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 مقدمه

یوع چــاقی و اضــافه وزن در کودکــان و نوجوانــان از شـ 

ترین مشکالت مرتبط با حوزه سالمت و بهداشت عمومی مهم

ای در جهــان رســیده  اســت کــه بــه ســطح هشــداردهنده    

رونـد رو بـه رشـد چـاقی و اضـافه وزن کودکـان در       1اسـت. 

 2-1کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، گزارش شـده اسـت.  

هـای سـنگین ناشـی از چـاقی و     هزینـه  به دلیل شـیوع بـاال و  

هــای هــای مــرتبط بــا آن، توســعه و اجــرای برنامــه بیمــاری

های اساسی سـالمت در  پیشگیری از چاقی به یکی از اولویت

   5،6بسیاری از کشورها، از جمله ایران تبدیل شده است. 

در روند جدید تحقیقـات پیشـگیری از چـاقی، اسـتفاده از     

مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت و       های جامعه محور،راهبرد

هـای جامعـه محـور؛ بـه ویـژه بـرای       گرایش به سمت برنامه

کودکان که حداقل کنتـرل را بـر عوامـل اجتمـاعی و محیطـی      

 اجـرا  لیکن طراحی، 1اطراف خود دارند، در حال افزایش است.

 کار بزرگ، جوامع کوچک یا در پیشگیری، هایبرنامه حفظ و
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هـا و آمـادگی   آگاهی از منـابع، ارزش نیست و نیازمند  آسانی

آن جامعه است. منظور از آمادگی جامعه، درجه آمادگی یـک  

جامعه برای پذیرش و اقدام در مورد یک موضـوع یـا مسـئله    

است. واضح است که داشتن درک درستی از سـطح آمـادگی   

 6یک جامعه در مورد یک مسئله خـاص کـار دشـواری اسـت.    

رزیـابی آمـادگی ارائـه شـده     چارچوب مفهومی برای ا چندین

 شـده  ایجـاد  است که بر اسـاس ایـن مفـاهیم نیـز ابزارهـایی     

هـای  مـدل  پذیرترینانعطاف و یکی از پرکاربردترین 1-12است.

است که اولـین   i"جامعه آمادگی" ارزیابی سطح آمادگی، مدل

 شده پیشنهاد کلرادو ایالتی دانشگاه توسط 1115بار در سال 

جـامع و   بایسـت مـی  آمـادگی،  ارزیـابی از آنجایی کـه   1است.

هـای فرهنگـی و   متناسـب بـا ویژگـی    و مختص بـه موضـوع  

ای طراحـی شـده   باشد، این مدل به گونـه  اجتماعی آن جامعه

تجربیـات   .ل انطباق با موضـوعات مختلـف باشـد   است که قاب

هـای پیشـگیری از   موفقی از بکـارگیری ایـن مـدل در برنامـه    

تلف و اخیراً در ایران گزارش چاقی کودکان در کشورهای مخ

 13-16شده است.

هــای جامعــه محــور پیشــگیری از چــاقی اجــرای برنامــه

توانـد بـا   ها و آمادگی جامعه، مـی کودکان، متناسب با ظرفیت

در ایـران تـا کنـون     11تغییرات پایدار و موثرتری همراه باشد.

توجه بسیار اندکی بـه مسـئله آمـادگی جامعـه در پـذیرش و      

های پیشگیری، نه تنهـا در موضـوع   های برنامهبردتدوین راه

چاقی کودکان بلکـه در سـایر موضـوعات مـرتبط بـا حـوزه       

بهداشت و سالمت، شده است. با توجه به رونـد رو بـه رشـد    

چاقی و اضافه وزن در کودکان ایرانـی و اهمیـت انکارناپـذیر    

های جامعه محور پیشگیری از چاقی کودکان، هدف از برنامه

 پیشـینه و اهمیـت آمـادگی    مـروری حاضـر، بررسـی    مطالعه

هـای جامعـه محـور    ریزی و اجـرای برنامـه  در برنامه جامعه

 پیشگیری از چاقی کودکان است. 

 هامواد و روش 

 نوع مطالعه

ای اسـت. جهـت   پژوهش حاضر یک مطالعه مـرور دامنـه  

ــه اهــداف ایــن پــژوهش،  ــواع مطالعــات  دســتیابی ب ل شــامان

ای منـد(، مشـاهده  ای، نظـام مطالعات مروری )توصیفی، دامنـه 

و  (مـوردی  مطالعـه  شـاهدی،  مـورد  مقطعـی، )جامعه محـور  

                                                           
i -Community Readiness Model  

های میدانی و شـبه تجربـی، مـورد بررسـی قـرار      کارآزمایی

 گرفت. 

 ها و راهبردهاي جستجومنابع داده

به منظور دستیابی به مطالعات مورد نظر، مقاالت منتشر 

 iiهای اطالعاتی در بانک 2221تا سال  2222شده از سال 

پاب مد با عبارات جستجو  ivاسکوپوس و  iiiوب آف ساینس، 

 capacity OR preparedness OR prepared ORشامل

readiness OR ready AND community OR communities 

OR social OR society OR societies OR organization  

OR organizations OR organizational OR context OR 

contextual OR public OR population OR school OR 

“community readiness” OR “community preparedness” 

OR “community capacity”.  AND (obes* [ti] OR 

“childhood obesity” [tiab] OR fatness*[ti] OR 

overweight [ti] OR fat content*[ti])   جستجو قرار مورد

 (.1)فایل ضمیمه گرفت 

 انتخاب مطالعات

گونه محدودیتی از نظـر سـن،   جهت انتخاب مطالعات، هیچ

کننــده وجــود نداشــت. جــنس، نــژاد و قومیــت افــراد شــرکت

مطالعاتی واجد شرایط ورود به مطالعه بودند کـه عـالوه بـر    

سال(،  16تا  2تمرکز بر موضوع پیشگیری از چاقی کودکان )

هـای پیشـگیری از چـاقی    دگی جامعه بـرای برنامـه  سطح آما

چنـین مطالعـات   کودکان را مورد ارزیابی قرار داده باشند. هم

مــروری کــه بــه بررســی پیشــینه و یــا کــاربرد آمــادگی در  

ــد، از    ــه بودن ــان پرداخت ــاقی کودک ــات پیشــگیری از چ مطالع

شرایط ورود به مطالعـه برخـوردار بودنـد. از سـوی دیگـر،      

بر درمان یا کنترل چاقی متمرکـز بودنـد، سـنین    مطالعاتی که 

سال را هدف قرار داده بودند، سطح آمادگی جامعـه   16باالی 

هـای مـزمن   را برای در مان و یا پیشگیری از سـایر بیمـاری  

بغیر از چاقی کودکـان مـورد ارزیـابی قـرار داده بودنـد، بـر       

های جامعه را بـه  آمادگی شخصی متمرکز بودند و یا ظرفیت

آمادگی جامعـه مـورد مطالعـه قـرار داده بودنـد، واجـد        جای

 شرایط ورود به مطالعه نبودند. 

