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Abstract
Background and Objective: Lack of exercise is inconsistent with healthy
lifestyle. In recent years, it has increased in different age groups, particularly in
children and adolescents. To implement any health program, we should have a deep
understanding of the health program. This study aimed to recognize characteristics of a
school-based program for promoting physical activity in adolescents from the
perspective of experts and health authorities, as well as student and parent’s overviews.
Also, implementation and integration of this program was investigated by faculty
members and connoisseurs' perspectives
Methods: The qualitative study was performed through in-depth interviews and
Focus group discussion (FGD) on faculty members, experts of different ministries and
students and parents. Overall, 24 experts, and 6 faculty members and connoisseurs
participated in the study. Also, four FGD including students and parents, were held.
The findings were examined using content analysis.
Results: The results were divided into two parts: A) Existing problems and
characteristics of a school-based intervention program for promoting physical activity
from the perspective of students, parents and experts of different ministries B)
Implementation and integration of the program by faculty members and connoisseurs'
perspectives. Totally, we identified 3 categories and 28 themes from section A, and 2
categories and 22 themes from section B. Problems such as management problems,
shortage of human and financial resources, were detected as the current problems of
schools. The findings emphasized on the importance of coordinated physical activity
hours, using experts and talent detectors in schools with extra hours on Thursdays and
the parents’ engagement in children’s activities. The results of the interviews with
faculty members and health authorities led to identify a twentieth-stage framework for
implementing the program.
Conclusion: The results indicated a severe lack of human and financial resources, and a
coherent and systematic program to promote physical activity in schools. The identified
framework can be used for implementing other health interventions.
KeyWords: Qualitative Research, Adolescents, School-Based Program, Physical
Activity promotion
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مواد و روشها :مطالعه بهصورت کیفی و از طریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز با دانشآموزان و
والدین آنها و طیفهای متفاوتی از کارشناسان وزارتخانهها و صاحبنظران برنامههای بهداشتی در سطح
کالن انجام پذیرفت 4 .بحث گروهی متمرکز با دانشآموزان و والدین آنها ،تعداد  24مصاحبه با کارشناسان
وزارتخانههای درگیر در امر سالمت دانشآموزی و تعداد  6مصاحبه با صاحبنظران برنامههای بهداشتی در
سطح کالن انجام شده و دادهها هم با روش تحلیل محتوا آنالیز شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه به دو بخش تقسیم شد :الف) مشکالت موجود و خصوصیات یک برنامۀ
مداخلهای مدرسهمدار برای ارتقای فعالیت جسمی از دیدگاه دانشآموزان ،والدین و کارشناسان وزارتخانهها؛
ب) چگونگی اجرا و فرایند ادغام این برنامه در سیستم بهداشتی مدارس از دیدگاه سیاستگذاران و استادان.
در مجموع در بخش الف  3گروه و  22تم و در بخش ب نیز  2گروه و  22تم شناسایی شد .مشکالت
مدیریتی و کمبود منابع مالی و انسانی از مشکالت اصلی نظام فعلی مدارس عنوان شد .یافتههای مطالعه بر
اهمیت افزایش ساعت زنگ ورزش و هدفمندسازی آن ،بهکارگیری نیروی متخصص و استعدادیابی در
مدارس ،برگزاری کالسهای فوقبرنامه در روز پنجشنبه و درگیرکردن والدین در فعالیتهای جسمانی
فرزندانشان تأکید میکرد .نتایج حاصل از مصاحبه با استادان و سیاستگذاران امر سالمت دانشآموزی منجر
به شناسایی یک چارچوب بیست مرحلهای برای پیادهسازی برنامۀ مداخلهای شد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه حاکی از کمبود شدید منابع مالی و انسانی در مدارس و وجود نداشتن
برنامهای منسجم و نظاممند برای ارتقای فعالیت جسمانی در مدارس بود .میتوان از چارچوب شناساییشده
برای پیادهسازی سایر مداخالت سالمت در مدارس نظیر بهبود وضعیت تغذیه استفاده کرد.
کلماتکلیدی :مطالعۀ کیفی ،برنامۀ مدرسهمحور ،ارتقای فعالیت جسمانی ،نوجوانان
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.
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 .9گروه اپیدمیولوژی و سالمت باروری ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری ،پژوهشکدۀ زیستشناسی و علوم پزشکی تولیدمثل جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاه رویان ،تهران ،ایران
 .2گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .5مرکز پژوهشهای سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه ،مرکز تحقیقات بهرهبرداری از دانش سالمت ،تهران ،ایران
 .6گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران
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علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

مهدی سپیدارکیش و همکاران | تبیین ویژگیهای یک برنامۀ مدرسهمحور برای ارتقای فعالیت جسمانی...

اهمیت فعالیت جسمانی بهعنوان اساس و پایۀ سالمت
جسم و روان بر کسی پوشیده نیست ( .)1تخمین زده میشود که
نداشتن فعالیت جسمانی باعث  9/0میلیون مرگ و  90میلیون از
کارافتادگی (بر مبنای مقیاس دالی) در سراسر جهان باشد .کمبود
فعالیت جسمانی در سراسر جهان حدود  99تا  96درصد از علل
هریک از بیماریهای دیابت و سرطانهای پستان و کولورکتال و

بهداشتی است (.)9

فعالیت جسمانی کافی ندارند ( .)3بیتحرکی یا کمتحرکی با

گسترده به تجزیهوتحلیل پدیدهها و مفاهیم میپردازد (.)10

شیوۀ زندگی سالم مغایرت داشته و در گروههای سنی مختلف

براساس جستجوی انجام شده در پایگاه دادههای داخلی و
خارجی ،مطالعهای کیفی دربارۀ خصوصیات یک برنامۀ مداخلهای
مدرسهمدار برای ارتقای فعالیت جسمی در نوجوانان در کشور
انجام نشده است و بیشتر مطالعات انجامشده پیرامون ارتقای
فعالیت جسمانی با رویکرد کمّی بودهاند .با مرور مطالعات گذشته،
نیاز به بررسی موشکافانه و کامل خصوصیات یک برنامۀ مداخلهای
کامأل محسوس بود .باتوجه به تواناییهای خاص پژوهش کیفی
تصمیم گرفته شد؛ مطالعهای برای شناسایی موانع اجرایی و
خصوصیات یک برنامۀ مداخلهای مدرسهمدار انجام شود .تا به
ارتقاء فعالیت جسمانی در نوجوانان هم از دیدگاه کارشناسان و
مسئولین امر سالمت دانشآموزی و هم از دیدگاه دانشآموزان و
والدین آنها بپردازیم .چگونگی اجرا و فرایند ادغام این برنامه در
سیستم بهداشتی مدارس نیز از دیدگاه صاحبنظران و استادان
دانشگاه بررسی شد.

