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 چکیده
بررسی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه بر اساس الگوی سازمان هدف از این مطالعه، 

شده در انجام شده است، از مقاالت نمایه 1379روش بررسی در این مطالعه مروری که در سال  است. هداشتجهانی ب

دایرکت، کورِنس، مدکس، ساینتسداک، ایرانهای اطالعاتی پروکوییست، اس.آی.دی، مگیران، آوید، ایرانپایگاه

مقاله بود که تحقیقات کیفی و  05شده شامل سیاسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقاالت برراشپرینگر، گوگل

ات های مطالعطبق یافتههای فارسی و انگلیسی دربرداشت. تاکنون( را به زبان 2555سال اخیر )از سال  10کمّی مربوط به 

پدر با پایه تحصیلی، نوع مدرسه ارتباط معناداری داشت. تحصیالت و شغل  اموزان دانشایی  تغذیهعادات  نشان داد که،

های ویژه پژوهشحال در این زمینه تحقیقات، بهاین باآموزان ارتباط معنادار داشت.  دانشایی  تغذیهو مادر نیز با عادات 

رفتارهای تغذیه ای و نگرش کیفی، بسیارمحدود بوده است. نتایج بیانگر آن بود که در بیشتر جوامع، دانش الزم درباره 

های مختلفی مثل شغل و تواند تحت تاثیر فاکتورایی نوجوانان می تغذیهعادات  دیگر، از طرفی کم بوده است. تغذیه ای 

ایی آموزان با مطالب عادات تغذیه دانشتحصیالت پدر و مادر و اقتصاد و رویکرد خانوادگی آنها قرار گیرد. با آموزش 

مواد غذایی سالم به جای مواد غذایی  ایی آنان را بهبود بخشید. همچنین جایگزین کردن تغذیهتوان روند مناسب می

های کاهش تبلیغات نوشیدنی آموزان دارد. دانشفروشگاه مدارس سهم بسزایی در تصحیح برنامه غذایی  ناسالم در

در  1373،مسعود خداویسی . ایی نوجوانان مفید باشد تغذیهتواند در بهبودی عادات گازدار و غذاهای فست فودی می

بررسی رفتار تغذیه ای و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر در زنان با  مطالعه ای با عنوان

رفتار تغذیه ای زنان در سطح اعالم کرد که  مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان فاطمیه شهر همدان  وزن باال

نامطلوبی بود، با توجه به نقش مهم زنان در حفظ سالمت سایر اعضای خانواده، لزوم ارتقائ آگاهی آنان در زمینه 

می شود. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می رفتارهای تغذیه ای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب احساس 

شود در برنامه ریزی برای اجرای مداخالت ارتقاء دهنده رفتار تغذیه ای در زنان باید بر استراتژی های افزایش 

شهنام  .خودکارآمدی، تعهد به عمل و احساسات مثبت مرتبط با رفتار و کاهش موانع درک شده بیشتر تأکید نمود

اعالم می دارد که  الگوی رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی منطقه شمال تهراندر مطالعه ای با عنوان  1372،عرشی

ررسی بیشتر برای تعیین عوامل قادرکننده، تقویت بمیزان مصرف گروه های غذایی اصلی، پایین تر ازحد توصیه شده بود. 

به نظر می رسد. همچنین بهبود نگرش و توانمندسازی دختران نوجوان کننده و بازدارنده رفتارهای تغذیه ای سالم الزم 
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بررسی ی با عنوان در مطالعه ا 1372،حسن شهبازی .برای انجام رفتارهای تغذیه ای سالم می تواند اثربخش باشد

برنامه ریزی صحیح و طراحی برنامه  به این تیجه رسید کهرفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان 

ی و نمک و بطور کلی شیوه زندگی های آموزشی مناسب در جهت پرهیز از غذاهای آماده، بی کیفیت وسرشار از چرب

 در مطالعه با عنوان 1373،محمد اسماعیل مطلق سالم و بهداشت فردی برای دانش آموزان ضروری به نظرمی رسد.

های تحت پوشش معاونت های نیاز آموزشی سالمت جوانان بر پایه نیاز سنجی و مشارکت ذی نفعان درحوزهاولویت

حل مشکالت جوانان در جامعه، وظیفه هر نظام بهداشتی و به این نتیجه رسید که  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ها، برای  کار باید در ابتدا مشکالت شناسایی شده و سپس با توجه به منابع موجود و تعیین اولویت درمانی است. برای این

هر اولویت، برنامه های آموزشی الزم مشخص شود. آنچه در این فرآیند اهمیت دارد، توافق تمامی ذینفعان در مورد 

 باشد.ها مدون میها و برنامه لیست اولویت

 رهای تغذیه ای، دانش آموزان دختر، الگوی سازمان جهانی بهداشت رفتا :های کلیدیواژه
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 مقدمه 

ن را در بر عوامل فیزیولوژیکی شروع و تمام بدکه با  نوجوانی مرحله رشد فیزیکی و گذار از کودکی به بزرگسالی است

 (.1)می گیرد. این دوران یکی از مهمترین و حساس ترین دوره های رشد انسان محسوب می شود

درصد آن ها در جامعه در حال توسعه زندگی می  48نوجوانان بیش از یک پنجم از جمعیت جهان را تشکیل می دهندکه 

کنند. تغییرات فیزیکی و روانی ایجاد شده در این دوران از جمله عوامل موثر بر سالمت تغذیه ای نوجوانان به شمار می 

یرات منجر به پیامدهای ناگواری چون بی اشتهایی، پرخوری و در نتیجه رود که در صورت نادیده گرفته شدن، این تغی