 مالحظات اخالقي

یید کمیته اخالق انستیتو تحقیقـات  مطالعه حاضر، مورد تا

تغذیـــــه و صـــــنایع غـــــذایی کشـــــور )کـــــد اخـــــالق  

IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.012.قرار گرفته است ) 

                                                           
ii -Web of  Science 

iii -Scopus 

iv -PubMed 



  

 

 هايافته

نشـان   1ر شـکل  خـاب مطالعـات د  نمودار غربالگری و انت

هـای مقطعـی،   مطالعه با طراحی 36داده شده است. در نهایت، 

کارآزمایی شبه تجربی، مـوردی و مـروری کـه بـه بررسـی      

پیشینه و مفهوم آمادگی جامعه پرداخته بودنـد و یـا آمـادگی    

ارزیـابی کـرده    کودکـان  چـاقی  از پیشـگیری  جامعه را بـرای 

ای از ل مطالعه گردیدند. خالصهبودند، انتخاب و بصورت کام

 2فایـل ضـمیمه   طالعه حاضر، در مطالعات بررسی شده در م

 .آورده شده است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار غربالگري و انتخاب مطالعات -1شکل 

 

هـای  در راستای تبیین پیشینه و اهمیت آمادگی در برنامه

العات حائز ها در مطپیشگیری از چاقی کودکان، نتایج بررسی

 بندی و به شرت زیر ارائه گردید:شرایط، در چهار محور طبقه

هداي  برنامه مقايسه رويکرد فرد محور و جامعه محور -1

 پيشگيري از چاقي كودكان 

از آنجا که چاقی کودکان متاثر از عوامل پیچیده فـردی و  

های پیشگیری از چاقی کودکان بـا  محیطی است، انجام برنامه

در مجمـوع دو رویکـرد    22،21ددی روبروسـت. های متعـ چالش

شـود: رویکـرد   برای اجرای راهبردهای پیشگیری استفاده می

فرد محور و رویکرد جامعـه محـور. هـر دو رویکـرد، مکمـل      

شـود کـه بـه    یکدیگرند و بهترین عملکرد زمـانی حاصـل مـی   

 22صورت یکپارچه ترکیب شوند.

جمعیـت   رویکرد فرد محور با این فرض که همه افراد یک

تا حدودی در معرض خطر هستند، بر روی افراد در معـرض  

خطر باال و مبتال )سطح اول و دوم پیشگیری(؛ از طریق انجام 

بـه دلیـل پیچیـدگی عوامـل      23مداخالت مستقیم متمرکز است.

هایی در کاربرد رویکـرد  منتسب به چاقی کودکان، محدودیت

تـرین  از مهـم  1فرد محور مقابله با چاقی کودکان وجود دارد.

بینی دقیق خطر در سـطح فـردی   های این رویکرد، پیشچالش

است. عالوه بر این در رویکرد فـردی، درک و کنتـرل عوامـل    

ــرل مســئله و   ــده رفتارهــای ســالمت، کنت ــی محدودکنن بیرون

 کل مقاالت

 111تعداد=

 االت غربالگری شدهمق

 131تعداد=

 مرور متن کامل مقاالت معتبر ارزیابی شده 

 121تعداد =

 مقاالت منتخب جهت بررسی در مطالعه حاضر

 36تعداد =

 حذف مقاالت تکراری قبل از شروع مرحله غربالگری

 12تعداد= 

 مقاالت خارج شده بر اساس عنوان و چکیده

13تعداد= 

ر اساس معیارهای ورود و خروج مقاالت خارج شده ب

 (:66)تعداد=

 (21متمرکز بر درمان یا کنترل چاقی )تعداد= -1

 (21سال )تعداد=  16متمرکز بر سن باالی  -2

های ارزیابی آمادگی جامعه برای پیشگیری از بیماری -3

 (21مزمن بغیر از چاقی کودکان  )تعداد= 

های جامعه به جای آمادگی جامعه ارزیابی ظرفیت -1

 (1 )تعداد=

 ارزیابی آمادگی فردی به جای آمادگی جامعه  -5

 (5)تعداد= 



   

 

رویکرد جامعه  21کاهش خطر تنها به عهده خود شخص است.

کننـده  محور بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه عوامـل تهدید       

ای در یـک پیوسـتار توزیـع    سالمت، اغلب بـه طـور گسـترده   

گونه همه افراد در معرض خطـر هسـتند و در   شود و بدینمی

یــک چــارچوب بــزرگ اعــم از بیمــاران و افــراد ســالم قــرار  

ای از جمعیـت، بـه دلیـل قـرار     گیرند، هر چند زیرمجموعـه می

این گرفتن بیشتر در معرض عوامل خطرزا، مستعدترند. هدف 

رویکرد تنها افراد با باالترین سطح خطر نسبی است و تـالش  

کننـده سـالمت در یـک جمعیـت،     کند با کنترل عوامل تعیینمی

سطح خطر را در افـراد بـا بـاالترین خطـر نسـبی بـه میـزان        

ــد.  ــاهش ده ــت ک ــور   25متوســط جمعی ــه مح ــات جامع تحقیق

در  پیشگیری از چاقی کودکان، بـا گـزارش موسسـه پزشـکی    

آینده بهداشت عمومی در قرن بیست و "با عنوان  2222سال 

، آغــاز شــد. در ایــن گــزارش، اســتفاده از رویکردهــای "یکــم

جامعــه محــور، بــه عنــوان راهبــرد مهــم پیشــگیری از چــاقی 

ای؛ کـه بـا تغییـر عمـده     گذار تغذیه کودکان، به ویژه در زمان

الگوی غذایی در سطح جامعه همراه است، مـورد تاکیـد قـرار    

تر هر چه جامعه بزرگ و است پیچیده جامعه تعریف 26رفت.گ

 پیشـگیرانه،  اهـداف  شود. بـرای باشد این پیچیدگی بیشتر می

فرهنـ ، عالیـق و    اعضـای آن جامعـه،   که است جایی جامعه

 توانـد مـی  جامعـه  یک واقع، در. کنندمی تجربه را خود اجتماع

ای( فـه حر عالقـه )گـروه   مورد جامعه یک مکانی یا جامعه یک

مداخالت جامعه محور، به دالیل مختلفی، توان بـالقوه   11باشد.

( 1بهتـــری در بهبـــود وضـــعیت ســـالمت جمعیـــت دارنـــد: 

-های سالمت )عوامل محیطی، رفتاری و اجتمـاعی کنندهتعیین

فرهنگی( و عوامل خطـرزا را در سـطح جمعیـت مـورد هـدف      

غذیه های ت( راهبردهای جامعه محور، فرصت2دهند، قرار می

سالم و فعالیت فیزیکی را بدون نیاز به انجام اقـدامات فـردی   

درک راهبردهای جامعه محـور بـه دنبـال    ( 3دهد، افزایش می

و از این رو، احتمـال   ستهاموانع تغییر رفتار و رفع نابرابری

اجتماعی پایین، -های با وضعیت اقتصادیتغییر را در جمعیت

 هـای محـدودی در انتخـاب سـبک زنـدگی دارنـد و      که گزینـه 

های بهداشتی کمتر احتمال تغییر رفتار در آنان بر اساس پیام

 23دهد.است، افزایش می

هاي جامعه محور پيشگيري پيشينه آمادگي در برنامه -2

 از چاقي كودكان

هـای جامعـه بـرای اجـرای     به دالیل متفاوتی، اغلب تـالش 

های پیشگیری، با استقبال اندکی بـرای تـامین منـابع و    برنامه

یـا بـا مقاومـت اعضـا و رهبـران جامعـه مواجـه        مشارکت و 

ها بر اسـاس مفـاهیم ضـعیف و یـا     شود. گاهی این برنامهمی

انـد و گـاهی   گذاری شـده اطالعات نادرست اپیدمیولوژیک پایه

اما، عدم  1،21ریزی و اجرای ضعیفی برخوردارند.نیز از برنامه

توانـد ناشـی از عـدم    های جامعـه محـور، مـی   موفقیت برنامه

خاذ اقدامات و راهبردهای متناسب با سطح آمـادگی جامعـه   ات

برای مبـال، جامعـه    12برای پذیرش و اجرای آن راهکار باشد.