حدود  22درصد از علت بیماری ایسکمی قلبی و عروقی است (.)2

بهویژه کودکان و نوجوانان روبهفزونی است ( .)4طبق گزارش
سازمان جهانی بهداشت ،کمتحرکی یکی از  0عامل خطرساز
سالمت کودکان و نوجوانان است .نوجوانان سرمایههای آینده و
نیروی کار پویا در راه توسعۀ هر کشور هستند .در حدود %39
جمعیت جهان  99تا  24سال داشته ،در کشور ما نیز حدود 24
میلیون نفر یعنی حدود  %35/4از جمعیت را این گروه سنی
تشکیل میدهند ( .)5در واقع سبک زندگی پرتحرک در کودکان
و نوجوانان از رفتارهای بهداشتی پیشگیریکننده محسوب
میشود؛ چرا که نوجوانی دورهای است که در آن بسیاری از باورها
و عادات رفتاری شکل گرفته و تثبیت میشود .بنابراین عملکرد
مناسب و در نهایت سالمت افراد در سایر دورههای زندگی
تحتتأثیر داشتن سبک زندگی سالم در این دوران است (.)6،،
بیش از  09درصد کودکان و نوجوانان نسبت چشمگیری از
روز را در مدارس سپری میکنند و در هیچ مکان دیگری امکان
چنین تماس مستمر و منظمی با کودکان و نوجوانان وجود ندارد؛
بنابراین مدارس میتوانند از طریق ارتقای تغذیۀ سالم و فعالیت
جسمی دانشآموزان نقش مهمی در برنامههای ملی پیشگیری از
چاقی کودکان ایفا کنند (.)8
برای پیادهسازی هر برنامۀ تندرستی باید درک عمیقی از
چرخۀ زندگی آن برنامۀ تندرستی داشته و اقدامات مناسب دربارۀ
هریک از مراحل تشکیلدهندۀ آن داشت .همچنین برنامۀ مداخلهای
باید انتخاب شود که مؤثر بودن آن را شواهد موجود تأیید کند و
از جنبههای مختلف (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و عقیدتی) با
شرایط کشور سازگار بوده و قابلیت اجرا داشته باشد .برای
دستیابی به این مهم باید از نظر صاحبنظران و کارشناسان امر
سالمت کودکان و نوجوانان آگاهی یافته ،نقطهنظرات آنها را نیز

روش بررسی
این مطالعه بهصورت کیفی در  4گروه انجام شد:
 .9دانشآموزان؛  .2والدین دانشآموزان؛  .3کارشناسان وزارتخانهها؛
 .4استادان و صاحبنظران برنامههای بهداشتی .برای تعریف
زیرگروههایی که مطالعه میشدند؛ سه موضوع در نظر گرفته شد.9 :
مخاطبین و ذینفعان امر سالمت جسمانی دانشآموزان .2
صاحبنظر بودن در زمینۀ برنامههای بهداشتی مداخلهای در سطح
کالن  .3درگیر بودن در امر سالمت دانشآموزی .این زیرگروهها در
جدول  9معرفی شدهاند.
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براساس بررسیهای انجامگرفته در ایران ،بیش از  09درصد مردم

رویکرد کیفی در انجام پژوهش ،شرایطی را که فرایندهای
روانی و اجتماعی در آن روی میدهند و نیز درک شرایط
اجتماعی که منشأ رفتارها هستند را بررسی و شناسایی میکند.
همچنین تشریح متغیرهای اجتماعی مؤثر و مخفی را میسر
میسازد که رفتار انسان در آن شکل میگیرد و با نگرش جامع و

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.90

مقدمه

دربارۀ هر یک از مراحل چرخۀ برنامۀ تندرستی در نظر گرفت.
همچنین توجه به نظر جامعۀ مخاطب برنامههای بهداشتی برای
شناخت اجزای یک مداخله ،جزیی اساسی در طراحی یک مداخلۀ

فصلنامۀ پژوهشی آموزشی بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره  5شماره ▐ 2تابستان9306

زیرگروهها

گروهها یا افراد مصاحبهشده

مخاطبین برنامه

دانشآموزان پسر ( 2بحث گروهی) ـ دانشآموزان دختر ( 9بحث گروهی)-
والدین دانشآموزان ( 2بحث گروهی)

کارشناسان سالمت دانشآموزی

کارشناسان وزارت بهداشت ( 2مصاحبه) ـ کارشناسان وزارت آموزشوپرورش
( 99مصاحبه) ـ کارشناسان وزارت ورزش و نوجوانان ( 6مصاحبه)

صاحبنظران در زمینۀ برنامههای بهداشتی در سطح کالن

معاون سابق وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ مشاور وزیر بهداشت ـ
مشاور سازمان جهانی بهداشت ـ معاونت بهداشت مدارس در وزارت بهداشت-
استادان دانشگاه (در مجموع  6مصاحبه)

یافتهها
تجزیهوتحلیل دادهها:
محتویات مصاحبهها و بحثهای گروهی متمرکز در جلسات
را یکی از همکاران یادداشتبرداری و با کسب اجازه از
شرکتکنندگان ضبط میکرد .مصاحبهها با استفاده از راهنمای
پرسشگری انجام شد.
مصاحبههای انجامشده با استادان و کارشناسان ،کلمهبهکلمه
پیاده شد .آنالیز دادهها با روش تماتیک و با استفاده از نرمافزار
تحلیل دادههای کیفی  Open Codeانجام شد و کدها و طبقههای
مرتبط استخراج شدند .بدین ترتیب که ابتدا به متن هر مصاحبه

