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 درسبک زندگی جامعه سالمنقش تحرک 

 3، مریم سلطانی بابوکانی2، پرویز سلیمانی پور1محمدباقررضاعلی

 عمومی بیمارستان چمرانمحمدباقر رضاعلی رییس امور  -1

 اصفهان 2پرویز سلیمانی پور پزشک مرکزبهداشت شماره -2

 مریم سلطانی بابوکانی معاون دبستان شهید بهشتی -3

 علت 11 از یکی، تحرک بی زندگی یا، فعالیت عدم.بخشد بهبود همگان برای سنین تمام در را زندگی کیفیت تواند می بدنی فعالیت مقدمه وهدف:

  .است جهان کل در ناتوانی ومیر و مرگ اصلی

 این پژوهش یک مطالعه مروری وتوصیفی است: روش اجرا

از بالغین تحرک کافی برای بهبود سالمتی شان  %55تا  %11در کشورهای مختلف بین  .است بسیار سالمت برای منظم بدنی فعالیت فواید یافته ها:

 محل از غیبت،  بهتر مدارس، افزایش تولید، کاهش  بهداشتی های مراقبت های هزینه تا کند می کمک اقتصاد و کشورها به منظم بدنی ندارند فعالیت

 و بدنی فعالیت نبود علت به بهداشتی های هزینه، کشورها بسیاری در .یابد افزایش سالم تفریحات و ورزش در مشارکت کمتر و شغل تعویض و کار

 بهداشتی تشویقی اقدامات و پیشگیری .شود می پیشگیری خرج منابع درصد 5 از کمتر که است داده نشان بهداشتی مطالعات بیشتر. باالست چاقی

 پیشگیری مورد در تصمیمات که، پزشکی بهداشتی های مراقبت تا بوده سیاست مرحله در چه بیشتر بوده اگر اولویت یک سیاستگذاران برای بندرت

  .است شده گرفته

 و ورزشی امکانات، پارک فقدان، هوا بد کیفیت، ترافیک، جنایت، شلوغی .نیست شخصی رفتارهای مورد در فقط بدنی فعالیت عدم :نتیجه گیری

 مطرح مردم برای که قدر همان پیشگیری چالش بنابراین .است کرده تبدیل افراد بسیاری برای مشکل انتخابی به را بدنی رو، فعالیت پیاده و تفریحی

 از بگیرد و دفاع عهده به را سیاستگذاری های گیری تصمیم در رهبری نقش باید بهداشت بخش .دارد بستگی نیز ها دولت پذیری مسؤولیت به است

 . کنند تأمین شواهد و مدارک مبنای بر ملی های برنامه اساس بر را بدنی فعالیت اقتصادی و بهداشتی، اجتماعی منافع

 زندگی کیفیت -جامعه سالم  -سبک زندگی –تحرک  واژهای کلید ی: 
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