گونـه  ممکن است وجـود یـک مشـکل را تکـذیب کنـد و بـدین      

هـای موجـود بـا مقاومـت و یـا      ها و سیاسـت ها، تالشبرنامه

تفاوتی چنین، ممکن است بیخصومت جامعه مواجه شود. هم

تــوجهی جامعــه، ناشــی از درک نادرســت اعضــا و یــا  بــی و

های مرتبط بـا آن  رهبران جامعه نسبت به آن مسئله و برنامه

در ادبیات علمی  "iآمادگی"، اصطالت 1152از اواسط  11باشد.

شناسی، مورد و از نظر تاریخی در تحقیقات سازمانی و روان

توسعه مـدل فـرا    ، به دنبال1162در اوایل  21بحث قرار گرفت.

که مراحل آمـادگی فـرد را بـرای     ii (TTM)نظری تغییر رفتار

داد، مفهـوم  انجام یک رفتـار جدیـد مـورد ارزیـابی قـرار مـی      

آمـادگی، بــیش از پـیش مــورد توجــه قـرار گرفــت. اصــطالت    

در  ،iiiتوسـط مـری آن پنتـز   اولـین بـار   برای  جامعه،آمادگی 

پیشـگیری   ای در کنفـرانس تحقیقـات  مقالهبا ارائه  1111سال 

یـک جامعـه نیـز    " این محقق توضیح داد که .کنتاکی ارائه شد

تواند در مراحل مختلف آمادگی برای مقابلـه  مانند یک فرد می

با یک موضوع خاص باشد. جوامعی که به طور مستقیم تحت 

تاثیر یک مسئله هستند، در مقایسه با جوامعی که از موضـوع  

تــر و ضــرورت قو گســتردگی آن آگــاهی ندارنــد، درک عمیــ

شروع یـک  کنند و در نتیجه بیشتری برای مقابله، احساس می

صورت عدم آمـادگی پـذیرش تغییـر در     در، پیشگیری برنامه

. پس از ایـن  "انجامدمتحمل است و به شکست میرجامعه، غی

، مفهـوم آمـادگی   1112سخنرانی و به ویـژه در اواخـر دهـه    

پیشگیری، بعنـوان  ریزی و اجرای مداخالت جامعه، در برنامه

گیری که مختص موضـوع و  یک عامل موثر و مهم قابل اندازه

   1،11جامعه است، شناخته شد.

واضح است که آمادگی فردی با آمادگی جامعـه متفـاوت   

تـر از تغییـرات   است و فرآینـدهای تغییـر در جوامـع پیچیـده    

فردی هستند، هر چند که آمادگی فردی برای ایجاد تغییـر در  

ه، نقش اساسی دارد. چنـدین چـارچوب مفهـومی    سطح جامع

برای ارزیابی آمادگی جامعه ارائه شده که بسـته بـه هـدف و    
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هـا، مـدلی   شوند. از جمله اینجامعه مورد مطالعه، استفاده می

است که برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییر ارائه شد. 

ــرات ســازمانی در    ــرای ایجــاد تغیی ــادگی ب ــن مــدل، آم در ای

شـناختی اعضـای سـازمان شـامل نگـرش،      های روانژگیوی

چنـین  عقاید و اهداف اعضا در رابطه با تغییر مورد نظر و هم

 26یابـد. های سازمان برای ایجاد تغییرات، انعکـاس مـی  ظرفیت

در مدل دیگری برای تعیین میزان آمادگی جامعه برای ایجـاد  

معـه،  هـا و جـو جا  تغییرات، ارزیابی چهار بعد شـامل، نگـرش  

های موجود، تعهد به تغییرات و ظرفیت اجرای تغییرات، تالش

ترین و پرکـاربردترین مـدل تعیـین    اما متداول 21پیشنهاد شد.

و  iiاست که توسط اوتین  iسطح آمادگی، مدل آمادگی جامعه

همکاران در مرکز سه قـومیتی تحقیقـات پیشـگیری دانشـگاه     

   11د.ایجاد ش 1112کلرادو آمریکا در اواسط دهه 

 مدل آمادگي جامعه -3

مدل آمادگی جامعه، اولین بار برای ارزیابی آمادگی برای 

های پیشگیری از سوء مصـرف مـواد مخـدر و    اجرای برنامه

و از آن زمان تا کنون، بـرای بسـیاری از    32الکل توسعه یافت

مشکالت اجتماعی از بهداشت و تغذیه گرفته تا مسائل امنیـت  

تا مشـکالت اجتمـاعی و شخصـی    عمومی، از مسائل محیطی 

مـدل آمـادگی جامعـه، بـر      11مورد استفاده قرار گرفته اسـت. 

ای زیـر تـدوین   هـای زمینـه  و بر اساس فرضیه TTMاساس 

( جامعه در سطوت مختلف آمادگی برای مقابلـه بـا یـک    1 شد:

تـوان بـه   ( مرحلـه آمـادگی را مـی   2مشکل خاص قـرار دارد،  

توانند از یک سری مراحل ی( جوامع م3درستی ارزیابی کرد، 

های موثر عبور کنند و به پیشرفت، اجرا، حفظ و بهبود برنامه

( شناسایی مرحله آمادگی ضروری است، زیـرا  1دست یابند، 

دهـد،  مداخالتی که جوامع را به سمت مراحل باالتر سوق مـی 

( آمـادگی جامعـه   5برای هر مرحله از آمادگی متفاوت اسـت،  

معنی که محور است بدین ـ فردی، موضوعنیز همانند آمادگی 

یک جامعـه ممکـن اسـت در مرحلـه بـاالیی از آمـادگی بـرای        

مقابله با یک مسئله باشد، اما برای موضوع دیگری در مرحله 

 1،11پایین آمادگی قرار گرفته است.