در زمان شروع هر مصاحبه و پس از شرح کلی دربارۀ
اهداف مطالعه ،از تکتک شرکتکنندگان اجازۀ شفاهی برای
ضبط صدای آنها میگرفتند و به آنها توضیح داده میشد که در
هر زمان از مصاحبه که صالح بدانند ضبط صدا قطع خواهد شد.
از ارائۀ نتایج بهنحوی که مرتبط با مشخصات فرد گوینده باشد
هم اجتناب شد.
برای تأیید روایی دادهها ،متن پیادهشدۀ مصاحبهها و
بحثهای گروهی را به فاصلۀ چند روز پس از کدگذاری اولیه،
دوباره خوانده و کدگذاری کردند .سپس نتایج با اولین کدگذاری
مقایسه و در صورت دستیابی به یافتههای مشابه ،ثبات و
هماهنگی دادهها و در نتیجه قابلیت اعتماد آنها تأیید شد .در
مطالعۀ حاضر بحث و بررسی تیم پژوهش دربارۀ یافتههای
متناقض و دستیابی به اجماع نهایی نیز از دیگر روشهای تأمین
قابلیت پذیرش بود .همچنین پس از کدگذاری هر مصاحبه،
نسخهای کامل از آن ،شامل کدها و عبارتهای کلیدی بهدست
آمده برای ارزیابی سازگاری کدها با تجربههای مشارکتکنندگان،
دراختیار تعدادی از آنها قرار گرفت (.)11
نتایج این مطالعه در دو بخش ارائه میشود :الف) مشکالت
و خصوصیات یک برنامۀ مداخلهای مدرسهمدار برای ارتقای
فعالیت جسمانی از دیدگاه دانشآموزان ،والدین و کارشناسان
وزارتخانهها؛ ب) چگونگی اجرا و فرایند ادغام این برنامه در
سیستم بهداشتی مدارس از دیدگاه سیاستگذاران و استادان .در
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انتخاب افراد با نمونهگیری هدفمند انجام شد .برای استادان
و سیاستگذاران در وزارت بهداشت و کارشناسان وزارتخانهها
(بهداشت ،آموزشوپرورش ،ورزش و نوجوانان) از روش مصاحبۀ
عمیق و برای دانشآموزان و والدین آنها از بحث متمرکز گروهی
استفاده شد .مصاحبه با والدین در سرای محلههای شهرداری
مناطق  90 ،6 ،2 ،5تهران صورت گرفت و کارشناسان آموزش و
پرورش از مناطق  6 ،2 ،5و  2شهر تهران انتخاب شدند .با حضور
در وزارت ورزش و جوانان ،با کارشناسان مربوط در این
وزارتخانهها مصاحبه شد .برای شناخت خصوصیات برنامۀ
مداخلهای ،پس از انجام مصاحبه با استادان و سیاستگذاران
وزارت ،از فرد مصاحبهشده درخواست میشد تا استاد یا
سیاستگذار دیگری را برای انجام مصاحبه معرفی کند .تعداد
مصاحبهها به صورتی بود که در هر گروه اشباع اطالعات صورت
پذیرد .در مجموع برای این مطالعه  39مصاحبۀ فردی و  5بحث
گروهی متمرکز انجام شد که هریک در حدود  9تا  9/39ساعت
به طول انجامید و در هر بحث  6تا  99نفر حضور داشتند.

بهعنوان یک کل توجه شده ،معنى بنیادى یا مفهوم عمدۀ متن
همچون یک کل در یک یا چند بند توصیف شد .کدها و طبقههای
اولیه طراحى و پس از آنالیزهای مکرر طبقهها و کدهای تکراری
در یکدیگر ادغام شدند.
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جدول  .1شناسایی موانع از طریق مطالعۀ کیفی گروهها ،خصوصیات و چگونگی اجرای برنامۀ مداخلهای مدرسهمدار برای ارتقای فعالیت جسمانی
نوجوانان
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جدول  .2دیدگاه کارشناسان وزارتخانهها ،دانشآموزان و والدین دربارۀ موانع و راهکارهای اجرایی یک برنامۀ مداخلهای مدرسهمدار برای ارتقای
فعالیت جسمانی در نوجوانان
گروه

زیرگروه

مشکالت

 9-9برنامهریزی نامناسب ساعات فعالیت
جسمانی

کد
 9-9-9کوتاه بودن زنگ ورزش
 9-9-2مستمرنبودن برنامههای فعالیت جسمانی

مدیریتی

 9-9-3هدفمند نبودن زنگ ورزش
 9-9-4توجه بیشتر به سایر دروس
 9-9-5نبود برنامۀ استعدادیابی در مدارس
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مجموع در بخش الف  3گروه و  22تم و در بخش ب نیز  4گروه
و  22تم شناسایی شد که هریک ،طبق جدولهای  2و  3به

تفکیک ارائه و شرح داده شدهاند.

 9-9-6وجود فوقبرنامه صرفأ برای تیم ورزشی
 9-9-0توجه نکردن به کودکان با مشکالت ویژه
 9-2-2نبود غذاهای خانگی در بوفۀ مدارس
 2-9-9کمبود مربیان و معلمان تربیتبدنی
 2-9کمبود منابع انسانی

 2-9-2اهمیت نداشتن فعالیت بدنی نزد والدین و مسئولین مدارس
 2-9-3درگیر نبودن والدین در فعالیتهای جسمانی فرزندانشان

کمبود

 2-2-9کمبود فضای باز و پوشیده در مدارس

منابع

 2-2-2جمعیت بیش از حد دانشآموزان در مدارس
 2-2کمبود منابع مالی و تجهیزات

 2-2-3نبود امکانات تمامی رشتههای ورزشی
 2-2-4مشکالت رفتوآمد به مکانهای ورزشی خارج از مدارس
 2-2-5آلودگی هوا در کالنشهرها
 3-9-9استفاده از نیروی متخصص و تحصیلکرده

 3-9برنامهریزی و مدیریت مناسب منابع
انسانی
راهکارهای

 3-9-3درگیر کردن والدین در برنامههای آخرهفته
 3-9-4برگزاری مسابقات ورزشی با حضور والدین و دادن جوایز
 3-9-5استعدادیابی ورزشی و استفاده از دانشآموزان نخبۀ ورزشی برای ترویج ورزش

افزایش

 3-2-9استفاده از تجهیزات ورزشی متنوع در مدارس

فعالیت
جسمانی

 3-9-2برگزاری کالسهای آموزشی مستمر برای والدین و دانشآموزان

 3-2-2افزایش ساعات زنگ ورزش
 3-2برنامهریزی و مدیریت مناسب منابع
مالی و تجهیزات

 3-2-3اختصاص روز پنجشنبه برای فوقبرنامه
 3-2-4فوق برنامه در روز چهارشنبه در پایان کالسها
 3-2-5برگزاری اردوهای ماهانه
 3-2-6توزیع غذای سالم

بخش الف:
مشکالت مدیریتی که  2زیرگروه و  0تم داشت .اکثر
شرکتکنندگان مشکالتِ مدیریتیِ سیستم بهداشت مدارس را
یکی از اصلیترین موانعِ بهکارگیری برنامۀ مداخلهای میدانستند.
 4شاخص اصلی مشکالت مدیریتی از نظر شرکتکنندگان
مشکالت برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات و
فرایند پایش بود .کوتاه بودن زنگ ورزش و هدفمند نبودنِ آن از
نکاتی بود؛ که شرکتکنندگان برآن تأکید ویژه داشتند.