 (.2الغری و چاقی خواهند شد)

درصد از  45تا  95از طرف دیگر، اغلب بیماری های بزرگسالی ریشه در این دوران دارند. به عنوان نمونه، بیش از 

 (.2ی های صعب العالجی گریبان گیر آنان است)نوجوانان چاق در آینده به بزرگساالن چاقی تبدیل می شوند که بیمار

درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند و بدون شک سالمت و  25سال بیش از  15-17در کشور ما نیز گروه سنی 

 (.3پیشرفت آنان برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد)

انجام شده آگاهی تغذیه ای این گروه در زمینه جوانب مختلف این  این در حالی است که بر مبنای نتایج پژوهش های

(. اگر چه مطالعات انجام شده در کشور ما بر روی این گروه های 8مهم عمدتا در سطوح پایین و یا متوسط قرار دارد)

نی و کمبود سنی بسیار محدود و پراکنده است، این مطالعات از یک سو نشانگر وضعیت تغذیه نامطلوب در این رده س

دریافت انرژی، پروتئین و ریز مغذی ها در آنان و از سوی دیگر بیانگر شیوع بیماری های مرتبط با تغذیه در آن ها می 

 باشد.

(. 0درصد برآورد شده است) 35و  17در برخی از مطالعات، شیوع الغری در نوجوانان دختر و پسر تهرانی به ترتیب 

درصد چاقی در پسران نوجوان تهرانی بوده است. این در حالی است که در  0حداقل مطالعات دیگر نیز دال بر شیوع 

درصد هم برآورد شده است. تغییرات سریع و قابل توجهی که به سرعت در الگوهای  14برخی مطالعات این میزان تا 

ی های مرتبط با تغذیه نظیر تغذیه ای و شیوه زندگی به ویژه در جوامع صنعتی ایجاد شده است، زمینه ساز افزایش بیمار

 چاقی و الغری مفرط شده است.

از طرفی، اختالالت تغذیه ای عامل خطر بسیاری از بیماری های مزمن مانند دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، فشار 

توسعه  خون و انواع سرطان می باشد که خود از عوامل مرگ و میر های زود هنگام در کشور های توسعه یافته و در حال

 (.6است)

از آنجا که توجه به آگاهی، نگرش و عملکرد گروه های هدف شرط اصلی برنامه های ارتقای سالمت در جامعه می 

باشد و نیز با توجه به اینکه علیرغم اجرای برنامه های آموزشی متعدد و متنوع در سطوح مختلف جهت ارتقای وضعیت 

 (.9مچنان مشکالت الینحلی در این زمینه وجود دارند)تغذیه ای نوجوانان در مناطق مختلف کشور ه



 

 ارتقای سبک زندگی و بهبود تغذیه

ارتقای سبک های زندگی سالم در سنین جوانی، یک مساله مورد توجه در سالمت عمومی و یک اولویت مهم برای 

ی اخیر و پیامد های آن حکومت های مرکزی و محلی است. رشد فراگیری)اپیدمی( اضافه وزن و چاقی مفرط در دهه ها

 (.4از جمله بیماری های قلبی و عروقی، ضرورت توجه به این مساله را نشان می دهد)

رشد روز افزون ضرورت هایی که پیشتر به آنها اشاره شد، سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشته است تا در چند دهه 

 (.7ید)اخیر نسبت به توسعه طرح های سالمت مدرسه محور اقدام نما

مهمترین طرح ارائه شده در این حوزه که با استقبال جهانی روبرو شده است، طرح مدارس مروج سالمت است که با 

 هدف ترویج سبک زندگی سالم در میان دانش آموزان طراحی و در بسیاری کشور ها به مورد اجرا در آمده است.

ت جهانی در همین راستا و با هدف افزایش شمار مدارسی که دفتر ابتکار جهانی سالمت مدرسه وابسته به سازمان بهداش

 (.15تاسیس شد) 1770به درستی بتوان آنها را مدارس مروج سالمت نامید، در سال 

اگرچه تعاریف گوناگونی برای مدارس مروج سالمت بسته به نیاز و با توجه به شرایط خاص ارائه شده است ولی به طور 

بارتست از مدرسه ای که بتواند به طور مداوم ظرفیت خود را برای ارائه شرایط سالم کلی یک مدرسه مروج سالمت ع

 (.11زندگی، آموزش و کار ارتقا بخشد)

 دوران نوجوانی و تغذیه مناسب

میزان توصیه شده انرژی، ویتامین ها و مواد معدنی برای نوجوانان باالتر از میزان سفارش شده برای بزرگساالن است که 

 جهش رشد نوجوانان و افزایش نیازبه انرژی و مواد مغذی است.علت آن 

وضع نامطلوب تغذیه در دختران نوجوان به عنوان مادران آینده اعم از چاقی، اضافه وزن و کم وزنی و سوءتغذیه ناشی از 

آسیا گزارش  ریز مغذی ها نگران کننده است. شیوع سوءتغذیه در مناطق مختلف دنیا به عنوان مثال در دختران جنوب

 (. 12شده است)

 (. 13چاقی و اضافه وزن نیز در میان نوجوانان بعضی از کشورهای خاورمیانه افزایش یافته است)

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف کشور حاکی از وجود وضع نامطلوب تغذیه در بین دختران نوجوان است. از طرفی 

(. الگوی نامنظم غذایی، از دست 18اثیر در شروع سن قاعدگی می شود)دیگر اضافه وزن بیشتر نوجوانان دختر باعث ت