بر اساس این مدل، برای دستیابی به یک تصـویر واضـح   

ی در جامعه هدف بعد اساس 6از وضعیت آمادگی یک جامعه، 

( 1باید مورد ارزیابی قرار گیرد که این شش بعد عبارتنـد از : 

ها و غیـره(،  ها و سیاستها، فعالیتهای موجود )برنامهتالش

( رهبری؛ 3های موجود، ها و برنامه( آگاهی جامعه از تالش2
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( جـو  1شامل رهبران منصوب و اعضـای تاثیرگـذار جامعـه،    

( 6در مـورد مسـئله یـا موضـوع، و     ( آگاهی جامعه 5جامعه، 

منابع مرتبط با موضوع )منابع انسـانی، پـول، زمـان، فضـا و     

چنین، مدل آمادگی جامعه، بـرای هـر یـک از ابعـاد     غیره(. هم

 11،31کنـد گانه، نه مرحله آمادگی را مشخص و تبیـین مـی  شش

 (.1)جدول 

 

توصيف مراحل و امتيازهاي آمادگي جامعده بدر    -1جدول 

 آمادگي جامعه اساس مدل

 توصيف مرحله )امتياز آمادگي(

 (1-11/1ناآگاهی ) -1

موضوع عموماً به وسـیله جامعـه یـا رهبـران     

شـود و  جامعه به عنوان یک مشکل دیـده نمـی  

 متعـارف مشـکل مـورد پـذیرش و     آن رفتـار/ 

 است.

 (2-11/2تکذیب ) -2

افراد جامعه وجود آن موضوع یا مسئله را در 

ننـد و یـا اعتقـاد دارنـد کـه      کجامعه تکذیب می

 تغییر آن غیر ممکن است.

 (3-11/3آگاهی مبهم ) -3

کنند کـه مشـکل   اغلب افراد جامعه احساس می

وجود دارد، اما انگیزه فـوری بـرای اقـدام در    

 مورد آن وجود ندارد.

ریزی پیش برنامه -1

(11/1-1) 

شــناخت واضــحی در مــورد ضــرورت اقــدام 

وهی برای مقابلـه  وجود دارد و ممکن است گر

هـا  با آن موضوع تشکیل شده باشد، اما تالش

 متمرکز و با جزئیات نیستند.

 سازیآماده -5

 (11/5-5) 

انـد  ریزی جدی کـرده رهبران شروع به برنامه

ها حمایـت  و جامعه به طور متوسطی از تالش

 کنند.می

 (6-11/6شروع ) -6
ها وجـود  اطالعات کافی در مورد تعدیل تالش

 ها در حال اجرا هستند.د و فعالیتدار

 (1-11/1تببیت ) -1

هـا، مـورد حمایـت رهبـران و     اقدامات و تالش

گیرندگان جامعه است، اعضا آمـوزش  تصمیم

 اند و تجربه کافی دارند.دیده

تأیید و گسترش  -6

(11/6-6) 

ها در محل وجود دارد، اعضـای جامعـه   تالش

 کننـد کـه بـه آسـانی بـه خـدمات      احساس می

هـا  ها از گسـترش برنامـه  دسترسی دارند. آن

کننـد و اطالعـات محلـی، بـه طـور      حمایت مـی 

 شود.مرتب بروزرسانی می

سطح باالیی از  -1

 (1-11/1مالکیت جامعه )

دانش دقیق و مفصلی در مورد شیوع، علـل و  

های پیامدهای آن موضوع وجود دارد. برنامه

شــود و ایــن مــدل ارزیــابی مــ ثر انجــام مــی

تواند برای سایر موضوعات مورد استفاده می

 قرار گیرد.

 



   

 

سازی آمادگی جامعه پیچیده است، امـا ایـن مـدل بـا     کمی

ــه   ــی، یافت ــرد ترکیب ــک رویک ــا  اســتفاده از ی ــی را ب ــای کیف ه

ایـن   راهنمـای  طبق کتابچـه  32کند.امتیازدهی عددی ترکیب می

یـابی  توان میزان آمـادگی را ارز مدل، با انجام مراحل زیر می

( 2سـازی موضـوع مـورد نظـر،     ( تشـخیص و شـفاف  1کرد: 

سـازی  ( آمـاده 3سازی جامعه مورد نظـر،  تشخیص و شفاف

( انتخاب آگاهان کلیدی در جامعـه مـورد   1س االت مصاحبه، 

هـای انجـام   ها و رونویسـی مصـاحبه  ( انجام مصاحبه5نظر، 

 کـه بـرای   ها. پیشنهاد شده است( امتیازبندی مصاحبه6شده، 

 مصـاحبه  اغلب جوامـع، شـش تـا دوازده    آمادگی در رزیابیا

انجـام شـود، هـر     کلیدی جامعـه  آگاهان حضوری یا تلفنی با

 چهـار  انجـام  همگن، بسیار یا کوچک برای جوامع بسیار چند

 مصـاحبه  باشـد. سـپس هـر    کـافی  اسـت،  ممکن نیز مصاحبه

 بـر اسـاس   شود وخوانده  جزئیات مستقل، با داور توسط دو

نه، متناظر با  تا یک مرجع مدل، امتیازی از امتیازبندی مقیاس

پس از توافـق دو داور در  . اعطا گردد مراحل نه گانه آمادگی،

امتیـاز   مورد امتیازهای هر بعد، میانگین امتیازهای شش بعد،

 1،11خواهد داد. نشان را نهایی آمادگی

با توجه به این که مدل آمادگی جامعه برای اولین بـار در  

ری بـا شـرایط اجتمـاعی و فرهنگـی بسـیار متفـاوت از       کشو

تناسـب و ضـرورت ابعـاد     -جامعه ایران توسعه یافت، کفایت

گانه ایـن مـدل، از طریـق انجـام یـک مطالعـه دلفـی سـه         شش

تخصـص مختلـف    6متخصـص از   26ای و با شـرکت  مرحله

شناسی شامل تغذیه، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، روان

شناسی، پزشکی اجتماعی پیدمیولوژی، جامعهسالمت، اطفال، ا

گذاری غذا و تغذیه مورد اعتبارسنجی قرار گرفـت.  و سیاست

های مطالعه دلفی نشان داد که که مدل آمادگی در نهایت یافته

جامعه، از تناسب و کفایت کافی برای ارزیابی آمـادگی بـرای   

های پیشگیری از چاقی کودکان در یـک جامعـه ایرانـی    برنامه

برخوردار است. سپس با انجام اعتبارسنجی زبانی، محتـوا و  

هـای فرهنگـی و   شکل، یک ابزار معتبر و متناسـب بـا ویژگـی   

 31اجتماعی جامعه ایرانی، در قالـب یـک راهنمـای مصـاحبه     

هـای پیشـگیری از   سوالی، جهت سنجش آمادگی برای برنامه

 16چاقی کودکان ایجاد گردید.

