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چکیده
مقدمه :امروزه به دلیل مؤثر نبودن مداخالت در زمینه پیشگیری از اضافهوزن در کودکان سنین دبستان ،به نظر میرسد توجه
به رویکرد مشارکتی به منظور پیشگیری و کنترل اضافهوزن آنها ضرورت دارد.
هدف :تعیین تأثیر برنامه ارتقای سالمت با رویکرد مشارکتی بر میزان فعالیت جسمانی دختران دارای اضافهوزن دبستانی.
روش :این مطالعه نیمهتجربی که از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون دوگروهی است؛ با مشارکت  08دانشآموز دختر که بـه وـور
تصادفی انتخاب شدند؛ انجام شد .دادهها از وریق چکلیست فعالیت ورزشی جمعآوری گردید .در گروه آزمون ،برنامـه ارتقـای
سالمت در سه مرحله بررسی و شناخت ،برنامهریزی حمایتی در وی  6-0جلسه یک ساعته به مدت  4هفته متوالی (هر هفتـه
 2جلسه برای دانشآموز ،والدین و معلمین) ،فعالیت متناسب با شرایط کودک  3روز در هفته و ارزشیابی به مدت  3مـاه اجـرا
گردید .میزان فعالیت ورزشی در دو گروه قبل از مداخله و  3ماه بعد توسط کـودک و والـدین بررسـی شـد .تحلیـل دادههـا بـا
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  66با آزمونهای آماری تیمستقل ،تیوابسته و مجذورکای صورت گرفت.
یافتهها :دو گروه از لحاظ سن کودک ،رتبه تولد ،سابقه ابتال به بیماری ،نوع تغذیه ،سن والدین ،تحصیالت ،شغل و درآمد،
مدت زمان فعالیت ورزشی قبل از مداخله همسان بودند .بعد از مداخله ،دو گروه آزمون و شاهد از نظر مدت زمان فعالیت
ورزشی اختالف معناداری داشتند (.)p<8/886
نتیجهگیری :اجرای برنامه ارتقای سالمت با مشارکت کودک ،والدین و اولیای مدرسه میتواند مدت زمان فعالیت ورزشی در
کودکان دارای اضافهوزن را افزایش دهد.
کلیدواژهها :اضافهوزن ،برنامه ارتقای سالمت با رویکرد مشارکتی ،فعالیت جسمانی ،کودکان سن مدرسه
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تأثیر ارتقای سالمت با رویکرد مشارکتی بر فعالیت دختران اضافهوزن

مقدمه
اضافهوزن و چاقی در سالهای اخیر به یک نگرانی جدی در
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تبدیل شده است (.)1
سازمان جهانی بهداشت ((World Health Organization
اضافهوزن و چاقی را به عنوان اپیدمی قرن بیستم اعالم کرده و
در رتبهبندی ،آن را مشکل اصلی میداند ( .)2این سازمان
همچنین شیوع روزافزون اضافهوزن و چاقی را به عنوان یک
عامل تهدید سالمت کودکان میداند (.)3
شیوع اضافهوزن و چاقی در کودکان سن مدرسه در سال 2919
در مقایسه با سالهای  1009-2993دو برابر شده است؛ به
طوری که پیشبینی شده است که در کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ،یک میلیون کودک در سال مبتال به بیماری اضافهوزن
میشوند؛ که  399هزار نفر از آنها در آینده دچار چاقی
میگردند ( .)0بر طبق آمار مرکز کنترل بیماریها ) Center
 )for Disease controlنزدیک به  39/3درصد کودکان
 0-11ساله دارای اضافهوزن و  15/3درصد از آنها نیز چاق
هستند(.)5
مطاالعات حاکی از آن است که امروزه نیز در بیشتر کشورها از
جمله ایران ،با گذر از شیوه زندگی سنتی به شیوه مدرن،
اضافهوزن و چاقی رو به افزایش است ( .)0-19از جمله علل
بروز چاقی و اضافهوزن عالوه بر زمینه ژنتیک چاق در خانواده،
به وزن باال در هنگام تولد میتوان به میزان فعالیت جسمانی،
الگوی تغذیهای و سرگرمی کودکان اشاره نمود ()12-11؛ که در
این میان ،زندگی بیتحرک یک عامل اساسی و تسهیلکننده در
بروز اضافهوزن و چاقی کودکان محسوب میگردد (.)13
نداشتن فعالیت فیزیکی مناسب یک عامل مهم در اضافهوزن در
کودکان میباشد ()10؛ زیرا در سالهای اخیر در کشور ما نیز
همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،از یک سو ،فعالیت
جسمانی کودکان و نوجوانان رو به کاهش گذاشته و از سوی
دیگر آپارتماننشینی ،تماشای تلویزیون و بازیهای رایانهای و
نیز مصرف مواد غذایی پرکالری افزایش یافته است ( 10 ،15و
.)17
در همین زمان ،انرژی دریافتی در بچهها از دهه  1079تا2999
افزایش یافته است؛ چنان که بچههای  0تا  11ساله در دهه اول
 2999نسبت به دهههای قبل از آن 133 ،کیلوکالری انرژی
بیشتری دریافت میکنند ( .)11افزایش انرژی دریافتی و
تغییرات به وجود آمده در سبک زندگی کودک از نظر حرکتی،
سرگرمیهای بدون تحرک ،جایگزینی بازیهای کامپیوتری به
جای فعالیتهای حرکتی ،آپارتماننشینی و  .....سبب کاهش
آمادگی جسمانی در کودکان شده است ( .)10