(. کمبود دریافت آهن و 10دادن وعده ها بخصوص صبحانه، مصرف بیشتر میان وعده های حاوی مقادیر باالی چربی)

رخون، تغییر در (. دریافت ناکافی کلسیم، هیپرلیپیدی، فشا19(. و ارتباط آن با افزایش وزن)16کم خونی ناشی از فقر آن)

 (.14یاست)چاقی از مشکالت اخیر نوجوانان دن شروع اولین عادت ماهیانه و

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران، بسیاری از عوامل تغذیه ای پیشگویی کننده بیماری های 

نشان می دهد که رژیم غذایی دختران و پسران  (. نتایج مطالعات17قلبی و عروقی در جامعه نوجوانان این شهر بوده است)

 (.25نوجوان غالبا میزان توصیه شده بعضی ویتامین ها و مواد معدنی را تامین نمی کند)



 

 سوء تغذیه

سوءتغذیه اعم از چاقی، اضافه وزنی و الغری در کودکان و نوجوانان به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی و اقتصادی در 

 (.21ر حال پیشرفت مورد توجه است)کشورهای پیشرفته و د

درصد  95باال بودن شیوع سوءتغذیه در جهان، به خصوص در میان کودکان و نوجوانان، نگران کننده است. تقریبا 

کودکان و نوجوانان سوءتغذیه ای در جهان در آسیا زندگی می کنند. شیوع کم وزنی به خصوص در جنوب آسیا 

 (.22باالست)

 12هم در میان کودکان و نوجوانان رو به افزایش است، یه طوری که شیوع اضافه وزنی در نوجوانان  چاقی و اضافه وزنی

 (. 23درصد افزایش یافته است) 6درصد است که نسبت به دهه های گذشته  21ساله آمریکایی  17تا 

مده بهداشتی، مطرح است. کم وزنی، چاقی و اضافه وزنی در بین نوجوانان کشور ما نیز به عنوان یکی از مشکالت ع

پژوهش های انجام شده در مناطق مختلف کشور حاکی از وجود وضعیت رشد نامطلوب در بین دختران نوجوان است. 

 9/3و  2/15در بررسی انجام شده روی نوجوانان ایرانی، شیوع اضافه وزنی و چاقی در بین دختران نوجوان به ترتیب 

 (.23ن دختران نوجوان به طور معنی داری بیشتر از پسران نوجوان ایرانی بود)درصد به دست آمد. این میزان در بی

عوارض متعدد پزشکی و روانی اجتماعی سوءتغذیه در کودکان و نوجوانان و بار سنگینی که از این بابت به جامعه 

برنامه ریزی در این (. هر نوع اقدام و 28تحمیل می شود، ضرورت بررسی وضعیت وزن در این گروه را روشن می سازد)

زمینه، نیازمند آگاهی از عوامل مرتبط با وضعیت وزن کودکان و نوجوانان است. وضعیت وزن، تحت تاثیر عوامل 

اقتصادی، محیطی و تغذیه ای قرار دارد. در این میان، عوامل تغذیه ای و محیطی نقش -مختلف ژنتیکی، اجتماعی

ز مطالعات، ارتباط مثبتی بین دریافت انرژی و درشت مغذی ها با وضعیت مهمتری نسبت به سایر عوامل دارند. برخی ا

 (.26(. و در برخی دیگر از مطالعات، ارتباطی دیده نشده است)20وزن گزارش کرده اند)

تغییر در الگوهای غذایی و مصرف غذاهای آماده با انرژی و چربی زیاد که در گذشته، کمتر مصرف می شدند، در 

(. برخی از مطالعات، دفعات مصرف وعده و میان 29بین کودکان و نوجوانان سهم عمده ای داشته اند) افزایش چاقی در

وعده غذایی، غذاهای آماده، نوشابه های گازدار، دفعات مصرف میوه جات و سبزیجات، لبنیات و گوشت قرمز را به 

ی از مطالعات، بین برخی ازین عوامل با (. در حالی که بعض24عنوان عوامل مرتبط با وضعیت وزن گزارش کرده اند)

(. همان طور که مالحظه می شود، مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی را در 27وضعیت وزن، ارتباطی مشاهده نکرده اند)

 زمینه ارتباط عوامل غذایی با وضعیت وزن کودکان و نوجوانان نشان داده اند.

مناطق مختلف ایران الزم است، در هر جمعیتی، این عوامل به طور با توجه به شرایط گوناگون فرهنگی و اجتماعی در 

اختصاصی بررسی شوند و برنامه ریزی اصولی در زمینه غذا و تغذیه جهت دستیابی به امنیت غذایی، اصالح و بهبود تغذیه 

 (.35و رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه در سطح ملی انجام شود)



 

 چاقی

زمان جهانی بهداشت چاقی را به عنوان یکی از مشکالت اساسی سالمت در بسیاری از میالدی به بعد سا 1779از سال 

 (.31کشور ها مطرح نموده و از آن به عنوان یک اپیدمی یاد می کند که موجب بیماری های مزمن فراوانی خواهد شد)

دهه اخیر گریبان گیر  افزایش وزن و چاقی در جهان تا چندین سال قبل محدود به بزرگساالن بود، ولی در طی دو

(. به طوری که در دو دهه گذشته میزان چاقی در میان کودکان بیشتر از دو برابر و 32کودکان و نوجوانان نیز شده است)

( در مطالعه ای که 2559(. در همین راستا کلیشادی و همکاران )33برابر شده است) 3شمار نوجوانان دارای اضافه وزن 

