
  مقدمه  :   

با پیشرفت علم وتکنولوژي،گسترش شهرهاوزندگی شهرنشینی،تراکم افرادجمعیت وکمبودفضاهاي سبز،افزایش 

استفاده ازرژیمهاي غذایی ناسالم وپرکالري .است فعالیت بدنی افرادکاهش یافته فقروکمبودامنیت،میزان تحرك و

.  به بیماریهاي غیرواگیراست خطرسازبراي ا بتالءانسانهاهمراه بازندگی کم تحرك ومصرف دخانیات سه عامل 

 باشد درصدمرگ ومیردرکشورهاي بادرآمدکم ومتوسط(و از جمله ایران ) می 80 این بیماریهامسئول

چهارگروه بیماریهاي . ودراسنادسازمان جهانی بهداشت بعنوان معضل جهانی کشورهاتلقی شده است

ی سردسته این بیماریهابه شمارمیروند.نکته حائزاهمیت ایناست که طبق قلبی،دیابت،سرطان وبیماریهاي تنفس

 به این بیماریها باعث پیشگیري ازابتالء منظم نه تنها علمی معتبرومتقن فعالیت بدنی مناسب و شواهد

چربی  فشارخون، مانند ودیگربیماریهاي غیرواگیرشده بلکه برروي سایرعوامل خطرسازایجادکننده این بیماریها

وثابت  مصرف دخانیات ومتغیرهاي مرتبط به ترك دخانیات نیزاثرات مفید استرس، ون،اضافه  وزن وچاقی،خ

 . شده اي دارد

ازآن جهت که دوره نوجوانی مرحله اي حساس درزندگی افراداست مشکل کم تحرکی دراین سنین بیشترنگران 

نه شده وبه طور عادت میتواندسراسرعمروي چون کسب آداب ورفتارهاي اتخاذشده درنوجوان،نهادی.  کننده است

بررسی هانشان داده انددانش آموزان دوره متوسطه اول ودوم درسطح باالتري ازرفتارهاي .  راتحت تأثیرقراربدهد

زیرانوجوانی دوره اي است .  پرخطرقراردارندومیزان خطرپذیري نوجوانان نسبت به دیگرگروههاي سنی باالتراست

براي  و گیرد ازمحیط امن وصمیمی خانه فاصله می "ویت واستقالل فردي بوده،معموالکه فردبدنبال کسب ه

بعلت عدم شناخت وتجریه کافی درمعرض انواع رفتارهاي پرخطرنظیرگرایش به . گردد ورودبه اجتماع آماده می

ازدالیل  یکی.  مصرف دخانیات،سوءمصرف موادورفتارهاي پرخطرجنسی وسایرنابسامانی هاي رفتاري قراردارد

نداشتن برنامه براي پرکردن اوقات فراغت  نداشتن سرگرمی وتفریح ویا تواند می گرایش نوجوانان به این رفتارها

تحقیقات معتبرنشان داده اندافرادي که ورزش می کنندبااحتمال کمتري سیگاري بوده ونیزپرداختن به . آنهاباشد

همچنین شانس انجام رفتارهاي مخاطره . ستفعالیت ورزشی درقطع سیگارکشیدن آنان مؤثربوده ا

  . آمیزدربزرگسالی دردانش آموزان ونوجوانانی که درهیچگونه فعالیت ورزشی شرکت نداشته اندبیشتربوده است
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  کاهش بار ناشی از بیماریها وعوامل خطر هدف کلی:

  اهداف اختصاصی: 

  وع فعالیت بدنی ناکافی در نوجوانانکاهش شی-

  افزایش مدارسی که در آن فعالیت فیزیکی انجام می شود-

  افزایش دانش آموزانی که در مدرسه وکالس فعالیت فیزیکی انجام می شود-

  فعالیت فیزیکی  افزایشکاهش اضافه وزن وچاقی در دانش اموزان به علت -

 