تماشای تلویزیون و رایانه بیش از سه ساعت در شبانهروز با بروز
اختالل چربی خون و اضافهوزن و چاقی در کودکان همراه
میباشد ( .)29بنابراین ،فعالیت جسمانی راهی برای سوزاندن
چربیهای اضافه در کودکان و نوجوانان میباشد ( .)21همچنین
با افزایش روند روزافزون اضافهوزن و چاقی و عوارض ناشی از
آن ،چاقی به عنوان یک عامل خطر در بروز بیماریهای مزمن
محسوب میشود ()22؛ با این حال ،مطالعات اپیدمیولوژی کمی
میزان شیوع الغری ،چاقی ،دریافت غذا و سطح فعالیت بدنی
و ارتباط آنها با شاخص توده بدنی را در نوجوانان ایرانی
بررسی کرده است ( 23و .)20
بنابراین اجرای برنامههای کاهش وزن با در نظر گرفتن میزان
فعالیت جسمانی کودکان سنین دبستان ( 12-0سالگی) الزم
است ( 25و  .)20در این بین ،به دلیل این که دختران در مقایسه
با پسران به مراتب فعالیت جسمانی کمتری دارند؛ بیشتر در
معرض ابتال به اضافهوزن و چاقی قرار دارند (.)20-27
مداخالت ارایهشده برای کاهش وزن و فعالیت فیزیکی بیشتر
جنبه توصیه به فرد بوده و جنبه آگاهیدهندگی نسبت به
عوارض چاقی و ضرورت انجام فعالیت بوده است و کمتر سایر
افراد در برنامه کاهش وزن کودک مشارکت داشتند .بنابراین،
مشاهده میشود که همچنان مشکل اضافهوزن و کمتحرکی
گریبانگیر کودکان ما در سن مدرسه است .بنابراین ،به نظر
میرسد که الزم است عالوه بر کودک ،والدین خصوصاً مادر،
اولیای مدرسه اعم از معلم و مدیر در برنامه شرکت داده شوند.
با توجه به این که پرستاران میتوانند به عنوان ارایهدهندگان
مراقبتهای بهداشتی در کمک به شکل گرفتن ارزشهای
بهداشتی کودکان نقش مهمی را ایفا نمایند ( )39و با اجرای
برنامههای جامع در مدارس مبنی بر شناسانیدن جایگاه ورزش و
فعالیت بدنی در حفظ سالمت و پیشگیری از اضافهوزن و چاقی،
به ارتقای سالمت کودکان کمک نمایند ()31؛ باید راهبردهایی
را که به بهبود سبک زندگی فردی-اجتماعی موثرند را در دستور
کار خود قرار دهند و عواملی را که سبک زندگی کودکان را به
سمت عدم سالمت سوق میدهد ،شناسایی کنند و با تعدیل
آنها ،از بروز اضافهوزن و چاقی و بیماریهای مرتبط با چاقی
جلوگیری نماید ( .)32بنابراین ،برای پژوهشگر انگیزهای شد تا
به عنوان پرستار مجری و هماهنگکننده برنامه ارتقای سالمت،
بتواند تأثیر برنامه را بر میزان فعالیت جسمانی کودکان بررسی
نماید.
روشها

این یک مطالعه نیمهتجربی از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با
دوگروه است .اجرای مداخالت به صورت قبل و بعد در دو گروه
به منظور تعیین تأثیر برنامه ارتقای سالمت با رویکرد مشارکتی
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سعيده جعفرزاده و همکاران