 42/4و  0/8سالگی را به ترتیب  14-6ن انجام دادند، شیوع چاقی و اضافه وزن کودکان در سنین استان کشور ایرا 23در 

(. از آنجا که اضافه وزن در شیوع مرض قند و فشار خون و بیماری های قلبی نقش دارد و از 38درصد گزارش کردند)

، به نظر می رسد چاقی به عنوان اولویت نظر بالینی یک نشانه پایدار است که در بیشتر موارد با بازگشت همراه است

بهداشتی شناخته شده و برای رهایی از آن باید به جای رژیم های موقت، به تنظیم مجموعه عادات غذایی و اصالحات 

 (. 30رفتاری پرداخت)

عوامل  تغییر در رفتارهای بهداشتی بهترین راه برای کاهش بیماری ها، مرگ و میر و بهبود کیفیت زندگی است. درک

(. یکی از مهمترین عوامل 36پیش بینی کننده رفتار، اجرای مداخالت در راستای تغییر رفتار را تسهیل می نماید)

پیشگویی کننده رفتار، خودکارآمدی درک شده است. خودکارامدی ادراک شده به عنوان باورهای افراد درباره قابلیت 

های زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تعریف می شود. های خود برای ارائه سطوحی از عملکرد که رویداد

و رفتار می  باورهای خودکارامدی تعیین می کند که چگونه افراد احساس می کنند، فکر می کنند، خود را بر می انگیزند

و تفکر کنند. خودکارامدی درک شده، ترس از شکست را کاهش داده، سطح آرزو را باال برده و توانایی حل مساله 

 (.39تحلیلی را بهبود می بخشد)

خودکارامدی رفتار خوردن، شاخص پیش بینی کننده وزن است و در جریان برنامه هایی که به منظور کاهش وزن، 

(. ولی هدف مهم در کنترل 34طراحی شده اند، مورد استفاده قرار گرفته است و از افزایش وزن مجدد جلوگیری میکند)

ی از توسعه چاقی در سنین باالست. برای رسیدن به این هدف کاهش وزن تا رسیدن به وزن ایده چاقی کودکان، جلوگیر

آل در کودکان به علت ایجاد اختالل رشد توصیه نمی شود. در کودکانی که افزایش وزن در حد متوسط دارند، کافی 

(. عقاید 37بدن به حد نرمال برسد) است که وزن در همان حد نگه داشته شود تا در آینده با رشد و افزایش قد، وزن

مرتبط با خودکارامدی، بر اهداف و آرزوها اثر می گذارند و تشکیل دهنده پیامد های رفتار انسان می باشند. افرادی که 

دارای خودکارامدی بیشتری باشند، اهداف باالتری را در نظر گرفته و متعهدتر گشته و در نتیجه رفتار آنها مطلوب تر می 

در حالی که افرادی که خودکارامدی پایینی دارند، نتیجه رفتار آن ها مناسب نیست. خودکارامدی مشخص می شود.

کند، افراد چگونه موانع را بررسی میکنند. افرادی که خوکارامدی پایینی دارند، به آسانی در روبرو شدن با مشکالت 



 

ز تالش بر می دارند. در حالی که افرادی که متقاعد می شوند که رفتار آن ها بی فایده است و سریع دست ا

 خودکارامدی باالیی دارند، موانع را به وسیله بهبود مهارت های خود مدیریتی و 

(. پندر و همکاران در مدل ارتقای سالمت خود یکی از 85پشتکار برداشته و در برابر مشکالت ایستادگی می کنند)

(. توانایی خودمهارگری خوردن به عنوان کاربرد 81مطرح نمودند) عوامل پیش بینی کننده رفتار را خودکارامدی

خودکارامدی در کنترل وزن این گونه تعریف شده است؛ قضاوت فرد در مورد تواناییش برای مقابله کارامد در شرایطی 

ن حساس (. ازین رو، درک ارتقای عاملی چون خودکارامدی که بتواند در این سنی82که خطر پرخوری در آن باالست)

 (.83مانع از عادات و رفتارهای غیر بهداشتی شود، ضروری است)

 BMIتغذیه و 

در سال های اخیر، به دنبال عالقه گسترده جهانی به بهداشت مادر و کودک، توجه به بهداشت و تغذیه نوجوان نیز 

نمی شود. نیاز به مواد مغذی در (؛ هر چند که هنوز هم به این امر به میزان الزم توجه 88گسترش خاصی پیدا کرده است)

 (.80دوران نوجوانی، به دلیل دوبرابر شدن توده بدنی به طور قابل مالحظه ای باالتر می رود)

بنابراین، توجه به وضعیت تغذیه ای این گروه از جامعه به دلیل اینکه یکی از بحرانی ترین  و مهم ترین دوران رشد و 

(. در بررسی انجام شده روی خانواده های پر جمعیت هندی ، وضعیت تغذیه ای 86تکامل را می گذرانند، ضروری است)

(. در مطالعه ای دیگر در همین کشور دیده شد، دخترانی که زودتر بالغ شده بودند، 89دختران نوجوان نا مناسب بود)

ن سن شروع بلوغ در منطقه (. در مطالعه ای روی دختران همدانی، میانگی84سنگین وزن تر از دختران دیر بالغ بودند)

سالگی گزارش شد. از فعالیت بدنی نیز در بعضی از بررسی ها به عنوان عاملی  54/15و در منطقه مرفه  20/11محروم 

 (.05موثر در وضعیت تغذیه ای دختران نوجوان یاد شده است)

 مداخله در روش تغذیه 

سراسر جهان است. مطالعه های اخیر حاکی از افزایش  میلیون مرگ در 09درصد از  63بیماریهای غیر واگیر مسئول 

