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ط

پیشگفتار
ارتقای س��المت ترکیبی از فعالیت های س��اختاری، اقتصادی، محیطی و آموزشی است که به 
 همراه تجارب یادگیری مؤثر، به اتخاذ داوطلبانه رفتارهای س��الم و بدون خطر از سوی جامعه
منجر می ش��ود. رس��یدن به این هدف نیازمند همکاری و مشارکت گس��ترده کلیه سازمان ها، 

نهادهای اجتماعی و همیاری تک تک افراد جامعه است. 
به اعتقاد صاحب نظران آموزش س��المت، یکی از بهترین روش های ارتقای س��المت، تربیت 
افراد کارآمد و دوره دیده از بطن جامعه  اس��ت تا پس از یادگیری صحیح مفاهیم بهداش��تی، 

آنها را با زبان مردم به جامعه منتقل کنند. 
در جامعه دینی ما، بس��یج یکی از الطاف خداوندی است که بر ملت و انقالب اسالمی ارزانی 
شد. بدون ش��ک نقش پرصالبت سازمان بسیج مستضعفین کشور در عرصه های مختلف اعم 

از دفاعی، فرهنگی، علمی و ... بر هیچ کس پوشیده نیست. 
 در حال حاضر فرصت مغتنمی به دست آمده است که با افزایش آشنایی عزیزان بسیجی با  دانش ها  و

مهارت های مورد نیاز برای ارائه انواع خدمات آموزش سالمت، موجبات رشد و تقویت آنها 
را فراهم نماییم و گام های مؤثری در ارتقای خدمات آموزش سالمت کشور برداریم.

طرح »بس��یجی، الگوی زندگی سالم« توسط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و 
با همکاری س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در حال اجراس��ت و انتظار می رود بتواند بسیاری از 



ي

مشکالت بهداشتی را مرتفع کند و بیش از سایرین، آموزش ها را به متقاضیان برساند. 
 در طراحی مجموعه 6 جلدی راهنمای آموزش��ی یاوران بس��یجی سالمت، قصد بر این بوده 
اس��ت که مس��ائل مهم بهداشتی کشور تحت پوش��ش قرارگیرند و حرکتی در جهت کمک 
به حس��ن انجام وظیفه یاوران بس��یجی س��المت در جریان انتقال مطالب بهداشتی درحوزه ها 
 و پایگاه ها صورت گیرد. این برنامه مبنای مش��ارکتی داش��ته و متکی به نیروی مردمی بس��یج
 اس��ت. بنابراین آموزش یاوران بسیجی سالمت باید به توانمندس��ازی بسیجیان در شناسایی، 
برنامه ریزی و اقدام به منظور رفع مش��کالت سالمت اعضاء و ساکنین حوزه استحفاظی حوزه 

و پایگاه معطوف باشد.  



ك

مقدمه

طرح مداخالت آموزش س��المت در س��ازمان بسیج مستضعفین که توس��ط وزارت بهداشت با 
همکاری سازمان بسیج مستضعفین در حال اجراست، نه تنها در جهت دستیابی به اهداف بهداشتی 
گام بر می دارد بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه پایدار در جامعه نیز هست. از این رو باید این طرح را 

در چارچوبی گسترده تر از یک برنامه بهداشتی قلمداد کرد. 
در حال حاضر مسئولیت انتقال پیام های بهداشتی و مدیریت  برنامه های آموزشی بسیجیان در حوزه 
و پایگاه بر عهده یاوران بس��یجی س��المت است که این عزیزان طیف وسیعی از افراد با تجارب و 
تخصص های مختلف را تشکیل می دهند. بنابراین به منظور رعایت اصول آموزشی، تدوین راهنمای 
آموزشی یاوران بسیجی سالمت حوزه و پایگاه، با متنی واحد و متکی بر روش های مؤثر آموزش 