به عنوان متغیر مستقل بر میزان فعالیت جسمانی دختران دارای
اضافهوزن به عنوان متغیر وابسته انجام شد.
به همین منظور ،از میان  1مدرسه دولتی شهرستان فیروزآباد،
مدارس روزبه (آزمون) و مدرس (کنترل) به صورت تصادفی
انتخاب و  09دانشآموز دختر دارای اضافهوزن مشغول به
تحصیل در دسترس بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند و در
هر یک از گروهها قرار گرفتند.
معیارهای ورود نمونه به مطالعه عبارت بود از :تمایل داشتن به
همکاری و شرکت در این پژوهش؛ نسبت وزن دانشآموز به قد،
سن و جنس آنها بین صدک  15تا  05قرار بگیرد؛ دختران
مقطع ابتدایی در سنین  19-12سال قرار داشته باشند؛ در معیت
پدر و مادر باشند؛ چاقی و اضافهوزن آنها از نوع غیرمرضی
باشد .حجم نمونه در این مطالعه بر اساس یافتههای حیدری
( )10و با استفاده از فرمول پوکاک با در نظر گرفتن احتمال
ریزش 09نفر برآورد گردید.
ابزارهای جمعآوری دادهها در این پژوهش عبارت است از:
پرسشنامه دادههای دموگرافیک کودک و والدین و چکلیست
محققساخته فعالیت ورزشی .پرسشنامه دادههای دموگرافیک
کودک و والدین حاوی کسب خصوصیات فردی کودک مانند
سن کودک ،رتبه تولد ،فاصله منزل تا مدرسه و نحوه رفتوآمد
کودک ،سابقه ابتال به بیماری خاص یا بستری شدن در
بیمارستان ،نوع تغذیه و میانوعده کودک در مدرسه و ...
میباشد .همچنین ویژگیهایی در خصوص سن والدین ،میزان
تحصیالت ،شغل و میزان درآمد آنها ،سابقه ابتال به
بیماریهای مرتبط با چاقی در خانواده ،الگوهای تغذیهای والدین
و  ...نیز در این پرسشنامه گنجانیده شده است.
در چکلیست محققساخته فعالیت ورزشی ،مدت زمان فعالیت
ورزشی ،نوع فعالیت در هر یک از روزهای هفته و ذکر دلیل
عدم انجام فعالیت گنجانیده شده است .در این پژوهش ،به
منظور تعیین اعتبار ابزار گردآوری دادهها از اعتبار محتوایی
استفاده گردید .در این راستا پس از مطالعه متون و مقاالت
علمی معتبر و جدید ،ابزار مورد نظر طراحی و تدوین گردید و
روایی آن به روش روایی محتوایی توسط اساتید دانشگاه تربیت
مدرس و پایایی آن از طریق آزمون همزمان اندازهگیری و تأیید
شد (.)r=9/10
سپس نظرات و پیشنهادات اصالحی جمعآوری گردید و در
پایان ،با جمعبندی ،ابزار گردآوری دادهها معتبر گردید .در ابتدای
کار ،به منظور جلب همکاری و همراه نمودن مدیران و مربی
بهداشت با برنامه ،در طی جلسات جداگانهای با مدیران مدارس
و مربی بهداشت گروه آزمون و شاهد ،به معرفی طرح و اهداف
پژوهش پرداخته و راجع به چاقی و اضافهوزن و اهمیت
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پیشگیری از آن ،نقش تغذیه و ورزش و  ...توضیحات الزم داده
شد.
سپس به منظور اندازهگیری وزن دختران دبستانی از ترازوی
دیجیتال مدل  Beurerآلمان با دقت  9/1کیلوگرم استفاده شد.
برای محاسبه شاخص توده بدنی ،وزن کودک با لباس سبک،
بدون کفش و با ترازوی دیجیتالی اندازهگیری گردید.
به منظور اندازهگیری قد دختران دبستانی از قدسنج قابل نصب
بر روی دیوار با دقت  9/5سانتیمتر در حالت ایستاده و بدون
کفش با پاهای جفتشده؛ به طوری که زانوها ،لگن ،شانه ،پشت
و سر در یک راستا باشد و با قراردادن قدسنج به صورت مماس
بر فرقسر به گونهای که موها خوابانیده شود ،استفاده شد.
شاخص توده بدن برای هر دانشآموز به صورت نسبت وزن بر
حسب کیلوگرم به قد بر حسب مترمربع محاسبه گردید .به
منظور تعیین اضافهوزن کودک از صدکهای شاخص توده بدنی
دختران مرکز کنترل بیماریها استفاده گردید و شاخص توده
بدنی بین  15تا  05درصد به عنوان اضافهوزن در نظر گرفته
شد.
پس از انتخاب گروه آزمون و شاهد ،هدف از انجام پژوهش و
چگونگی انجام کار به کودکان و والدین آنها که همگی مادران
بودند ،توضیح داده شد.
پرسشنامه دادههای دموگرافیک و چکلیست محققساخته
فعالیت ورزشی در طول یک هفته) در هر دو گروه توسط
کودکان با کمک والدین آنها تکمیل گردید .با بررسی ابزارها و
پرسشنامههای تکمیلشده توسط کودک و والدین ،نیازهای آنان
مشخص گردید و متعاقباً برنامه ارتقای سالمت در قالب آموزش،
مشاوره برای حساسسازی به اهمیت موضوع و ارایه برنامه
منظم فعالیت فیزیکی به دانشآموزان و والدین آنها اجرا
گردید.
برنامه ارتقای سالمت در این پژوهش شامل سه جزء بررسی و
شناخت ،برنامهریزی حمایتی و ارزشیابی بود؛ که درگروه آزمون
در مدت زمان  3ماه اجرا گردید .در این برنامه در طی  0جلسه
یک ساعته به مدت  3هفته متوالی (هر هفته  2جلسه برای
کودک و والدین) آموزشهای الزم در مورد اضافهوزن و چاقی،
عوارض آن و اهمیت پیشگیری در سنین کودکی ،سبک درست
زندگی با محوریت آموزش نقش فعالیتهای ورزشی در حفظ و
ارتقای سالمتی کودک ،مزایای انجام فعالیت ورزشی و معایب
تماشای زیاد تلویزیون و بازی با رایانه و  ...توسط پرستار و با
استفاده از فیلمهای آموزشی ،کتابچههای مصور آموزشی مناسب
با سطح فهم کودک و والدین به همراه اهدای جوایز به کودکان
گروه آزمون ارایه گردید.
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بر اساس دستورالعمل مرکز کنترل بیماریها ( Center for

