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 مقدمه

 رفتارهایی هستند که به منظور کنترل وزن انجام می گیرند و شامل : رفتارهای ناسالم کنترل وزن

طوالنی مدت، حذف کامل یکی از گروه های غذایی مانند)غالت، حذف وعده های غذایی اصلی، ناشتایی 

)رژیم  یا مصرف تنها بعضی از گروه های غذایی ومحدود شدن به آنها نشاسته ها، پروتئین ها، قندها و...(، و

)که در آن فرد بعد از غذا خوردن به منظور کنترل وزن ، خود را مجبور به  های تک قطبی(، استفراغ عمدی

غذایی که خورده است می کند(، مصرف داروهای ادرار آور)داروهایی که با مصرف آن فرد آب بدن  استفراغ

مصرف  )داروهایی که برای رفع یبوست مصرف می کنند(، خود را از دست می دهد(، مصرف داروهای ملین

 داروهای الغری، ورزش های خیلی شدید و سنگین روزانه، دستگاه های الغری می باشد.

 

 انجام رفتارهای ناسالم کنترل وزن در جهان وضعیت

بین دختران  د که شیوع نارضایتی از تصویر بدنطی دهه های اخیر ، شواهد جمع شده نشان می ده

 ظاهری کیفیت بردن باال با بتوانند تا اند تالش در همواره دختران نوجوان و جوان در جهان باال رفته است.

 رسانه طریق از ها الگو این اکثر البته که سازند، هماهنگ جامعه فرهنگی و اجتماعی انتظارات با را خود بدن،

 سرشار همگی مجالت و ها روزنامه یابد. می انتشار دختران میان در غیره و لباس و مد جمعی، مجالت های

 عدم دالیل مهمترین از یکی گفت می توان. میکنند ترویج را سازی جذاب چگونگی که هستند هایی پیام از

 که است جامعه بر حاکم فرهنگی جو و اجتماعی استانداردهای ، نوجوان دختران در بدنی تصویر از رضایت

 تبلیغات موج معرض در ما و همچنین کشور یابد می انتشار دختران میان در جمعی رسانه های طریق از

 .دارد قرار اینترنت و ماهواره توسط ای رسانه

آن ها یکی از رفتارهای ناسالم کنترل وزن را  ۴%٣نوجوان  ۷۶۷شد، از در پژوهشی که دراسپانیا انجام 

آنها  ۴%٣نوجوان ۷%۷۶طی یکسال گذشته انجام داده بودند. و در پژوهشی که در استرالیا انجام شده بود از 

موزان آنفر از دانش  ۷۷در اردبیل انجام گرفت از و در پژوهشی که  رژیم های متوسط تا سخت می گرفتند.

در ایاالت متحده آمریکا  . مطالعه ایانها تمایل شدیدی به تناسب اندام به همراه الغری داشتند ۷۷۴متوسطه، 

در رفتارهای نا سالم کاهش وزن شرکت داشتند. بیشترین فراوانی در  ۴%%نوجوان،  ۷2۴%بین که انجام شد، 

ایی طوالنی مدت، محدود شدن به یک رفتار نا سالم کنترل وزن مربوط به حذف وعده ی غذایی اصلی، نا شت

ر دکه در مطالعه ای . بود سیگار کشیدن برای کاهش وزن ،غریاستفاده از قرص های ال، یا چند گروه غذایی

ی افراد آنها تقریبا یک سومو  از داروهای ضد چاقی استفاده می کردند ۴%۷ نفر %۶%۰از تایوان انجام شد، 

 اضافه وزن نداشتند. و اصال بودند که وزن نرمال داشتند
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 عوارض انجام رفتارهای ناسالم کنترل وزن

همه روزه شاهد ظهور شیوه ای جدید هستیم که مدعی است می تواند در زمینه ی کنترل وزن موثر 

باشد.گاهی اوقات وعده ها آنقدر فریبنده است که کمتر کسی می تواند در برابر آن ها مقاومت کند. شماری از 

 رتند از:این روش ها عبا

 حذف وعده های غذایی اصلی، کم خوری و ناشتایی طوالنی مدت 

شدیدترین در این رژیم ها مصرف همه ی مواد غذایی)از همه ی گروه های غذایی( محدود می شود. 