هدداي جامعدده محددور امددهاسددتفاده از آمددادگي در برن -4

 پيشگيري از چاقي كودكان 

هـای  با شیوع فزاینده چاقی کودکـان و تاکیـد بـر برنامـه    

جامعه محور در دو دهـه اخیـر، مطالعـاتی بـر پایـه آمـادگی       

جامعه در حوزه پیشگیری از چاقی کودکان انجام شد. در این 

مطالعات، با توجه به هدف انجام مطالعات، از مفهـوم آمـادگی   

 رویکردهای متفاوتی استفاده شده است:با 

الف( ارزیابی سطح آمادگی جامعه برای توسعه یـا مشـارکت   

 های پیشگیری از چاقی کودکاندر برنامه

ترین کاربرد، انجام یک مطالعه مقطعـی بـا   اولین و واضح 

هـای پیشـگیری   هدف تعیین سطح آمادگی برای اجرای برنامه

ا این هدف، برای اولین بـار  از چاقی کودکان است. هم راستا ب

ــال  ــه2225در س ــون، مطالع ــه  ای در یونی ــک حوم ــانتی )ی ک

روستایی در ایالـت اورگـان آمریکـا( انجـام شـد. در نهایـت،       

ترین سطح آمادگی یا سطح آمادگی آن جامعه متناظر با پایین

هـای آنـان نشـان داد کـه     چنین یافتـه مرحله ناآگاهی بود. هم

ن جامعه، عـالوه بـر شناسـایی نقـا      انجام مصاحبه با آگاها

قوت و ضعف موجود، سبب جلـب توجـه و حمایـت آنـان بـه      

هـای مـوثر   سمت مسئله چاقی کودکان قبل از اجرای راهبـرد 

از آن پس مطالعـات دیگـری    13شود.جهت افزایش آمادگی می

در سایر نقا  آمریکا و دیگر کشـورهای توسـعه یافتـه و در    

ای بـا هـدف   ، مطالعـه 2213ل حال توسعه انجام شـد. در سـا  

ــهری در      ــروم ش ــه مح ــک جامع ــادگی ی ــطح آم ــابی س ارزی

های آنان نشان داد که ایـن جامعـه   کاستاریکا انجام شد. یافته

هـای  در مرحله دو آمادگی )تکذیب یا مقاومـت( بـرای برنامـه   

پیشگیری از چاقی کودکان قرار دارد. در جامعه مورد مطالعه 

موضوع چاقی کودکـان، هـم در   شناخت بسیار کمی در مورد 

بین رهبران و هم در بین اعضای جامعه وجـود داشـت ، هـر    

چند برخـی از رهبـران در تـالش بـرای یـادگیری و افـزایش       

اطالعات خود در مورد موضوعات مرتبط بـا چـاقی کودکـان    

(، میزان آمـادگی جامعـه   2213ای در انگلیس )مطالعه 33بودند.

چـاقی دختـران سـنین پـیش     هـای پیشـگیری از   برای برنامـه 

ــه پــنج آمــادگی   1-11نوجــوانی ) ســاله( را متنــاظر بــا مرحل

های مرتبط با تغذیه سالم و سازی( برای برنامه)مرحله آماده

های مـرتبط  مرحله شش آمادگی )مرحله شروع( برای برنامه

های آنان نشان داد با ارتقاء فعالیت فیزیکی ارزیابی کرد. یافته

ــابع و ــامین من افــزایش دانــش افــراد جامعــه در مــورد   کــه ت

بـه دلیـل دریافـت امتیازهـای پـایین      ـ   موضوع چاقی کودکان

ترین نقطه هدف شروع مـداخالت پیشـگیری   مناسب ـ  آمادگی

ای در نتیجـه مطالعـه   31از چاقی کودکان در این جامعه اسـت. 

(، 2216آفریقای جنوبی، در شهرهای ژوهانسبورگ و سوتو )

های مذهبی مانند کلیساها مادگی سازماننشان داد که سطح آ

برای مشارکت در مداخالت پیشگیری از چاقی و اضـافه وزن  

نوجوانـــان متناســـب بـــا مرحلـــه دو آمـــادگی یـــا مرحلـــه 



  

 

( بـا هـدف   2216و همکـاران )  iسیریل 22تکذیب/مقاومت است.

هـای  ارزیابی سطح آمادگی جامعـه بـرای شـرکت در برنامـه    

ــان د  ــاقی کودک ــاکن   1ر پیشــگیری از چ ــروم س ــه مح جامع

مصاحبه بـا آگاهـان کلیـدی     15ویکتوریای استرالیا، با انجام 

نشان دادند کـه ایـن جوامـع در سـطح چهـار آمـادگی )پـیش        

ریزی( قرار دارنـد و از دانـش، منـابع و حمایـت کـافی      برنامه

بـر روی   2211مطالعه دیگـری در سـال    15برخوردار نیستند.

انگلـیس نشـان داد ایـن     جامعه روم شـرقی سـاکن بردفـورد   

جامعه در سطح سوم آمادگی )آگاهی مـبهم( بـرای مشـارکت    

 35های پیشگیری از چاقی کودکان قرار دارد.در برنامه

های این مطالعات نشان داد که ارزیابی مقطعی سطح یافته

هـای پیشـگیری از چـاقی    آمادگی یک جامعه در اجرای برنامه

هـای موجـود   ابی برنامهکودکان؛ ابزاری برای کمک به ارزشی

و در حال اجراست. عالوه بر این، شناسایی رهبران و آگاهان 

توانـد  های آمادگی مـی کلیدی یک جامعه جهت انجام مصاحبه

هـای الزم  سازی و افزایش آگاهی این افـراد، زمینـه  با حساس

جهت جلب حمایت و توجه آنان به سمت مسئله چاقی کودکان 

ناسـایی نقـا  قـوت و ضـعف آن     را فراهم کنـد و نیـز بـه ش   

های پیشـگیری از چـاقی کودکـان از    جامعه در اجرای برنامه

منظر این افراد منجر شود. اگر چه توجه به این مهم ضروری 

هـای سـطح آمـادگی؛ در گـرو     گیـری است که صـحت انـدازه  

شناسـایی درسـت رهبـران و آگاهـان کلیـدی جامعـه، انجــام       

ــا ــوب و امت  حبهمص ــت مطل ــا کیفی ــای ب ــحیح  یازه ــدی ص بن

ها مطابق با پروتکل راهنمـای مـدل آمـادگی جامعـه     مصاحبه

های هر یک از ایـن مطالعـات را بایـد در    است. در نتیجه، یافته

هــای کنـار کیفیــت انجـام ایــن مطالعـات ارزیــابی کـرد. یافتــه    

مطالعات فوق نشان داد که اغلب این جوامع فارغ از وضـعیت  

نی از آمادگی )چهار سطح اجتماعی، در سطوت پایی -اقتصادی

اول آمادگی( قرار دارند که این خود ضرورت انجام مطالعات 

تر و مطابق با استانداردهای الزم را بیشتر و با کیفیت مطلوب

 سازد. در جوامع مختلف آشکار می

 

ب( ارزیابی تاثیر مداخالت جامعه محـور پیشـگیری از چـاقی    

 کودکان

مداخله، بر ایـن فرضـیه    ثیرکاربرد آمادگی در ارزیابی تا

استوار است که یک مداخله موفق و موثر پیشگیری از چـاقی  

کودکـان، بـا بهبــود سـطح آمـادگی جامعــه همـراه اسـت کــه       

                                                           
i -Cyril 

تواند احتمال دستیابی بـه موفقیـت را در مـداخالت آینـده     می

شیوه زندگی افزایش دهد. هم راستا با این هـدف، اولـین بـار    

ــوان ســالدوابل مطالعــه ــا عن ــا ای ب (، از 2213- 2211) iiاوماه

طریق تعیین میزان آمادگی قبل و بعـد از اجـرای یـک مداخلـه     

سـاله پیشـگیری از چــاقی نوجوانـان التــین تبـار ســاکن      5/2

اوماهای آمریکا، تاثیر برنامه مداخله را مـورد ارزیـابی قـرار    

داد. نتیجه این مداخله نشان داد که با افزایش سطح آمادگی از 

سـازی،  آگاهی مـبهم بـه مرحلـه پـنج یـا آمـاده      مرحله سه یا 

هـای پیشـگیری از   آگاهی و جو مطلوبی برای توسعه برنامـه 

مطالعـه دیگـری بـا عنـوان      11چاقی کودکان ایجاد شده اسـت. 