 )Disease Controlکه برای کودکان  0-17سال روزانه 09
دقیقه یا بیشتر را حداقل در  3روز هفته در نظر گرفته شده بود و
با توجه به وضعیت فعالیت فیزیکی کودک (بررسی چکلیست
فعالیت) و فعالیت مورد عالقه کودک و امکانات والدین کودک و
با مطالعه دستورالعمل مرکز کنترل بیماریها ( )33و مشاوره با
معلم تربیت بدنی مدرسه روزبه (کارشناس ارشد تربیت بدنی)
برنامه فعالیت فیزیکی ارایه گردید.
برنامه فعالیت  39دقیقهای در طی روز ،انجام فعالیت در هنگام
بازی با رایانه پس از هر  39دقیقه کار با رایانه ارایه گردید.
تأکید شد که روزانه  39دقیقه را با توجه به فعالیتهای مورد
عالقه خود که بیشتر شامل طنابزدن و حلقهزدن و پیادهروی
بود ،اختصاص دهند .در ادامه نیز به منظور بررسی این که میزان
فعالیت توصیه شده به کودکان انجام میشود یا خیر ،در قالب
چکلیست فعالیت ورزشی به صورت هفتگی به دانشآموزان
داده میشد؛ و اقدامات الزم پس از جمعآوری و بررسی آنان
انجام گرفت.
پیشنهاداتی در مورد افزایش فعالیت کودک از قبیل بردن کودک
به پیادهروی حداقل  3بار در هفته با توجه به فعالیت روزانه
والدین ،اختصاص زمانهایی برای بردن کودک به پارک با توجه
به موقعیت کاری والدین در هر ساعت از شبانهروز و بازی با
دستگاههای بدنسازی متناسب با سن و توان کودک ،تشویق
کودک به طنابزدن و استفاده از حلقههای الغری و انجام
فعالیت در هنگام بازی با رایانه از قبیل دویدن  19دقیقهای در
حیاط یا پارکینگ به والدین و کودک داده شد.
از جمله برنامههای مشارکتی میتوان به برگزاری برنامه نرمش
صبحگاهی ( 15دقیقه) و تهیه روزنامه دیواری با محوریت
مزایای فعالیت ورزشی اشاره نمود .برنامه ارتقای سالمت در این
پژوهش ،آموزش صرف نبود؛ بلکه با واگذاری وظایف به
کودکان ،اولیای مدرسه و والدین ،سعی در مشارکت این  3گروه
در راستای کاهش بیتحرکی کودکان به همراه سوق دادن آنها
به سوی فعالیتهای ورزشی متناسب با برنامه روزانه فعالیت
ورزشی آنان و با مشورت با معلم ورزش مدرسه اجرا گردید.
برای مثال ،اگر کودک فعالیتی مثل طناببازی ،توپبازی،
دویدن و  ...را داشته؛ همان را به مرور افزایش داده و یا فعالیت
جدیدی را متناسب با عالقهاش به او پیشنهاد داده است.
قابل ذکر است که پیگیری برنامه به صورت توزین هفتگی
دانشآموزان ،تکمیل هفتگی چکلیست فعالیت ورزشی به
منظور بررسی تأثیر آموزشهای داده شده در گروه آزمون ،انجام
شد .در ادامه ،پس از  3ماه از شروع پژوهش ،مجدداً میزان
فعالیت ورزشی کودکان در دو گروه آزمون و شاهد بررسی شد.

