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 دهيچک
 . هكارها بودها و راآموزان شهر کرمانشاه و بیان چالش اين پژوهش، ارزيابي طرح کوچ در دانش :زمينه و هدف

جامعه آماري آن، استادان و کارشناسان متخصص علووم ورزشوي در   . با رويكرد سیستماتیک بود روش پژوهش، کیفي و مبتني بر نظريه داده بنیاد :روش

بوا  دسوتي و مصواحبه     ها، مطالعوه اسوناد  گردآوري داده روش. گیري هدفمند مبتني بر رويكرد نظري استفاده شدحیطه مورد نظر بود که از روش نمونه

شووندگان و   ، توسو  مصواحبه  (مصاحبه)روايي ابزار پژوهش. ها ادامه يافتساختاريافته و عمیق با خبرگان آگاه از موضوع بود که تا اشباع نظري داده  نیمه

بوه منظوور   . بوه دسوت آمود   ( درصد 88)يپايايي نیز با استفاده از روش توافق درون موضوع. سپس استادان متخصص مورد واکاوي قرار گرفت و تأيید شد

 . استفاده شد( nvivo10) افزار اي باز، محوري و انتخابي استراوس و کوربین با استفاده از نرمها از روش کدگذاري سه مرحلهتجزيه و تحلیل داده

آمووزي،  توسعه ورزش دانوش )که موجبات علّي عامل يا کد باز هستند 050مفهوم و  31مقوله اصلي،  01عوامل اثرگذار بر طرح کوچ شامل  :ها یافته

عوامل ) گر شراي  مداخله( حمايتي، آموزش-برگزاري مسابقات، الزامات ارتباطي) اي هاي زمینهويژگي( مدرسه -تغییر سبک زندگي، مشارکت خانواده

بخشوي طورح کووچ     ورد نیواز بوراي نتیجوه   و راهبردهواي مو  ( گیوري شراي  اندازه شدن مدارس ومحیطي، شراي  انگیزشي، امكانات ضعیف، مجازي

بهبوود وضوعیّت جسوماني و روانوي     : پیامودهاي پوژوهش عبارتنود از   . هاي سالمت، بهبود وضعیّت مدارس و ارزيابي بدني بودندسازي، کمیته فرهنگ

  .تغییر مثبت در سبک زندگي و نشاط و ،اقتصادي، افزايش سالمتي -، توسعه اجتماعيهاآموزان و خانواده دانش

آمووزان  ها و دانشسازي و اهتمام مجريان، خانوادهمیزان موفقیت بهتر و بیشتر آن بستگي به عواملي از جمله فرهنگضمن اثربخشي طرح کوچ،  :گيری نتيجه

 .اين پژوهش استفاده کنند ها و دستاوردهاي مبتني بررو از يافتههاي پیششود مديران استان براي موفقیت بیشتر اين طرح در برنامه پیشنهاد مي. دارد
 

 ، ورزش، وضعیت تغذيه01-هاي کاهش وزن، چاقي، کوويد برنامه :ها کليدواژه

 
 مقدمه

آموووزش و پوورورش بووا احسوواس مسووبولیت در قبووال سووالمت      

بسته تحولي کنتورل وزن   0411-0311آموزان، در سال تحصیلي  دانش

. کوار قورار داد  در دستور  فعالو چاقي را با رويكرد ترويج سبک زندگي 

بوا آگواهي از پیامودهاي منفوي اضوافه وزن،       در اين پوروهه سوعي شود   

اي هاي تغذيوه  آموزان چاق، مشاوره و توصیهغربالگري و شناسايي دانش

آموز سالم و جامعه سالم مهیوا  و فعالیت بدني، زمینه تحقّق شعار دانش

ري بور  دهد که اضافه وزن و چاقي ضمن تأثیرگوذا آمارها نشان مي. شود

ساز عنوان عامل خطر، زمینه سبک زندگي و عوارض رواني و اجتماعي به

. هاي مختلفي در بسیاري از کشورها به مرز هشدار رسیده اسوت بیماري

، 15هاي غیرواگیر سوال  همچنین براساس مطالعه عوارض خطر بیماري

جمعیوت ايوران داراي اضوافه وزن و چواقي بووده و در       درصد 01حدود 

، (Caspian) مطالعوه کاسوپین  بوا  . نوجوانان روند افزايشي دارد کودکان و

کودکان و نوجوانان ايران، دچوار اضوافه وزن و چواقي     درصد 20 حدود

به منظور پیشوگیري از چواقي و کنتورل وزن    « پروهه کوچ». (0)هستند

آموزان، اصالح الگووي غوذايي، انجوام فعالیوت بودني در مودارس       دانش

رسد مبناي تحول اساسي در توسوعه سوالمت   مي نظر عملیّاتي شد و به

آمووزش و پورورش بودين منظوور،     . سوازد آمووزان را محقوق موي    دانش

هايي از قبیل المپیاد ورزشي، ورزش صبحگاهي، سفیران سالمت،  برنامه

عنووان   معلّمان ورزش بوه . پايگاه تغذيه سالم را هر ساله اجرا کرده است

رفتاري کوه نقوش تأثیرگوذار در     ترين الگوهاي شخصیتي و يكي از مهم

بخشوي،  تواننود بوا آگواهي   آموزان دارند، موي انتخاب مسیر زندگي دانش

سبک زندگي . ها، گامي مؤثر در تحقق اهداف طرح بردارندايجاد نگرش

ها در اين موضوع نقش بسزايي دارد  با توجه به تغییرات غل  در خانواده
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 آموزان شهر کرمانشاه چاقي در دانشارزيابي طرح کنترل وزن و 

 080/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

شودن زنودگي،   ماشویني  ،نشینيآپارتمان سبک زندگي، زندگي شهري،

هواي بودني و    تر براي افوزايش فعالیوت  اي بیشريزي مداخلهلزوم برنامه

تغذيه مناسب براي پیشگیري از چاقي و عوارض ناشي از آن ضروري به 

عنووان  در جامعه صنعتي امروزي، توجوه بوه ورزش بوه    .(2)رسدنظر مي

هاي ز بیماريگیرند و خطر بسیاري ا مؤثرترين عامل سالمتي در نظر مي

به سالمت بدن کمک شوايان   تغذيه سالم .(3)دهد متداول را کاهش مي

آمووزان،  هاي روزموره دانوش   کند و بر عملكرد مغز و فعالیت اي ميتوجه

ها به يک برنامه صوحی   مؤثر خواهد بود  لذا نیاز است با اهتمام خانواده

ل تغذيوه،  هاي نامناسب ترک شود  زيرا عدم رعايوت اصوو  غذايي، عادت

باري از جمله اضافه وزن، چاقي و ابتال بوه بیمواري بوه هموراه      آثار زيان

 بین در الگوهاي مصرف اصالح و تغذيه دانش افزايش بنابراين، (4.)دارد

تغذيوه سوالم يكوي از فاکتورهواي     زيورا   .(5)شودمي پیشنهاد هاخانواده

در  تووان گفوت،  موي  .(0)اساسي در تنظیم وزن و سوالمت افوراد اسوت   

، عوامول خوانوادگي    (تحرکي، پرخووري  کم) افزايش وزن، عوامل فردي 

و عوامول  ( میزان مصرف غذايي والدين، عودم الگووي غوذايي مطلووب    )

