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 طول زندگیبررسی بهداشت روانی در دوران کودکی و ارتباط آن با  چاقی در 
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  دانشجوي پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران*

  
  چکیده

:چاقی یک مشکل شایع جهانی با عوارض قابل توجه اقتصادي و اجتماعی است بطوریکه توانسته در عصر حاضر به پیش زمینه و هدف
سالمت در دنیا باشد .چاقی حاصل برهم کنش پیچیده بین عوامل محیطی، استعداد ژنتیکی و  يها چالش ینتر بزرگنوان یکی از ع

حاصل از  هاي یافتهرفتار انسان است. بمنظور پیشبرد دانش پیشگیري از چاقی شناسایی عوامل خطر قابل اصالح، ضروري است. 
که تجارب نامطلوب اوایل زندگی ممکن است خطر چاقی  در طول زندگی را  دهد یمسانی نشان مطالعات تجربی در پستانداران غیر ان

قرار بدهد، با این حال مطالعات انسانی در این زمینه به مقدار کمتري انجام گرفته است. رشد روانی و عاطفی سالم دردوران  یرتأثتحت 
. این مطالعه شود یماس و بناي روانی فرد در دوران کودکی پی ریزي و اس کند یمکودکی، بهداشت روانی در بزرگسالی را تضمین 

مروري با هدف ارتباط  بهداشت روانی در دوران کودکی برروي چاقی فرد در آینده که به عنوان یک بهداشت جسمی براي وي در نظر 
  انجام گرفته است. شود یمگرفته 

و ایران مدکس  استفاده  PubMed ،اطالعاتی مدالین هاي یگاهپااز ،بخانه اي براي گردآوري اطالعات عالوه بر مطالعه کتا:روش کار
مرتبط با بد رفتاري در دوران کودکی و  يها واژهمورد بررسی قرار گرفت. از کلید  2012- 1996 يها سالشد و مقاالت موجود از 

اله  مرتبط وارد مطالعه حاضرشد و مورد بررسی مق 22سالمتی روانی کودکان و چاقی جهت جستجوي مقاالت استفاده شد. در نهایت 
 قرار گرفت.

مطالعه مروري مقاالت بدست آمده نشان داد که خطر ابتالء به چاقی در دوران بزرگسالی در کودکانی که مورد بدرفتاري قرار ها: یافته 
. باشد یمران کودکی، آثار آن بر سالمت و روان فرد افزایش قابل توجهی دارد و بیشترین آثار باقیمانده ناشی از بدرفتاري در دو اند گرفته

، به علت احتمال اختالل اند شدهانجام گرفته مشخص شده افرادي که در دوران کودکی مورد بدرفتاري واقع  يها پژوهشهمچنین در 
د و همچنین اثرات منفی که بیشتر باش تواند یمنسبت به سایر افراد  ها آنتنظیم کننده اشتها، احتمال پرخوري در  يها هورموندر 

بشود و بطبع  ها آنمنجر به خستگی و کاهش فعالیت در  تواند یم، گذارد یماین دوران بر سیستم ایمنی کودکان  يها استرسو  ها تنش
آن باعث کاهش مصرف کالري و در نتیجه زمینه ساز ایجاد چاقی گردد. همچنین مشاهده شده که  بی توجهی در سنین کودکی و 

الت رفتاري مزمن این دوران و تداوم این مشکالت در طول زندگی توانسته باعث افزایش احتمال ابتال به چاقی در بزرگسالی  مشک
اقتصادي، سیگار کشیدن، مصرف الکل و یا  -گردد. در چندین مطالعه مشخص شد که فاکتورهایی  همچون وضعیت اجتماعی

نقش بسزایی درکنار ارتباط بین بدرفتاري این دوران و چاقی در بزرگسالی داشته  وانندت یمجسمانی در دوران کودکی نیز  هاي یتفعال
  .باشند

بعنوان یک عامل خطرناك براي  تواند یمبطور کلی نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که بد رفتاري در دوران کودکی گیري: نتیجه
بدرفتاري با کودکان یک عامل خطر قابل ته شود. با توجه به این نکته که چاقی و یک عامل نگران کننده بهداشتی و جهانی در نظر گرف

 يها پژوهش بر سالمت روانی و جسمی کودکان، ها يبدرفتارو با درنظر گرفتن عواقب دراز مدت ناشی ازاین  اصالح براي چاقی است
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 ییها حلو کشف راه  دوران کودکی هاي يرفتار و بد رفتارهابراي کاهش سوء  ییها روشدر زمینه تالش جهت یافتن آینده بهتر است 
 هاي ياستراتژبراي زدودن این آثار باشد و همچنین اقدامات الزم جهت ارتقاء سالمت روان کودکان و رفاه حال آنان به عنوان یکی از 

  انجام بگیرد. ،پیشگیري از چاقی در آینده 

  عوارض چاقی –چاقی  - بهداشت روانی کودك :کلمات کلیدي