به منظور حفظ رعایت مالحظات اخالقی و جلب رضایت
والدین ،رضایتنامهای با توضیح اهداف و علل ضرورت انجام
مطالعه و نحوه انجام پژوهش به دانشآموزان داده شد و از آنها
خواسته شد تا بعد از امضای والدین مبنی بر اعالم رضایت برای
شرکت در این پژوهش ،آن را به پژوهشگر تحویل دهند.
در این پژوهش از آزمون آماری مجذرکای برای جورکردن
متغیرهای هر دو گروه و از تیزوجی و تیمستقل به منظور
مقایسه میانگین مدت زمان فعالیت ورزشی در طول هفته در
گروه آزمون و شاهد استفاده شد .سپس با استفاده از SPSS
ویرایش  10تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر اجرای برنامه ارتقای
سالمت با رویکرد مشارکتی بر میزان فعالیت جسمانی دختران
دبستانی دارای اضافهوزن در دو گروه آزمون و شاهد انجام شده
است .با توجه به این که میزان فعالیت جسمانی کودکان
میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار بگیرد؛ از این رو ،برای
کنترل عوامل مداخلهگر ،دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک
(سن ( ،)p=9/00وزن ( ،)p=9/39شاخص توده بدنی کودکان،
شغل ،سطح درآمد و میزان تحصیالت والدین ،رتبه تولد کودک
و نحوه رفتوآمد به مدرسه) همسانسازی گردید.
جداول  1و  2بیانگر مشخصات دموگرافیک  19دانشآموزان
دارای اضافهوزن در مقطع ابتدایی شهرستان فیروزآباد در سال
تحصیلی  02-01میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد که
بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش در رده سنی 11/2±9/7
سال سن داشتند .میانگین قد کودکان  ،1/5±0/9میانگین وزن
آنها  00/1±5/0و شاخص توده بدنی  22/0±1/9بوده است.
سطح تحصیالت اکثر والدین (پدران  37/5درصد دارای
تحصیالت دیپلم و مادران  03/5درصد تحصیالت فوقدیپلم) را
گزارش نمودند .اکثر پدران ( 50/9درصد) دارای شغل آزاد و
اکثر مادران ( 02/9درصد) خانهدار بودند .بیشترین درصد
واحدهای پژوهش ( 22/5درصد) فرزند اول خانه بودند .بیشترین
درصد واحدهای پژوهش ( 03/1درصد) مسیر مدرسه و منزل و
برعکس را توسط ماشین طی میکردند.
بیشترین درصد واحدهای پژوهش ( 70/2درصد) بیشترین
سرگرمی خود را بازی با رایانه و تماشای تلویزیون بیان نمودند.
آزمون آماری مجذورکای و تیمستقل اختالف معناداری را بین
میانگین و انحراف معیار سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی در
گروه آزمون و شاهد قبل از مداخله نشان نمیدهد و دو گروه از
نظر متغیرهای مورد بررسی یکسان است (( )p<9/95جداول 1
و .)2
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سعيده جعفرزاده و همکاران

میانگین مدت زمان فعالیت ورزشی کودکان در گروه آزمون و
شاهد قبل از مداخله به ترتیب  9/2±9/5و  9/1±9/2بوده
است .آزمون آماری تیمستقل اختالف معناداری را نشان نداد
()p=9/25؛ اما میانگین مدت زمان فعالیت ورزشی کودکان پس
از مداخله اختالف معناداری را نشان داد ( .)p<9/91همچنین

آزمون تیزوجی نشان داد که میانگین مدت زمان فعالیت
جسمانی کودکان در گروه آزمون بعد از اجرای برنامه ارتقای
سالمت در مقایسه با قبل از مداخله از 9/2±9/5به 3/2±9/0
افزایش یافته است (( )p<9/91جدول .)3

جدول:1میانگینوانحرافمعیارسن،قدووزنکودکاندردوگروهآزمونوشاهدقبلازمداخله
معنی داری تی مستقل (مقایسه بین گروهی)
گروه شاهد
گروه آزمون
(میانگین انحراف معیار)
(میانگین انحراف معیار)
سن

9/7

± 9/1

P=9/05

قد

± 0/0

± 5/0

P=9/39

وزن

± 5/7

± 0/5

P=9/33

شاخص توده بدنی

± 1/1

± 9/0

P=9/31

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

شغل مادر
شغل پدر

رتبه تولد

سرگرمی کودک
رفت و آمد به مدرسه

جدول:2فراوانیمطلقونسبیواحدهایپژوهشبرحسبمتغیرهایموردمطالعه
گروهها
معنیداری مجذور کای
شاهد
آزمون
درصد
تعداد
درصد
تعداد
39/9
12
39/9
12
ابتدایی
P=9/70
02/5
17
32/5
13
دیپلم
15/9
0
29/9
1
فوق دیپلم
12/5
5
17/5
7
لیسانس و باالتر
5/9
2
12/5
5
ابتدایی
P=9/05
39/9
12
35/9
10
دیپلم
05/9
11
02/5
17
فوق دیپلم
29/9
1
19/9
0
لیسانس و باالتر
27/5
11
05/9
11
کارمند
P=9/15
72/5
20
55/9
22
خانه دار
22/5
0
15/9
0
کارگر
P=9/15
25/9
19
25/9
19
کارمند
52/5
21
09/9
20
آزاد
02/5
17
07/5
10
اول
P=9/23
27/5
11
37/5
15
دوم
39/9
12
15/5
0
سوم و باالتر
77/5
31
75/9
39
بازی با رایانه
P=9/70
22/5
0
25/9
19
تماشای تلویزیون
09/9
30
15/9
30
ماشین
P=9/00
19/9
0
15/9
0
پیاده

