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 کیفی ی مطالعهوزن در نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی: یک کاهش  ی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

 
  ،4مریم اقبالی بابادی ،3زهره سادات ووابی، 2محمدرضا صبری ،1علیرضا احمدی

 6ووشیه محمدی فرد ،5خسرویعلیرضا 

 
 

چکیده

 ی وٌٌدُ ٍ باسدارًدُ عَاهل تسْیلّای هشهي، ایي هطالعِ با ّدف بزرسی  با تَجِ بِ ضیَع رٍسافشٍى اضافِ ٍسى ٍ چالی در ًَجَاًاى ٍ ّوزاّی آى با بیواری مقدمه:

 .واّص ٍسى در ًَجَاًاى هبتال بِ اضافِ ٍسى ٍ چالی اًجام گزفت

سال هَفك ٍ ًاهَفك در واّص ٍسى، اس درهاًگاُ هزوش تحمیمات للب  18تا  12ًفز اس ًَجَاًاى  12فزدی با  ی بِ صَرت هصاحبِ ،ویفی ی هطالعِایي  ها: روش

ّا  گیزی بِ صَرت ّدفوٌد ٍ اس رٍش تجشیِ ٍ تحلیل ویفی جْت آًالیش دادُ اًجام گزفت. رٍش ًوًَِ 1398للب ٍ عزٍق اصفْاى در سال  ی وَدواى در پضٍّطىدُ
 .استفادُ ضد

جِ، فعالیت بدًی وافی، درن طبمِ ضاهل ارادُ ٍ پطتىار، حوایت ٍ تطَیك اطزافیاى، گزایص بِ سیبایی، عدم تعجیل بزای رسیدى بِ ًتی 7 ،حاضز ی در هطالعِ ها: یافته

باٍرّای غلط، عدم ّوىاری خاًَادُ در اصالح سبه سًدگی، عدم اطالع اس عَارض طبمِ ضاهل  7ٍ وٌٌدُ  هعایب چالی ٍ فَاید واّص ٍسى بِ عٌَاى عَاهل تسْیل
هدارط، رفتارّای ًادرست ٍالدیي در بزخَرد با ًَجَاًاى  ی ز بَفِچالی، ًگزاًی اس ایجاد هحدٍدیت در رصین غذایی، اٍلَیت تحصیل در خاًَادُ، عدم هدیزیت ٍ ًظارت ب

 .واّص ٍسى ًام بزدُ ضد ی تزیي عَاهل باسدارًدُ ّا بِ عٌَاى هْن ّای رٍاًی آى هبتال بِ اضافِ ٍسى ٍ چالی ٍ آسیب

تَاى در  ًمص هْوی در واّص ٍسى ًَجَاًاى دارد. اس ایي ًتایج هی ،ّا عَاهل فزدی، هحیطی، خاًَادگی ٍ تعاهل بیي آى ،ًتایج ایي هطالعِ ًطاى داد گیزی: نتیجه

 .ّای ارتماء سالهت با ّدف تزٍیج سبه سًدگی سالن ٍ پیطگیزی اس اضافِ ٍسى ٍ چالی در ًَجَاًاى استفادُ وزد ریشی بزًاهِ

 ویفی ی هطالعِ ؛اضافِ ٍسى ؛چالی ؛ًَجَاًاى ؛واّص ٍسى واژگان کلیدی:

 
 ی عوامل تسهیل کننده و باسدارنده .هحودی فزد ًَضیي ،خسزٍی علیزضا ،البالی بابادی هزین سّزُ سادات،ًَابی  ،صبزی هحودرضا ،علیزضااحودی  ارجاع:

 539-549(: 680) 40؛ 1401هجلِ داًطىدُ پشضىی اصفْاى . کیفی ی مطالعهوسن در نوجوانان مبتال به اضافه وسن و چاقی: یک کاهص 

 

 مقدمه

ّری  هدرا اًنریى     ترییي وٍهُ  ترییي ٍ حریاًری   یىی از هْن ،ًَخَاًی

ٍ حِ ولیل ٍسقت تغیییات هفتیه  ٍ فیزیىی وه ایي  گیوو هرنَب هی

. (1)گییو  ا  ایي گیٍُ سٌی ترت تأثیی لیاه هی ٍضقیت تغذیِ ،وٍهاى

ا  وه سیتیسری   دیَؿ اضیفِ ٍزى ٍ چیلی وه ًَخَاًیى حِ عَه گنتیوُ

سیل گذدتِ ایي  35  وِ وه عی خْیى وه حیل افزایش است، حِ عَه

. حی اسیس گزاهش سیزهیى حْاادت (2)حیاحی داُ است  4هیزاى تمییبیً 

ٍ وه  اوهطر  18سیل حراٍو   19تی  6دیَؿ چیلی وه وختیاى  ،خْیًی

. ًترییح  (3)حیآٍهو دراُ اسرت    وهطا 19پنیاى وه ّویي گیٍُ سٌی 

هغیلقیت طَهت گیفتِ وه اییاى ًیز هیزاى دیَؿ اضریفِ ٍزى ٍ چریلی   

 وهطرا  8/8ٍ  5/4سریل حرِ تیتیر      16تری   6ها وه وختیاى ٍ پنریاى  

 . (4)وٌا  گزاهش هی
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 و همکاران علیرضا احمدی ی کاهش وزنو بازدارندهکننده عوامل تسهیل
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اضیفِ ٍزى ٍ چیلی حِ فلت تیویبی از فَاهرل هتتلرج خنروی،    

. چیلی وه وٍهاى (5)دَو  ّی ایدیو هی هٍاًی، اختویفی ٍ تقیهل حیي آى

ا  از فَاهع ٍ افزایش خغی حریٍز زٍوهس   َخَاًی حی عیج گنتیوًُ

فیٍلری، وییحرت ًرَؿ وٍ،     -ّی  للبری    هشىالت خنوی هیًٌا حیویه

 ِ خرَاب، اخرتال ت      افزایش فشیهخَى، حیویه  ولیَ ، تٌفنی، آپٌر

ّی ّویاُ اسرت،   هغز  ٍ حیخی از سیعیى   فضالًی ٍ اسىلتی، سىتِ

افیاو چیق فالٍُ حی ٍزى زییو ٍ تظَیی هٌفری حراًی، واها     ،آى فالٍُ حی

   .(7 ،6)حیدٌا  ًشیط ووتی، افنیوگی، اضغیاب ٍ خنتگی حیشتی هی

ٍ وریّش اهتبیعریت    وهن فیو از اضیفِ ٍزى ٍ چریلی،   اختوریفی 

وریّش ٍزى     وٌٌاُ فام هضییت از ٍضقیت ؽیّی  از فَاهل تنْیل

آهررَز  واًررش 8134ٍ  ه حیدررا، ًتررییح یرره هغیلقررِ حرری وه افرریاو هرری

حراًی وه     وحییستیًی ًشیى واو وِ تظَیی ذٌّی حاى ٍ دیخض ترَوُ 

فرالٍُ   .(8)دٌیختی هیتبظ اسرت   ًَخَاًیى پنی ٍ وختی حی فالئن هٍاى

هتغییّی  ویگی  هیًٌرا حوییرت اختوریفی وهن دراُ، اوهان      ،حی آى

افیاو وه فیایٌا خَوهتتیه  وه وریّش ٍزى ٍ اًتؾریهاتی ورِ افریاو از     

ِ    پییهاّی  الاا    هیت خَو حیا  وریّش ٍزى واهًرا ّوگری وه زهیٌر

  .(10 ،9)حیدٌا  هَفمیت ویّش ٍزى هؤثی هی

فام اطالح سبه زًاگی هیتبظ حری   ،وّا ًتییح هغیلقیت ًشیى هی

فَاعج هٌفری حرِ      تریوی، تدیحِ ّی  افیاعی، حی خَهوى، پیخَه 

لبلی، فزت ًفس پیییي، هریظ خیًَاوُ   ِ گییاً ّی  ستت وًبیل هژین

 ِ سریز اضریفِ ٍزى ٍ    ٍ هاهسِ، تَخِ ًىیوى حِ هتغییّی  هفتیه  زهیٌر

چرریلی، از فَاهررل هررؤثی حیزواهًرراُ ٍ فررام هَفمیررت وه ورریّش ٍزى  

حی تَخِ حِ دیَؿ هٍزافزٍى اضیفِ ٍزى ٍ چیلی وه  .(12 ،11)حیدا  هی

ّری حرِ ًؾری     یى ٍ تْایا سالهت خنویًی، هٍاًی ٍ اختویفی آىًَخَاً

وٌٌاُ  حیهسی ٍ دٌیسییی هتغییّی  اثیگذاه ٍ فَاهل تنْیلهسا وِ  هی

ونر    .حیدٌا ویّش ٍزى از اّویت حی یی حیخَهواه هی   ٍ حیزواهًاُ

ولیك تدیهب ًَخَاًیى هبتال حِ اضیفِ ٍزى ٍ چریلی وه هَفمیرت ٍ یری    

ٍزى ٍ هنیئلی وِ حی آى وست حِ گییبریى ّنرتٌا   فام هَفمیت ویّش 

  ِ ٍ  ها دییا ًتَاى فمظ حی یه ترمیك طیفیً تَطیفی ٍ ووری هیشر  یریحی 

 . (13)ّی ها حِ خَحی هشتض ًوَو  فوك ًگیش ٍ حیٍهّی  آى

دیایغی ها وِ فیایٌاّی  هٍاًری ٍ اختوریفی   ّی  ویفی،  پژٍّش

هفتیهّری   وٌّا ٍ ًیز وهن دریایظ اختوریفی ورِ هٌشرأ     آى هٍ  هی وه

، ّوچٌریي هتغییّری  اختوریفی    وٌٌرا  هیّنتٌا ها حیهسی ٍ دٌیسییی 

سیزو  گییو ها هینی هی هؤثی ٍ هتفی ها وِ هفتیه اًنیى وه آى دىل هی

ّری   ٍ حی ًگیدی خیهـ ٍگنتیوُ حِ تدزیرِ ٍ ترلیرل هفریّین ٍ پایراُ    

ِ    از آى. (13)پریوازو   هی وریّش ٍزى ًَخَاًریى      خرییی ورِ وه زهیٌر

هغیلقیت ویفی هراٍو  ٍخَو واهو وِ ًمش فَاهل فیو  ٍ اختویفی 

ویّش ٍزى ًَخَاًیى هَهو حیهسی لیاه واوُ حیدا ٍ حری حیهسری    ها وه

خریهـ وه هرَهو حیهسری       وشَه هی هغیلقِدَاّا هَخَو، تیوٌَى وه 

ِ    وٌّاُ ٍ حیزواًاُ فَاهل تنْیل ویرا     ویّش ٍزى حِ ٍیژُ از زاٍیر

اًدیم ًشراُ   ،اًا ًَخَاًیًی وِ خَو اضیفِ ٍزى ٍ چیلی ها تدیحِ ویوُ

   ِ ّری    هیرز   است، حایْی است عیاحی الگَ  هٌیسر  خْرت حیًیهر

لی، وه ًَخَاًیى اییاًری  اهتمیء سالهت ٍ پیشگیی  از اضیفِ ٍزى ٍ چی

ّی از ویاگیُ ًَخَاًریى   وه گیٍ دٌیخت ولیك هنیئل ٍ ترلیل ولیك آى

 ویفری حیضری حری ّرا        ، حی تَخِ حِ آًچِ گفتِ دا، هغیلقِحیدا هی

ویّش ٍزى ًَخَاًیى هبرتال     وٌّاُ ٍ حیزواهًاُ فَاهل تنْیل حیهسی

 .  حِ اضیفِ ٍزى ٍ چیلی اًدیم داُ است

 