ها، بعلت باال بودن هزینه های بهداشتی، بار  (. این بیماری01شیوع بیماری های مزمن غیر واگیر در نوجوانان است)

ه ای (. یکی از دالیل مهم این امر تغییر در رژیم غذایی همان گذار تغذی02اقتصادی سنگینی بر کشورها وارد می سازند)

( در حال حاضر در جریان است. کشور ایران نیز در حال تجربه گذار تغذیه ای 08است که با تداوم روند جهانی شدن)

 (00است سبک زندگی غیرفعال، باعث تسهیل این پدیده می گردد)

 تاثیرات صبحانه و میان وعده 

از غذاهای آماده، نوشیدنی ها و میان وعده های بالغ بر چند دهه است که کیفیت تغذیه نوجوانان با افزایش کسب انرژی 

 (06پر نمک و کاهش مصرف میوه و سبزیجات تنزل یافته است )

از سوی دیگر رشد سریع جسمی نوجوان موجب افزایش نیاز وی به انرژی و مواد مغذی در این دوره در مقایسه با سنین 

محدوده سنی می تواند کیفیت و کمیت رشد و به خصوص دیگر می شود. بنابراین برخورداری از تغدیه مناسب در این 

( از آنجا که در این دوران نیازهای تغذیه ای به شدت افزایش می یابد 09چگونگی بلوغ جنسی را تحت تاثیر قرار دهد)



 

 تغذیه ناکافی می تواند بلوغ جنسی را کند کرده و یا به تاخیر اندازد و باعث کندی و توقف رشد قدی و کاهش توده

 (04استخوانی شود بنابراین دریافت انرژی کافی در این دوران امری ضروری است)

در حال حاضر با وجود تالش های زیادی که در سطح جهان به منظور ارتقا سطح سالمت جامعه صورت گرفته است، سو 

ر اغلب کشورهای در حال پروتئین و کمبود ریزمغذی ها همچنان به عنوان مهم ترین مشکالت تغذیه ای د –تغذیه انرژی 

 .(07توسعه و از جمله کشور ما به شمار می رود)

 مصرف میوه و سبزی جات

برای کنترل وزن  انرژی می تواند یک استراتژی موثر رژیم غذایی  سرشار از میوه جات و سبزی جات با غذای سرشار از 

نقش میوه جات و سبزیجات در پیشگری از (. عالوه بر این، شواهدی در حال شناسایی و ظهور است که از 65باشد)

 (61سکته، ایجاد آب مروارید، ایجاد کیسه  یا زواید در دستگاه گوارش و فشار خون حمایت می کند)

کشور اروپایی و امریکای شمالی انجام شد،  33سال مدارس  در  10تا  13مطالعه رفتار بهداشتی که روی دانش اموزان 

 (68د آنها ، کمتر از مقدار توصیه شده میوه جات و سبزیجات  در روز مصرف می کنند)درص 05نشان داد که کمتر از 

در بسیاری از کشورها ، میوه جات و سبزیجات در یک گروه غذایی طبقه بندی می شوند و توصیه به خوردن آنها به 

ج واحد میوه و سبزی در روز صورت واحد در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در ایاالت متحده امریکا روزانه پن

 (.60توصیه می شود)

 تغذیه و فشار خون باال

فشار خون باال یکی از مهمترین چالش های سالمت در سراسر دنیا می باشد، زیرا سبب افزایش علل ناتوانی و مرگ و میر 

این عارضه دچار  و هم چنین تحمیل بار اقتصادی بر جامعه می گردد و حدود یک میلیارد نفر در سراسر جهان به

 (.66هستند)

فشار خون باال باعث بیماری های دیگری چون نارسایی کلیوی ، نارسایی قلبی و بیماری عروق محیطی می گردد. شیوع 

درصد گزارش شده است. عدم فعالیت فیزیکی، چاقی، مصرف دخانیات،  7/13بیماری فشار خون باال در ایران حدود 

ال در خانواده و رژیم غذایی نامناسب باعث بیماری می شوند. تاکنون بررسی ها ی مصرف الکل، سابقه فشارخون با

( در بررسی های 69زیادی در زمینه ارتباط مواد مغذی و هم چنین بعضی از مواد غذایی با فشار خون باال انجام شده است)

 (64ال می شود)بیان شده مصرف مواد غذایی پر سدیم و پر چرب سبب افزایش ابتال به فشار خون با

 تاثیرات تبلیغات تلویزیون بر تغذیه کودکان و نوجوانان

ه های جمعی از قیم و غیر مستقیم بسیاری از رسانامروزه، کودکان و نوجوانان در سراسر دنیا در معرض پیام های مست

ه گونه ای طراحی شده است (. راهکارهای بازاریابی این رسانه ها ب67جمله تلویزیون، رادیو، مطبوعات و اینترنت هستند)

که با روشهای گوناگون، کودکان  و نوجوانان را هدف قرار می دهند. کودکان و نوجوانان با اینکه در تشخیص آگهی 

های تجارتی که در فواصل برنامه ها پخش می شوند، دقیق هستند، اما به ترغیب کنندگی که بزرگساالن، آن را مهم ترین 

 (95می دانند، واقف نیستند.)ویژگی آگهی های تجارتی 



 

 نتیجه گیری

قبل تاریخ تاکنون به سالمتی بصورت فردی و جمعی بی تردید مهمترین جنبه از مسایل حیات است که بشر در دوران ما

به بهبود  موزش ابتداییآز امورات خود را در برنامه ریزی سازمان یونسکو یکی ا .ن کوشش کرده استآمنظور حصول 