جدول :3میانگینوانحرافمعیارمدتزمانفعالیتورزشیکودکانقبلوسهماهبعدازمداخلهدردوگروهآزمونوشاهد
شاهد
آزمون
نام گروه
نتیجه مقایسه بینگروهی
بعد از انجام مداخله
قبل از انجام مداخله
بعد از انجام مداخله
قبل از انجام مداخله
زمان مداخله
زمان فعالیت ورزشی

9/2±9/5

3/2±9/0

نتیجه مقایسه درونگروهی

p<9/91

بحث
نتایج حاکی از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی در گروه
آزمون بعد از انجام مداخله در مقایسه با گروه شاهد ارتقاء یافته
است .به عبارت دیگر ،اجرای برنامه ارتقای سالمت توانسته
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9/1±9/2

9/2±9/0

p<9/91

p=9/25

است مدت زمان فعالیت ورزشی را در دختران دارای اضافهوزن
افزایش دهد Yackobovitch .و همکاران ( )2990مطالعهای
به منظور بررسی تأثیر برنامه غذایی و ورزشی و نقش والدین بر
کیفیت زندگی کودکان دارای اضافهوزن و چاق انجام دادند.
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مداخالت به صورت برگزاری کالسهای ورزشی و تغذیهای
برای کودکان و با حضور متخصص تغذیه ،روانشناس در مدت
زمان  12هفته تشکیل گردید.
نتایج نشان داد که ارتباط مستقیمی بین بروز اضافهوزن و چاقی
با میزان فعالیت ورزشی در کودکان وجود دارد؛ به طوری که
برگزاری کالسهای ورزشی با مشارکت دادن والدین در این
پژوهش توانست باعث کاهش وزن و افزایش فعالیت ورزشی
کودکان گردد ()30؛ که با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر
که برنامه ارتقای سالمت توانست مدت زمان فعالیت ورزشی را
در دختران دبستانی افزایش دهد ،همخوانی دارد .بنابراین
افزایش دادن فعالیتهای جسمانی در کودکان میتواند بسیاری
از خطرات تهدیدکننده سالمتی کودک ،مرتبط با بروز اضافهوزن
و چاقی را از بین ببرد ( .)35در نتیجه ،فعالیت جسمانی یکی از
تعیینکنندههای مهم وزن است؛ به طوری که تأثیر بهسزای
فعالیت بدنی بر کاهش ابتال به اضافهوزن و چاقی در
پژوهشهای مختلف گزارش شده است (.)30
 Knopfliو همکاران ( )2991مطالعهای با هدف تعیین تأثیر
مداخالت چندگانه بر روی وزن بدن ،آمادگی جسمانی و کیفیت
زندگی در میان پسران و دختران دارای اضافهوزن و چاق انجام
دادند .برنامه مداخالتی در طول  1هفته در قالب برنامههای
آموزشی با تأکید بر فعالیت ورزشی و ارایه رژیم غذایی به همراه
مداخالت رفتاری انجام پذیرفت .نتایج به دست آمده نشان داد
که اجرای مداخالت توانست به کاهش وزن کودکان ،افزایش
فعالیت بدنی و بهبود کیفیت زندگی و آمادگی جسمانی در
کودکان منجر گردد (.)37
 Quinnو همکاران ( )2991مطالعهای با هدف تعیین تأثیر
کالسهای آموزشی بر فعالیتهای ورزشی ،کیفیت زندگی و
نگرش زنان دارای اضافهوزن به ورزش ،انجام دادند11 .
شرکتکننده ایرلندی به مدت یک ماه در کالسهای آموزشی
با محتوی نقش ورزش در بروز اضافهوزن ،مزایای فعالیت
ورزشی و ...آموزشهای الزمه را دریافت کردند .نتایج به دست
آمده نشان داد که برگزاری کالسهای آموزشی توانست نگرش
افراد دارای اضافهوزن و چاق را نسبت به فعالیتهای ورزشی
تغییر دهد .همچنین اجرای کالسهای آموزشی توانست فعالیت
بدنی را در شرکتکنندهها افزایش دهد ()35؛ که با نتایج به
دست آمده در پژوهش حاضر همخوانی دارد.
 Schwimmerو همکاران ( )2993مطالعهای به منظور بررسی
کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دارای اضافهوزن و چاق انجام
دادند .مداخالت کنترل وزن با تأکید بر بهبود کیفیت تغذیه و
افزایش فعالیت ورزشی در کودکان اجرا گردید .نتایج نشان داد
که اجرای مداخالت توانست فعالیت ورزشی و کیفیت زندگی را