 تغییـرات  بـا بررسـی   iii"برنامه پیشگیری از چـاقی کودکـان  "

ــه   ســطح آمــادگی ســاله  3قبــل و بعــد از اجــرای یــک مداخل

جورجیـای   شهرسـتان  چهـار  در دکـان کو چاقی از پیشگیری

آمریکا، تاثیر مداخلـه را مـورد ارزیـابی قـرار داد. در نهایـت      

های آنان نشان داد که با بهبود سطح آمـادگی از مرحلـه   یافته

ریــزی بــه مرحلــه شــش یــا شــروع،  چهــار یــا پــیش برنامــه

های بیشتر رهبران و اعضای جامعه، آگـاهی بـاالتر و   حمایت

هـای پیشـگیری   دارتری برای توسعه برنامهمنابع بیشتر و پای

 36از چاقی کودکان ایجاد شده است.

اگر چه مطالعـات معـدودی، سـطح آمـادگی جامعـه را بـا       

هدف ارزیابی تاثیر مداخالت جامعه محور پیشگیری از چاقی 

انـد امـا نتـایج ایـن مطالعـات      کودکان مورد استفاده قرار داده

نوین در ارزیابی میـزان  دهد که این رویکرد، روشی نشان می

موفقیت یک برنامه در دستیابی به اهـدافش اسـت. عـالوه بـر     

این توجه به این نکته ضروری است کـه تـاثیر بهبـود سـطح     

های پیشگیری و کـاهش  آمادگی یک جامعه بر موفقیت برنامه

تر باشد که با گـزارش  تواند ملموسچاقی کودکان، زمانی می

ی شـیوع  کیفیـت زنـدگی همـراه     سنجی، آمارهاهای تناندازه

ای است که در این مطالعات مورد غفلت قـرار  باشد و این نکته

 گرفته است. 

 

ریزی مبتنـی بـر شـواهد جهـت اتخـاذ راهبردهـا و       ج( برنامه

 اقدامات متناسب

های آمادگی بـرای دسـتیابی بـه شـواهد     استفاده از یافته

مات متناسـب،  ها و اقداریزی و اتخاذ راهبردالزم جهت برنامه

بر این فرضیه استوار است که با ارزیابی آمادگی یک جامعـه  

تـوان در  های حاصل از مصاحبه با آگاهان کلیدی، میو یافته

                                                           
ii -SaludABLEOmaha 

iii- COPP: Childhood Obesity Prevention Program 



   

 

کنار بهبود سطح آمادگی، احتمال دستیابی بـه موفقیـت را در   

های آتی پیشگیری از چاقی کودکان باال برد. هم راستا برنامه

ساله پیشـگیری از چـاقی کودکـان     2با این هدف، یک مداخله 

هـای حاصـل از ارزیـابی اولیـه آمـادگی،      در استرالیا، از یافته

هــا مناســب و توســعه برنامــه عملیــاتی جهــت اتخــاذ راهبــرد

استفاده کرد. در نهایت، ارزیابی مجدد آمـادگی پـس از اتمـام    

رغم وجود منابع ضعیف، حمایت این مداخله نشان داد که علی

اعضـای جامعــه و دانـش ناکـافی در مــورد    انـدک رهبـران و   

های مرتبط با آن، این مداخله موضوع چاقی کودکان و برنامه

توانسته است از طریق ارتقـاء سـطح آگـاهی و جلـب حمایـت      

رهبران و اعضای جامعه، سطح آمادگی این جوامـع را بـرای   

ــه  ــعه برنام ــود   توس ــان بهب ــاقی کودک ــگیری از چ ــای پیش ه

ماهـه   6ولین بار در ایران، یک مداخله چنین برای اهم16بخشد.

پیشــگیری از چــاقی کودکــان در دو منطقــه بــا وضــعیت      

تعیـین سـطح    اجتماعی متفاوت شهر تهران، پس از-اقتصادی

شـاهد( و بـا تکیـه بـر      1مداخله و  1جامعه محلی ) 6آمادگی 

 و تجزیـه  بـه  هـای آمـادگی در دسـتیابی   داده بـالقوه  توانایی

، iهــای جامعــهتهدیــد و فرصــت نقــا  قــوت، ضــعف، تحلیــل

راهبردها و برنامه عملیاتی مناسب را مشخص کرد. در پایان 

رغـم عـدم   مداخله، ارزیابی مجدد آمادگی نشـان داد کـه علـی   

تغییر در سطح آمادگی جوامع شاهد، سـطح آمـادگی جوامـع    

های موجود در جامعه، آگاهی در مورد مداخله با بهبود تالش

افزایش حمایـت رهبـران جامعـه، از    موضوع چاقی کودکان و 

ریـزی، بـه سـطح پـنج یـا      سطح چهار یا مرحله پـیش برنامـه  

 16سازی ارتقا یافته است.مرحله آماده

 یــهای سطح آمادگمدل آمادگی جامعه و داده از استفاده

 و هـا فرصـت  ضـعف،  قـوت،  نقـا   به یـــدستیاب پتانسیل با

ریزی مبتنـی  نامهبر برای تواند چارچوبیتهدیدهای جامعه می

بر شواهد و تعیین راهبردهـا و اقـدامات یـک برنامـه جامعـه      

تعداد معدود مطالعـات انجـام شـده، مـدت      3کند. محور فراهم

ــاه ایــن مــداخالت و نیــز عــدم اســتفاده از    زمــان نســبتاً کوت

هـای بـدن و آمارهـای شـیوع و بـروز      های کمـی انـدازه  داده

ام شـده باشـد؛ کـه    هـای مطالعـات انجـ   تواند از محدودیتمی

 شود در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.توصیه می

 های جامعه و تغییرات آند( شناخت ظرفیت

وجوه مختلف یک جامعه شامل مشارکت و تعهد اعضای  

هـا، تخصـیص   ها و برنامهجامعه و رهبران آن، توسعه تالش

                                                           
i  -SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

and Threats Analysis 

اعی منابع و ارتقاء آگاهی، شناسایی و مقابله با مشکالت اجتم

هـای  های اصلی جوامع در برنامهو سالمت عمومی از ظرفیت

حرکت بـا  "ساله  3پیشگیری از چاقی کودکان هستند. مداخله 

در ویکتوریای استرالیا، به عنوان تنها مطالعه موجـود،   ii"شما

های سطح آمادگی )قبل و بعد از از مدل آمادگی جامعه و داده

هـای جامعـه   ر ظرفیـت اجرای مداخله(، جهت ارزیابی تغییـر د 

برای ارتقاء تغذیه سالم و فعالیت بدنی نوجوانـان دبیرسـتانی   

اسـتفاده کـرد.   مدرسـه شـاهد(،    1مداخلـه و  تحت مدرسه  5)

فرضیه این مطالعه این بـود کـه بـا توجـه بـه ایـن کـه ابعـاد         

هــای ارزیــابی شــده در ســنجش آمــادگی جامعــه، از ظرفیــت

ی پیشـگیری از چـاقی   هااساسی یک جامعه در توسعه برنامه

تـوان  کودکان است، با ارزیـابی تغییـرات سـطح آمـادگی مـی     

های آن جامعه را ارزیابی کرد. تغییرات ایجاد شده در ظرفیت

هـای کمــی مــرتبط بــا  چنــین یافتــه، هـم محققـان ایــن مطالعــه 

هـای  های وزن کودکان؛ مانند آمارهای شـیوع و انـدازه  اندازه

رای مداخلـه مقایسـه کردنـد و    سنجی را، قبل و بعـد از اجـ  تن

ارتبا  آن را با تغییرات سطح آمادگی جامعه بررسی کردنـد.  