شکل رژیم کاهش وزن، نخوردن غذا است. در افرادی که برای مدت طوالنی بطور کامل از غذا خوردن پرهیز 

بویژه در افراد چاق به میزان زیادی  افزایش پیدا می کند. بروز سنک های  خطر مرگ ناگهانی ،می کنند

صفراوی، اختالل کار دستگاه گوارش، بی نظمی ضربان قلب، اختالالت کلیوی، حمالت نقرسی، اختالالت 

تطابق  روانی از عوارض دیگر آن است. در شرایط حذف یک وعده ی غذایی روزانه، بدن با حفظ -عصبی

فیزیولوژیکی در بین انرژی دریافتی و مصرفی توانسته تعادل برقرار نماید و منجر به کاهش وزن نخواهد شد. 

کیلوگرم چربی از دست دهد. کاهش وزن بیش از این مقدار نه  ۶الی  ٣بدن انسان می تواند ماهیانه حداکثر 

دن است که هم زودگذر و هم خطرناک می به خاطر حذف چربی بدن بلکه ناشی از تحلیل سایر بافت های ب

باشد. به عنوان مثال تحلیل بافت عضالنی بدن می تواند به قلب آسیب برساند زیرا قلب انسان از عضله ساخته 

شده است.در ضمن وقتی وزن بدن به سرعت کاهش می یابد، پوست توانایی تطابق سریع را نداشته و احتمال 

یابد. کاهش وزن سریع ممکن است همراه با ریزش مو باشد و احتمال چین و چروک در پوست افزایش می 

 بی حالی و غش کردن زیاد است.

 

حذف کامل یکی از گروه های غذایی مانند)غالت، نشاسته ها، پروتئین ها، قندها و...(، ویا 

 مصرف تنها بعضی از گروه های غذایی ومحدود شدن به آنها)رژیم های تک قطبی(

روه های غذایی در واقع فقط یکی از گرو های غذایی از رژیم حذف می شود. مثال در حذف یکی از گ

 کربوهیدرات ها)نان و برنج و سیب زمینی و...(بطور کامل از برنامه ی غذایی حذف می شود. 

در مصرف تنها بعضی از گروه های غذایی که به آن ها رژیم ها تک قطبی هم گفته می شود فقط یک 

ی غذایی مصرف می شود و بقیه مواد مغذی حذف می شوند. مانند رژیم انگور، سوپ کلم، یا دو نوع ماده 

 گریپ فروت، رژیم پروتئین خالص و .... 

بدن در حالت حذف هر ماده ی غذایی از رژیم، در حالت دفاعی و حفظ آن قرار می گیرد و با رژیم های 

عضالت عمده ترین و فعال ترین بافت بدن برای  کم کالری، بدن متابولیسم و سوختن کالری را کم می کند.

سوزاندن کالری و چربی بدن می باشند. وقتی شخصی وزن زیادی از دست می دهد که اغلب به خاطر رژیم 



 

% 

 

های افراطی فاقد کربوهیدرات و ناسالم صورت می گیرد، در واقع شخص مفیدترین بافت خود را برای مصرف 

ی از این رژیم های غذایی غلط شامل سفید شدن و ریزش موها، چین کالری از دست می دهد. عوارض ناش

وچروک پوست صورت و بدن و دور چشم، شل شدن پوست صورت و بدن، گودی و کبودی دور چشم ها، ترک 

های پوستی، پوکی استخوان، کم خونی، ضعف بدن و کاهش انرژی، افزایش زمان خواب و استراحت، سردرد 

اعدگی، ناراحتی معده و خونریزی های گوارشی، یبوست، بی حوصلگی و تحریک و سرگیجه، اختالل در ق

 پذیری، اضطراب و افسردگی، افت فشار خون، افت قند خون، مرگ ناگهانی می باشد.