« ...زنگ ورزش نه مناسبه و نه هدفمند! شاید یک کودک با
توجه به فیزیک بدنش در والیبال ،بسکتبال یا هندبال موفق نباشه؛
ولی در بدمینتون ،شنا یا ژیمناستیک موفق باشه و بتونه ادامه بده.
فقط یک سری حرکات دیکته شده و روتین رو تو زنگ ورزش
گذاشتن و هیچ استعدادیابی نمیشه» (والدین  -شماره  )3نبود
برنامۀ مدون و جامع برای تغذیۀ مقاطع راهنمایی و دبیرستان از
نکتههایی بود که کارشناسان و والدین بر آن تأکید داشتند.
همچنین والدین معتقد بودند که نظارت نکردن بر بوفههای مدارس
از مشکالت درخورِ توجه نظام تغذیۀ مدارس است.
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 9-2نبود برنامه تغذیه در مدارس

 9-2-9نبود برنامه تغذیه در مدارس

فصلنامۀ پژوهشی آموزشی بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره  5شماره ▐ 2تابستان9306

کمبود منابع که شامل  2زیرگروه و  2تم بود .شاید به
جرأت بتوان گفت که کمبود شدید منابع مالی و انسانی مهمترین
مانع در راستای ارتقای فعالیت جسمانی و بهبود وضعیت تغذیه
دانشآموزان است .کمبود منابع انسانی و متخصص در همۀ
سطوح آموزشوپرورش چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت ،از
اساسیترین تنگناهای رشد و توسعۀ بهبود فعالیت جسمانی
دانشآموزان است.

(دانشآموز  -شماره .)2

«در مدرسۀ ما حتی توپو هم اولیا برامون خریدن»
(کارشناس -شماره .)9

«مربی بهداشت نداریم که هیچ ،مربی تربیتبدنی هم
نداریم .فرضأ یک مربی بهداشت همزمان برای دو سه یا حتی پنج
مدرسه کار میکنن» (کارشناس  -شماره .)2
راهکارهای افزایش فعالیت جسمانی که شامل  2زیرگروه و
 99تم بود .یافتههای این تحقیق بر ضرورت و اهمیت افزایش
ساعت زنگ ورزش و هدفمندسازی آن ،بهکارگیری نیروی
متخصص و استعدادیابی در مدارس تأکید میکرد .با توجه به
تعطیل بودن مدارس در روز پنجشنبه بیشتر دانشآموزان و
والدین با انجام فعالیتهای ورزشی بهصورت اختیاری در این روز
موافق بودند .همچنین به پیشنهاد کارشناسان وزارتخانهها
میتوان والدین را در فعالیتهای جسمانی فرزندانشان با انجام
مسابقات ورزشی بین خانوادهها در روز پنجشنبه درگیر کرد.

«میدونین تو هر مدرسه ،بچههایی هستن که فعالیتای فیزیکی و
ورزشایی رو در حد پیشرفته بلدن .از همونا بهعنوان نیروی کاری
استفاده کنیم .فرض ًا کسی که ورزش رزمی بلده در قسمت
کوچکی از مدرسه ،به عالقمندان یاد بده .به این ترتیب ،باقی
دانشآموزا رو هم عالقمند میکنه» (دانشآموز  -شماره .)5
«میتونن دو ساعت رو به آخر هفته انتقال بدن و قدری هم
اضافه کنن .مثأل  3ساعت در یک سالن ورزشی» (والدین  -شماره .)4
یکی از انتظاراتی که کارشناسان و والدین مطرح کردند؛ وجود
ی متخصص در مدارس بود« .مربی ورزش باید کارشناس
نیروی انسان ِ

«برای استعدادیابی یک نیروی اختصاصی گذاشته شه .در
 %00موارد معلم ورزش وقتی هم حضورداره کار خاصی نمیکنه
فقط روی ورزش بچهها نظارت میکنه و حضور و غیاب مختصری
انجام میده» (دانشآموز  -شماره .)4
برخی از والدین شرکتکننده در این مطالعه از افزایش
ساعات ورزش و لطمه خوردن به پیشرفت تحصیلی فرزندانشان
نگران بودند.

«من معتقدم اگر ساعت ورزش کم ولی هدفمند و به شکل
آموزشی باشه خیلی بیشتر تأثیر داره تا روال فعلی که ساعت رو
زیاد کنن» ( والدین  -شماره .)3
شیوۀ اصالح تغذیه در مدارس از دیگر موضوعاتی بود که
شرکتکنندگان به آن اشاره کردند .بیشتر دانشآموزان از توزیع
غذاهای سنتی در مدارس استقبال کردند و راهکار آن را نیز ورود
تدریجی این غذاها و حذف غذاهای بیارزش میدانستند.

«میشه برای شروع فستفود رو یک هفته در میان کنن و
بعد کمکم حذف کنن» (دانشآموز  -شماره .)0
هرچند تعدادی از والدین خواستار ممنوعیت مطلق توزیع
غذاهایی با ارزشِ غذایی کم در مدارس بودند ،ولی اکثریت آنها
راهکار بهبود تغذیه را آموزش و تغییر نگرش و رفتار میدانستند.