 ها روش

ویفی حی هٍیىیو ترلیل هرترَا  لییسری      پژٍّش حیضی یه هغیلقِ

اخرالق وه پرژٍّش واًشرگیُ فلرَم        است وِ حی اسیس هدَز وویتِ

هیُ از  12حِ هات  IR.MUI.REC.1398.084 پزدىی اطفْیى حی وا

ًفی حرِ   12ٍ  ه فیو  حی   حی اًدیم هظیحبِ 1399تی سیل  1398سیل 

 1398ّی از فریٍهویي هریُ سریل     )هظیحبِطَهت ّافوٌا حیگزاه دا 

 .هتَلج دا(ّی  حی ادبیؿ واوُهیُ ّویي سیل  آغیز ٍ وه دْییَه

سیل )وختی ٍ  18تی  12هقییهّی  ٍهٍو حِ هغیلقِ دیهل ًَخَاًیى 

ًَخَاًیى هَفك وه ویّش ٍزى )حی  پنی( هبتال حِ اضیفِ ٍزى ٍ چیلی ٍ

یًااهو( حرَو ورِ   هٌرٌری اسرت   85حاًی ووتی از طان    دیخض تَوُ

هریُ پرس از    6هَفك حِ وٌتیل ٍزى حیشتی از  ،عبك ًؾی هتتظض تغذیِ

   ٍ حیش از یه سیل از تشىیل پیًٍاُ وههیى داُ حیدٌا    اتویم وٍهُ

   ّی وه وههیًگیُ هیوز ترمیمیت لل  وَوویى ٍالرـ وه پژٍّشرىاُ   آى

 . ّوچٌیي فام توییل حِ حضرَه وه لل  ٍ فیٍق اطفْیى گذدتِ حیدا

 هظیحبِ از هقییهّی  خیٍج از هغیلقِ حَو.

حراًی     اضیفِ ٍزى حرِ طرَهت )دریخض ترَوُ     ،وه ایي هغیلقِ

حراًی حیشرتی      ( ٍ چیلی حِ طَهت )دیخض تَو85ُحیشتی از طان 

ّری    اسیس حاٍو هریز  طران   ( حیا  سي ٍ خٌس حی95از طان 

 حاًی پیشٌْیو  حریا  وَووریى ٍ ًَخَاًریى      استیًااهو دیخض تَوُ

ّری    ّی  هدرا هیورز وٌتریل ٍ پیشرگیی  از حیوریه       اییاًی ٍ هٌرٌی

 CDC( Centers for Disease Control and Prevention)آهییىری  

 .(15 ،14)تقییج دا 

ریى واها  هقییهّری     پس از حیهسی پیًٍاُ ًَا ّی ٍ هشتض داى ًَخ

اا  پرژٍّش ٍ   َاًیى تویس گیفتِ دا ٍ ضوي حییى ّا ٍالایي ًَخ ٍهٍو، حی 

ذوی اطل هازواه  ٍ حفؼ اعالفیت دتظی، لیاه هاللیتی حضَه  حریا   

ٍلیِ َاًیى تقییي دا.     ٍ هظیحبِ آدٌییی ا  فیو  حی ًَخ

ّرری وه وههیًگرریُ هیوررز  پررس از حضررَه ًَخَاًرریى ٍ ٍالررایي آى

ِ  ترمیمیت لل  وَووریى ٍ وهییفرت هضرییت    وتبری آگیّیًرِ از      ًیهر

ّری  آًتیٍپَهتییره    ٍالایي ٍ هضییت دفیّی از ًَخَاًریى، دریخض  

ِ ِ حی احرزاه اسرتیًااهو حراٍى وفرش حر     ًَخَاًیى دیهل لا  هتری     ٍسریل
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 و همکاران علیرضا احمدی ی کاهش وزنکننده و بازدارندهعوامل تسهیل

طىذٜ پشضىی اصفٟاٖ   541 1401چٟارْ ضٟزیٛر  ی/ ٞفت680ٝی / ضٕارٜ 40ساَ  –ٔجّٝ د٘ا

ٍ  ویرَاه حری حنر     ه ا  غیی لیحرل اهتدریؿ ًظر  دراُ حری      پیهچِ

ِ    هتی، ٍزى حی ون سیًتی حری   Secaا  هرال   تییي لبیس حری تریازٍ  فمیحر

تییي لنروت حرا فیطرل     وه حیهیه (WCحن  ویلَگیم، وٍه ووی )

آخییي وًاُ ٍ حی   لگري خیطریُ حرِ طرَهت اینرتیوُ ٍ وٍه لگري       

(HC) ِییي لنوت استتَاى لگي حی هتری ًرَاه  غیری    حزهگت   وه ًیحی

 گیی  دا.  اًاازّهتی  لیحل اهتدیؿ حی حن  سیًتی

ِ   گیری   پس از ثبرت اًراازُ    حراًی    دریخض ترَوُ     ٍ هریسرب

(Body mass index )BMI،  حرری اسررتفیوُ از هظرریحبِ از ًَخَاًرریى

ا ت ًیورِ سریختیه ییفترِ تَسرظ پژٍّشرگی اطرلی حری        ؤهاٌّوی  سر 

ّی  والهی ٍ غیی والهی ٍ حی استفیوُ از ضربظ طرَت سرًَی     هْیهت

 حیواه  اًدیم گیفت. ٍ ییووادت ICD-TX650هال 

ولیمرِ حرِ عرَل     45ولیمِ حی هیریًگیي   60تی  30ّی حاٍو  هظیحبِ

گیرری  ترری زهرریًی وررِ اعالفرریت خایررا  وه اختیرریه  ًوًَررِ اًدیهیررا،

ویو ٍ وه ًتیدِ ( اواهِ پیاا Data saturationپژٍّشگی لیاه ًگیفت )

ًفی خیتوِ ییفت. وه احتاا  هظیحبِ فیو خَو ها هقیفی  12هظیحبِ حی 

ا ت حیز هتٌیس  حی اّراا  هغیلقرِ   ؤّییی حی س ًوَو، سپس پیسش هی

گیی  خیص ٍ حی ّا  وستیسی حرِ وًیری  غیری     عیاحی، حاٍى خْت

یٌا هظریحبِ پیسریاُ   اهسوی ٍ تدیحییت زًاگی ًَخَاًیى ٍ تنْیل فی

تری پیسریاُ    ا ت فویرك ؤه عَل هظیحبِ وه طرَهت لرزٍم، سر   دا. و

ّی حی حفرؼ هازواه  ضربظ گیویرا. سرپس حرِ       هظیحبِ   دا. ّوِ هی

ّی، حِ ّی هظریحبِ حری ولرت ٍ حرِ طرَهت       سیز  هظیحبِ هٌؾَه پییوُ

 .ذوی داُ است( 1خاٍل وه هظیحبِ ا ت ؤویهل گَش واوُ دا )س

هظیحبِ چٌرایي هیتبرِ   سیز  هَضَفیت هظیحبِ، ّی  حیا  پییوُ

 .  هَهو حیهسی لیاه گیفت
 

 کٌٌذگاى  شزکت ی االت هصاحثِؤس .1جذٍل 

 االت مصاحبهؤس ردیف

ی 1 یذ؟ ػّت اضافٝ ٚسٖ ٚ چالی خٛد را چٝٔ   د٘ا

طخص داضٝت آیا ضٕا تا ٝت حاَ تزای واٞص ٚسٖ خٛد تز٘أٝ 2  ایذ؟ ریشیٔ 

ٛفمیت واٞص ٚسٖ خٛد صحثت وٙیذ؟ ی ٔٛرد تجزٝت در 3  ٔٛفمیت/ ػذْٔ 

ی 4 ٛفمیت خٛد را در واٞص ٚسٖ چٝٔ  ٛفمیت/ ػذْٔ  یذ؟ دالیُٔ   د٘ا

 چزا تصٕیٓ ٌزفتیذ ٚسٖ خٛد را واٞص دٞیذ؟ 5

ٚتزٚ ضذٜ 6 طىالتی ر غ ٚٔ  ایذ ٚ چٝ  تا ٝت حاَ تزای واٞص ٚسٖ تا چٝ ٔٛ٘ا

ىاری تزای آٖ داضتیذ؟  رٞا

ٛٝ٘ ٚ اس چٝ  7  ٚسٖ خٛد را واٞص دادیذ؟ یٞای رٚشچٍ

ٛٝ٘ پس اس رسیذٖ ٝت ٚسٖ ایذٜ 8 ذیزیت وزدیذ؟ چٍ  آَ، ٚسٖ خٛد رأ 

ثتال ٝت اضافٝ ٚسٖ ٚ چالی چٝ تٛصٝی ٚ  9  ضٕا تزای ٘ٛجٛا٘أٖ 

ادی داریذ؟  پیطٟٙ
 

ّی  پژٍّش حیضی حِ طَهت وسرتی ٍ حری اسرتفیوُ از     آًیلیز واوُ

 ِ   سررِ هیحلررِ واگررذاه  حرریز    ا  هنررتوی وه هٍش آًرریلیز همیینرر

(Open coding) واگذاه  هرَه ، (Axial coding )   واگرذاه ٍ

( اًدیم درا. وه واگرذاه  حریز، هترَى     Selective codingگزیٌشی )

ّی، چٌا حیه تَسرظ پژٍّشرگیاى هغیلقرِ ٍ هفریّین اطرلی وه       هظیحبِ

ِ   حیگِ   لیل  وا وه حیدیِ  ّی ییووادت داًا، سپس واّی  اٍلیرِ ور

حٌا  دا، واّی  هشیحِ وٌریه ّرن    هشیحِ حَوًا وستِ هفَْهی ریػل حِ

ّری وه   ّی تشىیل واوُ داًا، وه ًْییرت ادربیؿ واوُ   لیاه گیفت ٍ عبمِ

 ّی عبمِ حیهسی ٍ هَهو تأییا لیاه گیفت.