 

 استفراغ عمدی

این عمل بسیار خطرناک بوده و در بعضی موارد منجر به عوارض جبران ناپذیری می گردد که به برخی 

 شاره خواهیم کرد.از این عوارض ا

ممکن است اولین کسی که متوجه نشانه های استفراغ عمدی شود، دکتر دندانپزشک باشد. این عمل 

ناهنجاری های زیادی در حفره ی دهان ایجاد می کند. از جمله تحلیل دندان، کاهش ترشح بزاق و خشکی 

ثه. بازگشت اسید که در نتیجه ی دهان، افزایش حساسیت دندانی، تخریب دندان و بیماری های مربوط به ل

استفراغ عمدی ایجاد می شود، دریچه های مری را تخریب می کند و حلق و حنجره را آسیب می زند. در 

نتیجه ناتوانی در عمل بلع)قورت دادن(، سرفه های مزمن، سوزش و زخم ناحیه گلو، سوزش و التهاب و زخم 

اهد داشت. استفراغ های مکرر سبب کم آبی بدن شده و ناحیه مری و آسیب طناب های صوتی را در پی خو

باعث افت فشار خون و در بعضی موارد سبب غش می شود. در اثر دفع آب و امالح بدن، مشکالت قلبی و  

اختالل در ریتم قلب ایجاد می شود. در عمل استفراغ عمدی، هنگام بازگشت مواد غذایی، ممکن است این 

اختالالت تنفسی شود. در بعضی موارد نیز موجب عفونت های شدید دستگاه تنفس مواد وارد ریه شده و باعث 

 می گردد.

 

 مصرف داروهای ادرار آور)دیورتیک(

اساسا تاثیری بر بافت چربی و الغری ندارند بلکه آب بدن را به  الزیکسداروهای مدر)ادرار آور( مانند 

صرف این دارو بدون تجویز پزشک می تواند موجب سرعت دفع کرده و تنها وزن را کاهش می دهند. بعالوه م

دفع زیاد آب بدن، شوک و حتی مرگ شود. کمبود حجم مایعات بدن می تواند سبب کم شدن ترشح ادرار، 

افت فشار خون وضعیتی، ضربانات سریع اما ضعیف قلب، افزایش درجه حرارت بدن، تشنگی، بی اشتهایی، 

 گرفتگی عضالت شود. تهوع، سستی و بی حالی، ضعف عضالنی و
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 مصرف دارو های ملین

عوارض مصرف ملین ها بستگی به شدت سوء مصرف، مثل تعداد دفعات مصرف، طول دوره ی مصرف 

و نوع ملین مصرفی دارد. در اثر اسهال ناشی از مصرف ملین ها، درد های گوارشی ایجاد می شود. التهاب و 

ض دیگر سوء مصرف ملین هاست. ممکن است بین دوره های زخم روده و مدفوع چرب و دفع پروتئین از عوار

مدام تکرار گردد. عدم جذب ویتامین محلول در چربی،  چرخهاسهال، فرد دچار دوره های یبوست شود و این 

فرد را به سمت پوکی استخوان و شکستگی ها ی ناشی از آن می کشاند. از دیگر عوارض مرتبط با سوءمصرف 

عادل آب و امالح بدن است که سیستم قلبی عروقی و کلیه را تحت تاثیر قرار می دهد ملین ها تغییرات در ت

و ممکن است جان فرد را به خطر اندازد. وقتی مصرف ملین قطع شود در اثر کاهش مایعات بدن، سیستمی 

 در بدن فعال می شود که سبب ورم کردن بدن می شود و باعث افزایش وزن حاد می گردد.