 (.1)مؤثر هستند (زندگي ماشیني و شهري) اجتماعي 

هوا و مقوا ت    اي از کتواب در چند سال اخیور بخوش قابول مالحظوه    

ي و پزشكي به موضووع کنتورل   هاي مختلف علوم ورزشپژوهشي در رشته

در زمینه ورزش، تغذيوه و اثور آن بور اضوافه     . شودوزن و چاقي مربوط مي

هوا،  هاي مختلفي انجام شده است که به برخي از آنوزن و چاقي، پژوهش

شیوع چاقي »، در نتايج پژوهش(0388)نیا و يوسفوند شفیع: شوداشاره مي

نشوان  « ...اي دختوران  ذيوه بودني و نگورش تغ   یتفعالو اضافه وزن، سط  

دادند شیوع اضافه وزن و چاقي در دختران با  بووده کوه در ايون زمینوه،     

هواي  ها به انجام فعالیتها و تشويق آناي کودکان و اولیا آننگرش تغذيه

، (0314)پاسدار و همكاران( 2).تواند در ارتقاء سالمت مؤثر باشدبدني مي

 شوهر  زنوان  در آن بوا  مورتب   عوامول  برخوي  و چواقي  شویوع »در پژوهش

 اصالح و ايتغذيه هايآگاهي افزايش چاقي، عوارض به توجه   با«کرمانشاه

میربلوووکي و (4).کننوودمووي پیشوونهاد زنووان بووین در زنوودگي شوویوه

بوه ايون   « ... تغذيوه  نقش و خانوادگي چاقي»در پژوهش ،(0382)همكاران

 ارتبواط  آن ايتغذيوه  الگووي  بوا  الگوي چواقي خوانوادگي  : نتیجه رسیدند

 جامعوه،  در وزن اضوافه  و چواقي  دارد و عقیده دارند براي کواهش  مستقیم

رمضواني و دلفواني    .(8)صوورت پوذيرد   خوانواده  در بايد زندگي هشیو تغییر

 بوا  هوا آن ارتبواط  و چواقي  و وزن اضافه شیوع مقايسه»، در نتايج(0311)

فعوا ن   شوارکت م اذعوان داشوتند    «ايتغذيه الگوهاي و بدني هايیتفعال

و درمان اضافه  جلوگیري هدف با هايياستراتژي تمرکز مبناي بايد فیزيكي

گیووري ، در نتیجووه(2103)سووعد الغبووان  (1).باشوود جوانووان در وزن

از ايون  « شیوع اضافه وزن و چاقي در دانشجويان دانشگاه کوربال »پژوهش

کنود کوه چواقي يوک مشوكل چنود عواملي اسوت          واقعیت پشتیباني مي

ويلیوامز و  ( 01.)ت مرد و سابقه خانوادگي از عوامول خطور هسوتند   جنسی

عوامول موؤثر،   : اضوافه وزن و چواقي کودکوان   »، در پژوهشِ(2108)گرين

گیوري   به اين نتیجه رسیدند که اضوافه وزن يوک هموه   « آموزش، مداخله

جهاني در بین کودکان است که احتموا   در نوجوواني و بزرگسوالي اداموه     

هوا  تحرک بیشتر در معرض افزايش خطر و بیماري ان بيآموز دارد و دانش

از ديد ايون پژوهشوگران، عوامول موؤثر در اضوافه وزن و چواقي،       . هستند

بوا توجوه بوه     .(1)عوامل شخصي، اجتماعي و تأثیرات محیطي: عبارتند از

در کنتورل اضوافه   « ورزش و تغذيوه »هاي ارائه شده، اثر  مطالب و پژوهش

پرسوش اساسوي پوژوهش کوه نقوش کلیودي در       شود  اما  وزن روشن مي

آموزان و والودين چوه   دارد، اين است که دانش« طرح کوچ» بخشي نتیجه

. انود میزان به اين دو مقوله در بسوتر دسوتورالعمل طورح، اهتموام داشوته     

هدف پژوهش اين اسوت کوه   . کندپژوهش حاضر اين مسبله را بررسي مي

رمانشواه ارزيوابي کنود توا     چهار چوب طرح را در آموزش و پرورش شهر ک

ها و راهكارهاي بهبود اجراي اين طرح مبني بر پیشگیري از چواقي  چالش

 .آموزان، شناسايي و ارائه دهددانش

 

  روش
هوا اسوتفاده   در اين پژوهش از روش تحقیق کیفوي، بوراي گوردآوري داده   

روش . بودنود  افراد متخصص در زمینه طرح کوچجامعه آماري، خبرگان و . شد

چنودين نفور از خبرگوان،    گیري هدفمند و به تكنیک گلوله برفي بود که ونهنم

شناسايي و مورد مصاحبه قرار گرفتنود و از افورادي کوه موورد مصواحبه قورار       

گرفته بودند خواسته شد سواير افورادي را کوه در وضوعیت مشوابهي هسوتند،       

 را، نفور  05 تا 01 منابع برخي. ها نیز مصاحبه به عمل آمدمعرفي کنند و از آن

گوروه   تشوكیل  براي باشد، متجانس هاآن تجربي و علمي زمینه که صورتي در

نفر مصاحبه بوه عمول    05در اين پژوهش نیز از ( 00.) دانندمي کافي خبرگان

هواي دريوافتي مشواهده شود و در     بوه بعود تكورار در داده    1و از مصاحبه آمد 

هواي دريوافتي توا     ینان از دادهدلیل اطمبه اشباع رسیده شد  اما به 00مصاحبه 

براي اجراي پژوهش، پس از طراحي سووا ت کلوي و   . ادامه يافت 05مصاحبه 

هوواي عمیووق و نیمووه سوواختارمند بووا  نامووه مصوواحبه، مصوواحبه توودوين شوویوه

هوا بوه صوورت     پس از پايان هر مصاحبه، مصاحبه. نظران انجام پذيرفت صاحب

ها شد تا مفواهیم   ه کدگذاري اولیه دادهسازي و اقدام ب کامل بر روي کاغذ پیاده

تر مباني نظري  ها، مطالعه عمیق زمان با انجام مصاحبههم. اولیه استخراج شوند

و تحقیقات پیشین انجام شد تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیوات پژوهشوگر   