ّی  پژٍّش حیضی از عییك اهزییحی لیحلیت پرذییش،   هٍایی واوُ

اًدریم گیفرت. توریس     پرذیی   پرذیی  ٍ اًتمریل   لیحلیت افتویو ٍ تغیحك

ووره   ،هریُ(  18هات پژٍّشرگیاى حری ًَخَاًریى )وه حراٍو      عَ ًی

خْرت   ،ّی حَو. فرالٍُ حری ایري    هؤثی  وه افزایش لیحلیت پذییش واوُ

 افزایش لیحلیت پذییش اعالفیت، فالٍُ حی پژٍّشرگی اطرلی حراالل    

ّری   ًفی از افضی  ترین پرژٍّش وه تدزیرِ ٍ ترلیرل ٍ تفنریی واوُ      2

ِ   هشیهوت  حیضری پرس از واگرذاه  ّری        فقریل وادرتٌا. وه هغیلقر

ا  ویهل دیهل واّی ٍ فبیهات ولیا  حِ وسرت آهراُ    هظیحبِ، ًنتِ

  ِ وٌٌراگیى وه   ّری  دریوت   حِ هٌؾَه اهزییحی سیزگیه  واّی حری تدیحر

ِ  هظیحبِ   ّی لیاه گیفت. هتي پییوُ داُ اختییه آى چٌرا     ّی حِ فیطرل

ٍ  ژٍّشگیاى وٍحیهُهٍز از واگذاه  اٍلیِ تَسظ پ واگرذاه    خرَاًی 

، وه طرَهت وسرتییحی حرِ    گیویرا دا ٍ حی اٍلریي واگرذاه  همیینرِ    

ّری تأییرا    ّی ٍ لیحلیت افتویو آى ثبیت ٍ ّویٌّگی واوُ ،ّی  هشیحِ ییفتِ

وٌٌاگیى  ّی  دیوت دا. سپس خْت اهزییحی سیزگیه  واّی حی تدیحِ

ّی  اسرتتیاج دراُ ٍ   ّی ٍ وا ا طرت واوُأییاز هٍش حیزحیٌی حیا  ت

ّی استفیوُ دا. حایي تیتی  ورِ حقرا از واگرذاه ، چٌرا      یی اطالح آى

وٌٌراگیى حریز گیواًراُ درا تری از طررت وراّی ٍ         هظیحبِ حِ دیوت

تفیسیی اعویٌیى حیطل ًوَوُ ٍ واّییی وِ حیریًگی ویراگیُ آًریى ًبرَو     

 ّری، خْرت   اطالح دَو. وه پیییى، ًتییح استتیاج داُ از هتي هظیحبِ

ت فلوی طیح  أًفی از افضی  ّی 3ًؾیات وه اختییه    تأییا ٍ اهائِ

  ِ اًدریم     ًؾی وه ایي زهیٌِ از واًشگیُ فلَم پزدىی اطفْیى حری تدیحر

ٍ  ترمیمیت ویفی لیاه گیفت ٍ واوُ اعویٌریى   ّی تَسظ آًیى خْت تغبیرك 

 .وٌٌاگیى، حیهسی گیویا از ّوتَاًی عبمیت حی اؽْیهات دیوت

 

 ها افتهی

ًَخَاًیى دریهل   ّی  آًتیٍپَهتییه دیخضهشتظیت وهَگیافیه ٍ 

حراًی( ًَخَاًریى      )لا، ٍزى، وٍه ووی، وٍه لگري ٍ دریخض ترَوُ   

ِ  ذوی داُ اسرت.   2وٌٌاُ وه هغیلقِ وه خاٍل  دیوت    ًترییح هغیلقر

عبمِ فَاهل حیزواهًراُ حری    7وٌٌاُ ٍ  عبمِ فَاهل تنْیل 7حیضی دیهل 

ِ  عبمِ حیدا. زییعبمِ هی 3تی  1 ّری   لرَل  ّری ٍ ًمرل   ّی  اطلی، زییعبمر

ویّش ٍزى حِ طَهت ویهرل     وٌّاُ ٍ حیزًاُ هیحَط حِ فَاهل تنْیل

 .ذوی داُ است 4ٍ  3وه خاٍل 
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 و همکاران علیرضا احمدی ی کاهش وزنو بازدارندهکننده عوامل تسهیل

طىذٜ پشضىی اصفٟاٖ   542 1401چٟارْ ضٟزیٛر  ی/ ٞفت680ٝی / ضٕارٜ 40ساَ  –ٔجّٝ د٘ا

 کٌٌذگاى در هطالعِ هشخصات دهَگزافیک شزکت .2جذٍل 

 (n=  6) ناموفق در کاهش وزننوجوانان  (n=  6) نوجوانان موفق در کاهش وزن متغیر

 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

   جٙس

 3( 0/50) 4( 7/66) دختز

 3( 0/50) 2( 3/33) پسز

   تحصیالت

 5( 3/88) 5( 3/88) اَٚ ی ٔتٛسطٝ

 1( 7/16) 1( 7/16) دْٚ ی ٔتٛسطٝ

 انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  متغیر

 16/14 ± 54/0 83/14 ± 30/0 سٗ )ساَ(

 67/2 ± 16/56 49/7 ± 41/88 (Kgٚسٖ )

 66/3 ± 50/165 82/3 ± 83/164 (cmلذ )

 77/4 ± 16/85 40/5 ± 00/103 (cmدٚروٕز )

 76/3 ± 00/97 36/5 ± 83/115 (cmدٚر ٍِٗ )

 30/0 ± 44/20 30/2 ± 48/32 (Kg/m2تذ٘ی ) ی ضاخص تٛدٜ

 

 کاّش ٍسى ی دٌّذُ الف( عَاهل تسْیل

 اٍل: ارادُ ٍ پشتکار ی طثقِ

تررییي فَاهررل  از هْررنوهًٍرری:    تقیرریي ّررا  ٍ تمَیررت اهاوُ  -

وٌٌاُ وه ایي  هَفمیت ویّش ٍزى وه ًَخَاًیى دیوت   وٌٌاُ تنْیل

 وٍ فیهررل  ،وهًٍرری   تقیرریي ّررا  ٍ تمَیررت اهاوُ هغیلقررِ حررَو، 

 وٌٌراگیى ًریهَفك    دراًا. دریوت   ایري عبمرِ هرنرَب هری      ُ  فوا

 هرري حرریا  ورریّش ٍزى اهاوُ  زم، »وٌٌررا:  وه ایرري زهیٌررِ حیرریى هرری

 اًگیرررزُ ٍ ّرررا  ًاادرررتن، هیتررر  وررریه اهررریٍز ها حرررِ فررریوا  

 .«ویوم هَوَل هی

 حوایتی ی دٍم: داشتي پشتَاًِ ی طثقِ

-   ِ ِ   وادتي الگَ، حوییت ٍ ّویاّی خریًَاوُ ٍ حیًیهر    هیرز  وه تْیر
ّری   ٍالایي از ًؾی هٍاًی حِ فٌَاى الگَ ٍ ّویاّی خیًَاوُ هَاو غذایی:

هیز  خْرت وریّش ٍزى ًَخَاًریى     وه اطالح سبه زًاگی ٍ حیًیهِ

 .  ًمش حنزایی وادتٌا

 سَم: تشَیق ی طثقِ

ًَخَاًریًی ورِ از عری      تشَیك خیًَاوُ، هاهسرِ ٍ خَوتشرَیمی:   -

ّری   تظوین ٌاتَاًنت ،گیفتِ حَوًا خیًَاوُ ٍ اعیافییى هَهو تشَیك لیاه

ّی تدیحِ ون  وٌٌرا ٍ وه   ٍ اّاا  خَو ها هایییت وٌٌا، از دىنت

. ًَخَاًیى هَفك وه ویّش ًوییٌاهَفمیت حیشتی  ون   ،ویّش ٍزى

. «خییرا  خیًَاوُ حیا  ویّش ٍزى هي، خییزُ هری »ویوًا:  ٍزى حییى هی

. «واو تشَیك هقلویى وه هاهسِ حیا  ویّش ٍزى حرِ هري هٍحیرِ هری    »

ویوم حیا  ویّش ٍزى خَوم ها تشَیك وٌن ٍ حریا  خرَوم    سقی هی»

 .«خییام وتیب خییزُ هی

 چْارم: گزایش تِ سیثایی ی طثقِ

القول هثبرت ٍ   هضییت از ؽیّی ٍ اًاام، هلیحت حی ّونی ى ٍ فىس -

القول  پذییش تظَیی حاًی، هلیحت حی ّونی ى ٍ فىس هٌفی اعیافییى:

وریّش ٍزى ًَخَاًریى    ّری   تییي هؤلفِ هْنهثبت ٍ هٌفی اعیافییى از 

گریى وه ایري هاحغرِ حیریى      وٌٌرا  . دریوت وٌٌاُ وه هغیلقرِ حرَو   دیوت

پس از ویّش ٍزى حیا  خییا لبیس از ًؾی سییز هشرىلی  » ویوًا: هی

. «ورٌن  تری تْیرِ هری    ّرییی ورِ وٍسرت واهم ها هاحرت     ًاادتن ٍ لبیس

خَوم حی وٍستیًن وِ  غری حَوًرا حریا  هري ایدریو اًگیرزُ          همیینِ»

خَاستن هیًٌا سییی وٍستیًن زیبری ٍ خرَش اًراام حرِ      هي هی» .«ویو هی

 .«ًؾی حیسن

 پٌجن: عذم تعجیل تزای رسیذى تِ ًتیجِ ی طثقِ

هسریاى حرِ   فام تقدیل حیا   هات: آل وه وَتیُ هسیاى حِ ٍزى ایاُ -

ویّش ٍزى ًَخَاًریى وه   ولتَاُ فیهل هْن ویگی  حَو وِ وه   ًتیدِ

 حیضی ًمش حنزایی وادت.   هغیلقِ

 ششن: داشتي سزگزهی هٌاسة ٍ فعالیت تذًی ی طثقِ

فیاّن ویوى سریگیهی هٌیسر  حریا      هیز  وه اٍلیت فیاغت: حیًیهِ -

هیرز  خْرت اًدریم فقیلیرت      اٍلیت فیاغت از عی  خیًَاوُ ٍ حیًیهِ

وادررت. حرراًی وه ورریّش ٍزى اغلرر  ًَخَاًرریى ًمررش حنررزایی     

 ویوًا: گیى ًیهَفك وه ایي هاحغِ افالم هی وٌٌا دیوت

ٍهزدی هشتظی ًاادرتن، حرِ ٍهزش اّویرت       هي ّیچ حیًیهِ»