و از نظر  بهداشتی صحیح در کودکان و نوجوانان قرار داده است رفتارهاییی استعدادهای بالقوه و برقراری رشد و شکوفا

با  سازمان جهانی بهداشت این حق هر کودکی است که مهارتهای الزم برای داشتن یک زندگی سالم را فراگیرد و

 دانشمی از جامعه هستند بطوریکه جمعیت قشر عظی اموزاندانش  .احتیاجات اساسی جسمی و روانی خود اشنا شود

پویا و سالم الزم و  ایها برای جامعه  نآو سالمتی جسمی و روانی  میلیون نفر است 13اموزی در ایران نزدیک به 

. افراد در طول زندگی هستند ای تغذیهدوران کودکی و نوجوانی دو دوره کلیدی در شکل گیری عادات . ضروری است

که در آن رفتار های تغذیه ای سالم بسط می  ی رشد تکاملی در زندگی انسان استهمترین دوره هانوجوانی یکی از م

اختالالت لیپوپروتیین و  و از سوی دیگر عوامل خطرزای متعددی از جمله چاقی و بیماریهای قلبی عروقی و یابند

بالغ بر چند دهه است که . شوند ریزی می پرفشاری خون که با بیماریهای مزمن بزرگسالی ارتباط دارند از این سنین پی

میان وعده های پرنمک و کاهش مصرف  ها، نوشیدنی ماده،آبا افزایش کسب انرژی از غذاهای  نوجوانان تغذیهکیفیت 

از سوی دیگر رشد سریع جسمی نوجوانان موجب افزایش نیاز وی به انرژی و مواد . میوه و سبزیجات تنزل یافته است

مناسب در این محدوده سنی میتواند  تغذیهشود بنابراین برخورداری از  ره در مقایسه با سنین دیگر میمغذی در این دو

 تغذیهاز انجا که در این دوران نیازهای . کیفیت و کمیت رشد به خصوص چگونگی بلوغ جنسی را تحت تاثیر قرار دهد

کند کرده و یا به تاخیر اندازد و باعث کندی و توقف  تواند بلوغ جنسی را ناکافی می تغذیهبه شدت افزایش می یابند  ای

امروزه الگوی  .رشد قدی و کاهش توده استخوانی شود بنابراین دریافت انرژی کافی در این دوران امری ضروری است

د دریافت مصرف بیشتر میان وعده ها و غذاهای پرچرب،کمبو عدم مصرف وعده ها به خصوص صبحانه، نامنظم غذایی،

پرفشاری خون و چاقی از  هیپرلیپیدمی، تراکم پایین استخوانی، دریافت ناکافی کلسیم، ،نآکم خونی ناشی از  اهن و

 تغذیهاستفاده از شاخصهای قد و وزن برای پی بردن به وضعیت بهداشت و . مشکالت بسیاری از نوجوانان دنیاست

کند یکی از مهمترین شاخصهای بین المللی برای  کودکان و نوجوانان در جامعه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می

ارزیابی رشد و سالمت جسمی با اندازه گیری وزن و قد و تعیین شاخص توده بدن و مقایسه انها با منحنی های استاندارد 

 .شود شاخص توده بدنی بصورت وزن بدن بر حسب کیلوگرم بخش بر مجذور قد بر حسب متر تعیین می. باشد می

شاخصی برای دسته بندی چاقی است و به عنوان ابزار غربالگری برای کودکان و نوجوانان توصیه  بدنی،شاخص توده 

مزیت نمایه این است که یک عدد محاسبه میشود و  .میشود که فرد اضافه وزن دارد یا در معرض خطر اضافه وزن است

اضافه وزن و چاق  طبیعی، کان و نوجوانان به الغر،بر اساس این شاخص کود. کند ها و افراد را ساده میمقایسه بین گروه

شاخص توده بدن  طبیعی،%40-%0شاخص توده بدن بین  کم وزن، %0شاخص توده بدن زیر . شوند تقسیم بندی می

کودکان سوتغذیه درصد  95تقریبا . گردند چاق محسوب می%70شاخص توده بدن باالی  اضافه وزن،  درصد 70-40بین



 

درصد دانش اموزان  0/62نتایج نشان داد  .سیا باالستآکنند و شیوع کم وزنی در جنوب  زندگی میسیا آجهان در  ای

 35موزان در آدرصد دانش  2/36همیشه صبحانه می خوردند که این موضوع با پایه تحصیلی و شغل والدین مرتبط بود. 

درصد کمتر از  9/22. مصرف نکرده اند درصد اصال 32ند و روز گذشته حداقل یکبار مصرف غذایی فست فودی داشته ا

درصد بیش  7/22بار در روز سبزیجات مصرف می کردند.  درصد کمتر از یک 7/87یکبار در روز میوه می خوردند و  

درصد به صورت مکرر  تبلیغات نوشیدنی های گازدار و  8/17از دوبار در روز نوشیدنی های گازدار استفاده می کردند. 

لوزیون دیده بودند. طبق یافته های این مطالعه عادات تغدیه ایی دانش اموزان با پایه تحصیلی، نوع فست فود را در ت

مدرسه ارتباط معناداری داشت. تحصیالت و شغل والدین نیز با عادات تغذیه ایی دانش اموزان ارتباط معناداری داشت.  

