاي تعاون و رفاه اجتماعي  ،مسكن وشهرسازي ،
آموزش و پرورش  ،كشور  ،علوم  ،تحقيقات و فناوري  ،شهرداريها و راهنمايي و رانندگي جهت
نيل به اهداف كالن برنامه
 )3استفاده از نظرات كارشناسي اساتيد و متخصصين مربوطه ازجمله طب ورزشي و طب فيزيكي و
توانبخشي
 )4ارايه الگوي مسكن مناسب و اصالح قوانين شهرنشيني و آپارتماننشيني در راستاي رسيدن به وضع
مطلوب
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