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  مقدمهمقدمه

با اندازه  . اي در دوره بلوغ پايش رشد است      ترين راه براي ارزيابي وضعيت تغذيه     حساس بهترين و 

رشـد نوجوانـان را      توان وضعيت تغذيه و   وزن وثبت آن بر منحني رشد استاندارد مي        گيري قد و  

 سـالگي  18 تـا  2پـسران از   كه براي دختران و ) NCHS (منحني رشد استاندارد  . ودارزيابي نم 

در دوران بلـوغ  .  تقسيم شده است   95و  90،  75،  50،  25،  10،  5تهيه شده است به صدك هاي       

  . به علت جهش رشد روند صعودي رشد داراي شيب تندتري است

و كوتاه قـدي     1)مايه توده بدني  ن (BMIبراي ارزيابي وضعيت رشد دانش آموزان از دو شاخص           

  .  استفاده مي شود2)قد براي سن(تغذيه اي  

اسـتاندارد    و مقايسه آن بـا وزن دانش آموزبا اندازه گيري وزن : (Under Weight) كم وزنيكم وزني

دانـش  كم وزني معرف آن اسـت كـه وزن كنـوني            . آيد  بدست مي   ش همسن خود  دانش آموزان 

كم وزني نشان دهنده ابتالء به سوء تغذيه در زمان          . متر است  از وزن مناسب براي سن او ك       آموز

به علت محروميت از غذا به شكل حاد يا         دانش آموز   حال و گذشته است و بدين معني است كه          

  . ها دچار كم وزني شده استهاي حاد يا مزمن بيماريمزمن و يا در اثر حمله

 و مقايسه آن با استاندارد قـد   دانش آموز با اندازه گيري قد     : (Stunting)ايايكوتاه قدي تغذيه  كوتاه قدي تغذيه  

 دانـش آمـوز   اين شاخص نشان دهنده سوء تغذيه       . شود تعيين مي  ش همسن خود  دانش آموزان 

 به سوء تغذيه مزمن دچـار اسـت و بـه ايـن              دانش آموز در گذشته است و حاكي از آن است كه          

في در طـوالني    عـدم مـصرف غـذاي كـا       . دليل قد مناسب براي سن خود را بدست نياورده است         

عبارت ديگر محروميت مستمر در دسترسي به غذاي كافي به علت فقر، ابتال مكرر              مدت و يا به     

             
1-  BMI: Body Mass Index 

2- Stunting 
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هاي عفوني به علت محيط غير بهداشتي و آب ناسالم و دسترسي نداشتن به خـدمات             به بيماري 

  . رونداي بشمار ميبهداشتي از مهمترين داليل كوتاه قدي تغذيه

شـود و در     با قد او مقايـسه مـي       دانش آموز وزن فعلي   ،  اي تعيين الغري  بر: (Wasting) الغريالغري

الغـري  .  وزن مناسب براي قد خود را نداشته باشـد دچـار الغـري اسـت               دانش آموز صورتي كه   

، هاي حـاد مثـل اسـهال      در زمان حال است كه به علت ابتال به بيماري          نشان دهنده سوء تغذيه   

عدم مصرف غذاي كافي به دليل دسترسي نداشتن خانواده به مـواد غـذايي              ،  هاي تنفسي عفونت

  . كندبروز مي

  ::زن دانش آموز زن دانش آموز وو ارزيابي  ارزيابي --11

مند است بداند از نظر وضعيت جسماني و رشد بدن در مقايـسه بـا اسـتاندارد                 هر نوجواني عالقه  

  . چگونه است

. گويندمي »يتوده بدن  نمايه   ياشاخص  «شود كه به آن     كار از يك شاخص استفاده مي      براي اين 

 به  نظرشوند و   اضافه وزن و چاق تقسيم بندي مي      ،  بر اساس اين شاخص نوجوانان به الغر، طبيعي       

 ميزان چربي و يـا      كه در دوران نوجواني با توجه به سن تغييرات تركيب بدن زياد است، يعني              اين

 متناسب با سن يص توده بدنكند به همين دليل وضعيت بدني و شاخعضالت در بدن تغيير مي 

شود كه يكي براي دختـران      مي براي سهولت كار از دو نموگرام استفاده      . گرددنوجوان تعيين مي  

  . رودكار ميه و يكي براي پسران ب

  . دمحاسبه كنيو يا نموگرام صفحه بعد با استفاده از فرمول را  يتوده بدنطريقه محاسبه نمايه 
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  ::ز ز  آمو آمو   ارزيابي قد دانش ارزيابي قد دانش--22  

در صورتي كه روند رشـد قـدي      . براي ارزيابي رشد قدي دانش آموز به روند رشد بايد توجه كرد           

حتي اگـر  . هاي مرجع باشد نشان دهنده افزايش قد دانش آموز است صعودي و موازي با منحني    

منحنـي مرجـع     نمودار قدي دانش آموز زير صدك سوم قرار گرفته باشد اما صعودي و موازي با              

  . ان دهنده رشد قدي استباشد نش

در صورتي كه روند رشد قدي دانش آموز در هر كجاي منحني، افقي باشد نشان دهنـده توقـف                   

رشد است و مراقب بهداشت بايد مراقبت بيشتري از اين دانش آموز بعمل آورده و بـا والـدين او             

بـسياري   تمـوز نيـز از اهميـ      آآموزش تغذيه بـه خـود دانـش         . در مورد وضعيت او مشاوره كند     

آموز از نحوه تغذيه او و غذاهايي كـه          مراقب بهداشت بايد ضمن مشاوره بادانش     . برخوردار است 

كنـد مطلـع شـود و       مي ميان وعده مصرف   تنقالتي كه در  ،  خورد، دفعات غذا خوردن در روز     مي

  . هاي الزم را به او ارائه دهدتوصيه
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