 

 الغری مصرف داروهای

 این داروها بر دو دسته اند:

 (داروهایی که توسط پزشک تجویز می شوند.1

 (داروها و مکمل های تجاری که بدون نسخه فروخته می شوند.2

  داروهایی که توسط پزشک تجویز می شوند و برای بیماران خاص تجویز و عوارض آن ها

 بررسی و شناخته شده است.

 در دستگاه گوارش می شوند: الف(داروهایی که مانع جذب چربی

محلول در چربی هستند مصرف این دارو موجب اختالل در جذب  A,D,E,Kاز آنجاییکه ویتامین های

 این ویتامین ها و بروز عوارض ناشی از کمبود آن ها می شود.

 ب(داروهایی که اشتها را کاهش می دهند:

مصرف آن ها مجدد اشتها زیاد می شود. .بی  این داروها حداکثر تا زمان استفاده موثر هستند و با قطع

 خوابی، سرگیجه و منگی از عوارض این داروها هستند.

 ج(داروهایی که متابولیسم)سوخت و ساز( بدن را افزایش می دهند:

 مصرف این داروها عوارض قلبی و عصبی داشته و ایجاد خستگی می کند.

 افزایش میدهند:د(داروهایی که اشتها را کاهش و سوختن چربی ها را 

مهمترین این داروها آمفتامین ها و مشتقات آنها هستند. این داروها دستگاه عصبی را بیش از حد 

تحریک کرده، فشار خون را افزایش و شخص را بی قرار می کند. همچنین بدن به زودی به این دارو ها عادت 

 کرده دارو اثر خود را از دست می دهد.
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 ی که بدون نسخه فروخته می شوند که عوارض آن ها ناشناخته داروها و مکمل های تجار

 می باشد.

 

این  اغلبای محصوالت گیاهی را افزایش داده است. تبلیغات گمراه کننده شرکتهای سازنده، تقاضا بر

دارو های گران قیمت که معموال به عنوان ترکیبات گیاهی و بی خطر به فروش میرسد. از طرف دیگر جدا از 

 اغلب این دارو ها معموال بی اثر هستند و چنانچه در مواردی موثر باشند عوارض خطرناک دارد. قیمت باال

صرف گیاهی بودن یک دارو دلیل سالم و بی خطر بودن آن نیست. افدرا ترکیبی گیاهی است که در تعدادی 

 شود.  از داروهای تجاری کاهش وزن وجود دارد و سبب تپش قلب و حتی بی نظمی ضربان قلب می

 

 ورزش های خیلی شدید و سنگین روزانه

تمرین شدید بدنی، باعث تضعیف دستگاه ایمنی بدن و کاهش حجم پالسمای خون و افزایش غلظت 

ورزش بیش از اندازه در دختران ممکن است به رشد استخوان آسیب برساند. به خصوص وقتی خون می شود. 

کاهش تولید هورمون جنسی و توقف عادت ماهیانه همراه  که فعالیت فیزیکی شدید با از دست دادن وزن و

 باشد.

 سیگار کشیدن

یگار مصرف س نیکوتین موجود در سیگار، روی غذای دریافتی، اشتها، گرسنگی، و سیری افراد، اثر دارد.

سال عمر طبیعی فرد را کم می کند و سبب عوارض جبران ناپذیری می شود که شامل ۷به طور متوسط 

افزایش خطر ابتال به سرطان ریه، حنجره، حفره ی دهان، مری، کلیه و دهانه ی رحم، افزایش خطر بیماری 

اهش ک مزمن انسدادی ریه، افزایش خطر بیماری قلبی، سکته ی قلبی و افزایش فشار خون، اختالالت بارداری،

باروری و پیری زود رس، بی اختیاری ادرار، اختالالت گوارشی، کم شدن انرژی و تحرک، کاهش کلسیم بدن 

و پوکی استخوان، نشانه های پیری زودرس چهره مثل چین و چروک، رنگ بد پوست و خشکی و زبری پوست 

 و ... می باشد. 

