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چکيده
مقدمه
روند رو به افزايش بيمارهاي ناواگير مشکلي جهاني است .سازمان جهاني بهداشت در سال  1129اقدام به
انتشار دستورالعملي بينالمللي براي پيشگيري و مبارزه با روند رو به افزايش اين بيماريها نموده است .در
اين دستورالعمل عالوه بر تأكيد مجدد بر عوامل اصلي خطر ،بروز و شيوع بيماريهاي ناواگير شامل استعمال
دخانيات ،بيتحركي ،سوءمصرف الکل و رژيم غذايي نامناسب اشاره شده است كه اين بيماريها تنها در سال
 01 ،2331درصد ( 92/7ميليون نفر) علت مرگومير را در جهان تشکيل دادهاند .كاهش مصرف نمک،
حذف اسيدهاي چرب ترانس از محصوالت غذايي توليدشده در صنعت ،كاهش مصرف اسيدهاي چرب اشباع،
مصرف بيشتر سبزي و ميوه و محدود كردن مصرف شکر از راهکارهاي تأكيد شده اين دستورالعمل در بخش
رژيم غذايي براي مقابله با بيماريهاي غير واگير بوده است .همچنين در اين زمينه تأكيد شده است كه با
ايجاد امکان آموزشهاي مناسب مصرفكنندگان را در انتخاب غذاي سالم ياري دهند.
انتخاب غذا بخشي از رفتارهاي غذايي و تغذيهاي است كه فرد در طول زندگي خود آموخته است .رفتارهايي
كه گاه طي نسلها و سالهاي متمادي شکلگرفته و تغيير آنها به آموزشهاي مناسب ،مداوم و مکرر در
مقاطع زماني معين ،تا ايجاد اعتقاد و ترغيب به تغيير در الگوي مصرف مواد غذايي دارد.
بنابراين هدف از انجام اين مطالعه شناسايي رفتارهاي تغذيهاي مرتبط با بيماريهاي غير واگير در ايران
است.
روششناسي
روشهاي به كار گرفتهشده در گردآوري و تددوين ايدن گدزارش شدامل بررسدي متدون موجدود و تحقيقدات
كتابخانهاي ،مصاحبه با خبرگان ،پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامههدايي در خصدو عوامدل اثرگدذار بدر
رفتارهاي تغذيهاي و استراتژيها و مداخالت مؤثر بر تغيير رفتارهداي ندامطلوب و تدرويج رفتارهداي مطلدوب
مرتبط با بيماريهداي غيدر واگيدر) هسدتند .روش يدافتن و انتخداب مندابع جسدتجوي اينترنتدي بدر اسدا
كليدواژههاي موردبررسي و حذف يا انتخاب منبع بر اسا ميزان اعتبار بوده است .بهطوركلي مراجع و منابع
ذكرشده بهعنوان رفرنس با نظر مجري كه خود از كارشناسان خبره موضوع است انتخاب گرديده و مورد تائيد
است.
يافتهها
عوامل مؤثر در شکلگيري عادات غذايي و رفتارهاي تغذيهاي عبارتاند از عوامدل اقتصدادي ،عوامدل فدردي،
عوامل اقليمي و جغرافيايي ،عوامل فرهنگي و عوامل اجتماعي.

بررسي كشوري  nutrikapكه در سال  2931در دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ،درمدان و آمدوزش
پزشکي صورت گرفته است آخرين بررسي جامعي است كه به چگونگي نگرش و رفتارهاي تغذيه اي ايرانيدان
پرداخته و نشاندهنده الگوهاي غالب تغذيهاي در ايران است.
بر اسا نتايج بهدستآمده ،نان لواش عمدهترين نان مصرفي خانوارها در مناطق شهري و روستايي است.
در مناطق شهري و روستايي  31درصد خانوارها برنج ،حدود  11درصد آنان گوشت قرمز و  31درصدد آندان
گوشت مرغ را بهصورت روزانه يا هفتگي مصرف مينمايند (گوشت قرمز  21/7درصد بهصورت روزانه و 72/2
درصد بهصورت هفتگي) و در حدود  9درصد خانوارها اصالً گوشت قرمز مصرف نميكنند .اين مقدار در مورد
گوشت ماهي به ترتيب  21/93درصد در خانوارهاي شهري و  21/17درصد در خانوارهداي روسدتايي اسدت.
مصرف غالب شير ،ماست و پنير به شکل روزانه است.
 71درصد خانوارهاي شهري و  01درصد خانوارهاي روستايي انواع ميوه را بهصورت روزانه مصرف ميكنند و
درمجموع حدود  31درصد خانوارهاي شهري و روستايي بهصورت روزانه يا هفتگي از انواع ميوههدا اسدتفاده
مينمايند.
حدود  11درصد خانوارهاي شهري و  17درصد خانوارهاي روستايي روزانه قند يا شکر اسدتفاده مديكنندد و
تنها  9درصد خانوارها هرگز قند و شکر مصرف نميكنند.
مصرف آجيل و خشکبار و به شکل روزانه يا هفتگي در كمتر از نيمي از خانوارهاي شهري و روستايي گزارش
شده است 91 .درصد خانوارها بهندرت از آجيل و خشکبار استفاده ميكنند.
بحث و نتيجهگيري
در برنامههاي باليني ،استراتژيهاي تغيير رفتارهاي بهداشتي بر عوامل فردي مانند داندش ،باورهدا و مهدارت
متمركز شده است .همانطور كه تفکر اقتصادي به دنبال پيدا كردن منابع پولي است؛ متخصصين اين حوزه
نيز بايد به دنبال شناسايي عواملي باشند كه در سطوح مختلف ،بر سالمت فرد و رفتارهاي او اثر ميگذارندد.
شناخت اين عوامل كه در سطوح اجتماعي و سياسي بر رفتارهاي فرد تأثير دارند؛ باعث ميشدود كده نمداي
كلي از موضوع در تمام ابعاد به دست بيايد و مداخالت مؤثرتري با تکيهبر تمامي بخشهاي درگير طراحي و
اجرا شود.
دراينبين آموزش از مهمترين استراتژيهاي پيشنهادشده براي تغيير رفتارهاي نامطلوب و ايجداد رفتارهداي
تغذيهاي مناسب براي پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي و ساير بيماريهاي غير واگير است.