حیویت ٍهزدری  ». «وٌن هیز  ّن ًوی وّن ٍ حیا  اًدیم آى حیًیهِ ًوی

هٍ  حیا  هي ستت است حی ٍهزش وچریه پری وهو ٍ گیفتگری     ٍ پییوُ

 .«دَم فضالت هی
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 و همکاران علیرضا احمدی ی کاهش وزنکننده و بازدارندهعوامل تسهیل

طىذٜ پشضىی اصفٟاٖ   543 1401چٟارْ ضٟزیٛر  ی/ ٞفت680ٝی / ضٕارٜ 40ساَ  –ٔجّٝ د٘ا

 کٌٌذُ در هطالعِ عَاهل تسْیل کاّش ٍسى در ًَجَاًاى شزکت .3 جذٍل

 ها قول نقل ها زیرطبقه های اصلی طبقه

ٗ ٟٔٓ ٘ثاضذ چٖٛ ٞذفٓ ٟٔٓ خٛرد، سؼی ٔی ٚلتی تزادرْ تستٙی ٔی» درٚ٘ی ی تؼیٗی ٞذف ٚ تمٛیت ارادٜ ارادٜ ٚ پطتىار -1 د تز وزدْ تزایٔ  ٛفك[ .«ٛت  ٔ جٖٛا ٘ٛ [ 

یچ واری را ٘ذارْ، ارادٜ» جاْٞ  یشٜ ی حاَ ٘ا یچ ٞذف ٚ اٍ٘  ] ٘ٛجٖٛا ٘أٛفك[. «ای ٘ذارْ ضؼیفی دارْ ٚٞ 

ی تیطتز اس پذر ٚ ٔادرْ در واٞص ٚسٖ ٘مص داضت» ٚ٘ی خٛدْ خّی ٛفك[. «ارادٜ در  ٔ جٖٛا ٘ٛ[ 

 ی داضٗت پطتٛاٝ٘ -2

 حٕایتی

ی تا » داضٗت اٍِٛ یچ تز٘أٝ ارادٜ است ٚ پذرْ تزػىس ایطاٖ ٞستٙذ ٚ ٕ٘یٔادرْ خّی ٙذٞ  خٛاستٓ  ثاتتی داضٝت تاضٙذ ٔٗ ٔی ی تٛ٘ا

ی ادرْ تاضٓ در ٘تیجٝ وارٞایی وٝٔ   ٔ یفٌ ضثٝی جٖٛا ٔٛفك[. «وزدْ تٙذ را رػایتٔ  ٘ٛ[ 

ادٜ ی درْٔا» حٕایت ٚ ٕٞزاٞی ٚاِذٗی ٚ خاٛ٘ ٓ جّٛ ٔٗ تزای ٔٗ غذای وٕتزیٔ   ٞ ٛفك[. «خٛرد تز غذا ٔی وٓ وطیذ ٚ خٛد ٚا  ٔ  ]٘ٛجٖٛا

ادٜ چٙذٖا حٕایتی اس ٔٗ » ی ٝت ٌزفٗت رصیٓ غذایی ٘ذار٘ذ، در خاٛ٘ ستٙذ ٚ تٕاّی ٓ چاقٞ  ادٜٞ  افزاد دیٍز خاٛ٘

ی  ]٘ٛجٖٛا ٘أٛفك[. «ضٛد ٕ٘

ٛاد غذایی تز٘أٝ ٝی ٚ خزیذٔ  ادرْ اغّة چزب ٚ سزخ وزد٘ی است ٝت ٔادرْ وٝ » ریشی در ٟت ایٔ  یغذٞا ی اػتزاضٔ  ٌفت تٛ غذای وٕتز تخٛر،  وزدْ،ٔ 

ی ادرْ را تخٛرد چاقٔ  جٖٛا ٘أٛفك[ .«ضٛد ٞز وسی غذاٞایٔ  ٘ٛ[ 

ا ٝت صٛرت جؼٝث» ٙشَٔ  ی لثُ اس واٞص ٚسٖ تٙمالت درٔ   ٔ ٝی ٝی  ای ٟت فٝت تٙمالت ٟت ضذ، تؼذ اس آٖ یه تار درٞ 

یٜٛ ٚ سثشیجات استفادٜ ٔی ٔی فٝت فمط تزای ٘اٞار تز٘ج ٔصزف ضذ. االٖٔ  وزدیٓ ٚ تیطتز اسٔ  ا یه تار درٞ 

ا یه لاٖ٘ٛ است ٔی  ٔ ٛفك[ .«وٙیٓ، اٗی در خاٝ٘  ٔ  ]٘ٛجٖٛا

ادٜ تطٛیك -3 ادٜ تزای واٞص ٚسٖ، ٔٗ را تطٛیك ٔی» تطٛیك خاٛ٘ ی خاٛ٘ ی». «خزیذ٘ذ وزد٘ذ ٚ تزای ٔٗ جایشٜٔ  یٔ  وزدْ، پذرْ  ٚلتی تّٙث

ی ٛفك[. «وزد تزای رفٗت ٝت تاضٍاٜ ٔٗ را تطٛیكٔ   ٔ جٖٛا ٘ٛ[ 

ی» تطٛیك ٔذرسٝ  ٔ ٗ رٚحٝی  ٔ ی تطٛیك دیٍزٖا ٝت وزد٘ذ ٚ  داد، ٔذیز ٔذرسٝ ٚ تزخی اس ٔؼّٕاٖ، ٔٗ را تزای واٞص ٚسٓ٘ تطٛیكٔ 

ؼّٓ  ٔ جٖٛا ٔٛفك[. «وزد٘ذ ٞا ٔؼزفی ٔی ٝت تمٝی ٘ٛ[ 

یوزدْ تزای واٞص ٚسٖ، خٛدْ را تطٛیك وٙٓ تزای خٛدْ وتاب ٚ  سؼی ٔی» تطٛیك خٛد ٛفك[. «خزیذْ ... جایشٜٔ   ٔ  ]٘ٛجٖٛا

ی» رضایت اس ظاٞز ٚ ا٘ذاْ ٌزایص ٝت سیثایی -4 ی تا خٛدْٔ  یىُٔ  ی ٌفتٓ ٔٗ خٛشٞ  ٝی  االٖ، ٚلتی ٔی». «ٞای ضیه تپٛضٓ تٛآ٘ ِثاس ضْٛ ٚٔ  خٛاٞٓ ِثاس ٟت

تخاب ٔی وٙٓ، راحت ٛفك[ «وٙٓ تز ِثاسی وٝ دٚست دارْ را ٘ا  ٔ  ]٘ٛجٖٛا

یخٛدْ را تا »  مایسٝٔ   ٔ جاْ ٔیوزدْ،  سایز دٚستآ٘ یذا٘ی را وأُ ٘ا ساتمٝ دٚ ٚٔ  ٗ  دٚستآ٘ در ٔذرسٝٔ  أ  داد٘ذ، ٔا

ی  ٔ ساتمٝ خسٝت ی ٚسطٔ  ٛ٘ستٓ ادأٝ دٞٓ ضذْ ٚ ٕ٘ ٛفك[. «ت  ٔ  ]٘ٛجٖٛا

ٕساالٖ  لات اس رصیٓ غذایی وٝ داضتٓ خسٝت ٔی» رلاتت تا سایزٞ  سیز ٝت  ٌاٞی ٚا ادرْ تزای ادأٝٔ  یضذْ،ٔ   ٔ ٗ ». «داد ٔٗ رٚحٝی  ٔ اطزافیاٖ ٝت

ٛرد پسٙذ دیٍزٖا لزار ٌزفٝت ضٛی ٔی زٚسٜ تایذ الغز تاضی تأ  ٛفك[. «ٌفتٙذ، ٔا  ٔ جٖٛا ٘ٛ[ 

ٙفی اطزافیاٖ ػىس  ثثت ٚٔ  ی اِؼُٕ ػىس» اِؼُٕٔ  ٙفی تیطتز در جٕغ دیٍزٖا اتفاقٔ  ادٜ وسی سیاد، ٔٗ را ٝت خاطز اضافٝ  ٞایٔ  زچٝ در خاٛ٘ افتاد، ٌا

ی ٚسٖ ستٓ دٚستاٖ سیادی داضٝت تاضٓ وزد، ِٚی در اجتٕاع ٚ حتی ٔذرسٝ ٝت خاطز اضافٝ ٚسٖ ٕ٘ی سزس٘ص ٕ٘ . «تٛ٘ا

ٛفك[  ٔ  ]٘ٛجٖٛا

ػذْ تؼجیُ تزای  -5

 رسیذٖ ٝت ٘تیجٝ

ی ٝت ٘ظز ٔٗ افزاد طی ٔذت سٔا٘ی طٛال٘ی چاق ٔی» ٔذت آَ در وٛتاٜ رسیذٖ ٝت ٚسٖ ایذٜ اٜ  ضٛ٘ذ ٚٔ  ٙذ در ػزض یهٔ  ٛ٘ذ، در ٘تیجٝ تا خٛٞا الغز ض

ٛاجٝ ٔی ٛفك[ .«ضٛ٘ذ ضىستٔ   ٔ  ]٘ٛجٖٛا

داضٗت سزٌزٔی  -6

 ٔٙاسة ٚ فؼاِیت تذ٘ی

لات فزاغت تز٘أٝ ٓ السْ است ٔٗ رٚسی » ریشی در ٚا ی 3تا  2وٙار رصیٓ غذایی سزٌزٔیٞ  ز رٚس صثح  ساػت ٚرسشٔ  دلیمٝ  15وزدْ، یاٞ 

یوٙٓ تا ٝت ٔذرسٝ تزسٓ ٚ ظٟز  رٚی ٔی پیادٜ ٛفك[ .«ٌزدْ اس ٔذرسٝ پیادٜ ٝت خاٝ٘ تزٔ   ٔ جٖٛا ٘ٛ [ 

لات فزاغت ٚرسش ٔی» ی ٕٞزٜا تا رصیٓ غذایی، در ٚا ٛرد ػاللٝ وزدْ، وتابٔ   ٔ اْ ٌٛش  خٛا٘ذْ ٚ یا ٝت آًٞٙ

ی». «دادْ ٔی ستٓ، ٌزسٍٙی را فزأٛشٔ  طغَٛ ٝت واریٞ   ٔ جٖٛا ٔٛفك[. «وٙٓ ٚلتی در خاٝ٘ ٘ٛ [ 