های آنان نشان داد کـه بهبـود سـطح آمـادگی     در نهایت یافته

گروه مداخله، با کاهش شیوه چاقی و اضـافه وزن نوجوانـان   

محققـان ایـن    در مدارس تحت مداخله همـراه بـود. در نهایـت   

هـای جامعـه بـه دنبـال افـزایش سـطح       ، بهبود ظرفیتمطالعه

آمادگی جامعه را یک رویکـرد امیـدبخش جهـت پیشـگیری از     

 31چاقی کودکان ارزیابی کردند.

 و است اولیه یک مداخله اجرای و پذیرش از فراتر آمادگی

 در تغییـر  بـرای  سـازمان  ظرفیـت  و انگیزه تعهد، دهندهنشان

العه موجود، مطالعه فوق به عنوان تنها مط 31.است زمان طول

هـای موجـود   های سطح آمادگی جهت شناخت ظرفیتاز یافته

ــرات آن اســتفاده کــرده اســت. هــم  ــین اســتفاده از و تغیی چن

های سطح آمـادگی از دیگـر   سنجی در کنار دادههای تناندازه

نقا  قوت این مطالعه است. اگر چـه ارزیـابی سـطح آمـادگی     

غییـرات آن،  هـای جامعـه و ت  جامعه بـا هـدف تعیـین ظرفیـت    

تــر در جوامــع مختلــف بــا نیازمنــد انجــام مطالعــات گســترده

 اجتماعی و فرهنگی متفاوت است. -شرایط اقتصادی

 

                                                           
ii -It’s your Move!  



  

 

 بحث 

مقابله با اضافه وزن و چاقی کودکان، نیازمنـد توسـعه و   

های جامعه محور پیشگیری از چاقی اسـت کـه   اجرای برنامه

در پذیرش  تحقق چنین امری، بستگی به میزان آمادگی جامعه

تـرین و  مدل آمادگی جامعه، متـداول  11و اعمال تغییرات دارد.

های جامعه پرکاربردترین مدل تعیین سطح آمادگی در برنامه

ــان اســت. بررســی  ــایج  محــور پیشــگیری از چــاقی کودک نت

های انجام شده نشان داد که ارزیـابی مقطعـی سـطح    پژوهش

چنـین  ت. هـم ترین کاربردهای آمـادگی اسـ  آمادگی از متداول

مرور نتایج مداخالت پیشگیری از چاقی کودکان نشان داد که 

مفهوم آمادگی، بـا سـه هـدف اصـلی شـامل: ارزیـابی تـاثیر        

هـای  ریزی مبتنی بر شواهد و شناخت ظرفیـت مداخله، برنامه

جامعه و تغییرات آن، مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده 

ها، نقـا  قـوت و   ظرفیتاز آمادگی با تعیین وضعیت موجود، 

ضـعف جامعـه مخاطــب و رهبـران آن، راهبردهـا و اقــدامات     

های موفـق و پایـدار پیشـگیری از    مناسب، سبب ایجاد برنامه

تواند در نهایت به کاهش چـاقی  شود که میچاقی کودکان می

و اضافه وزن کودکان و عوارض مـرتبط بـا آن منجـر شـود     

آمـادگی بـر موفقیـت    (. اگر چـه تـاثیر ارتقـاء سـطح     2)شکل 

تـر باشـد کـه بـا     تواند ملموسهای پیشگیری زمانی میبرنامه

هـای کمـی مـرتبط بـا وزن و سـالمت کودکـان؛       گزارش یافته

هـای  هـای آنتروپومتریـک و داده  مانند آمارهای شیوع، اندازه

کیفیت زندگی همراه باشد. این مطالعه اولین مطالعـه مـروری   

شده و به توصیف پیشینه و  ه به زبان فارسی نگاشتهاست ک

هـای پیشـگیری از چـاقی    کاربرد آمـادگی جامعـه در برنامـه   

 کودکان پرداخته است.

ــه    ــک برنام ــه خــودی خــود ی ــادگی ب ــابی ســطح آم ارزی

اگر چه ابعادی که از منظـر مـدل آمـادگی     36پیشگیری نیست.

گیرنـد،  جامعه، جهت ارزیابی آمادگی، مورد بررسی قرار مـی 

های کنترل وزن کودکـان  ای از برنامهجداگانه ابعاد جدید و یا

نیستند و اهمیت ارزیابی و ارتقاء هـر کـدام از ایـن ابعـاد، در     

های پیشین پیشگیری و مـدیریت وزن کودکـان، مـورد    برنامه

 کنتـرل  و پیشگیری جامع برنامه در 31توجه قرار گرفته است.

اهمیـت   بارها به ،(اکو ایران) ایرانی نوجوانان و کودکان چاقی

دانــش و آگــاهی اعضــای جامعــه در مــورد موضــوع چــاقی  

کودکان، به عنوان یک بعد مهم آمادگی، اشاره شده اسـت. در  

 دانش افزایش آموزشی، مطالب این برنامه مواردی مانند تهیه

و  کودکـان،  چاقی هایعلت مورد در آگاهی افزایش و عمومی

 گرفتـه  قـرار  توجـه  ناسـالم، مـورد  /سالم رفتارهای و عواقب

هـای موجـود   ابعاد دیگر آمادگی، شامل تقویت تـالش  12است.

های موجـود،  ها و تالشدر جامعه و افزایش آگاهی از برنامه

هـای  هـا و فعالیـت  به عنوان راهبردهای کلیدی توسعه برنامه

های پیشـگیری و  ترویج تغذیه سالم و فعالیت بدنی، در برنامه

 11،11،11کیـد بـوده اسـت.   مدیریت وزن کودکان همواره مورد تا

های رهبری در تـرویج تغذیـه سـالم و فعالیـت     اهمیت مهارت

دستیابی  الزمه بدنی و هدایت جامعه توسط رهبران شایسته،

چنین، بعد هم 12ها دانسته شده است.به موفقیت در این برنامه

هـا،  هـا و فرهنـ   تواند دربرگیرنده ارزشکه می "جو جامعه"

هـای سـاختاری یـک جامعـه باشـد،      هـا و چـارچوب  نوآوری

تـرین عوامـل ایجادکننـده چـاقی و اضـافه      بعنوان یکی از مهم

های جامعه محور کنترل وزن کودکان مـورد  وزن، در برنامه

بعالوه، استفاده از منابع موجود و  12،13تاکید قرار گرفته است.