 

 

 دستگاه های الغری

 سونا و گرما درمانیالف(

دفع آب بدن می شود، اما در حذف بافت چربی تاثیری ندارد. کاهش وزن در این روش  سبب تعریق و 

 موقتی است و وزن از دست رفته با مصرف آب و مایعات بازگشت می کند.
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 ( تشک و لباس های الغریب

این روش ها نیز سبب تعریق و دفع آب بدن می شود، که وزن از دست رفته با مصرف آب و مایعات 

 کند. بازگشت می

 گوشواره و دستبند مغناطیسیج( 

در صورت استفاده مداوم ممکن است اشتها را کاهش دهند. ولی سبب بروز سر درد و سرگیجه می شود 

 و نمی توان برای مدت طوالنی بکار برد. با قطع استفاده اشتها بازگشت می کند.

  کمر بندهای بدنسازی) الغری(د(

 کمربندهای الغری معروف شده اند در دو دسته عمده قرار می گیرند:این کمربندها که در ایران بنام 

کمربندهای ماساژور: بدن را ماساژ می دهند و موقتا چربی ها را جا به جا می کنند و با قطع استفاده 

 بدن به حالت اول باز می گردد.

 ه های فارادیک( وکمربندهای فارادیک: ایجاد امواج الکترومغناطیس فارادیک می کنند) مشابه دستگا

. گاهی پس از مدتی استفاده  مداوم عضالت شکم تقویت ب انقباض و انبساط عضالت می شونداین امواج موج

شده)مانند آنچه در دراز نشست روی می دهد( و شکم را به داخل می کشند و سایز شکم کاهش می یابد. در 

قطع استفاده، پس از مدتی مجددا شکم بیرون این حالت مصرف کننده تصور می کند الغر شده است اما با 

افتاده و او متوجه می شود که الغر نشده و چربی شکم از بین نرفته است بلکه تنها یک کاهش سایز موقت 

 داشته است.

 رفتارهای سالم کنترل وزن 

ک رراه موثر، بدون عارضه و دائمی کنترل وزن، ت تنهابر طبق اتفاق نظر پزشکان و متخصصین تغذیه 

 عادت های غذایی چاق کننده، پیروی از یک رژیم غذایی صحیح و ورزش و فعالیت جسمانی منظم است.

 ترک عادت های غذایی چاق کننده:

غذاهای خاصی مثل غذا های پرچرب و شیرینی عالوه بر کالری زیادی که دارند تغییراتی در بدن ایجاد 

ینی جات ترشح انسولین را زیاد می کنند. انسولین سبب می کنند که استعداد چاقی را افزایش می دهد. شیر

می شود که مواد قندی به صورت چربی در بدن ذخیره شوند و از طرف دیگر سبب افت قند خون و ضعف 

بدن می شود که این مسئله میل به خوردن را زیاد می کند. نیاز بدن به شیرینی یک باور اشتباه است. بدن 

واد مغذی از جمله پروتئین ها، قندهای پیچیده)مواد نشاسته ای(، چربی های انسان به مجموعه ای از م

ضروری، ویتامین ها، امالح معدنی و ... نیاز دارد اما قند ساده را خودش می تواند بسازد. پس به طور معمول 

ا خودش مبرای کنترل قند خون الزم نیست شکر، قند، پولکی، مربا و سایر مواد قندی مصرف کنیم زیرا بدن 

 آن را می سازد.



 

۷ 

 

 پیروی ازرژیم غذایی صحیح:

* یک رژیم غذایی صحیح باید از همه ی گروه های غذایی باشد و مواد مغذی و انرژی کافی را به بدن 

برساند. این رژیم غذایی باید حاوی سبزیجات، پروتئین های مفید)گوشت ها، مرغ و ماهی و حبوبات و ...( به 

 ت، برنج، میوه و لبنیات به مقدار کافی و به مقدار کمی چربی، شیرینی و تنقالت باشد.مقدار زیاد، نان و غال