یتحزن ٚ فؼاِیتی ٘ذارْ، » ٛیشیٖٛ تٕاضأ  ی ّت یچ فؼاِیت ٚرسضی ٘ذارْ وٙٓ ٚ یأ   ٞ، ادرْ اغّة ». «خٛآت پذر ٚٔ 

ستٓ ٚ خٛدْ را تا غذا خٛردٖ سزٌزْ ٔی اٞ  ستٙذ، ٔٗ در خاٝ٘ تٟٙ  ] ٘ٛجٖٛا ٘أٛفك[ .«وٙٓ سزوارٞ 

ؼایة  -7 درنٔ 

چالی ٚ فٛایذ واٞص 

 ٚسٖ 

طىالت جسٕی تیٕاری یلثُ اس واٞص ٚسٖ وّستزَٚ » ٞا ٚٔ  د،ٔ  ثتال ضْٛ  ٔٗ تاال ٛت ادرْ ٝت تیٕاری لّثی ٚ وّیٛیٔ  ٓ ٔا٘ٙذ پذر ٚٔ  تزسیذْ ٔٗٞ 

یشٜ ٔٗ را تزای واٞص ٚسٖ تیطتز ٔی ٛفك[ .«وزد اٗی ٔٛضٛع اٍ٘  ٔ جٖٛا ٘ٛ [ 

حذٚدیت ، ٚرسش وزدٖ را دٚست دارْ ٚ  تز ٔی تؼذ اس واٞص ٚسٖ راحت» ٞای جسٕا٘ی تزطزف ضذٖٔ  یخٛآت ٞایی وٝ تزای  ٔحذٚدیتوٙٓ  احساسٔ 

جاْ فؼاِیت ا٘ٙذ پا درد ٚ یا دردٞای ػضال٘ی داضتٓ وٕتز ضذٜ است ٘ا ٛفك[ «.ٞای ٚرسضیٔ   ٔ  ] ٘ٛجٖٛا

تیٙٓ تٕایُ دارْ تجزتیات واٞص ٚسٓ٘ را  ٞا اٍِٛ تاضٓ، ٚلتی یه وٛدن چاق ٔی دٚست دارْ تزای سایز تچٝ» افشایص اػتٕاد ٝت ٘فس

تخصص تغذٝی تطٛیك وٙٓتزای ٚا تیاٖ وٙٓ ٚ ٚا را   ٔ زاجؼٝ ٝت ٛفك[ «.تزایٔ   ٔ  ] ٘ٛجٖٛا
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 و همکاران علیرضا احمدی ی کاهش وزنو بازدارندهکننده عوامل تسهیل

طىذٜ پشضىی اصفٟاٖ   544 1401چٟارْ ضٟزیٛر  ی/ ٞفت680ٝی / ضٕارٜ 40ساَ  –ٔجّٝ د٘ا

 کٌٌذُ در هطالعِ کاّش ٍسى در ًَجَاًاى شزکت ی عَاهل تاسدارًذُ .4جذٍل 

 ها قول نقل ها زیرطبقه های اصلی طبقه

ستٙذ ٞا، ػٕٛٞا ٚ خاِٝ ػٕٝ» استؼذاد ص٘تیىی تاٚرٞای غّط -1 ٍٕی چاقٞ  سیادی ٔٗ اس وٛدوی غذای » .«ٞای ٔٗٞ 
ی ٔصزف ٔی  .«تٛآ٘ ٚسٓ٘ را واٞص دٞٓ وزدْ، ٔؼذٜ ٔٗ تشري ضذٜ است ٚ دیٍز ٕ٘

ٛفك[  ] ٘ٛجٖٛا ٘أ 
ادٜ در اصالح سثه -2 ػذْ ٕٞىاری خاٛ٘

 س٘ذٌی 
ادٜ تز رصیٓ  ػذْ ٕٞىاری ٚ ٘ظارت خاٛ٘

 غذایی ٘ٛجٛا٘اٖ
تزادر تا ٚجٛد تٙفالت در خاٝ٘ رصیٓ ٌزفٗت وار سختی است، پذر ٚ ٔادرْ تزای »

ی وٛچه ٕزٜا تمٝی اس اٗی  تزْ چیپس، پفه ٚ ...ٔ  خزیذ٘ذ، ٔٗ ٞٓ دٚست داضتٓٞ 
جٖٛا ٘ا ٔٛفك[. «تٙمالت استفادٜ وٙٓ ٘ٛ [ 

ادٜ ٔٗ اس سثه س٘ذٌی سآِ تی» ستٙذ خاٛ٘ ادٜ پَٛ تٛجیثی سیادی ٝت ٔٗ ». «اطالعٞ  خاٛ٘
ٛرد ػاللٝ ٔی ی اْ داد٘ذ ٚ ٔٗ تا اٗی پَٛ تٙمالتٔ   ] ٘ٛجٖٛا ٘أٛفك[. «وزدْ را خزیذاریٔ 

ادٜ -3 اٖ ٚ خاٛ٘  ی ػذْ اطالع وافی ٘ٛجٛ٘ا
ىارٞای  آٖ ٞا اس ػٛارض چالی ٚ رٞا

 واٞص ٚسٖ

زاوش وٙتزَ ٚسٖ رسا٘ی ٘اوافی اطالع زاجؼٝ وٙٓ، تؼذ ٔذرسٝ تزای واٞص ٚسٖ   ٔٗ ٕ٘ی» اسٔ  ستٓ تزای واٞص ٚسٖ تایذ ٝت وجأ  د٘ا
طاٚرٜ ٚ رصیٓ درٔا٘ی را ٝت  زوشٔ  ؼزفی وزدیهٔ  لثالً اس خطزات چالی » .«ٚاِذٗی ٔٗٔ 

دْ تی جٖٛا ٔٛفك[ .«اطالع ٛت ٘ٛ [ 
ی اس ػذْ ٔٛفمیت ٚ ضىست در  -4 ز٘ا ٍ٘

 رصیٓ غذایی ی تز٘أٝ
حذٚدیت در رصیٓ غذایی ٚ  تزس اسٔ 

ٛفمیت ی اسػذْٔ  ز٘ا ٍ٘ 
ٛیج ٚ واٞٛ را در تز٘أٝ رصیٓ غذایی دٚست ٘ذاضتٓ» ثُٞ  ٔٗ » .«ٔٗ ٔصزف سثشیجاتیٔ 

ٛاد غذایی را وٝ دٚست داضتٓ  ٛاد غذایی تٛصٝی ضذٜ ٘ذاضتٓ، خٛدْٔ  تٕایُ ٝت ٔصزفٔ 
ی  ٔ ٕٗی ٔٛضٛع تاػث ضذ وٝ ٘تٛآ٘ ٚسٖ خٛد را وٓ وٙٓ جایٍشٗی داضٗت ». «وزدْ،ٞ 

ی ػذاب ٗ خّی ایی را وٝ دٚست  رصیٓ غذایی تزایٔ  ادٜ غذٞا د، اػضای خاٛ٘ آٚر ٛت
ی ٗ تایذ غذای  داضتٙذٔ  ی رصیٕی ٔیخٛرد٘ذ ٚٔ  تزسیذْ ٘تٛآ٘ ٚسٓ٘ را وٓ  خٛردْ،ٔ 

ی رصیٓ ٌزفٗت تزای ٔٗ ٚالؼا ر٘ج». «وٙٓ وزدْ ٕٔىٗ است وٓ غذا  آٚر تٛد فىزٔ 
ذاردأخٛردٖ ٚ ٌزسٍٙی رٚی ٔغشْ ٚ درس خٛا٘ذٓ٘ ت جٖٛا ٘أٛفك[. «ثیز ٍت ٘ٛ [ 

ادٜ ٚ ٔذرسٝ -5 ٕیت تحصیُ در خاٛ٘ د، ٔذرسٝ ٔا تیطتز رٚی درستز٘أٝ ٔٗ تیطتز رػایت » وٓ تحزوی ٞا ٞا تأویذ داضت،  رصیٓ غذایی ٛت
ٓ إٞیت دٞٙذ اٖٞ  ٛفك[. «ٔذارس تایذ ٝت اضافٝ ٚسٖ ٚ چالی ٘ٛجٛ٘ا  ٔ جٖٛا ٘ٛ[ 

ىا٘ات ٚرسضی در  وٕثٛد فضا ٚ ٔا
 ٔذارس

ٔا در ٔذرسٝ فضا ٚ سٔاٖ وافی تزای تحزن ٚ فؼاِیت تذ٘ی ٘ذاضتیٓ، ٝت طٛر وّی ٝت ٘ظز »
زٚسٜ افزاد جٖٛا ٘أٛفك[. «در جأؼٝ تحزن وافی ٘ذار٘ذ ٔٗ ٔا ٘ٛ [ 

فٝ -6  ی ػذْ ٔذیزیت ٚ ٘ظارت صحیح تز ٛت
 ٔذارس

یاٖ ٚػذٜ  ٔ ٞای ٘اسآِ در  دستزسی ٝت
 ٔذارس

فٝ ٔذارس ٔی» ی ٚلتی تٙمالت را در ٛت . «خزیذْ ٞا را ٔی ضذْ ٚ آٖ دیذْ ٚسٛسٝٔ 
 ] ٘ٛجٖٛا ٘أٛفك[

ٞای  رفتارٞای ٘ادرست ٚاِذٗی ٚ آسیة -7
ی در ٘ٛجٛا٘اٖ   رٚ٘ا

ٕىٗ است در  ٝت ٘ظزْ وٛدواٖ چاق اس ِحاظ رٚحی حساس ٚ آسیة» احساس حمارت پذیز٘ذ،ٔ 
ادرٞا تایذ ٝت  ٟٕٔا٘ی ٞا تزای خٛردٖ ٔٛاد غذایی تٛسط دیٍزٖا سزس٘ص ضٛ٘ذ، پذر ٚٔ 

جٖٛا ٘أٛفك[. «صٛرت غیزٔستمیٓ ٘ٛجٖٛا را تزای رػایت رصیٓ غذایی تطٛیك وٙٙذ ٘ٛ [ 
یا» سخزٜٔ  دْ، ٕٞٝ در ٔحّٝ، ٔذرسٝ ٚ فأیُ ٔٗ رأ  وزد٘ذ،  س دٚرٖا وٛدوی چاق ٛت

 ] ٘ٛجٖٛا ٘أٛفك[. «وٙٓ ٕٞیطٝ احساس حمارت ٔی
ادٜ ادٜ» ِجثاسی تا خاٛ٘ ی خاٛ٘ ٗ را سزس٘صٔ  زتة تا ػصثا٘یتٔ  ٗ اػتزاض  أْ  وزد٘ذ ٚ ٝت ٘حٜٛ غذا خٛردٖٔ 