«در دبستان باید برای نوع غذا اجبار باشه؛ ولی در سنین
باالتر که به بلوغ فکری میرسن میشه بهشون اختیار انتخاب
داد» (والدین  -شماره .)5
بخش ب:
موانع ایجاد هماهنگی بینبخشی که شامل  3تم بود .این
ت هماهنگی وزارتخانهها وسازمانها برای
درونمایه بیانگر مشکال ِ
بهکارگیری یک مداخله در سطح کالن و بینبخشی است.
مشارکتکنندگان عواملی مثل تفاوت دیدگاههای سازمانها در
ارتباط با اجرای یک برنامه ،وجود نهادهای حراستی در سازمانها
و جابهجایی مدیران ارشد و میانی و ناپایداری مدیریتی را منشأ
ناهماهنگی میدانستند.
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«ما اصأل معلم ورزش نداریم .از اول سال تا حاال معلم
ورزش اصأل نیومده ،به جای معلم ورزش معلم دینی گذشتن»

استفاده از نیروی انسانی متخصص نقش ارزشمندی در
شناسایی استعدادهای دانشآموزان برای رشتههای ورزشی مختلف
دارد و عالوه بر ارتقای سالمت جسمانی منجر به پیشرفت ورزش
قهرمانی و حرفهای نیز میشود.
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«بوفهها در مدارس اجاره داده میشن .طبیعتأ باید سود
خودشونو ببرن و زیاد به سالمت فکر نمیکنن بلکه هر چیزی
پرفروشتر باشه میفروشن» (کارشناس وزارت بهداشت  -شماره )9

روانشناسی نیز باشه نه بهصورت حرفهای ولی بدونه که صحبت و
رفتارش چه تأثیری در آیندۀ شخص میذاره» (والدین  -شماره .)0
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گروه

تم

زیرگروه

موانع ایجاد

 9-9متفاوت بودن برنامهها و دیدگاههای سازمانها

هماهنگی

 9-2جابهجایی مدیران وزارتخانهها و سازمانها

بینبخشی

 9-3وجود نظامهای مراقبتی و حراستی در هر سازمان
 9-2-9شناسایی جایگاه منطقی مجریان و سیاستگذاران نظام سالمت
 9-2-2ایجاد ارتباط غیررسمی با کارشناسان و مدیران سازمانها
 9-2-3تفهیم اهمیت درک برنامه به سیاستگذاران بخشهای مختلف
 9-2-4برقراری ارتباط بین مدیران سازمانها
 9-2-5شناسایی و تحلیل ذینفعان بهگونهای دقیق و منظم
 9-2-6تشکیل تیم مشترک رهبری و تیم مشترک کارشناسان

برنامۀ
مداخلهای

 9-2-0جمعآوری شواهد ملی و محلیِ در دسترس
 9-2-2تشکیل شورای عالی بینبخشی با ریاست رئیسجمهور
 9-2-0نوشتن یک پروپوزال مشترک و فرستادن به شورای عالی بینبخشی
 9-2-99نوشتن سیاستهای کلی برنامه از سوی شورای عالی بینبخشی
 9-2-99ایجاد دبیرخانۀ فعالیت جسمانی برای تعیین شاخص و پایش برنامه

ارتقای

 9-2-92شناسایی منابع و پتانسیلهای هر سازمان

فعالیت

 9-2-93شناسایی موازیکاریهای سازمانها

جسمانی

 9-2-94انعطافپذیربودن برنامه
 9-2-95شفاف بودن نقش هر سازمان
 9-2-96تعریف مداخلهای شفاف و با جزئیات
 2-2-9ابالغ برنامه به وزارتخانهها از طریق شورای عالی
 2-2-2انجام مطالعه پایلوت در چند استان
 2-2اجرای برنامه و
پایش آن

 2-2-3لزوم برنامهریزی خاص استان با مطلعین محلی
 2-2-4تعیین حداقلها برای انجام مداخله
 2-2 -5ادغام برنامه در برنامههای کنونی
 2-2-6پایش مستمرِ برنامه از طریق دبیرخانه

«ناپایداری سیاسی و تغییرات مداوم مدیران در نظام
بهداشت باعث شده که مداخالت بهداشتی عقیم مانده و به
نتیجهای نرسن» (شرکتکنندۀ شماره .)9
موازی بودن وزارتخانهها و تبعیت نکردن آنها از یکدیگر نیز
از مشکالتی بود که تمام شرکتکنندگان به آن اشاره کردند.

«مشکل اینجاست که هر وزارتخانه سلسله مراتب ،نظام
اداری و اهداف خودش رو داره و حتی در بسیاری از مواقع دو
وزارتخانه یک هدف رو با دو ادبیات متفاوت بیان میکنن»
(شرکتکنندۀ شماره .)3

«فرضاً وقتی وزارتخانه از صدا و سیما دعوت میکنه ،اگه
نخواد بیاد و نخواد همکاری کنه چون تکلیف قانونی مستقیمی
برای پاسخگوییش نذاشتن ،همانجا متوقف میشه؛ اما
وزارتخانهها چون درسطح برابر با هم قرار دارن معموالً مستقیماً

به هم جوابگو نیستن .برای یافتن راه حل این روش رو پیش
گرفتن که تعدادی شورای عالی طراحی کنن» (شرکتکنندۀ
شماره .)6
همچنین وابستگی برنامهها به افراد و تصمیمگیری سلیقهای
به جای سیستم محور بودن آنها نیز از دیگر موانع ایجاد هماهنگی
بینبخشی عنوان شد.
ویژگیهای برنامۀ مداخلهای ارتقای فعالیت جسمانی که
شامل  2زیرگروه و  22تم بود .تمامی شرکتکنندگان بر تحلیل
ذینفعان بهطور دقیق و منظم بهعنوان یکی از اصلیترین عوامل
اجرای برنامه ،قبل از انجام هر اقدامی توصیه کردند.

«ابتدا نوعی تحلیل ذینفعان دقیق و منظم میخوایم تا
بفهمیم چه کسی باید حضور داشته باشه .تیم مذکور رهبری
داستان را حداقل در دو مقطع میتونه بر عهده بگیره و هر دو
06
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ویژگیهای

 9-2راهکار ایجاد
هماهنگی بینبخشی
و مشخص کردن
اجزای مداخله
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جدول  .3نتایج حاصل از مصاحبه با استادان و مجریان دانشگاهی و غیردانشگاهی
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ستاد اجرایی آن ،یا در خارج از سه وزارتخانۀ مذکور یا داخل یکی
از آنها ولی بهگونهای که اشراف اجرایی بر بقیه داشته و به او
پاسخگو باشن»( .شرکتکنندۀ شماره .)5
مشارکتکنندگان معتقد بودند که تیم مشترک ذینفعان،
بررسی شواهد را انجام داده و نهایتأ برنامۀ تفصیلی مداخلهای
نوشته شود .برای تضمین اجرای صحیح و پایش آن ،دبیرخانهای
تشکیل و بهگونهای منظم گزارش پیشرفت برنامه را به هیئت
وزیران و رئیسجمهور ارائه دهد.