. هوا اقودام شوود    نظران به مراحل بعدي تجزيوه و تحلیول داده   و نظرات صاحب

از زمان مطالعه ادبیوات تحقیوق و مبواني    ( ها مصاحبه)هاي پژوهشروايي يافته

ها مورد تجزيه و تحلیل قورار گرفتنود توسو  محقوق و     که داده نظري تا زماني

، از روش توافوق درون  عوالوه بور ايون   . شوندگان بررسي و تأيیود شود   مصاحبه

ي پايواي  هبوراي محاسوب  . ها، استفاده شدبراي محاسبه پايايي مصاحبه موضوعي

، از يوک دانشوجوي   (ارزياب) ارذدو کدگ مصاحبه با روش توافق درون موضوعي

مشوارکت   در پوژوهش ( کدگوذار )همكار عنوان دکتري آمار درخواست شد تا به
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 حسین عیدي و همكاران

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /082

ها به وي نیوز انتقوال    هاي  زم براي کدگذاري مصاحبه ها و روش ، آموزشدکن

فر مشابه بودنود، بوا   ها، کدهايي که از نظر دو ن در هر کدام از مصاحبه. شد داده

مشخص شدند سوپس  »عدم توافق«و کدهاي غیرمشابه با عنوان »توافق«عنوان

محقق به همراه اين همكار پژوهش، تعداد سه مصواحبه را کدگوذاري کورده و    

رود، درصد توافق درون موضوعي که به عنوان شاخص پايايي تحلیل به کار موي 

 .(02)به دست آمد 88/1برابر با 

 

 ها یافته

هوواي فووردي هوواي توصوویفي نمونووه آموواري در قالووب ويژگووي افتووهي

بدين شرح اسوت کوه سوط  تحصویالت آنهوا      ( نفر 05) شوندگان مصاحبه

هاي مدير کل دفتر تربیت بدني مقطع دکتري و کارشناسي ارشد در سمت

یس اداره سووالمت و يووروزارت آموووزش و پوورورش، اسووتادان دانشووگاه،   

اداره کل اسوتان و نوواحي سوه گانوه،      ، کارشناسان تربیت بدنيتندرستي

 .دبیران و آموزگاران خبره در راستاي موضوع مورد نظر بودند

کد باز اسوتخراج شود سوپس     050مصاحبه،  05در مجموع از تجزيه و تحلیل 

در نهايوت در  . کد استخراج شودند  31در مرحله کدگذري محوري در مجموع 

عموده شناسوايي شودند و    هواي اصولي و    مقوله 01مرحله کدگذاري گزينشي 

. به ارائه نظريه داده بنیاد پرداختوه شود  « اي مقوله هسته»کردنضمن مشخص

« اي مقولوه هسوته  »عنوان به( طرح کوچ) در اين پژوهش، موضوع مورد پژوهش

بر اين اساس، تمامي مقو ت ديگر به نوعي زيور ايون مقولوه قورار     . انتخاب شد

( Story Line)عقیب خو  اصولي داسوتان    در پژوهش حاضر با استفاده از ت. دارد

در چارچوب يک مدل پارادايمي، نسبت به ارايه نظريه داده بنیواد اقودام شوده    

در قالوب  ( هوا  کدبندي مصواحبه )هاي استنباطي در ادامه به بررسي يافته. است

 .پردازيممي( گر، راهبردي و پیامدها اي، مداخله عوامل علي، زمینه)
 

 طرح کوچهای  کدگذاری -1جدول 

کدگذاری محوری 

(مفاهيم)

کدگذاری 

مقوله )گزینشی 

(مرکزی

شرایط 

گر مداخله

کدگذاری 

مفاهيم)محوری 

کدگذاری 

مقوله )گزینشی 

(مرکزی

شرایط 

ای زمينه

کدگذاری محوری 

(مفاهيم)

کدگذاری 

مقوله )گزینشی 

(مرکزی

شراي  

علّي

سبک زندگي والدين

عوامل محیطي

مسابقات درون 

يا مدرسه برگزاري مسابقات 

ورزشي
فرهنگ ورزش

توسعه ورزش 

آموزي دانش
عوامل اجتماعي

مسابقات برون 

ايمدرسه

اي عوامل مدرسه
سازيشبكه  -الزامات ارتباطي

حمايتي
ها زيرساخت

هامشوق

انگیزه کم

شراي  انگیزشي

بخشي به  آگاهي

مجريان

آموزش

تغییر عادات ر سبک تغیی

مشكالت ماليزندگي
بخشي به  آگاهي

جامعه

منابع ناکافي
امكانات ضعیف

مديريت وزن

حمايت نامناسب مدارس

 -مشارکت خانواده

مدرسه

هاي  محدوديت

کرونايي
مجازي شدن 

مدارس
تحرکي شیوع بيوالدين

گیري ابزار اندازه شراي  

ارزيابگیري اندازه

 

(مفاهیم)کدگذاري محوري  (مقوله مرکزي)کدگذاري گزينشي 

پیامدها

(مفاهیم)کدگذاري محوري 
کدگذاري گزينشي 

(مقوله مرکزي)

راهبردها

رسیدن به وزن مناسب بررسي وضعیت جسماني و رواني 

ها آموزان و خانواده دانش

سازي عمومي فرهنگ
سازي فرهنگ

از بروز بیماري جلوگیري اي سازي رسانه فرهنگ

توسعه اجتماعي
اقتصادي -توسعه اجتماعي

هاي اجراييگیري کمیتهشكل
هاي سالمتکمیته

توسعه اقتصادي هاي نظارتتوسعه و توانمندي کمیته

بهبود سالمتي
افزايش سالمتي و نشاط

بهبود امكانات مدرسه
بهبود وضعیت مدارس

نشاط افزايش هاي بدني افزايش فعالیت

سبک زندگي مناسب
تغییر مثبت در سبک زندگي

بررسي وضعیّت بدني
ارزيابي بدني

آموزان بهبود وضعیت دانش غربالگري و شناسايي
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 آموزان شهر کرمانشاه چاقي در دانشارزيابي طرح کنترل وزن و 