در کودکان ارتقاء بخشد ( .)31بنابراین ،با توجه به این که
ورزش امر اساسی در تکامل و تونوس عضله ،تعادل و
هماهنگی ،کسب قدرت و استحکام و تحریک اعمال بدنی و
اعمال متابولیکی بدن میباشد؛ لزوم توجه به آن در برنامههای
مداخلهای کاهش وزن بسیار الزم و ضروری میباشد (.)30
 Linو همکاران ( )2912مطالعهای با هدف تعیین الگوی
فعالیت بدنی و ارتباط آن با کیفیت زندگی پسران دارای
اضافهوزن در تایوان بر روی  00پسر  1-19ساله ( 25نفر دارای
اضافهوزن و  20نفر با وزن طبیعی) که در کالس چهارم و پنجم
مشغول به تحصیل بودند ،انجام دادند .در ابتدا قد و وزن قد
کودکان اندازهگیری گردید .سپس پرسشنامه کیفیت زندگی به
دانشآموزان داده شد تا تحت نظارت پژوهشگر در مدرسه
تکمیل نمایند.
همچنین به منظور ثبت میزان فعالیت بدنی کودکان از وسیلهای
به نام اکسلرومیتر (وسیلهای برای ثبت میزان فعالیت بدنی در
بین کودکان  0تا  11ساله میباشد که از این وسیله برای ثبت
فعالیت در  3روز از روزهای هفته و یک روز از روزهای تعطیل
هفته استفاده میگردد) استفاده گردید و از کودکان خواسته شد
تا این دستگاه را بر باالی با سن راست خود به مدت  7روز (5
روز ایام هفته و  2روز آخرهفته) قرار دهند.
تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که میزان فعالیت
بدنی ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی کودکان دارد به گونهای
که پسران دارای اضافهوزن با سطح فعالیت پایین از کیفیت
زندگی پایینتری نسبت به پسران با وزن طبیعی به همراه
فعالیت بدنی باال برخوردار بودند ( .)09بنابراین الگوی زندگی
کودکان ارتباط مستقیمی با بروز اضافهوزن ،میزان فعالیت
ورزشی و کیفیت زندگی کودکان دارد .در حالی که اجرای
برنامههایی که به بهبود فعالیتهای ورزشی و کاهش بیتحرکی
کودکان منجر گردد ،میتواند نقش بهسزایی را در سالمت جسم
و روان کودکان ایفا نماید ،به میزان کمی انجام شده است (.)01
با توجه به این که در جامعه امروزی که سالهاست شیوه
ماشینی و تکنولوژی صنعتی جریان دارد ،روزبهروز مشکالت
کمتحرکی و عدم فعالیت بدنی و استفاده از بازیهای
کامپیوتری منجر به افزایش وزن در کودکان شده است؛ زیرا در
گذشته این هدف به علت صرف وقت زیاد در زمین بازی ،راه
رفتن در محوطه مدرسه و شرکت در ورزشهای تفریحی و
رقابتی به سادگی قابل دستیابی بود؛ اما با پیشرفت تکنولوژی،
بسیاری از کودکان از نظر فیزیکی کمتر فعال هستند و بخش
زیادی از روز را صرف تماشای تلویزیون و رایانه مینمایند؛ که
خود باعث بروز اضافهوزن و چاقی در کودکان گردیده است
(.)12
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بنابراین مرحله قبل از نوجوانی مناسبترین زمانی است که
میتوان مهارتهای اساسی حرکتی را به کودکان آموزش داد تا
تناسب بدنی را به شکل عملی ،بیخطر و تدریجی به دست
آورند ( .)30در نتیجه ،با سازماندهی برنامههای فوقالعاده در
مدارس ،میتوان به تناسب جسمی در دوره کودکی از طریق
افزایش فعالیتهای ورزشی کمک نمود .عالوه بر این کودکان
در سن مدرسه فعالیتهای والدین خود را تقلید مینمایند.
بنابراین به منظور دستیابی به میزان ایدهآل فعالیت روزانه،
والدین کودک نیز باید همگام با کودک به فعالیت ورزشی
بپردازند ( .)02در همین راستا ،در این پژوهش سعی گردید تا
والدین ،اولیای مدرسه و کودک به منظور افزایش بخشیدن به
فعالیتهای ورزشی درگیر شوند؛ زیرا والدین ،معلمان و مدرسه از
جمله گروههای اساسی در شکل دادن الگوهای زندگی سالم یا
ناسالم در کودکان میباشند (.)03
 Wrightو همکاران ( )2912مطالعهای با هدف تعیین نقش
پرستاران در اجرا و هماهنگسازی برنامههای مبتنی بر سالمت
در مدارس به منظور ارتقای فعالیتهای فیزیکی و کاهش
شاخص توده بدنی در بین کودکان انجام دادند .این مطالعه بر
روی  251کودک با شاخص توده بدنی بیشتر از  15درصد  1تا
 12ساله مدارس ابتدایی آمریکا در بین سالهای  2991تا 2919
( 0ماه مداخله و  12ماه پیگیری برنامه) انجام گردید .نتایج به
دست آمده نشان داد که دختران در مقایسه با پسران کمتر در
فعالیتهای ورزشی شرکت مینمایند .اما اجرای برنامههای
مبتنی بر مدارس در این پژوهش توانست فعالیت بدنی را در
دختران و پسران افزایش دهد .همچنین اجرای این برنامه در
مدارس توانست باعث کاهش چشمگیری در شاخص توده بدنی،
ساعات تماشای تلویزیون و رایانه گردد.
بنابراین استفاده از نقش حمایتی پرستاران در راستای اجرا،
هماهنگی مداخالت مبتنی بر مدارس به همراه درگیر نمودن
والدین ،معلمان و کودکان میتواند در جهت کاهش وزن ،بهبود
الگوهای درست زندگی کودکان از قبیل افزایش فعالیت
فیزیکی ،کاهش مدت زمان تماشای تلویزیون و رایانه به همراه
استفاده از تغذیه درست خصوصاً در میان دختران مؤثر واقع
گردد (.)00
بنابراین ،پرستاران به دلیل داشتن مهارت و دانش کافی
میتوانند در مدارس با ارتقاء دادن دانش و آگاهی کودک و
والدین و اولیای مدرسه باعث تغییر دادن نگرش آنها نسبت به
فعالیتهای ورزشی گردند؛ تا فعالیتهای ورزشی در مدارس
جدیتر دنبال گردد و از ساعات ورزش در مدارس در راستای