ن ارتباط داشت به طوری که دانش اموزان پایه باالتر با در این مطالعه پایه تحصیلی، تحصیالت والدین با شاخص توده بد

با متغیرهای تری برخوردار بودند. ارتباط شاخص توده بدنی  والدین تحصیالت بهتر از محدوده شاخص توده بدنی نرمال

اکتورهای ماری معنی دار نبود . به طور کلی عادات تغذیه ای نوجوانان می تواند تحت تاثیر فدموگرافیک دیگر از نظر آ

مختلفی مثل شغل و تحصیالت والدین و اقتصاد و رویکرد خانوادگی آنها قرار گیرد. با آموزش دانش اموزان با مطالعه 

عادات تغذیه ایی مناسب می توان روند تغذیه ای آنان را بهبود بخشید. همچنین جایگزین کردن مواد غذایی سالم به جای 

س سهم بسزایی در تصحیح برنامه غذایی دانش اموزان دارد. کاهش تبلیغات مواد غذایی ناسالم در فروشگاه مدار

 ات تغذیه ای نوجوانان مفید باشد.نوشیدنی های گازدار و غذاهای فست فودی می تواند در بهبودی عاد

ی غذایی در ایران با موضوع تاثیر برنامه تعدیل رفتار بر رفتارها 1349در مطالعه ثابت سروستانی و همکاران در سال 

دختران چاق نوجوان شیراز صورت گرفت. رفتارهای غذایی این افراد با استفاده پرسشنامه هلندی رفتارهای غذایی 

بررسی گردید. برنامه تعدیل رفتار غذایی تاثیر بسیار مطلوبی بر بهبود رفتارهای غذایی نوجوانان دارد. والدین، پرستاران 

 (.91تشویق شوند که در برنامه های تعدیل رفتار شرکت داشته باشند)مدرسه و دیگر گروه های حمایتی باید 

در ایران با موضوع بررسی الگوی رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی  1373در مطالعه عرشی و همکاران در سال 

بررسی کمتر از منطقه شمال تهران انجام شد. که نتایج نشان داد که  میزان مصرف غذاهای اصلی در گروه دختران مورد 

 (.92حد توصیه شده بود)

در کشور امریکا با هدف چاقی با زمنیه تغذیه ای مدرسه ای  در  2550و همکاران در سال 1در پژوهشی که توسط اوستین 

درصد انها دختران بودند مورد بررسی  6/03سال که  10تا  11دانش اموز  494بین نوجوانان دختر انجام گرفت. تعداد 

دو ساعت پای تلوزیون بودند.  ز انان بیش ازدرصد ا 35درصد از نوجوانان برنامه فعالیت فیزیکی نداشتند  00قرار گرفتند. 

 نانی که ورزش و نرمش نداشتند افزایش وزن معنی دار بود.در آ

موزشی بر تغذیه ای و تاثیر دو روش متفاوت آدر کشور هند با موضوع رفتار  2559و همکاران در سال 2در مطالعه را وو

نش اموز  بررسی شدند. روش اول با جدول و نمودار همراه بود دا 168تغذیه نوجوانان دختر دانش اموز انجام شد. تعداد 
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موزش یاداوری می کند که شناسایی راهکارها و تکنیک های موثر وم به صورت صوتی به دانش اموزان آو روش د

تبلیغاتی می تواند گامی موثر در جهت به کارگیری روش های صحیح و تاثیر گذار اموزشی در زمینه سالمتی و تغذیه 

 حیح باشد.ص

ر اساس الگوی ارتقاء بررسی رفتار تغذیه ای و عوامل پیش بینی کننده آن ب در مطالعه ای با عنوان 1373،مسعود خداویسی

رفتار تغذیه اعالم کرد که  سالمت پندر در زنان با وزن باال مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان فاطمیه شهر همدان 

ای زنان در سطح نامطلوبی بود، با توجه به نقش مهم زنان در حفظ سالمت سایر اعضای خانواده، لزوم ارتقائ آگاهی 

رهای تغذیه ای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب احساس می شود. بنابراین بر اساس نتایج این آنان در زمینه رفتا

مطالعه توصیه می شود در برنامه ریزی برای اجرای مداخالت ارتقاء دهنده رفتار تغذیه ای در زنان باید بر استراتژی های 

 .و کاهش موانع درک شده بیشتر تأکید نمود افزایش خودکارآمدی، تعهد به عمل و احساسات مثبت مرتبط با رفتار

اعالم می دارد  الگوی رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی منطقه شمال تهراندر مطالعه ای با عنوان  1372،شهنام عرشی

ررسی بیشتر برای تعیین عوامل قادرکننده، بمیزان مصرف گروه های غذایی اصلی ، پایین تر ازحد توصیه شده بود. که 

قویت کننده و بازدارنده رفتارهای تغذیه ای سالم الزم به نظر می رسد. همچنین بهبود نگرش و توانمندسازی دختران ت

 .نوجوان برای انجام رفتارهای تغذیه ای سالم می تواند اثربخش باشد

 بررسی رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان در مطالعه ای با عنوان  1372،حسن شهبازی

در جهت پرهیز از غذاهای آماده، بی  برنامه ریزی صحیح و طراحی برنامه های آموزشی مناسب به این تیجه رسید که،

کیفیت وسرشار از چربی و نمک و بطور کلی شیوه زندگی سالم و بهداشت فردی برای دانش آموزان ضروری به نظرمی 

 رسد.