 083/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

کیفي ارزيابي طورح کووچ در    همطالع) مورد بررسي هدر اين پژوهش، پديد

محووري   هعنوان طبقو اين اساس آن را بهبر . است ( آموزان شهر کرمانشاهدانش

علّوي،  ) عنوان مقوو ت شورايطي  در نظر گرفته و ساير طبقات را به شرح زير به

 .کنیم مي ، تعاملي، فرآيندي و پیامدي بررسي (گر اي و مداخله زمینه

در  آموزان شهر کرمانشاه کدامند؟شرایط علّی طرح کوچ در دانش .1

وزي، تغییر سبک زنودگي و مشوارکت   آمورزش دانش هاين پژوهش، توسع

 .شد عنوان شراي  علّي طرح کوچ، در نظر گرفته  مدرسه به -خانواده

آمووزان شوهر کرمانشواه    ای طرح کوچ در دانش شرایط زمينه .2

عبارت اسوت از سلسوله   اي يا بسترهاي حاکم  شراي  زمینهکدامند؟ 

ل و شراي  خاصي که در آن فرآينودها و تعوامالت بوراي اداره، کنتور    

در اين پوژوهش، برگوزاري مسوابقات    . گیرد مي پاسخ به پديده صورت 

اي  عنوان شراي  زمینوه بهآموزش و  ورزشي، الزامات ارتباطي حمايتي

کیفوي ارزيوابي طورح کووچ در      هموورد بررسوي يعنوي مطالعو     هپديد

 . اند آموزان شهر کرمانشاه در نظر گرفته شده دانش

آموزان شوهر کرمانشواه   شگر طرح کوچ در دان شرایط مداخله .3

کنود کوه باعو      مي گر به مثابه بستري عمل  شراي  مداخلهکدامند؟ 

عوامل محیطوي،  در اين پژوهش، . شود مي ها  تخفیف يا تشديد پديده

شوراي    شودن مودارس و  شراي  انگیزشي، امكانات ضوعیف، مجوازي  

 هکنند که بر پديود  مي گري عمل  به عنوان شراي  مداخله گیرياندازه

 . باشندمورد بررسي، اثرگذار مي

آمووزان  طرح کوچ در دانوش ( ها و تعامالت کنش)راهبردهای  .4

هوا و تعوامالت    بیوانگر رفتارهوا، واقعیوت    شهر کرمانشاه کدامنود؟ 

اي، حاصل  گر و زمینه داري هستند که تحت تأثیر شراي  مداخله هدف

رخورد با هر هاي ايجاد شده براي کنترل، اداره و ب استراتژي. شوند مي 

در اين پژوهش نیز . پديده، تحت شراي  مشاهده شده خاصي هستند

هاي سالمت، بهبود وضعیت مودارس و ارزيوابي   سازي، کمیته فرهنگ

 ههايي که براي کنترل، اداره و پاسخ به پديود عنوان استراتژي بدني به

 .اند شوند، در نظر گرفته شده مي مورد بررسي اتخاذ 

 آموزان شهر کرمانشاه کدامند؟ در دانش پيامدهای طرح کوچ .5

در ايوون نظريووه، . فرآينوودها و تعووامالت هسووتند هپیاموودها، نتیجوو

آموووزان و هوواي بهبووود وضووعیت جسووماني و روانووي دانووش  مقولووه

اقتصادي، افزايش سوالمتي و نشواط و    -اجتماعي هها، توسع خانواده

 عنووان پیامود ايون مودل در نظور     تغییر مثبت در سبک زندگي، به

کدگوذاري   ههواي انجوام شوده در مرحلو     فعالیوت . گرفته شده است

به نمايش درآموده اسوت کوه مودل پوارادايمي       0محوري در شكل 

در اينجا بوا  . داده بنیاد است همبتني بر کدگذاري گزينشي در نظري

 دست آموده در ايون پوژوهش و مشوخص    به هتوجّه به مقو ت عمد

تعامالت، پیامد و ارتبواط   کردن هر کدام از طبقات شراي ، فرآيند،

طوورکلي بوه تحلیول و     ها با هم به نموايش درآموده اسوت و بوه     آن

 . پردازدمي گويي موضوع اصلي پژوهش پاسخ

 

 

 
 مدل پارادیمی طرح کوچ -1شکل 
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 حسین عیدي و همكاران