«یک برنامۀ خوب ملی ،دستورالعمل تطبیقیش رو همراه با
خودش داره یا گاهی آدمهای فعال در محیط اینقدر برجستهن
که خودشون از عهدۀ چنین تطبیقی بر میان» (شرکتکنندۀ
شمارۀ .)2

«هم بهدلیل تنوع امکانات و هم بستر فرهنگی ،یک مدل
واحد برای تمام اندازهها مناسب نیست .مناسبتر است که به
دستهبندی بپردازین و روی ظرفیت محلی حساب کنیم .یعنی به
جای این که مدل ما را انجام بدن ،خودشان دربارۀ مدل بیندیشن
و اونو تولید کنن» (شرکتکنندۀ شماره .)3
«فرضاً  5استان انتخاب میکنین .اونجا در هر دانشگاهی،
کارشناسانی داریم که معموالً بومی هستن .با ایشان مینشینین و
حرف میزنین .حداقلها را گروه کارشناسی تعیین میکنه .هم
کارشناسان آموزشوپرورش آنجا هستند و هم ما! خیرین،
استانداری و غیره و ذلک نیز به شما خط میدن .کسی که در آن
ال با ریسورسها آشناست
استان یا شهر خاص زندگی میکنه کام ً
در نتیجه نگرانی ندارین و حداقلها و حداکثرها را برایتان توضیح
میدهد» (شرکتکنندۀ شماره .)9

«شرط شکلگیری تیم بینبخشی اینه که اوالً همۀ سطوح
الزم بخوان ،ثانی ًا بتونن و ثالث ًا ملزم باشن مداخله کنن .فاز متقاعد
کردن و جلب موافقت را همیشه باید از سطوح پایین شروع کنید
و بهسراغ ساختار بخشهای همکار و آدمهای کلیدی برین و
ارتباطات خود را از پیش با آنها برقرار سازین! به اصطالح آنها را
بپزید و دیدگاه ها و منافعشان را تأمین کنین .سپس با کمک آنها
سطوح سیاستگذاری را با هم مرتبط کنین .یعنی شما وزیر خود را
قانع کنید و اونا هم وزیر خودشونو!» (شرکتکنندۀ شماره .)4
«پروسه میتونه اینطور طی شه که یک پروپوزال ابتدایی
مشترک تهیه بشه ،به شورای عالی سالمت بره و تأیید بشه،
ابالغیههای هر سه سازمان به صدور برسه و بعدش آنها با هم به
طراحی پایلوت بپردازن» (شرکتکنندۀ شماره .)9

بحث

مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که منابع و وظایف هر
وزارتخانه و سازمان بهطوردقیق و با جزئیات کامل در برنامه
مداخلهای لحاظ شود .همچنین تعریف شاخص و تعیین زمانِ
دسترسی به آن نیز از نکات درخور توجه برای صاحبنظران بود.

هدف این مطالعه شناسایی موانع اجرایی و خصوصیات
برنامۀ مداخلهای مدرسهمدار برای ارتقای فعالیت جسمانی
نوجوانان و همچنین چگونگی اجرا و فرایند ادغام این برنامه در
سیستم بهداشتی مدارس بود.

«دربارۀ همکاری بینبخشی پرسیدین .یعنی سه نقطه دارید:
وزیر بهداشت ،وزیر آموزشوپرورش و وزیر ورزش! چه کسی
میتونه این نقاط را به هم وصل کنه؟ رئیس جمهور! باید شورایی

در سالهای اخیر فعالیت جسمانی کودکان و نوجوانان کاهش
چشمگیری داشته و بهجای آن دیدن تلویزیون و بازیهای رایانهای
و استفاده از اینترنت بیشتر شده است ( .)12میزان فعالیت
00
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شرکتکنندگان براین عقیده بودند که الزمۀ اجرای یک برنامۀ
مداخلهای ،تشکیل شورایی بینبخشی با حضور مدیران و
کارشناسان همۀ وزارتخانههای ذینفع ،با ریاست رئیسجمهور
است .باور شرکتکنندگان این بود که تمامی مراحل یک مداخله،
از شناسایی بهترین شواهدِ در دسترس تا پایش و کنترل کیفی
آن باید با حضور تیم متشکل از ذینفعان انجام شود« .دبیرخانه و

دربارۀ نیاز به مطابقت برنامه با توجه به منابع و امکانات
شهرستانها ،پیشنهادهای مطرح شده در  3گروه زیر تقسیم
شدنی بودند:
 .9اجرای برنامۀ مداخلهای از طریق برنامۀ مدارس مروج
سالمت که در سطح کشور درحال اجرا است.
 .2الحاق دستورالعمل تطبیقی بههمراه پروتکل اجرایی
برنامۀ مداخلهای.
 .3سپردن کار در هر استان به استانداری.

شماره .)2
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مقطع باید همزمان اتفاق بیفته وگرنه انرژی خیلی زیادی میبره
که یکی از آنها دیگری رو راضی کنه .هم در حوزۀ سیاستگذاری
باید از ابتدا تیم درگیر باشه که قاعدت ًا شامل افراد سطح باالتر
میشه و ثانیاً قسمت برنامهریزی و جلسات بین کارشناسان! هر دو
لِول باید به شکل مناسب و همزمان درگیر بشن» (شرکتکنندۀ

تشکیل شود به نام "شورای فعالیتهای بدنی" دبیرخانه هم
داشته باشه .اون شورا مصوبات را به تصویب میرسونه و ابالغ
میکنه .به استان هم که میره ،یک نمایندۀ وزیر بهداشت داریم،
یک نمایندۀ آموزشوپرورش ،یک نمایندۀ ورزش! چه کسی باالی
سر اینها قرار میگیره؟ استاندار! اون باید بیاد و اینها رو هماهنگ
کنه تا کار انجام بشه» (شرکتکنندۀ شماره .)5

مهدی سپیدارکیش و همکاران | تبیین ویژگیهای یک برنامۀ مدرسهمحور برای ارتقای فعالیت جسمانی...