ٗ ٝت سزس٘ص أ  ی ٞا تٛجٝ ٘ذاضتٓ ٚ داضتٙذ، ٔا زچٝ تؼذ اس پزخٛری  پزخٛریٔ  وزدْ، ٌا
ىزر ٝت پزخٛری ٚ سزس٘صوزدٖ احساس ٌٙاٜ داضتٓ،  ادٜ اػتزاضٔ  اْ تاػث  ٞای خاٛ٘

د ٛفمیت واٞص ٚسٖ ٔٗ ٛت جٖٛا ٘أٛفك[. «ػذْٔ  ٘ٛ [ 

 

 ّفتن: درک هعایة چاقی ٍ فَایذ کاّش ٍسى ی طثقِ

ّی  خنرویًی ٍ   خنوی، حیعی  داى هراٍویتّی ٍ هشىالت  حیویه  -

َایرا      آدٌییی حی حیوریه   افزایش افتویو ِح ًفس: ّری ٍ هشرىالت خنروی، ف

ترییي   ویّش ٍزى ٍ افزایش افتویو ِح ًفس حرِ وًبریل وریّش ٍزى از هْرن    

َاهل اًگیزدی وه هنریی  ریى هَفرك حیریى درا.       ف ًَا هري  »وریّش ٍزى ًَخ

ا هیوهم ِح حیویه   هی فشیهخَى ٍ یری هشرىالت ولیرَ  هبرتال     تیسیام هیًٌ

ّری   حیویه  للبی پاهم ٍ تریس از احرتال حرِ ایري حیوریه         هشیّاُ»، «دَم

حقرا از وریّش ٍزى   ». «وریو  هي ها حریا  وریّش ٍزى حیشرتی هری       اًگیزُ

َاحیام تی هی هاحت  .«حی ویّش ٍزى افتویو ِح ًفس حیشتی  واهم» «.خ

 کاّش ٍسى ی ب( عَاهل تاسدارًذُ

 اٍل: تاٍرّای غلط ی طثقِ

هٍاج ایري حریٍه غلرظ وه حریي      استعذاد ژًتیکی چاقی در خاًَادُ: -

یىری از   ّی وادتي استقااو ژًتیىری اسرت،   ًَخَاًیى وِ فلت چیلی آى

   ِ حیضرری حررَو.     هَاًررـ اطررلی ورریّش ٍزى ًَخَاًرریى وه هغیلقرر

هي از ورَووی چریق   »گیى ًیهَفك وه ایي زهیٌِ حییى ویوًا:  وٌٌا  دیوت

ش مهي چیق ّنتٌا حِ ًؾی هي ژًتیه ً   افیاو خیًَاوُ      ّوِ». «حَوم
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 .«هی خیًَاوگی استقااو چیلی واهین». «هْوی وه چیلی واهو

 ّا در اصالح سثک سًذگی عذم ّوکاری خاًَادُدٍم:  ی طثقِ

یىری   فام ّوىیه  ٍ ًؾیهت ٍالایي حری هژیرن غرذایی ًَخَاًریى:     -

فام ّوىریه    ،ویّش ٍزى وه ایي هغیلقِ   از فَاهل حیزواهًاُ ویگی

ّی حی هژین غرذایی ًَخَاًریى حیریى درا. تقرااو  از       ٍ ًؾیهت خیًَاوُ

هي اعالؿ وریفی وه هرَهو سربه       خیًَاوُ»ویوًا:  ًَخَاًیى حییى هی

هري غرذاّی  سریر ویوًری ٍ        وه خریًَاوُ » .«زًاگی سریلن ًااهًرا  

خیًَاوُ توییلی حِ هفییرت  سییی افیاو » .«دَو فَو زییو هظی  هی فنت

هیوهم حیا  پتتي هَاو غذایی » .«هژین غذایی ٍ ّویاّی حی هي ًاادتٌا

ویو، از هي وه خیًَاوُ حریا  وریّش ٍزى    از هٍغي زییو  استفیوُ هی

 .«دا حوییتی ًوی

 ِ عهذم اطهالا اس عهَارض اههافِ ٍسى ٍ چههاقی ٍ     سهَم:   ی طثقه

 راّکارّای کاّش ٍسى

یىی ویگی از  هسیًی ًیویفی از هیاوز وٌتیل ٍزى: فام آگیّی ٍاعالؿ -

وررریّش ٍزى وه ًَخَاًررریى هقیفررری درررا.     فَاهرررل حیزواهًررراُ

اعالؿ ًاادرتن   لبالً»ویوًا:  گیى هَفك وه ایي هاحغِ حییى هی وٌٌا دیوت

حی فرَاهع چریلی آدرٌییی    » .«حیا  ویّش ٍزى حییا ودی هیاخقِ وٌن

از هاویرَ ٍ یری تلَیزیرَى    ًاادتن، وه حیل حیضی وِ فَاهع چیلی ها 

 .«دٌَم خَدریلن وِ هَفك دام ٍزى خَو ها ویّش وّن هی

 چْارم: ًگزاًی اس عذم هَفقیت ٍ شکست در رژین غذایی ی طثقِ
یىی  فام هَفمیت: تیس از هراٍویت وه هژین غذایی ٍ ًگیاًی از -

حیضرری حررَو.    از هَاًررـ هَفمیررت وه هنرریی ورریّش ٍزى وه هغیلقررِ

حرِ ًؾری هري    »ویوًرا:   گیى وه ایي زهیٌِ حییى هی وٌٌا تقااو  از دیوت

هري هژیرن غرذایی    » .«ّی فیو حیدا   هژین غذایی حییا حی اسیس سلیمِ

ّویشِ ویّش هظی  هَاو غرذایی ٍ  ». «تَطیِ داُ ها وٍست ًاادتن

آٍه حَو، ّویي هَضَؿ حیفث دا ورِ   گیسٌگی حیا  هي ولْیُ تیس از

 .«ن ٍزى خَو ها ون وٌنًتَاً

 پٌجن: اّویت تحصیل در خاًَادُ ٍ هذرسِ ی طثقِ
اّویت حرِ   ون تریوی ٍ ووبَو فضی ٍ اهىیًیت ٍهزدی وه هااهس: -

ّری   ّی  آهَزدری هرااهس ٍ وه حریي خریًَاوُ     هیز  ترظیل وه حیًیهِ

ّوچٌیي ون تریوی، ووبَو فضی ٍ اهىیًریت ٍهزدری وه هرااهس حرِ     

آل هغرریح دررا.   هسرریاى حررِ ٍزى ایرراُ فٌررَاى یرره هرریًـ خْررت   

هري حرِ خریعی اًدریم     »ویوًرا:   وٌٌاگیى وه ایي زهیٌِ حیریى هری   دیوت

تىیلیج وهسی، فیطرت وریفی حریا  حیریٍى هفرتي از خیًرِ ٍ اًدریم        

ِ ». «ا  حاًی ٍ ترین  زم ها ًاادتن فقیلیت هری، حیشرتی هٍ       هاهسر

یا  ترین ٍ هی وه هاهسِ فضی ٍ زهیى ویفی ح» .«ّی تأویا وادت وهس

 .«فقیلیت حاًی ًاادتین

 هذارس ی ششن: عذم هذیزیت ٍ ًظارت صحیح تز تَفِ ی طثقِ

ریى      تغذیِ ّی  ًیسیلن وه هااهس: وستیسی ِح هییى ٍفاُ - ًَا ًیسریلن ًَخ

    ِ    وه زهیى حضَه وه هااهس ٍ فام هایییت ٍ ًؾریهت طرریب حری حَفر

َاهررل حیزواهًرراُ   ورریّش ٍزى هقیفرری دررا.   هررااهس یىرری ویگرری از ف

هری     هاهسِ   وه حَفِ»گیى وه هاحغِ حی ایي فیهل اؽْیه وادتٌا:  وٌٌا دیوت

َاؿ فنرت    ر َاو غذایی سریلن ًا فرَو، ویوریئَ،    هثل خیلی از هااهس ِح خی  ه

ِ    » «.دا فیٍختِ هی غییُچیپس، پفه ٍ  َاؿ ترٌمالت ها وه حَفر ر    ٍلتری ًا

 .«خییام هی ّی ها دام ٍ آى ویام ٍسَسِ هی هااهس هی

ّهای رٍاًهی در    ّفتن: رفتارّای ًادرست ٍالذیي ٍ آسهیة  ی طثقِ

 ًَجَاًاى

هشرىالت خنروی    احنیس حمیهت ٍ لدبیز  ًَخَاًیى حی خیًَاوُ: -

ّری  هٍاًری وه ًَخَاًریى هبرتال حرِ چریلی ٍ فرالٍُ حری آى          ٍ آسی 

تَاًا هٌدری حرِ لدبریز  وه     ّی  ٍالایي حیا  ویّش ٍزى، هی سیزًش

ویوًرا:   گریى ًریهَفك حیریى هری     وٌٌرا  تقااو  از دیوت .ًَخَاًیى دَو

ّری   وه هْوریًی ». «ویوًا خیًَاوُ حِ ًرَُ غذا خَهوى هي افتیاع هی»

حِ ًؾی هي تذوی حیش از حرا  ». «دام تَسظ سییی اعیافییى سیزًش هی

از وَووی حرِ  » «.ّی هیًـ ویّش ٍزى هي حَو پاه ٍ هیوهم ٍ سیزًش آى

ّویشرِ ویگریاى   ». «وٌن ى ٍ چیلی احنیس حمیهت هیفلت اضیفِ ٍز

حیشرتی اٍلریت احنریس    ». «وٌٌا هي ها حِ خیعی اضیفِ ٍزى هنتیُ هی

 .«وٌن ٍ وٍست واهم فمظ گییِ وٌن تٌْییی هی

 

 بحث

وٌٌراُ   تییي فَاهل تنْیل پژٍّش حیضی حی ّا  حِ وست آٍهوى هْن

سیل هبتال حرِ اضریفِ    18تی  12ویّش ٍزى وه ًَخَاًیى    ٍ حیزواهًاُ

ٍزى ٍ چیلی حِ طَهت ویفی ٍ ترلیرل هرترَا  لییسری اًدریم درا.      