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /084

 گيری بحث و نتيجه

دسوت  در پژوهش حاضر با هدف بررسي طرح کوچ، براساس نتايج بوه 

هاي عمیق و تحلیول  رالعمل طرح، مصاحبهآمده از اسناد با  دستي، دستو

گر، استراتژي و پیامدها شناسوايي  اي، مداخلهعلّي، زمینه هها، پنج مقولآن

محووري   هها استخراج شدند بور پديود  مواردي که در شراي  و بخش. شد

توجّوه بوه فرهنوگ ورزش، تغییور     شرایط علّوی    بر مبناي. تأثیر گذارند

آموزان و مودارس  دانش هويژه در حوزا آن بهها و رفع موانع مرتب  بنگرش

هاي مهم طرح بود، نقش و نگواه مثبوت آمووزش و پورورش،     که از چالش

هواي  آوردن زيرسواخت هاي مورد نظور، فوراهم  مدارس و والدين در مؤلفه

سوازي تجهیوزات ورزشوي بوراي     فضاهاي ورزشي و فراهم هورزشي، توسع

که از آنجايي .بخش همسو است با اين( 03)پژوهش .کندمدارس طلب مي

آموزان دارنود، تعامول   گیري رفتارهاي دانشوالدين نقش محوري در شكل

توانود بوروز رفتارهواي سوازنده در     ها، مدرسوه و معلّوم موي   مثبت بین آن

هاي ورزشوي و کسوب نشواط از    آموزان همچون مشارکت در فعالیت دانش

نمودن اولیاء در اين مقوله، آگاهترين موارد يكي از مهم. ها را هموار سازدآن

-بدني در رشد جسومي و ذهنوي دانوش   از اهمّیت و ضرورت درس تربیت

بسیاري از والدين عالوه بر عدم ديودگاه صوحی  نسوبت بوه     . آموزان است

ترين شايد يكي از مهم. کننداهمیت تصور ميدرس ورزش، آن را درسي بي

آگواهي  . همین مسوبله باشود  آموزان به اين درس، توجّهي دانشد يل بي

تواند حمايت والدين از ايون درس و  بدني، ميوالدين از فوايد درس تربیت

از . تشويق فرزندان خود به مشارکت فعال در آن را به همراه داشوته باشود  

توانود  بودني موي  طرفي ديگر، ارتباط مداوم بین والدين و معلّموان تربیوت  

هاي ورزشي و لذت بیشوتر  الیتآموزان در فعمشارکت بیش از پیش دانش

سازي بستر و فرصت فعالیت آماده( 04.)ها را مهیا سازدآنان از اين فعالیت

هاي معلم، پیشگیري هاي حرکتي براي فرزندان مطابق با راهنماييو بازي

ها تحرکي نظیر تماشاي تلويزيون، استفاده از سیستمرويه کماز افزايش بي

رايانه، تبلت و گوشوي تلفون هموراه از جملوه      هاي اجتماعي مانندو شبكه

. تواند انجوام وییفوه کننود   ها در نقش نظارتي مياموري است که خانواده

هاي بدني همراه با فرزنودان در داخول و   مشارکت والدين در انجام فعالیت

خارج از منزل نیز از جمله تكالیفي است که خانواده در نقش همیار معلوم  

در  .، همسو اسوت (05)اين بخش از نتايج با پژوهش. دتواند داشته باشمي

واقع با همكاري و همیاري خانواده در فرايندهاي ورزشي، مثل  سالمت در 

تشويق فرزندان . گیردآموز شكل ميمناسبات بین مدرسه، والدين و دانش

در انجام مستمر تكالیف حرکتي در منزل و ايفاي نقش الگويي براي آنها با 

بدني از جمله کارهايي است که خانواده در قالب حمايت فعالیتاهتمام به 

هاي  طبق يافته (.00)تواند به عمل آوردآموزان ميرواني و عاطفي از دانش

توانوود در ايوون زمینووه، حمايووت و پووژوهش، آموووزش و پوورورش نیووز، مووي

تواند در برگزاري رويدادهاي دهي مطلوبي داشته باشد  اين نهاد مي انگیزه

ها از جمله برگزاري آموزان به شرکت در آنورزشي و ترغیب دانش جذاب

مدرسه پويا يا ورزش صوبحگاهي   هاي و توسعالمپیاد ورزشي درون مدرسه

کوه المپیواد ورزشوي    در صوورتي ( 0.)نقش بهتري را در اين طرح ايفا کند

. (17)توانود تأثیرگوذار باشود   ريوزي شوود، موي   اي، تخصصي برنامهمدرسه

در پژوهشي اذعان کردند که المپیاد ورزشي با ( 0315)ابراهیم حالجي و 

کردن جو مدرسه هاي ورزشي، پر نشاطرويكرد مدرسه محورکردن فعالیت

آموزان با اهداف توسعه و ارتقاي آمادگي جسماني، بخشي به دانشو هويت

در ايون   .(08)گیورد هاي ورزشي و سط  سالمت آنهوا صوورت موي   مهارت

 هه کرد  عادات رفتاري غل  افراد نظیر  پرخوري، عدم برنامبخش بايد اضاف

تحرکي، وابستگي به فضاي مجازي و سوبک زنودگي شوهري و     غذايي، کم

امروزه مشكالت جسمي، رواني و اجتمواعي را  ( فردي و اجتماعي)ماشیني

سوازي، افوزايش سوواد    بنابراين،  زم است با فرهنگ. در پي خواهد داشت

زشي، بازگويي عووارض ناشوي از اضوافه وزن و چواقي،     اي، آگهي ورتغذيه

تنظیم برنامه و مديريت وزن، سبک زندگي نادرست و غیرفعال بوه سوبک   

 .زندگي سالم و فعال تغییر شكل دهد

اي و بسوترهاي  زم بوراي تأثیرگوذاري    ها در مورد عوامول زمینوه  يافته

ح کنتورل  هاي بنیادين، کوه سود راه طور   دهد  يكي از چالشطرح نشان مي

هواي  دلیل کرونوا و محودويت  آموزان شده بود، تعطیلي مدارس بهوزن دانش

آمووزان در  عودم حضوور دانوش   . موجود در پي فراگیوري ايون ويوروس بوود    

هواي دسترسوي بوه امكانوات     شودن در خانوه، محودوديت   مدارس، قرنطینوه 

ورزشي، ارتباط بین مدرسه و خانواده از طريق فضاي مجازي، عودم رعايوت   

آموووزان، هووا و دانووشهوواي طوورح از سوووي برخووي خووانواده تورالعملدسوو

روشن اسوت کوه   . کردخود فرايند اجرايي آن را با چالش مواجه مي خودي به

بخشي مطلوبي که مجريان مودنظر قورار داده بودنود،    عوامل مذکور در نتیجه

گیوري  آموزان به هور دلیلوي در انودازه   تأثیرگذار بوده است  بسیاري از دانش

اند  بدين شوكل کوه بوا حودس و     دقیق قد و وزن، حسّاسیت  زم را نداشته

-اند و يا در مورد برناموه گمان، قد و وزن خود را به مجريان طرح اعالم کرده

کوم  . انود هاي مربیوان را مهوم جلووه نوداده    هاي غذايي و ورزشي، راهنمايي

دهود   رار موي کرونا، سالمتي افراد را مورد هدف ق نامناسب و هتحرکي، تغذي

هاي بدني، عامول اضوافه وزن و منشوأ بوروز بسویاري از      زيرا تعطیلي فعالیت

ورزش در زمان شیوع کرونا در رشد ابعاد جسومي و سوالمت   . هاستبیماري

کنند براي تقويت پژوهشگران توصیه مي. افراد تأثیرگذار و از ضروريات است

ه شوكل متنووع و در   هاي ورزشي بسیستم ايمني در شراي  موجود، فعالیت

بودين منظوور معلّموان    . سط  متوس  در منزل يا فضاهاي بواز انجوام شوود   

هاي مختلوف بوا ورزش در خانوه و    توانند به روشورزش همسو با والدين مي

-زني، پرش جفوت پوا، دوچرخوه   روي، طنابهايي نظیر پیادهافزايش فعالیت

تحرکوي  ي و ساير تبعات بياز چاق... جاي آسانسور وسواري، استفاده از پله به

شوود بوراي بهبوود وضوعیت ورزش مودارس در      پیشنهاد موي . ممانعت کنند

بودني بوا همكواري والودين،     معلموان تربیوت  ، شراي  فراگیري ويروس کرونا

هاي حرکتي در خانه با هدف افزايش نشواط،  آموزان را به انجام فعالیت دانش
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 آموزان شهر کرمانشاه چاقي در دانشارزيابي طرح کنترل وزن و 