دقیقه با شدت متوسط تا شدید توصیه شده است ( .)13مطالعات
مختلف نشان دادهاند که میزان فعالیت کودکان و نوجوانان برای
حفظ سالمتی کمتر از حد استاندارد است (.)14،15
نتایج در مطالعهای که برگرفته از طرح قلب سالم اصفهان بود،
نشان داد که حدود  49درصد دانشآموزان مقطع راهنمایی و
دبیرستان در دو استان اصفهان و مرکزی کمتر از  2ساعت در هفته
در مدرسه ورزش منظم انجام میدادند ( .)1،همچنین در مطالعۀ
Taymooriو  )2992( Lubansدر ایران نشان داده شد که فقط 36
درص ِد دختران نوجوان فعالیتهای جسمانی دارند (.)16

( .)18مطالعات نشان میدهد که رفتارهای غلط تغذیهای در ایران
بسیار شایع است ( .)19برمبنای پژوهشهای انجامشده ،آگاهی
تغذیهای نوجوانان در زمینۀ جوانب مختلف این مهم عمدتأ در
سطوح پایین یا متوسط قرار دارد (.)20
از دیدگاه دانشآموزان ،والدین و کارشناسانِ وزارتخانهها
مهمترین دالیل کمبود فعالیت جسمی در دانشآموزان وجود
مشکالت مدیریتی و کمبود شدید منابع انسانی و مالی در مدارس
است .در مطالعات قبلی نیز به کمبود منابع انسانی ،متخصص و
فضا برای انجام فعالیتهای فیزیکی اشاره شده بود .در مطالعهای
که در سال  2999در کانادا انجام شد؛ عالوه بر دسترسی نداشتن
به منابع ،نبودِ حمایت اجتماعی از موانع مهم کمبود فعالیت
جسمی در دانشآموزان بود ( .)21همچنین در مطالعهای ک ّمی ـ
کیفی که در سال  2990در شهر اصفهان انجام شده بود عدم
وجود اماکن ورزشی ایمن اصلیترین مانعِ فعالیت جسمی در
دانشآموزان شناخته شد (.)22

از یافتههای چشمگیر این مطالعه ،شناسایی آلودگی هوا
بهعنوان یکی از موانع مهم در انجام فعالیت جسمانی بهویژه در
کالن شهرها و شهرهای صنعتی است .براساس گزارش سازمان
هواشناسی ،تهران در  99سال گذشته در مهرماه فقط  5روز هوای
پاک داشته است .همچنین در سال  ،9309هوای شهر تهران 295
روز ناسالم گزارش شده است .البته این مشکل مختص به شهر
تهران نبوده و سایر کالن شهرها و همچنین شهرهای مرزی نیز
با این مشکل مواجه بودهاند .در مطالعهای که در شهر بریستول
انگلستان در سال  2992انجام شده بود ،والدین دانشآموزان بدی
آبوهوا را یکی از موانع اصلی ارتقای فعالیت جسمانی فرزندانشان
عنوان کرده بودند (.)25
استفاده از نیروی متخصص و وجود وسایل ورزشی در
مدارس از مشوقهای راهکارهای اصلی افزایش فعالیت جسمانی
شناخته شدند که این یافتهها در مطالعات قبلی نیز تأیید شده
بودند ( .)2،درگیر کردن والدین در فعالیتهای ورزشی فرزندانشان
و انجام مسابقات مدرسهای با حضور والدین از دیگر یافتههای این
مطالعه بود که هم والدین و هم دانشآموزان بر آن اتفاقنظر
داشتند .در مطالعهای که در  4کشور اروپایی ( )2999انجام شد،
وجود برنامههای مشترک بین بچهها و والدینشان را مناسبترین
راه افزایش فعالیت جسمانی شناختند و انجام این راهکار را از
طریق فعالیتهای پیادهروی ،دوچرخهسواری و مسابقات ورزشی و
کارگاههای تغذیه میدانستند ( .)26در مرور منظمی که برای

شرکتکنندگان اهمیت نداشتن فعالیت جسمانی نزد
مسئولین مدرسه و کمبود آگاهی والدین را مانع مهمی برای
ارتقای فعالیت جسمانی دانستند که این یافته نیز در مطالعۀ شهر

شناسایی ارتباطات محیطی در افزایش فعالیت جسمانی نوجوانان
انجام شد ،نتایج نشان داد که پدران در دوران بچگی ،نقش مهمی
در ارتقای فعالیت جسمانی فرزندانشان دارند که این ارتقای فعالیت
هردو جنس را در بر میگرفت؛ در حالی که فعالیت مادران در

اصفهان تأیید شده بود (.)22

ارتقای فعالیت دخترانشان نقش اساسیتری را بازی میکرد (.)28

والدین و کارشناسان توجه بیشتر به سایر دروس و در مرتبۀ
دوم بودنِ فعالیت جسمانی را از مهمترین عواملِ بازدارندۀ ایجاد
زندگی سالم میدانستند و دلیل اصلی آن را وجود آزمونهای
پذیرشی و کنکور عنوان کردند .در مطالعۀ  Amiriنیز اولویت
درسی از موانع فردی اصالح شیوۀ زندگی در نوجوانان شناخته

فوق برنامههای روزانه و فوق برنامه در روز پنجشنبه ،جذاب
کردن جنبههای آموزشی و افزایش ساعات زنگ ورزش از
راهکارهای افزایش فعالیت جسمانی عنوان شد که هم
دانشآموزان دختر و هم پسر به آن اشاره کردند .در مطالعهای که
در کارولینای جنوبی ( )2993انجام شده بود؛ انجام فعالیتهای
ورزشی بهصورت انتخابی ،همراه با بازی و سرگرمی از مشوقهای

شده بود (.)10
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تغییر سلیقۀ غذایی و گرایش نوجوانان به غذاهای پرکالری و
فاقد ارزش غذایی نیز در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است

فرزندانشان میدانستند (.)24
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ت کم  5روز در هفته ،دستِکم 69
ی نوجوانان روزانه یا دس ِ
پیشنهاد ِ

مشکالت رفتوآمد به محیطهای ورزشی خارج از مدرسه از
نکاتی بود که والدین به آن توجه داشتند .در مطالعهای که در
کارولینای شمالی انجام شد ،والدین مسافت طوالنی ،هزینه و
مسائل امنیتی را از موانع اساسی نبود فعالیت جسمانی در

فصلنامۀ پژوهشی آموزشی بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره  5شماره ▐ 2تابستان9306

تیمی را بیان کرده بودند (.)2،

چارچوب مراحل ذکرشده برای چگونگی اجرای برنامه
مداخلهای شباهتهای زیادی با برنامههای مداخلهای برای سایر
مشکالت سالمتی دارد و این چارچوب میتواند جهت اجرای هر
برنامۀ مداخلهای بهکار گرفته شود .کمیتۀ ملی فعالیت جسمانی
کشور کویت  99مرحله را جهت انجام برنامه مداخلهای فعالیت
جسمانی در نظر گرفته است که تقریبا تمامی مراحل مشابه