برنامه غذایی مناسب سنین نوجوانی باید روزانه حاوی تمامی گروه های غذایی باشد و اندازه سهم هر 

 یک از گروه های غذایی در سنین نوجوانی در جدول زیر آمده است.
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 سال 11-11های غذایی اصلی در برنامه غذاییاندازه سهم هریک از گروه 

 سال ۰٣ - ۰۷اندازه سهم )واحد( برای نوجوانان  گروه ییغذا 

 غالت نان  و

گرمی نان معادل یک کف دست نان سنگک،  %٣یک برش  نان

 کف دست نان لواش %بربری یا نان های تنوری، یا 

 قاشق غذاخوری ۷یک دوم لیوان پخته در حدود  برنج

 قاشق غذاخوری ۷یک دوم لیوان پخته در حدود  ماکارانی

 عدد کوچک ٣ بیسکوییت ساده

 سبزی ها

 یک لیوان سبزی ها خام

 یک دوم لیوان سبزی های پخته

 میوه ها

 یک عدد سیب 

 یک عدد پرتغال

 یک عدد موز

 قاشق غذاخوری 2 میوه های خشک شده

 سه چهارم لیوان کمپوت

 چهارم لیوان سه آب میوه طبیعی

 شیرو فراورده ها

 یک لیوان شیر

 گرم معادل یک و نیم قوطی کبریت ۷% پنیر

 سه چهارم لیوان ماست

 جانشین های آن گوشت و

گوشت سفید یا قرمز کم 

 چربی

 قوطی کبریت 2گرم معادل  ۶%

 عدد 2 تخم مرغ

 لیوان ۰ لوبیا، نخود و عدس پخته

 قاشق غذاخوری % مغزها)گردو، پسته و ...(
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واحد یا سهم های مورد نیاز روزانه از گروه های غذایی اصلی در برنامه غذایی 

 سال 11- 11نوجوانان دختر 

 سال( 11-11تعداد سهم روزانه نوجوانان دختر ) گروه های غذایی

 واحد ۴ نان و غالت

 واحد ٣ شیر و لبنیات

 واحد ۶ گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها

 واحد ۷ و سبزی هامیوه ها 

 

 * اجرای آن آسان باشد.

* مقدار غذای آن به اندازه ای باشد که احساس گرسنگی نکنیم. زیرا گرسنگی موجب شکست رژیم 

 غذایی و چاقی مجدد می شود.

 * بدون عارضه باشد و همه ی مواد غذایی مورد نیاز را به بدن برساند.

باشد. بهترین سرعت کاهش وزن نیم کیلوگرم * سرعت کاهش وزن در آن منطقی و کنترل شده 

درهفته است. وقتی با این سرعت الغر شویم امکان دوباره چاق شدن بسیار کم می شود و کاهش وزن بدون 

 عارضه خواهد بود.

* متنوع باشد. افرادی که انواع معدودی از غذا ها را تکرار می کنند، هم دچار دلزدگی شده و کاهش 

 وزن کند می شود.

 کاهش وزن حاصل از آن دائمی و ماندگار باشد. *

 ورزش و فعالیت جسمانی:

واضح است که فعالیت بدنی و به خصوص ورزش مصرف کالری را افزایش می دهد، زیرا بدن در 

جریان ورزش انرژی بیشتری مصرف می کند و همچنین ورزش موجب افزایش سطح متابولیسم)سوخت 

 و روزانه بسیار بهتر و موثر تر از ورزش شدید و گاه به گاه است.و ساز( می شود.انجام ورزش منظم 

پیاده روی بهترین نوع ورزش برای الغر شدن است که برای بدست آوردن نتیجه ی مطلوب باید 

بیش از نیم ساعت و بدون توقف باشد. با سرعت متوسط و در سطح صاف انجام شود. بهترین زمان پیاده 

بحانه است. در صورتی که امکان پیاده روی در صبح نباشد می توان عصر روی صبح ها، پس از صرف ص

خواب ها پیاده روی کرد. بدترین زمان برای پیاده روی آخر شب است، زیرا پس از آن می خوابیم و در 

 متابولیسم بدن کاهش می یابد.