عبمرِ   7وٌٌراُ ٍ   عبمرِ فَاهرل تنرْیل    7حیضی دیهل    ًتییح هغیلقِ

     ِ ّری    فَاهل حیزواهًاُ وه هنیی ویّش ٍزى حرَو. حری ًگریّی حری عبمر

َاى هو حیضی، هی   ویهحیو  هغیلقِ پی  سِ فیهرل هفتریه ، اًگیزدری ٍ     ت

َاهل هریغی اختویفی هثبت ٍ یی هٌفی ها وه هَفمیت ٍ یی فام هَفمیرت   -ف

َاًیى هبتال ِح اضیفِ ٍزى ٍ چیلی هشیّاُ ًوَو.  ویّش ٍزى ًَخ

وادرتي ّرا  ٍ پشرتىیه وه حریي      ،وست آهاُِ حی اسیس ًتییح ح

ٍزى وه وریّش     وٌّراُ  ترییي فَاهرل تنرْیل    ًَخَاًیى یىی از هْن

 ِ ِ         هغیلقر هروررا  ٍ    حیضری حرَو، وه ّوریي هاسرتی ًترییح هغیلقر

تقییي ّا ، وادتي اًگیرزُ حریا  زًراگی سریلن ٍ      واوّوىیهاى ًشیى 

ًمرش   ،تغییی ًگیش وه هظی  هَاو غذایی وه هَفمیت ًَخَاًیى چیق

 حیدا. سَ هی حیضی ّن   ، وِ حی ًتییح هغیلقِ(16)حنزایی واهو 

ّی  ٍالایي ٍ افضری    حوییتی از خولِ حوییت   پشتَاًِوادتي 

وٌٌراُ وه هغیلقرِ    ًمش هْوی وهویّش ٍزى ًَخَاًیى دیوت ،خیًَاوُ

ٍ ّوىریهاى حری    Hayes هشیحِ ورِ تَسرظ     ویو. ًتییح هغیلقِ ایفی هی

ّا  دٌیسرییی اخرتالل خرَهوى وه وَووریى ٍ ًَخَاًریى ٍ حیهسری       

وههریى هبتٌری حری خریًَاوُ وه      واوّی  هٌیس  اًدیم دا، ًشریى   وههیى
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 .(17) حرَو ویّش ٍزى ًَخَاًیى هبتال حِ چیلی هرؤثی   افزایش اًگیزُ ٍ

ّری  هایرح    هرَه وه وٌیه سییی هٍش حٌیحیایي  زم است وههیى خیًَاوُ

 ویّش ٍزى ًَخَاًیى وه ًؾی گیفتِ دَو.

تشرَیك ٍ حوییرت ًَخَاًریى تَسرظ      ،پژٍّش حیضی ًشریى واو 

ًمش هْوی وه هَفمیرت وریّش ٍزى    ،خیًَاوُ، هاهسِ ٍ خَوتشَیمی

ّویي هاستی آوریوهی پزدرىی اعفریل آهییىری      وٌا. وه ًَخَاًیى ایفی هی

(American Academy of Pediatrics )AAP ،ٍالرررایي ها از 

َاًیى چیق ِح فلت  ّری  پیخغری وریّش ٍزى،     اًتتیب هٍشسیزًش ًَخ

َاو غذایی، استفیوُ از لیص ّری    ّی  هژیوری، ٍهزش  دیهل فام هظی  ه

ٍالرایي تَطریِ هری    ویوُ هٌـ غییُ سٌگیي ٍ ریى ها حریا    وٌرا   ٍ ِح  ًَا ًَخ

 .(18) سیلن ٍ فقیلیت حاًی تشَیك ٍ حوییت وٌٌا   وادتي تغذیِ

ِ     وٌٌاُ از ویگی فَاهل تنْیل فرام   ،ویّش ٍزى وه ایري هغیلقر

هضییت ٍ تظَیی هٌفی از ٍضرقیت ؽریّی  ٍ ترالش وه هسریاى حرِ      

ِ   اًاام هٌیس  حِ خظَص وه ًَخَاًیى وختی هی    حیدا. ًترییح هغیلقر

Zhang    ،ّوىیهاى وِ حی ّا  حیهسی اهتبیط تظَیی ذٌّری از حراى ٍ

ًَخَاًریى   8134ٍ  ه دٌیختی حری  حاًی ٍ فالین هٍاى   دیخض تَوُ

 حاًی حرِ عرَه     ًشیى واو وِ دیخض تَوُ ،وختی ٍ پنی اًدیم گیفت

ٍ هثبرت واهو   واه یدٌیختی وه ًَخَاًیى اهتبیط هقٌر  ولی حی فالین هٍاى

ورریّش افتورریو حررِ ًفررس وه  تَاًررا حرری اضررغیاب، افنرریوگی ٍ ٍ هرری

 حیضی ّونَ حَو.   وِ حی ًتییح هغیلقِ (8) ًَخَاًیى ّویاُ حیدا

 ِ هغلرَب وه     وادتي اًگیزُ ٍ فام تقدیل حیا  هسیاى حِ ًتیدر

هؤثی دٌیسییی دا. ّونرَ   ،حیضی، وه ویّش ٍزى ًَخَاًیى   هغیلقِ

ٍ ّوىیهاى حی ّرا    Silvaهیٍه     حیضی، ًتییح هغیلقِ   حی هغیلقِ

تٌیسر  اًراام،   ّی  ویّش ٍزى وه ًَخَاًیى ًشریى واو،   حیهسی اًگیزُ

هسیاى حِ سالهتی، ؽیّی ٍ اًاام هٌیس ، افرزایش افتوریو حرِ ًفرس از     

ًترییح   . ایري (19)ّی  ویّش ٍزى وه ًَخَاًیى حَوًا  تییي اًگیزُ هْن

ِ       واو،ًشیى  ّری  هٍاًری    وه وٌریه فَاهرل حیَلرَژیىی، تَخرِ حرِ خٌبر

 ّی هؤثی است.   ًَخَاًیى هبتال حِ چیلی وه ویّش ٍزى آى

فقیلیت حاًی ٍ وادتي وٌٌاُ وه ایي هغیلقِ اًدیم  ًَخَاًیى دیوت

هْن وه ویّش ٍزى خَو    وٌٌاُ سیگیهی هٌیس  ها یه فیهل تنْیل

ِ  ویوًا. وه ّویي هاستی، ییفتِ حییى هی  Nicosia  ٍDatar   ّی  هغیلقر

ّری    ایدریو فیطرت  حی تَخِ حرِ دریَؿ هٍزافرزٍى چریلی،      ،ًشیى واو

 تَاًرا وه  ّری، هری   هٌیس  خْت فقیلیت ًَخَاًیى وه هرل سىًَت آى

افزایش هیزاى ترین حاًی ًَخَاًیى، پیشگیی  از چیلی ٍوریّش ٍزى  

ت هاوریّش   ،. فالٍُ حی اطرالح هژیرن غرذایی   (20) ّی هؤثی حیدا آى

دبیًِ ا  وه  ییًِ  هاّی سیگیهیى ٍ اسررتفیوُ از زیَتلَی  تویدیزهرریى 

فقیلیت م ًدیاحِ ًَخَاًرریى تَسررظ ٍالررایي  تشَیك  هٍز، ّویاّرری ٍ

 هْوری  ًمش تَاًا غییُ هی اه  ٍسَ چیخِهٍ ، وٍ وُپییهیًٌا فیزیىی 

 .وٌا ایفی ًَخَاًیى ٍزى ویّش وه

وهن هقیی  چیلی ٍ آدٌییی حی فَایا وریّش ٍزى یره ویگری از    

وٌٌراُ وه   ویّش ٍزى از ًؾری ًَخَاًریى دریوت      وٌٌاُ تنْیل فَاهل

ًتییح هغیلقیت اًدیم گیفترِ وه ایري زهیٌرِ ًشریى      حیدا. ایي هغیلقِ هی

، حنییه  از ًَخَاًیى هبتال حِ اضریفِ ٍزى ٍ چریلی، وه حزهگنریلی    واو

ّی  هرزهي غیری ٍاگیری هیًٌرا وییحرت،       وه هقیع خغی احتال حِ حیویه 

ِ   -حیویهّری  للبرری  هغررز ، پررَوی    فیٍلری، حیورریه  ولیررَ ، سرىت

هریٍه  ورِ تَسرظ       . ًتییح هغیلقِ(21)لیاه واهًا  غییُ استتَاى ٍ

Rogers  ورِ هرااخالت هبتٌری حری     ٍ ّوىیهاى اًدیم گیفت، ًشیى واو

تَاًا وه وریّش   هیآگیّی ّن از ًؾی خنوی ٍ ّن از ًؾی هٍاًی  ذّي

 . (22)ٍزى افیاو چیق هفیا حیدا 

   وٌّراُ  تنرْیل    ّی  ذوری دراُ   وه ایي هغیلقِ فالٍُ حی هؤلفِ

وریّش ٍزى هقیفری      هؤلفِ حِ فٌَاى فَاهل حیزواهًاُ 7ویّش ٍزى، 

وٌٌراُ   ویّش ٍزى وه ًَخَاًیى دیوت   دا، یىی از فَاهل حیزواهًاُ

  غلظ ًَخَاًیى وه هاحغِ حی اًتنریب چریلی حرِ    وه ایي هغیلقِ، حیٍهّی

فَاهل غیی هفتیه  هیًٌا سیختیه ژًتیىی ٍ دریایظ فیزیَلَژیره حرَو.    

