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  بزرگ قرن حاضر: چالش  چاقی
  

 2باقریه *، فرزانه1لیال هاشملو نویسندگان:
  ارومیه پزشکی علوم دانشگاه، سلماس پرستاري دانشکده علمی هیئت آدرس:

 ارومیه پزشکی علوم دانشگاه، ارومیه پرستاري دانشکده علمی هیئت*
l.hashemloo@yahoo.com  

  
 و سائلم درگیر دنیا کشورهاي اکثر سالمت بخش و حاضراست قرن در عمومی بهداشت چالش ینتر بزرگ چاقی :سابقه و هدف

 هاي ینهزم ینتر فعالهستند. به دلیل شیوع فزاینده چاقی و عواقب اجتماعی و اقتصادي یکی از  چاقی فزاینده بروز از ناشی عوارض
  .پردازیم یمپژوهش در قرن حاضر است لذا در این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با چاقی 

 مروري مطالعه در .باشد یماز منابع اطالعاتی معتبر داخلی و بین المللی  پژوهش حاضر مطالعه مروري و سیستماتیک :ها روشمواد و 

 همچون مختلفی کلیدي واژگان از استفاده با Google و Pub Medموتور جستجوي  از استفاده با بررسی مورد مقاالت حاضر،

,obesity  prevention  ه انتخاب گردید با توجه به گستردگی و واژگان فارسی پیشگیري و چاقی که در پنج سال اخیر انجام شد
مقاله منتشر شده به زبان  18استفاده شد در نهایت با توجه به اهداف  dietaryمقاالت یافت شده واژگان کلیدي جزئی تر همچون 

   سال اخیر مورد بررسی قرار گرفت. 5فارسی و انگلیسی در 
 از یائسگی، ازدواج سیگار، مصرف افسردگی، و اشتغال عدم ژنتیکی، و رثیا کم، رژیم غذایی نادرست، عوامل فیزیکی فعالیت :ها یافته

 پایینی سطح در ایرانیان میان در دریافتی فیبر و سبزي و میوه چاقی هستند. از نظر  رژیم غذایی لبنیات، ایجادکننده مهم عوامل جمله

 .رسد یم به نظر بدیهی امري چاقی شیوع باالي در نتیجه  دهد یمدارد و از طرفی پایه اصلی رژیم غذایی را گروه غالت تشکیل  قرار
سالمت  یکردهايرومزمن ماهیت چند عاملی داشته لذا  هاي یماريبغیرواگیر یا  هاي یماريبچاقی همانند سایر  بحث و نتیجه گیري:

 عادات ارتقاء جهت آموزشی ياه برنامه . لذا باشد یمعمومی با هدف پیشگیري یا کاهش این معضل نیازمند لحاظ کردن این ماهیت 

  .گردد یم توصیه سالم زندگی سبک بهداشتی و
  چاقی، پیشگیري، رژیم :یديکلکلمات 

                                                             
 
 