پیشبرد سایر دروس استفاده نگردد؛ به گونهای که مشارکت
والدین و اولیای مدرسه در برنامه ارتقای سالمت در پژوهش
حاضر توانست میزان فعالیتهای ورزشی را در کودکان افزایش
دهد.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به نداشتن
اطالعات پایه قبلی از وضعیت اضافهوزن و میزان فعالیت
ورزشی کودکان در مدارس ابتدایی شهرستان فیروزآباد اشاره
نمود .در واقع ،این اولین پژوهش در راستای افزایش دادن
فعالیت ورزشی این گروه سنی در شهرستان فیروزآباد میباشد.
بنابراین امکان مقایسه و بررسی روند و تغییرات در مدت زمان
فعالیت ورزشی دانشآموزان میسر نبود .از محدودیتهای دیگر
در پژوهش حاضر میتوان ویژگیهای شخصیتی ،زمینههای
روانی و اجتماعی و حاالت روحی و روانی هنگام پاسخ دادن به
پرسشنامهها ،تفاوتهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی در دو گروه را
نام برد.
نتیجهگیری
اجرای برنامه ارتقای سالمت با رویکرد مشارکتی به عنوان یک
مداخله مؤثر و کمهزینه و مبتنی بر نیازهای آموزشی دختران
دارای اضافهوزن ،والدین و اولیای مدرسه از ابتدا و طراحی
برنامه ارتقای سالمت برای هر یک از اعضای تیم مشارکت،
اجرا و پیگیری آن در طول  3ماه توانست فعالیتهای بدنی
دختران دارای اضافهوزن دبستانی را بهبود بخشد .بنابراین
پرستاران به عنوان حامیان سالمت جامعه در جهت پیشبرد
برنامههای پیشگیرانه و ارتقای سالمت جامعه ،با به کارگیری
این برنامه میتوانند برنامههای جامعی را در جهت تسهیل
رفتارهای بهداشتی تهیه و اجرا نمایند.
همچنین به دلیل امکان ارتباط بیشتر با دانشآموزان در مقاطع
مختلف ،میتوانند با آموزش به کودکان ،خانوادهها و اولیای
مدرسه در ارتقای سالمت جامعه کوشا باشند .بنابراین پیشنهاد
میگردد با اتخاذ تدابیری از قبیل اجرا نمودن برنامههای
بهداشت در مدارس توسط پرستاران ،به اصالح سبک زندگی
کودکان در راستای ارتقای فعالیت جسمانی کودکان کمک
نمود..
تشکروقدردانی
در پایان ،از معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس و اداره کل آموزش و پرورش ،مدیر و
مربیان و اولیای دانشآموزان مدرسه روزبه و مدرس که
همکاری الزم را با پژوهشگر داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
Background: Nowadays, due to ineffectiveness of interventions in the prevention of obesity
in school-age children, collaborative approach in order to prevent and control the obesity
seems necessary.
Aim: to assess the impact of health promotion programs with collaborative approach on
physical activity levels of overweight school-age girls.
Methods: This quasi-experimental and pretest/post-test study was conducted among 80
overweight female students which were randomly selected. Data were collected via activity
checklist. In the test groups, health promotion programs were administered in 3 stages of
assessment, supportive planning and evaluation in 6 to 8 one-hour sessions for four
consecutive weeks (2 sessions per week for students, parents and teachers), activities suitable
with children’s condition 3 sessions per week, and evaluation for 3 months. Level of
children's activity in both groups were evaluated by the child and parents before and 3
months after intervention and analyzed by SPSS software version 16, independent and paired
t-tests, and chi-square.
Results: Before the intervention, the two groups were similar in terms of age, place of birth,
history of disease, nutrition, parental age, education, occupation and income, and duration of
exercise. After the intervention, both groups had significant differences in duration of
exercise (P<0.001).
Conclusion: Health promotion programs with collaboration of children, parents and teachers
could increase exercise duration in overweight children.
Keywords: overweight, Health promotion programs with collaborative approach, physical
activity, school-age children
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