  



 

۰۰ 

 

 اثرات مثبت ترک رفتارهای ناسالم کنترل وزن:

ه بهتر که هیچگاه با پیروی از یک رژیم غذایی غلط و غیر اصولی پیشگیری بهتر از درمان است. پس چ

سالمتی خود را به خطر نیاندازیم. رژیم گرفتن بدین معنا نیست که خود را از همه چیز محروم کنیم. در یک 

رژیم غذایی صحیح در عین حال که دریافت کالری اضافی را محدود می کنیم و به بدن اجازه می دهیم تا 

ذخیره شده را بسوزاند و الغر شود و همزمان مواد غذایی مورد نیاز را به بدن می رسانیم تا دچار  چربی های

 عوارض نشود.

 بررسی اطالعات و باورهای نادرست در مورد کنترل وزن

 بعضی افراد باورهای خاصی در مورد تغذیه دارند که بعضی از این باورها ممکن است غلط و مضر باشد.

  باورها آن است که مصرف صبحانه، انسان را چاق می کند، پس بهتر است جهت پیشگیری یکی از این

یا درمان چاقی از مصرف صبحانه خودداری کرد.این باور نه تنها صحیح نیست، بلکه می تواند به 

سالمت انسان لطمه های جدی وارد سازد. زیرا وعده صبحانه یکی از مهمترین و ضروری ترین وعده 

 انسان است و به هیچ وجه نباید حذف شود. های غذایی

  باور نادرست دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه بعضی افراد می توانند هر چه می خواهند بخورند، ولی

باز هم وزن کم کنند. حقیقت این است که برای کاهش وزن، نیاز است بیش از کالری مصرفی، کالری 

 رژی غذای مصرفی، انرژی مصرف کنند تا وزنشان کاهش یابد.بیشتر از انهمه افراد باید سوزانده شود. 

  این باور غلط وجود دارد که غذاهای کم چرب یا فاقد چربی به معنی بدون کالری می باشد. این غذا

های کم چرب ممکن است شامل آرد اضافی، نمک، نشاسته یا شکر باشند. چرا که وقتی چربی 

و قوام محصول از این مواد استفاده می شود که تمام این  محصوالت گرفته می شود برای بهبود مزه

 مواد کالری محصول را افزایش می دهد.

  الغری موضعی فقط یک باور است و عملی نیست. عمده ترین چاقی در مواضع شکم، باسن و ران ها

 یاست و اغلب مردم فکر می کنند چنانچه روزی صدها حرکت دراز نشست انجام دهند می توانند چرب

های آن ناحیه را کاهش بدهند. ذخیره چربی در بدن، وابسته به ژنتیک و جنسیت است و در مردان 

اطراف شکم و در زنان در نواحی باسن و اطراف ران جمع می شود. هنگامی که کالری را کم می کنیم 

 و شروع به چربی سوزی می کنیم این چربی به طور یکنواخت از کل بدن کاهش می یابد.

 ل موثر در گرایش نوجوانان به انجام رفتارهای ناسالم کنترل وزن :عوام

* درک افراد از چاق بودن یک فاکتور کلیدی در تصمیم نوجوانان برای گرفتن رژیم و تالش برای 

کاهش وزن است، صرفنظر از اینکه آیا واقعا دارای اضافه وزن هستند یا خیر. نوجوانانی که احساس چاق بودن 

شتر به تالش برای کاهش وزن عالقه دارند اما رژیم گرفتن فقط در نوجوانان دارای اضافه وزن می کنند بی
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ده بدنی نمایه تو .اتفاق نمی افتد بلکه در نوجوانان با وزن طبیعی و حتی دارای کمبود وزن نیز اتفاق می افتد

(BMI شاخص ارزیابی بدن از نظر وضعیت جسمانی در مقایسه با استاندارد ) است. براساس این شاخص افراد

