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 هش:پژو چکيده

بااا توجااه بااه تليياار الگااوی چاااقی در  اضااا ه وزن و چاااقی يکاای از مهاام تاارين چااالش هااای قاارن بيساات ويکاام اساات:هزمین  

در دانشااجويان دختاار بااا تر از دانشااجويان پساار  و اضااا ه وزن در بسااياری ازتیقيقااات انجااام شااده شاايو  چاااقیکشااورمان 

ا وابزارهای مختلف جهت يا تن راهی موثر وکام هزيناه ه برای کنترل چاقی واضا ه وزن آزمودن روش.گزارش شده است

 می رسدو قابل قبول ضروری به نظر 

تعيين تاثير آموزش و پيگيری با پيام کوتاه بروزن و رژيم غذايی در دانشجويان دختر اين پژوهش به منظور  هدف:

 . گر تقزوين انجام  پزشکی دارای اضا ه وزن و چاق دانشگاه علوم

نفر از دانشجويان دارای اضا ه وزن و يا چاق دانشگاه  05با گروه کنترل مارآزمائی بالينی ن مطالعه در اي :کار روش

در دو گروه مداخله و کنترل قرار به صورت تصاد ی  انتخاب و  در دسترسعلوم پزشکی قزوين به روش نمونه گيری 

ا از ترازو، متر و پرسشنامه عادات غذايی اندازه و عادات غذايی نمونه با استفاده هدر ابتدا شاخص توده بدنی .گر تند

گيری شد.سپس ا راد در هر دو گروه مداخله تیت اموزش اوليه در رابطه با کاهش وزن و عادات غذايی صیيح قرار 

به مدت دو ماه روزانه دو پيام کوتاه در رابطه با  و گروه يک جزوه آموزشی داده شد اينگر ته و به هر يک از ا راد در 

عادات غذايی و چگونگی کاهش کالری مصر ی و شناسائی و کنترل موانع و تسهيل کننده های اصالح عادات   اصالح

غذايی در قالب پيام های آموزشی، یمايتی و تشويقی ارسال شد.گروه کنترل در طی اين مدت تیت اموزش و پيگيری 

 العه( مجددا شاخص توده بدنی و عادات غذايی هرخاصی قرار نگر ت.يک ماه پس از مداخله) سه ماه پس از شرو  مط

 استفاده شد. SPSS 61برای تجزيه و تیليل داده ها از نرم ا زار  دو گروه مورد ارزيابی قرار گر ت.

نتااايح یاصاال از اياان مطالعااه نشااان داد کااه طاای سااه ماااه گااروه مداخلااه باايش از گااروه کنتاارل وزن کاام کاارده  :یافت  هاه  اا

هش شاااخص تااوده باادنی بااه طااور معنااا داری در گااروه مداخلااه باايش از گااروه کنتاارل بااود )  وکااا.( 5p=0.021بودنااد)

5p=0.00 ). غاذايی اثار  گروه هایبرخی از  در زمينه عادات غذايی اگر چه اموزش و پيگيری با پيام کوتاه برمصرف



ف گاروه هاای غاذايی گذار بوده است.به طوری که عمده د عات مصرف گاروه هاای غاذايی ساالم ا ازايش و د عاات مصار

 ناسالم کاهش يا ته بود.اما بر ابعاد ديگری از عادات غذايی تاثير چندانی نداشت.

نتايح اين مطالعه نشان داد که آموزش و پيگيری با پيام کوتاه به مدت دو ماه توانسته است تااثير مثبتای بار  نتیجهاگیری:

و چااق داشاته باشاد.از ايان رو مای تاوان قابليات هاای ايان کاهش وزن و شاخص توده بدنی دانشجويان دارای اضا ه وزن 

 و تليير عادات غذايی لیاظ نمود.  روش آموزشی را در برنامه های کاهش وزن

 عادات غذايی ،شاخص توده بدنی چاقی و ا زايش وزن،،پيام کوتاه کلیداواژهاها:

 