در زمینۀ چگونگی اجرای برنامۀ مداخلهای در نظام سالمت
مدارس میتوان ماحصل یافتههای منبعث از مصاحبه با صاحبنظران
و سیاستگذاران عرصۀ سالمت نوجوانان را بهصورت الگوریتمی برای
تهیه و پیادهسازی برنامۀ بهداشتی ارتقای فعالیت جسمانی نشان
داد .مراحل و گامها میتواند بهصورت زیر انجام شود:
تشکیل تیم در وزارت بهداشت (متشکل از کارشناسان و
مدیران)  .2شناسایی ذینفعان  .3درگیری تمام بخشها  .4ایجاد
ارتباط غیررسمی با کارشناسان سایر سازمانها  .5متقاعدسازی و
توانمندسازی کارشناسان سازمانها و وزارتخانهها  .6برقراری
ارتباط با مدیران سازمانها توسط کارشناسان همان سازمانها .0
نزدیک کردن دیدگاه افراد در بخشهای مختلف  .2تشکیل تیم
مشترک رهبری و تیم مشترک کارشناسان (تمامی سازمانها) .0
تعیین وضعیت کنونی دربارۀ فعالیت جسمانی و جمعآوری شواهد
ملی و جهانی  .99تعریف مداخلهای شفاف با توجه به شواهد و
حداقل امکانات  .99مشخص کردن ریزِ مداخالت و تأیید
اثربخشی آن در یک یا چند مدرسه  .92تشکیل شورای عالی
بینبخشی با ریاست رئیس جمهور با رهبریت چند وزارتخانهای
 .93ایجاد دبیرخانۀ دائمی ارتقای فعالیت فیزیکی در دانشآموزان
 .94نوشتن پروپوزال مشترک و فرستادن به شورایعالی
بینبخشی  .95نوشتن سیاستهای کلی برنامه از سوی
شورایعالی  .96شناسایی سیاستهای کلی برنامه  .90شناسایی
منابع و پتانسیل هر سازمان و شناسایی موازیکاریها  .92تأیید
پروپوزال توسط شورایعالی و ابالغ برنامه به وزارتخانهها .90
تعیین شاخصها و انجام یک سیستم پایش  .29انجام پایلوت
مداخله در یک یا چند استان (میتوان مداخله را از طریق

یافتههای مطالعۀ حاضر است ( .)32در برنامۀ کشور کویت توجه
به وجود حمایت قوی رسانهای از مواردی است که در برنامۀ ما به
آن اشاره نشده است .وجود نظام تصمیمگیری از باال به پایین در
کشور کویت از دیگر مواردی است که مصاحبهشوندگان در مطالعۀ
ما روی آن اتفاقنظر نداشتند و تعدادی از صاحبنظران رویکردِ از
پایین به باال را مناسب نظام مداخلهای میدانستند .شاید
مهمترین رکن در گامهای برنامه ،وجود یک دبیرخانۀ ملی فعالیت
جسمانی باشد .وجود این کمیته منجر به ایجاد تعهد نسبت به
انجام طرح در همۀ سازمانها و وزارتخانهها میشود .یکپارچگی،
ایجاد هماهنگی بینبخشی در سطوح مختلف دولت و جلوگیری از
دوبارهکاریها از دیگر مزایای وجود این نهاد است.
شاید محدودیت اصلی این مطالعه که در سایر مطالعات
کیفی نیز وجود دارد؛ کم تعدادی حجم نمونه باشد که سبب
تعمیمپذیر نبودن نتایج مطالعه به سایر جمعیتها است .انجام
بحثِ گروهی با دانشآموزان دبیرستانی ،نبود دانشآموزانِ مقطع
دبستان و راهنمایی در مطالعه و سختی برقراری ارتباط با
دانشآموزان از دیگر محدودیتهای این مطالعه بود .از نقاط قوت
این مطالعه میتوان به انجام مصاحبه و نظرسنجی از طیف وسیعی
از کارشناسان درگیر در نظام سالمت مدارس اشاره کرد.

جدول .4حداقل منابع الزم برای اجرای برنامه
-9کالسهای آموزشی (چند جلسه در هفته)
-2کالسهای آموزشی برای والدین(ماهانه)
-3افزایش ساعات ورزش به  2جلسه در هفته ( 4ساعت)
-4برگزاری کالسهای فوق برنامه در روز پنجشنبه
-5استفاده از زنگ تفریح برای ورزش (بازیهای گروهی)

00

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.90

انجام فعالیتهای ورزشی بهصورت گروهی و استفاده از
دانشآموزان نخبۀ ورزشی برای ترویج ورزش در محیط مدرسه از
مواردی بود که دانشآموزان خواستار آن بودند .دانشآموزان در
سایر مطالعات هم درخواستِ انجام فعالیتهای ورزشی بهصورت

با توجه به اینکه برای پیادهسازی برنامه در کل کشور باید
حداقل منابع و امکانات را در نظر گرفت ،لیستی از مداخالت
پیشنهادی با در نظر گرفتن حداقل منابع ذکر میشود که از
مصاحبهها و بحثهای گروهی استخراج شد (جدول .)4

یافته با یافتههای چند مطالعۀ دیگر همخوانی داشت (.)30،31
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کلیدی ارتقای فعالیت جسمانی بیان شده بود ( .)29همچنین این

برنامههایی انجام داد که در دست هستند)  .29مداخله در هر
استان با نظر مطلعین محلی و مسئولین همان منطقه.
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...مهدی سپیدارکیش و همکاران | تبیین ویژگیهای یک برنامۀ مدرسهمحور برای ارتقای فعالیت جسمانی
استفاده از دانشآموزان نخبۀ ورزشی برای ترویج ورزش-6
جذابترکردن جنبههای آموزشی با وسایل کمک آموزشی-0
)دعوت از والدین و استفاده از مسابقات با حضور والدین و بچهها (دادن جایزه-2
برگزاری کالس فوقبرنامه در روز چهارشنبه پس از پایان کالسها-0
اردوهای ماهیانه یا هفتگی-99
 توزیع نکردن فستفود و موادغذایی با ارزش پایین-99
توزیع غذاهای خانگی با تنوع-92

بود که میتواند همچون چارچوبی برای ادغام و پیادهسازی سایر
.برنامههای مداخلهای سالمت مدارس نیز بهکار رود

سپاسگزاری
، استادان،نویسندگان این مقاله از تمامی کارشناسان
دانشآموزان و والدینی که ما را در انجام این مطالعه یاری و
. صمیمانه تشکر میکنند،مساعدت کردند

تعارض در منافع
.بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است
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