های نیاز آموزشی سالمت جوانان بر پایه نیاز سنجی و مشارکت اولویت در مطالعه با عنوان 1373،محمد اسماعیل مطلق

حل مشکالت به این نتیجه رسید که  های تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانذی نفعان درحوزه

ر جامعه، وظیفه هر نظام بهداشتی و درمانی است. برای این کار باید در ابتدا مشکالت شناسایی شده و سپس با جوانان د

ها، برای هر اولویت، برنامه های آموزشی الزم مشخص شود. آنچه در این فرآیند  توجه به منابع موجود و تعیین اولویت

 باشد.ها مدون میها و برنامهیتاهمیت دارد، توافق تمامی ذینفعان در مورد لیست اولو

 

به عبارتی، امروزه الگوی نامنظم غذایی، عدم مصرف وعده ها به خصوص صبحانه، مصرف بیشتر میان وعده ها و 

ن، دریافت ناکافی کلسیم، تراکم پایین استخوانی، پرفشاری د دریافت آهن و کم خونی ناشی از آغذاهای پرچرب، کمبو

( از سوی دیگر رشد سریع جسمی نوجوانان موجب افزایش 93سیاری از نوجوانان دنیاست)خون و چاقی از مشکالت ب

ن دیگر می شود بنابراین برخورداری از تغذیه مناسب در این با سنی نیاز وی با انرژی و مواد مغذی در این دوره در مقایسه

 95( تقریبا 98ت تاثیر قرار دهد)محدوده سنی می تواند کیفیت و کمیت رشد، به خصوص چگونگی بلوغ جنسی را تح

http://jne.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://jne.ir/article-1-653-fa.pdf
http://jne.ir/article-1-653-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://journal.ihepsa.ir/article-1-99-fa.pdf
http://journal.ihepsa.ir/article-1-99-fa.pdf
http://jech.umsha.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
http://jech.umsha.ac.ir/article-1-203-fa.pdf
http://jech.umsha.ac.ir/article-1-203-fa.pdf
http://jech.umsha.ac.ir/article-1-203-fa.pdf
http://jech.umsha.ac.ir/article-1-203-fa.pdf


 

سیا باالست. در کشور ما نیز می کنند. شیوع کم خونی در جنوب آ سیا زندگیرصد کودکان سو تغذیه ای جهان در آد

مطالعاتی در جهت ارزیابی وضعیت تغذیه ای نوجوانان باالخص دانش اموزان شهرهای اصفهان، تهران، سمنان، ساری و 

که در نهایت به مشکل سوتغذیه اعم از چاقی یا الغری اشاره کرده اند که نیاز به اموزش تغذیه  شیراز انجام گرفته است

 (.90در این گروه سنی  را نشان می دهند )

درصد از دختران اصال غذای فست فودی استفاده نمی کردند.  7/16مشخص کرد که  1373نتایج مطالعه عرشی در سال 

 (.92ه عرشی و همکاران وضعیت مناسبتری را نشان می دهد)نتایج مطالعه ما نسبت به مطالع

نشان دادند که فراوانی مصرف لبنیات، میوه و سبزیجات در دانش آموزان اراکی به  1370صارمی و همکاران در سال 

وضعیت هرم طور معنی داری کمتر از مقادیر راهنمایی هرم غذایی ایران می باشد. اگرچه ما در این مطالعه نتایج خود را با 

 (.96غذایی مقایسه نکردیم اما می تواند جزو اهداف آینده ما باشد )

نشان دادند که اضافه وزن و چاقی در دانش اموزان با برخی عوامل  1376در این راستا خرم آبادی  و همکاران در سال 

د، بعد خانوار و میزان تحصیالت فردی و بیرونی ارتباط معناداری دارد که از این عوامل می توان به جنسیت، رتبه تول

که به بررسی شیوع نگرش های مربوط به کنترل  1373( نتایج مطالعه افتخاری و همکارانش در سال 99والدین اشاره کرد)

وزن و اختالالت خوردن و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دختران نوجوان دانش اموز پرداخته بودند نشان داد 

د مطالعه در معرض خطر اختالالت خوردن می باشند. به گونه ای که جمعیت دانش اموزان چاق، درصد جمعیت مور 45

دارای اضافه وزن و الغر در گروهی که دچار اختالالت نگرشی تغذیه ای پایین تر از نتایج مطالعه افتخاری و همکارانش 

متری به نوع غذا داشته باشند، شاید به این علت بود و این طور به نظر می رسد که دانش اموزان مورد مطالعه ما وسواس ک

 (.94باشد که مطالعه شان به طور اختضاصی تری اختالالت نگرش تغذیه ای را بررسی می نمود)

درصد از دانش اموزان حاضر در مطالعه شان در زمینه های  4نشان دادند کمتر از  1372از طرف دیگر شهبازی در سال

 (.97شت فردی طی کالس های خود آموزش دیده بودند)مختلف بهداشت تغذیه و بهدا

برگزاری کالس های تغذیه می تواند به بهبود رفتارهای تغذیه ای کودکان و نوجوانان کمک بسزایی کند. در این راستا 

 در کشور امریکا با عنوان ارتباط آگاهی تغذیه ایی و رفتار 2557و همکاران در سال  pirouzniaدر پژوهشی که توسط 

غذایی در نوجوانان پسر و دختر در امریکا انجام گرفت ارتباط موثری بین آگاهی تغذیه ایی و رفتار غذایی در بین دانش 

در  2559و همکاران در سال  SH( بعالوه 45اموزان پیدا شد و نشان داد با آگاهی مناسب می توان رفتار آنها را تغییر داد)

ایی، گرایش رژیمی، عادات رژیمی و آگاهی تغذیه ایی در دانش اموران دختر  کشور کره با بررسی دانسته های تغذیه

 (.41دبیرستانی اذعان داشتند افزایش آگاهی از الگوی تغذیه ایی ضرورری و مفید خواهد بود)
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