ٍ ّوىیهاى وِ حی ّا  حیهسی حیٍهّری  غلرظ    Riggs   ًتییح هغیلقِ

ّری  آهَزدری    هیز  وِ حیًیهِ واووه هایییت ٍزى اًدیم گیفت، ًشیى 

ٍهّی  غلرظ وه هرایییت ٍزى   خْت افزایش آگیّی افیاو ٍ اطالح حی

 .وادتخَاًی  حیضی ّن   وِ حی ًتییح هغیلقِ (23) حَوهؤثی 

َاوُ وه اطالح سبه زًاگی فام َاهرل  یىی ویگری   ،ّوىیه  خیً از ف

ِ     وریّش ٍزى وه ایري هغیلقرِ هری       حیزواهًاُ    حیدرا. ًترییح یره هغیلقر

ًفری   4424ٍ  ه ٍ ّوىیهاى وه وشَه ًیٍژ حی Naessوََّهت وِ تَسظ 

ریى   ًَا ٍالایي حی ٍزى ًَخ ٍالایي حی ّا  حیهسی تغیییات سبه زًاگی  از 

ٍالرایي حرِ ٍیرژُ هریوهاى حری       اًدیم گیفت ًشیى  واو، اطالح سبه زًراگی 

َاًیى هیتبظ اسرت     تغیییات دیخض تَوُ . ًترییح ایري   (24)حاًی وه ًَخ

ِ حیضی هغیحمت وادت. حری تَخرِ حرِ ًترییح حر        هغیلقِ ّی  هغیلقِ حی ییفتِ

ّری  فریعفی، تشرَیك ٍ     حوییرت هسرا فرالٍُ حری     ِح ًؾی هی ،وست آهاُ

َاوُ ٍالرایي ٍ سرییی افضری         تیغی  خیً ّی حریا  وریّش ٍزى، هشریهوت 

َاًیى ًیز هؤثی هی َاوُ وه هایییت ٍزى ًَخ  حیدا. خیً

از فَاهع چریلی ٍ  ّی  آى   فام اعالؿ ویفی ًَخَاًیى ٍ خیًَاوُ

وریّش     هاّىیهّی  ویّش ٍزى یىی ویگی از پیهاهتیّی  حیزواهًراُ 

ِ      ٍزى وه ایي هغیلقِ هی    حیدا. ّونَ حری ایري هغیلقرِ، ًترییح هغیلقر

ّری    ٍ ّوىیهاى ًشیى واو حنییه  از هریوهاى از هٍش  فیاّیًی خاللی

بظ گیی  هفتیهّی  هریت  ّی  دىل اطَلی ٍ فلوی ویّش ٍزى ٍ یی زهیٌِ

حی چیلی ٍ پیشگیی  از اضیفِ ٍزى آگیّی ویفی ًااهًا وِ ایري هَضرَؿ   

ّی  آهَزدی ّوگیًی وه هاحغِ حی اطرَل   حیًیهِ   هنتلزم ایدیو ٍ تَسقِ

ّری  طرریب    سیلن، فقیلیت حاًی، افزایش آگیّی وه هَهو هٍش   تغذیِ

 .(25)حیدا  ویّش ٍزى ٍ هقیفی هیاوز وههیًی ویّش ٍزى هی

ّرری وه  ًگیاًرری از فررام هَفمیررت وه ورریّش ٍزى ٍ هررراٍویت 
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حیدرا،   وریّش ٍزى هری     ًیز از فَاهل حیزواهًاُ هژین غذایی   حیًیهِ

ِ    ّن ورِ حری ّرا  حیهسری      Seijo   سَ حی ایي هغیلقرِ، ًترییح هغیلقر

فىی وریوى حرِ    ،دٌیسی چیلی اًدیم گیفت، ًشیى واو هٍیىیوّی  هٍاى

هیزاى هژین وهییفتی ٍ ترول گیسٌگی وه ایي هنیی، فولىریو هغرز ها   

 . (26) وٌا حی اختالل هَاخِ ٍ فیو ها وچیه استیس هی

وٌٌاگیى وه ایي هغیلقِ، اّویرت   ًؾی اغل  دیوت حی اسیس اؽْیه

ًَخَاًریى     ویّش اًگیرزُ ٍ خییگیُ ترظیل وه خیًَاوُ ٍ هاهسِ حی 

 خاللری    ّی حی ًتییح هغیلقِ حیدا. ایي ییفتِ خْت ویّش ٍزى هؤثی هی

ّی  آهَزش  ّی ٍ ًیهسییی ي ویستییٍ ّوىیهاى وِ حی ّا  تبی فیاّیًی

تیٍیح سبه زًاگی سیلن ٍ پیشگیی  از چیلی وه وَوویى    وه زهیٌِ

 .  (25) وادتٍ ًَخَاًیى اًدیم گیفت، هغیحمت 

 ِ یىری ویگری از    ،هرااهس    فام هایییت ٍ ًؾیهت طریب حی حَفر

وٌٌراگیى وه ایري هغیلقرِ     وریّش ٍزى حریا  دریوت      فَاهل حیزواهًاُ

ِ  ّونَ حی ییفتِ .دا هرنَب هی هریٍه      ّی  ایي هغیلقِ، ًتییح هغیلقر

O’halloran   ّوىیهاى حی ّا  اهزییحی هَاو غذایی هااهس ًشریى واو ٍ

ًؾیهت ولیك حی تَزیـ هَاو غذایی وه هااهس اًگلنتیى ٍ استیالیی ٍخرَو  

ّری  تغذیرِ وه    ّی   زم خْت حْبَو سییسرت  هیز  ًااهو ٍ اًدیم حیًیهِ

(. وه ّویي هاستی، حریج وریؽوی ٍ   27هسا ) هااهس ضیٍه  حِ ًؾی هی

خَو وِ حری ّرا  حیهسری هاحغرِ هیریى چریلی ٍ         ِ ّوىیهاى وه هغیلق

هریالبیي   ویوًرا، پیشرٌْیو   ،ّی  غذایی وختیاى ًَخَاًیى اًدیم دا فیوت

ّری  آهَزدری  زم وه    حیًیهِ  سالهت وه هااهس حییا وه هاحغِ حی اخیا

هرَاو خرَهاوی ورن       خظَص سبه زًاگی سیلن وه هااهس ٍ فیضِ

 .  (28)ِ حیدٌا ّی ًؾیهت حیشتی  وادت اهزش وه حَفِ

ّی  هٍاًری وه   هفتیهّی  ًیوهست ٍالایي، ایدیو لدبیز  ٍ آسی 

   ویّش ٍزى وه هغیلقِ   حیزواهًاُّی   یىی ویگی از هؤلفِ ًَخَاًیى

ٍ ّوىریهاى   Boutelle   حیدا. وه ّویي هاستی ًتییح هغیلقِ حیضی هی

حْتییي هٍش ویّش ٍزى وه وَووریى ٍ ًَخَاًریى، وٌتریل     ،ًشیى واو

ّی  ًؾیهت ٍالایي حری   ٍزى ٍ حْبَو دیَُ   ّی  افزایش وٌّاُ هرین

هرَه اضریفِ ٍزى ٍ   هشَهت ویهدٌیسیى حْتییي هٍش وههیًی خیًَاوُ

 (.29حیدا ) چیلی هی

 گیری نتیجه

ا  از فَاهل فیو ، هریغری،   هدوَفِ واو،حیضی ًشیى    ًتییح هغیلقِ

ٍ   خیًَاوگی ٍ تقیهل حیي آى وریّش ٍزى   ّی وه اطالح سربه زًراگی 

ًَخَاًیى هبتال حِ اضیفِ ٍزى ٍ چیلی ًمش واهًا ٍ عیاحی هرااخالت  

   ّی حِ هٌؾَه اطالح دیَُ الایي آىآهَزدی خیهـ حیا  ًَخَاًیى ٍ ٍ

سغَح ضریٍه      زًاگی ٍ پیشگیی  از اضیفِ ٍزى ٍ چیلی وه ّوِ

تَاًرا ووىری هرؤثی وه     ّی  ایي پرژٍّش هری   ییفتِ ّوچٌیي حیدا. هی

ٍ  گذاهاى حْاادتی وشَه ایدیو ویاگیُ ٍالقی از هَلقیت حیا  سییست

اضریفِ ٍزى ٍ  هیزاى اهتمیء سرالهت خْرت پیشرگیی  ٍ وههریى      حیًیهِ

 چیلی وه ًَخَاًیى حیدا.

ِ     ّی  ایي هغیلقرِ هری   از هراٍویت    ترَاى حرِ دریوت واٍعلبیًر

ًَخَاًیى ٍ فام وستیسی حِ تدیحییت سییی ًَخَاًیى هبتال حرِ اضریفِ   

ٍزى ٍ چیلی وِ توییل حیا  دیوت وه هغیلقِ ها ًاادتٌا ادیهُ وریو،  

ترییح زیریو هغریح    پرذیی  ً  هَضَؿ تقوین ،ّی چٌا وه هغیلقیت ویفی

ّرری حرری  گرریٍُ حیضرری حررِ سررییی   ًبررَوُ، تقوررین واوى ًتررییح هغیلقررِ

ِ   ّییی هٍحیٍ است ٍ پیشٌْیو هی هراٍویت هیرز  ٍ   دَو خْرت حیًیهر

ّی   زم، ّوچٌیي حِ فلت اّویت پیشگیی  از اضریفِ   گذاه  سییست

ٍزى ٍ چیلی ٍ وٌتیل ٍزى وه ًَخَاًیى هبتال حِ اضریفِ ٍزى ٍ چریلی،   

تی  خْرت وه اختیریه    یلقیت آیٌاُ حِ ترمیمیت تىویلی ٍ ٍسیـوه هغ

گرذاهاى   گریاى، سییسرت   تی حِ پژٍّشگیاى، وههیى لیاه واوى ًتییح خیهـ

 .ّی اًدیم گییو سالهت ٍ خیًَاوُ   حَزُ

 

 تشکر و قدردانی

هظرَب   97102   حیضی حیگیفتِ از عریح ترمیمریتی درویهُ      همیلِ

ٍسریلِ ًَینرٌاگیى    حیدا، حایي لل  ٍ فیٍق اطفْیى هی   پژٍّشىاُ

لل  ٍ فیٍق اطفْیى حیا  پشرتیبیًی هریلی عریح، از       از پژٍّشىاُ

پیسٌل هرتیم هیوز ترمیمیت لل  وَوویى ٍ هیوز ترمیمیت پیفشیه  

 ِ  تورریم   خررَى اطررفْیى، ّوچٌرریي از حضررَه ٍ ّوىرریه  طررویویً

 ،ها یریه  ویوًرا   هری  هغیلقِي ّی وِ وه اًدیم ای ًَخَاًیى ٍ ٍالایي آى

 .ًوییٌا تمایی ٍ تشىی هی
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Abstract 

Background: As overweight and obesity in children and adolescents continue to increase, this study was 

designed to explore the factors that facilitate or hinder weight control in obese and overweight adolescents.  

Methods: This qualitative study was conducted as a personal interview with 12 adolescents aged between  

12 and 18 years who succeeded in losing weight and those who did not, from the clinic at the Pediatric 

Cardiovascular Research Center at the Isfahan Cardiovascular Research Institute, in 2019. We used a purposeful 

sampling method and a qualitative analysis method to analyze the data. 

Findings: Seven categories consisting of willpower and perseverance, support and encouragement of others, 

tendencies to beauty, lack of a rush to achieve results, adequate physical activity, understanding the 

disadvantages of obesity, and understanding the benefits of weight loss were identified as facilitating factors in 

this study. Seven other factors were reported as obstacles of weight loss, including misconceptions,  lack of 

family cooperation in lifestyle modification, lack of awareness about the effects of obesity, concern about dietary 

restrictions, lack of management and supervision of school cafeterias, parental misbehavior in handling 

adolescents with overweight or obesity, and their psychological damages. 

Conclusion: The results of the present study show that in order to bring adolescents to the ideal weight, 

individual, environmental and familial factors and the interaction between them should be considered. The 

findings of this study could be used by health officials and policymakers to develop programs to prevent and 

control overweight and overcome obesity. 
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