 085/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

در اين زمینه والدين با الگوو   .شادابي و ارتقاي آمادگي جسماني تشويق کنند

هواي ورزشوي در منوزل يوا امواکن خلووت بوا حفو          بودن در انجام فعالیت

 (.04-05)تواننود توأثیر بسوزايي داشوته باشوند     هاي بهداشوتي، موي  پروتكل

اشاره دارد به اينكوه قرنطینوخ خوانگي و    ( 0311)هاي مالنوري و اماني  يافته

ش میزان آمادگي جسماني، اختالل عدم استفاده از اماکن ورزشي باع  کاه

خووردن تعوادل انورهي دريوافتي و     روزي، افسوردگي و بورهم   در ريتم شوبانه 

شوند که تمامي ايون مووارد بوا ضوعف سیسوتم ايمنوي و خطور         مصرفي مي

فعالیوت  (. 01)هسوتند   هموراه  01-عوارض شديدتر حاصل از بیماري کوويد

تواند راهبردي بدني با شدّت متوس  در خانه در زمان شیوع اين بیماري مي

اي چالش ديگر اينكوه بوه جوز عوده    ( 21).مؤثر در مقابله با اين عوارض باشد

محدودي از مجريان طرح در مودارس کوه داراي وجودان کواري بودنود، در      

ن، پیگیوري و نظوارت بور    آمووزا اقداماتي نظیر ثبت و ضب  اطالعات دانوش 

اجرائیات دستورالعمل طرح، که نقش شاياني در اثربخشي آن داشوته اسوت،   

پژوهشوگران  . اندهاي  ينفک خود تصور نكردهکم کاري کرده و از مسبولیت

و  نفعوان  ذياذعان دارند در صورتي که وزارت متبوع نسبت به جلب حمايت 

نهادهاي مرتب  مانند وزارت  ايجاد تعامل جهت حضور و نظارت بیشتر میان

بهداشت يا آموزش عالي و وزارت ورزش و جوانان در زمینوه شوناخت افوراد    

مناسب  هورزشي، تغذي هبرنام هآموزان، ارائچاق،  غر، کنترل قد و وزن دانش

 .شدو راهكارهاي کاربردي اهتمام بیشتري داشت، مؤثرتر واقع مي

، بوا برگوزاري وبینارهواي    اين توضی   زم است که آمووزش و پورورش  

توا حودودي    مختلف با حضور استادان متخصص ورزشي و فیزيولوهي تغذيه

گیوري از  ارتباط و تعامل بین اين نهاد و دانشگاه را برقرار کرده بود و با بهوره 

اگور  . آمووزان قورار داد  ها و دانوش ها، در اختیار مجريان، خانوادهتجربیات آن

الزحمه  ها، در قبال مجريان اصلي اين طرح، حقوزارت متبوع با وجود تالش

گرفت و با اين روش، نظارت و کنترل بیشتري بر روند  زم را نیز در نظر مي

اجرايووي طوورح داشووت، بوودون شووک موفقیووت و خروجووي طوورح بهتوور و   

بوا   نفعان ذيبخشي به آموزش و آگاهي هاين نهاد در زمین. تر بود بخش نتیجه

هواي ويوژه   مراه با بروشورهاي مختلف، اختصاص کانالها هدستورالعمل هارائ

بودني،   نظیور کانوال تربیوت   ( شبكه ملي آمووزش )رسان شادبه طرح در پیام

هاي ضمن خدمت، نقش هاي تحولي کوچ و برگزاري دورهسالم، بسته هتغذي

ايون بخوش بوا    . افزايي پیشگیري از اضافه وزن داشته استبسزايي در دانش

ملووي،  هشووود در رسووانپیشوونهاد مووي. مسووويي دارده( 00)نتووايج پووژوهش

ها صورت پوذيرد  ايون   در خانواده سازي ورزشي، آموزش تغذيه سالم فرهنگ

هوا  توجهي بوه آن  شود چرا که بيحمايت مي( 20)موضوع از طريق پژوهش 

هاي مختلف شده کوه ضومن   منجر به چاقي، اضافه وزن، مشكالت و بیماري

هوا و کواهش شوور و نشواط جامعوه،      خوانواده  با خطر مواجه نمودن سالمت

هاي پزشكي و درمان و به دنبال آن مرگ و میر در کشوور را افوزايش   هزينه

 .باشد، همسو مي(22، 1)هايپژوهشهاي اين بخش با نتايج يافته. دهدمي

هوايي   گر، مقولوه براساس مدل مفهومي پژوهش و بر محور شراي  مداخله

محووري قابول    هآن در جهت تأثیرگذاري بر پديد کنند که فرايندهايعمل مي

بررسي است  از جملوه  عوامول محیطوي، عودم انگیوزه و همكواري معلّموان،        

رايگان با توجّوه بوه مشوكالت     هها، نبود متخصصان تغذيآموزان و خانواده دانش

بضواعت، عودم    آمووزان بوي  ها، عدم حمايت معیشتي از دانشاقتصادي خانواده

هواي  گیوري مناسوب، موانوع و چوالش    زان به وسايل اندازهآمودسترسي دانش

رويكردي نظیر عدم ديدگاه مناسب ورزشي، امكانوات ضوعیف، کمبوود منوابع     

هواي حموايتي ماننود عودم     مالي براي اجراي طرح همچنین موانوع و چوالش  

محووري   هگور و مقولو  در شوراي  مداخلوه  . هاي مرتب  با طرححمايت سازمان

لي مدارس نیز به نوبه خوود چالشوي اساسوي محسووب     پژوهش، کرونا و تعطی

نتوايج پوژوهش صوفانیا و    . شده که بر روند اجراي طرح تأثیر گذار بووده اسوت  

بوا شویوع کرونوا در جهوان،     ضمن تأکید بر اين موضووع کوه   ( 0311)همكاران

ساختار تربیتي و آموزشي در ورزش از حالت سنتي به حالوت مودرن و بورخ     

یوت فیزيكوي در   فعالت، اذعان دارد با توجه بوه اهمیوت   تغییر وضعیت داده اس

مانودن در دوران قرنطینوه از اهمیوت    شراي  فیزيولوهيكي و رواني افوراد، فعوال  

هاي موزمن در دوران  با يي برخوردار است و عدم تحرک خطر ابتال به بیماري

نكته اساسي قابول ذکور در میوزان موفقیوت      (23.)دهدپسا کرونا را افزايش مي

رح، به فرهنگ ورزش و تغذيه، عوامل محیطي  اجتمواعي، مدرسوه و سوبک    ط

زندگي خانواده و افراد آن وابسته است  با اين توضی  که معمو   والدين نسوبت  

هاي بودني  به تغذيه خود و فرزندانشان رعايت و نظارت  زم ندارند و به فعالیت

ايون بخوش بوا    . شوود مي عادي پنداشته اي ندارند، اضافه وزن در خانواده توجه

هوا از  الگو بوودن والودين و پیوروي آن   . باشدهمسو مي( 24)هاي پژوهش يافته

هواي   شان بوه فعالیوت  سبک زندگي سالم و فعال، نظارت بر فرزندان در ترغیب

خانواده و پايبندي به رعايت اصول آن، به عنووان شوراي     هورزشي، دانش تغذي

بايود   .باشوند مورد بررسي، اثرگذار موي  هيدکنند که بر پد مي گري عمل  مداخله

ها، عودم  نشیني، سبک زندگي ماشیني و شهري خانوادهزندگي آپارتمان: گفت

زندگي يا کم تووجهي بوه آن،    هدر انجام امور روزمر( روي پیاده)فعالیت حرکتي 

هاي غیرحرکتي يک چوالش  حضور بیش از حد در فضاي مجازي يا انجام بازي

 . وزن و چاقي قابل بررسي استمهم براي کنترل 

هايي است که زمینه را براي  بخش بعدي پژوهش مبتني بر استراتژي

کند که شامل فرهنگ هاي طرح فراهم ميتحقق پیامدهاي مهم و موفقیت

. ها و ترويج سبک زندگي سالم استبرنامه هسالم، ارائ هترويج ورزش و تغذي

در ايون راسوتا، وزارت   . دارد همخواني( 25)هاي پژوهشاين بخش با يافته

آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با تمرکز بر ايجاد شراي  حضور افوراد  

بخشوي از اثورات مخورب چواقي بور      در مسابقات و اماکن ورزشي، آگواهي 

هاي تفريحي براي تندرستي، افزايش سهم ورزش در زندگي، ترويج فعالیت

لكورد مناسوبي را در راسوتاي    تواننود عم مي آموزان و افزايش انگیزهدانش

همسوو  ( 23)ايون بخوش بوا نتوايج پوژوهش     . موفقیت طرح داشته باشوند 

توان با افزايش دانش پیشگیري از اضافه وزن، جلوگیري از کم مي. باشد مي

اصولي، مسبب زندگي  ههاي مديريت وزن، رعايت تغذيبرنامه تحرّکي، ارائه
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 حسین عیدي و همكاران