ناپـذیر توسـعه   جذب منابع جدید، به عنوان یک بخـش جـدایی  

امعه محور پیشگیری از چـاقی کودکـان، مـورد    های جبرنامه

اند که کمبود منابع تاکید قرار گرفته است. مطالعات نشان داده

در دسترس، عدم ضمانت دسترسی به منابع در طول زمان و 

تـرین عوامـل عـدم    محدودیت جذب منابع جدید، یکـی از مهـم  

توسعه و یا موفقیت هرگونه برنامه پیشگیری و کنترل وزن و 

   11،11کودکان است. چاقی

مسئله چاقی و اضافه وزن کودکـان، از حـوالی    ایران؛ در

(، به عنـوان یـک مسـئله سـالمت عمـومی،      1311) 2222سال 

هـای متعـددی در ســطح   مـورد توجـه قـرار گرفــت. پـژوهش    

کشور؛ شیوع چـاقی و اضـافه وزن در کودکـان و نوجوانـان     

 15انـد. دهها و شهرهای مختلف را مورد بررسی قرار دااستان

اکـو بـر اسـاس برنامـه سـازمان جهـانی       -برنامه ملـی ایـران  

بهداشت با هدف پایان دادن به چـاقی کودکـان، نیـز از سـال     

لــیکن، نــا  12در شــش اســتان ایــران آغــاز شــده اســت. 1315

آشــنایی و یــا کــم تــوجهی بــه آمــادگی جامعــه در مطالعــات 

 پیشگیری از چاقی کودکان در ایـران و سـایر کشـورهای در   

حال توسعه از جملـه کشـورهای منطقـه خاورمیانـه یکـی از      

   16،16های شایان توجه است.کاستی

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبيين ارتباط بين آمادگي جامعه و پيشگيري از چاقي كودكان -2 شکل

 

 هاي پيشگيري از چاقي كودكانريزي و اجراي برنامههدف: تبيين پيشينه و كاربرد آمادگي جامعه در برنامه

 هاي زمينه يا شرايط: روند رو به رشد چاقي كودكان، موفقيت و پايداري اندک برنامه

 ناآشنايي با مفهوم آمادگي جامعه پيشگيري از چاقي كودكان،

 آمادگي جامعه

 بعد آمادگی: 6

 های موجودها و برنامهتالش -

 های موجودها و برنامهآگاهی از تالش -

 رهبری -

 جو جامعه -

 آگاهی جامعه از مسئله یا موضوع  -

 منابع مرتبط با موضوع -

هاي كاربرد آمادگي در برنامه

 پيشگيري از چاقي كودكان

 ارزیابی مقطعی سطح آمادگی جامعه -1

 ارزیابی تاثیر مداخالت-2

 ریزی مبتنی بر شواهدبرنامه -3

های جامعه و تغییرات شناخت ظرفیت-1

 آن

 دستاوردها

 تعیین وضعیت موجود  -

 شناخت نقا  قوت و ضعف جامعه  -

شناخت رهبران و آگاهان کلیدی  -

 جامعه

 ها و اقدامات مناسبتعیین استراتژی -

پيامدهاي ميان 

 مدت

پيامدهاي 

 بلندمدت
های افزایش برنامه-

موفق و پایدار 

پیشگیری از چاقی 

 کودکان

 

 

 

 

 

 

 

کاهش شیوع چاقی 

کودکان و عوارض 

 آن

 



  

 

 گيرينتيجه

ای مانند چـاقی دوران  تحت کنترل درآوردن پدیده پیچیده

هـای چـاقی و   کننـده ق تمرکـز بـر تعیـین   کودکی، تنها از طریـ 

استفاده از مداخالت و راهبردهـای یکسـان و از پـیش تعیـین     

شـود. سـنجش و بهبـود    شده در جوامع مختلف، میسـر نمـی  

آمادگی جامعه پیش از اجرای مداخالت سبک زندگی متمرکـز  

بر پیشگیری و کنترل وزن کودکـان، بـا انتخـاب راهبردهـای     

ها را افـزایش  و اثر بخشی این برنامهمناسب، احتمال موفقیت 

دهـد. ارزیـابی سـطح آمـادگی، ابـزاری بـرای ارزشــیابی       مـی 

های موجود است و بـا تعیـین نقـا  ضـعف و قـدرت،      برنامه

ها و منابع در دسـترس، امکـان   ها، موانع، اولویتکنندهتسهیل

هـا و  ریـزی مبتنـی بـر شـواهد و اتخـاذ راهبـرد      ایجاد برنامه

ب جهت ارتقاء سـطح آمـادگی بـرای توسـعه و     اقدامات متناس

هــای پیشــگیری از چــاقی کودکــان را فــراهم  اجــرای برنامــه

های متعـدد در جامعـه   کند. با در نظر گرفتن خرده فرهن می

ایران، وجود باورهای نادرست فرهنگی و اجتماعی در مـورد  

پیشـنهاد   16،16چاقی کودکان و توزیع نابرابر منابع در کشـور، 

هـای  ه به منظور افزایش موفقیت و پایداری برنامهمی شود ک

ای پیشگیری از چـاقی کودکـان، میـزان آمـادگی     ملی و منطقه

هایی سنجییده اقشار مختلف جامعه برای توسعه چنین برنامه

شده و به عنـوان یـک پـیش شـر  در طراحـی و ارزشـیابی       

 مداخالت در نظر گرفته شود.

و قــدرانی خــود را از  وســیله مراتــب ســپاسبــدین :سپاسددگزاري

کارکنــان انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صــنایع غــذایی کشــور ابــراز 

 نماییم.  می

گونه تضاد منافعی در پـژوهش حاضـر وجـود    هیچ تعارض منافع:

ندارد.
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Abstract 
Introduction: The stage of community readiness to make changes or accept childhood obesity 

prevention programs has an essential role in the eventual success and sustainability of such 
programs. The current study aims to review the background of community readiness and 
investigate its importance in planning and implementing childhood obesity prevention programs. 
Materials and Methods: The literature search in this scoping review was conducted in English 

databases, including PubMed, Scopus, and Web of Science. The keywords were “community-

based study," “community readiness," “community preparedness," “community readiness 

model," “childhood obesity,”  and “prevention program." Finally, 36 studies were selected 

based on the inclusion and exclusion criteria. Results: The community readiness model (CRM) is 
the most frequently used conceptual framework for assessing the community’s readiness for a 
specific issue or problem. Studies have shown that cross-sectional community readiness 
assessment is a common tool in community-based childhood obesity prevention programs. It is 
also shown that findings on readiness in childhood obesity prevention interventions have been 
used with three main objectives including assessing intervention effectiveness, providing 
evidence-based planning services to adopt appropriate strategies and actions, and identifying 
community capacity and its changes. Conclusion: Assessing the stage of community readiness 
before developing lifestyle interventions, to prevent and control childhood obesity and conduct 
appropriate interventions for its improvement, is critical for the potential success and 
effectiveness of such interventions.  
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