گروه الغر، در محدوده وزن طبیعی، دارای اضافه وزن و چاق طبقه بندی می شوند. برای محاسبه نمایه  %به 

 توده بدن می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

𝐵𝑀𝐼 =
(کیلوگرم) وزن

(متر) قد
2

 

کز کنترل بیماری ها چارت مربر اساس  سال: ۰۷تا  ۰٣بررسی صدک شاخص توده بدنی در نوجوانان 

(CDC) شاخص توده بدنی که پایین تر از صدک پنج باشد کم وزن می باشد. بین آمده است وستیکه در پ ،

 ۷۷تا  ۷چاق می باشد. بین صدک  ۴۷در معرض خطر افزایش وزن است و باالتر از صدک  ۴۷تا  ۷۷صدک 

 محدوده ی وزن طبیعی است.

 وی هویت جمله از نوجوان روانی و جسمی جنبه های  ی همه برکه  است بدنی سریع * بلوغ رشد

 د و اغلبنوجوانان به ویژه دختران در بیشتر موارد توجه خاصی به وزن و شکل بدن خود دارن .گذارد می تأثیر

 .با تغییرات دوره ی بحرانی بلوغ، نگرش های نادرستی نسبت به خوردن اتخاذ می کننددر تالش برای مواجهه 

ی ، به عنوان یکی از عوامل نارضایتبر الغریرسانه های مد و زیبایی  تبلیغات تجاری از حد بیش* تاکید 

 .جسمانی مطرح است

* تاثیر دوستان و عضو بودن در گروه های دوستی که رفتارهای ناسالم کنترل وزن را انجام می دهند، 

 در گرایش افراد به این رفتارها تاثیر دارد.

دانش  ۴%٣دانش آموزان دختر و  ۴%۶رسی رفتارهای خطرآمیز جوانان، بر اساس گزارش سیستم بر

 در تالش برای کاهش وزن هستند.  ۴-۰2آموزان پسر، بین کالس های 

 عوارض رفتارهای ناسالم کنترل وزن روی زنان عبارتند از:

 اختالل تعادل آب و امالح بدن 

 ابتال به بیماری های مربوط به تیروئید 

  شدن معده(و اختالالت گوارشیاتساع معده)گشاد 

 ایجاد عالئمی مانند اضطراب، یبوست، سیکل های قاعدگی نامنظم 

 اضافه وزن در آینده 

 کم شدن مقاومت بدن در مقابل بیماری ها 

 کاهش دریافت مواد مغذی و در نتیجه کاهش قدرت تمرکز و یادگیری در کوتاه مدت 
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 ی هایی مانند کم خونی و پوکی استخوان در دراز کاهش دریافت مواد مغذی و در نتیجه ایجاد بیمار

 مدت

 ابتال به بیماری های روانی مانند بی اشتهایی عصبی 

 احتمال چین و چروک در پوست و ریزش مو 

 و در نهایت به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی 

ع مواق انجام رفتارهای ناسالم کنترل وزن برای سالمتی جسمی و روانی بسیار مضر است و در بعضی

عوارض جبران ناپذیری به جا خواهد گذاشت. بنابراین در صورتی که نمی خواهید دچار مشکالت طوالنی مدت 

 و پایدار سالمتی شوید فقط کافی است به رفتارهای ناسالم کنترل وزن))نه(( بگویید.

 در نتیجه:

 حفظ سالمت جسمی و روانی 

 جلوگیری از ابتال به بیماری های مزمن 

  کیفیت فعایت های فکری و بدنی روزانهانجام با 

 کاهش هزینه های بهداشت و درمان 
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 نوجوانان صدک شاخص توده بدنی چارت محاسبه

 

 

 
 

 (CDCچارت محاسبه صدک شاخص توده بدنی کودکان و نوجوانان؛ ارائه شده توسط مرکز کنترل بیماری ها)

 

 

 

 