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /080

سازي  زم نیوز  زمینه، فرهنگ در اين  زم است عالوه بر دانش. سالم شد

گذاري بیشتر، همكاري نهادها و طرح کوچ با اهتمام و سرمايه. ايجاد نمود

بهتري داشته باشد و با تغییر سبک زندگي، افراد  هتواند نتیجها ميخانواده

را از مشكالت رفتاري، بیماري و عوارض ناشي از چاقي و اضافه وزن نجات 

هواي کوالن درموان،    با کاهش چاقي و هزينه در اين صورت است که. دهد

آمووزش و  . شاهد کاهش مشكالت، بیماري و مورگ و میور خوواهیم شود    

هاي همكاري مشترک بوا وزارت ورزش و جوانوان در   نامهپرورش در تفاهم

کنترل وزن و چاقي، زمینه و شراي  مناسب را براي  هپروه هاختتامی هجلس

ات ورزشي در سطوح مختلف ايجواد  آموزان در اماکن و مسابقحضور دانش

و مطبوعات، با  شود وزارت بهداشت نیز از طريق رسانهپیشنهاد مي. کردند

بخشي به افراد جامعه از تأثیرات مخرب چواقي بور سوالمتي افوراد،     آگاهي

ها ترويج دهد و سبک زندگي سالم را اي مناسب براي خانوادهعادات تغذيه

-توانستند در شراي  کرونا براي نتیجهیان ميمتول. ها تبلیغ نمايدبراي آن

آموزان با گیري قد و وزن دانشبخشي بهتر طرح در جهت استاندارد اندازه

اي، هاي تمريني و تغذيوه بهتر برنامه هوسايل مورد نیاز غربالگري، ارائ هتهی

ها با فراهم آوردن امكانات، عنايوت بیشوتري   شناسايي مشكالت و رفع آن

توانند تأکید دارند که افراد مي( 0311)خانيشیرواني و رستم. نشان دهند

هواي  با رعايوت دسوتورالعمل   01-ورزشي را در زمان شیوع کوويد فعالیت

( 0411)کشاورز و همكواران ( 20.)بهداشتي و با شدّت متوس  انجام دهند

هواي  توانند فعالیوت آموزان مياند با توجه به کرونا، دانشنیز بر اين عقیده

هواي خلووت و بواز، بوا    و محی رزشي با شدّت و مدت مناسب در خانه و

انجام دهند تا ضومن   هاي بهداشتي با کمترين امكانات دستورالعملرعايت

پیشگیري از اضافه وزن در اثر در خانه ماندن و مقاوموت سیسوتم ايمنوي    

اثربخشي طرح نیز ملمووس   01-ها و مخصوصا کوويدبدن در برابر بیماري

 . همسو است( 23، 01)هايهاي اين بخش با نتايج پژوهشيافته( 21.)شود

بخش نهايي در ارتبواط بوا پیامودهاي طورح اسوت کوه ماحصول        

. روندگر پیش مياي و مداخلههايي است که با عوامل زمینه استراتژي

آمووزان و  در بح  پیامدها، بهبود وضوعیت جسوماني و روانوي دانوش    

هوا،  مناسوب، جلووگیري از بوروز بیمواري    ها با رسیدن به وزن خانواده

ها در رابطه با کنترل وزن و توأثیر آن بور سوالمتي،    افزايش آگاهي آن

هاي بدني، رعايت الگوهاي غذايي و توجه به رهنمودهوا  انجام فعالیت

هوا بوا تغییور مثبوت در سوبک      آموزان و خانوادهدانش. شودمطرح مي

هواي ورزشوي جهوت    زندگي، رعايوت اصوول تغذيوه و انجوام فعالیوت     

، نسوبت بوه   ...هواي مورتب  بوا آن و   جلوگیري از اضافه وزن، بیمواري 

بخشي دارنود و سوالمت جسوماني و    داشتن وزن مطلوب حس رضايت

و  فعوال يابد و در نتیجوه بوه نیروهواي انسواني     روحیشان افزايش مي

در ايون  . شووند هاي ناشي از آن مبدل موي  کارآمد در زندگي و بحران

عنووان يوک مسوبله    اجتماعي و اقتصادي به هان به توسعتوبخش، مي

هدفمند و کاربردي نیز اشاره کرد که در پي عواملي از جمله کواهش  

جويي کالن در مسبله درمان و هزينه کردن هاي پزشكي، صرفههزينه

اقتصووادي کشووور بووا بهبووود وضووعیت سووالمت   هآن در بحوو  توسووع

، با  رفتن کیفیت زندگي، آموزان، افزايش شور و نشاط اجتماعي دانش

 هآموز سالم و جامعو دانش هنیروي انساني فعال در ساي هسرماي هتوسع

هواي پیشورفت علموي و اجتمواعي حاصول      سالم براي رسیدن به قلوه 

طرح در مسیر زندگي  کردن دستورالعمل ها با عمليخانواده. شود مي

 هروحیو ها و افزايش و پیشگیري از اضافه وزن، مسبب کاهش بیماري

توانند در زندگي فوردي و  شوند و مينشاط در میان فرزندان خود مي

هوا، مشوكالت اجتمواعي و اقتصوادي      بوده و در بحران فعالاجتماعي 

ها و نتايج پیامدهاي اين پژوهش با يافته. مديريت  زم را داشته باشند

تووان بوه    با نگاه بوه ايون پیامودها موي    . همپوشاني دارد( 21)پژوهش

بخشي طرح کوچ واقف بود اما میزان موفقیت بهتر و بیشوتر آن  نتیجه

هوا،   سوازي و توجوه خوانواده   بستگي به عوامل مهمي از جمله فرهنگ

تر وجدان اخالقي افراد و مجريان اين طرح آموزان و از همه مهمدانش

شود مديران در جلسات متعدد نظیر شوراي پیشنهاد مي. داشته است

در موورد  ... آمووزي، انجمون اولیواء و مربیوان و    دبیران، شوراي دانوش 

اي بر افزايي پیشگیري و کنترل اضافه وزن، رهنمودهاي سازنده دانش

هواي  زم و  محور دستور العمل کوچ مطرح نمايند و ضومن پیگیوري  

ويوژه دبیوران    ايجاد تعامل مثبت، از والدين و معلّمان ساير دروس بوه 

-آموزان را به انجام فعالیتدن، دانشبدني بخواهند تا با الگو بوتربیت

مناسب در خانوه و مدرسوه بوا در نظور گورفتن       هبدني و رعايت تغذي

( 00)اين مقوله بوا نتوايج پوژوهش   . پاداش و نمره درسي تشويق کنند

طورح   هبايد اذعان کرد که آموزش و پرورش در زمینو . همخواني دارد

توانسوت بوا   يکوچ، اقدامات قابول تحسویني انجوام داده اسوت امّوا مو      

بهتوري را بوه    ههواي بیشوتر، نتیجو   ها و حمايتها، نظارتريزي برنامه

نزديک با فراهم کوردن بسوترهاي    هامید است که در آيند. دست آورد

شود در مجموع پیشنهاد مي .هاي بهتر طرح شويم زم، شاهد موفقیت

گر، راهبردها و پیامدهاي طورح کووچ و   نقش عوامل کلیدي و مداخله

هاي اثوربخش بوراي    ات آن همراه با د يل و همچنین دستورالعملاثر

ها و راهكارهاي بهبود اجراي اين ها و مدارس، چالشمجريان، خانواده

بخشوي  طرح از سوي آموزش و پرورش، برجسته گردد و براي آگواهي 

افراد به شكل الگويي جامع تودوين شوود يوا طورح موذکور در قالوب       

بخشي به والدين هر ساله به وزن و آگاهيفرهنگ پیشگیري از اضافه 

عنووان   اين پژوهش بوه . در سطوح مختلف برگزار شود هشكل جشنوار

توانود  رو خواهود بوود و موي   هاي پیشمباني نظري راهگشاي پژوهش

 . هاي بعدي قرار گیرداساس پژوهش

 

 های پژوهش محدودیت
رگوان  با توجه به اينكه اين پژوهش نیازمند همكواري و مشوارکت خب  
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 آموزان شهر کرمانشاه چاقي در دانشارزيابي طرح کنترل وزن و 

 081/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

  علوم ورزشوي، مسوبو ن آمووزش و پورورش و سوازمان      هدانشگاهي حوز

ها مربوطه بود، متأسفانه همكاري کامل به دلیل شراي  کرونا و محدوديت

هاي کاري، نبود منابع مالي از پویش تعیوین   حاصل از اين بیماري، مشغله

 نفعوان  ذيشده براي اجرايي شدن طورح، عودم نظوارت و حمايوت موالي      

 . ، مقدور نشدکلیدي

 تشکر و قدردانی
در پايان از تمامي کارشناسان و دبیران اداره کل آموزش و پورورش  

و نواحي سه گانه شهر کرمانشاه که از ارائه اطالعات  زم و سازنده طوي  

انود، کموال قودرداني را ابوراز     ها کوتاهي و دريغ نفرمودهفرايند مصاحبه

 .نمايیم  مي
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Abstract 
Background: The purpose of this study was to evaluate the Weight and Obesity Control project in students of 

Kermanshah and to discuss the challenges and solutions.  

Methods: The research method was qualitative and based on data foundation theory with a systematic approach. The 

statistical population of the study was professors and experts in sports sciences in the selected field. Targeted 

sampling method based on theoretical approach was used. The method of data collection included reviewing 

upstream documents and semi-structured and in-depth interviews with knowledge-aware experts, which continued 

until theoretical saturation of data. The validity of the research tool (interview) was reviewed and confirmed by the 

interviewees and then by specialized professors. Reliability was also obtained using intra-subject agreement (%88). 

To analyze the data, the open, axial and selective three-step coding method of Strauss and Corbin using nvivo10 

software was used.  
Results: The factors affecting the Weight and Obesity Control project include 19 main categories, 39 concepts and 

151 factors or open sources that contribute to causal (student sports development, lifestyle change, family-school 

participation), background characteristics (competitions, communicative-supportive requirements, education), 

interventionist conditions (environmental factors, motivational conditions, poor facilities, virtualization of schools 

and measurement conditions) and strategies needed to make the Weight and Obesity Control project effective; There 

were culture building, health committees, school improvement and physical evaluation. Finally, the outcomes of the 

research include improving the physical and mental condition of students and families, socio-economic development, 

increasing health and vitality and positive lifestyle changes. 

 Conclusion: While the effectiveness of the Weight and Obesity Control project, its better and more successful rate 

depends on factors such as culture and the efforts of facilitators, families and students. It is suggested that managers 

of the province use the findings and achievements based on this research to make this project more successful in the 

leading programs. 
 
Keywords: COVID-19, Exercise, Nutritional Status, Obesity, Weight Reduction Programs 
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