مشارکتی برای تأمین حداقل نیازهای آموزشی و انتقال بهینه مطالب، یک ضرورت بود.
هدف مجموعه راهنمای آموزش��ی یاوران بسیجی سالمت آن است که در یادگیری دانستنی ها و 
کسب مهارت های بهداشتی به بسیجیان عزیز کمک کند و در فعالیت های فردی و گروهی، انتقال 

پیام و ترویج رفتارهای بهداشتی، راهنمای آنان باشد.
برنامه یاوران بسیجی سالمت، برنامه ای متکی به بسیجیان عزیز است و مبنای مشارکتی دارد. آموزش 

آنان نیز باید معطوف به جلب مشارکت فعال و همکاری آنها برای انتقال مطالب بهداشتی باشد. 
این مجموعه راهنما در راستای کتاب » بسیجی، الگوی زندگی سالم « و » راهنمای آموزشی تربیت 
مربی بس��یج « تهیه و تدوین شده است. استفاده بهینه از مجموعه حاضر به تسلط کامل بر مطالب 



ل

علمی هر مبحث و نیز مطالعه راهنمای آموزشی تربیت مربی بسیج نیاز دارد.   
راهنمای آموزشی موجود  بدون نقص نیست، اما تالشی است جدی برای ایجاد انگیزه، آگاهی و 

درک مسائل آموزشی در بسیجیان، تاثیرگذاری  و تغییر رفتار مورد نظر در آنها.
ش��ما می توانید پیشنهادات و ایده های جدید خود را با مطالب این راهنما مطابقت داده و به عنوان 
یک انتقال دهنده، مطالب آموزش��ی مورد نظر را با وضعیت نیازهای اعضای حوزه و پایگاه خود  
 و جامع��ه انطباق دهید و یا حتی مطالبی به آن اضافه و از روش های مختلف فن بیان برای توضیح

 ایده ها و نظرات و یا مفاهیم خاص و مشکالت جامعه ومحیط زندگی استفاده نمایید.   



م

نحوه استفاده ازکتاب راهنمای آموزشی
این راهنما برای چه کسانی تهیه شده است؟

 این راهنما در س��ه سطح برای بس��یجیان عزیز که در این راهنما یاوران بسیجی سالمت نامیده
 می شوند، تهیه و تنظیم شده است :

•س��طح اول: مسئول امداد و بهداشت حوزه، مس��ئول بهداری گردان عاشورا و گردان  	

الزهرا؛ مسئول امداد و بهداشت یکی از پایگاه ها با انتخاب فرمانده آن حوزه
•سطح دوم: مسئولین امداد و بهداشت پایگاه های تحت پوشش آن حوزه و سایر افراد  	

مرتبط از گردان های عاشورا و الزهرا و غیره با انتخاب فرمانده آن حوزه
•سطح سوم: سایر اعضای هر حوزه و پایگاه نیروی مقاومت بسیج شامل بسیجیان فعال،  	

عادی، خانواده آنان و عموم مردم می باشند

چرا یاوران بسیجی سالمت برای انتقال مطالب انتخاب شده اند؟
امروزه صاحب نظران معتقدند که بهترین راه برای آنکه مردم جامعه رفتارهای  سالم را قبول کنند  

و بپذیرند،  انتقال مطالب مربوط به سالمت از طریق همتایان موفق و الگو در جامعه است.
 بر این اس��اس یاوران بسیجی سالمت به واسطه اطالع از نیازهای سالمت در جامعه بسیج به عنوان 

انتقال دهنده مطالب برای همتایان خود انتخاب شده اند. 

در این راهنما  چه انتظاراتی از یاوران بسیجی سالمت داریم ؟
در این راهنما  از یاوران بسیجی سالمت انتظار داریم با مشارکت و همکاری با نظام سالمت کشور 



ن

در  ارتقای سلطح سلالمت جامعه  ایفای نقش کنند و در حوزه و پایگاه خود مسئولیت ها و 
وظایف زیر را بر عهده گیرند.

مسئولیت های مورد انتظار از یاوران بسیجی سالمت شامل : 
1 . مسئولیت آموزشی ) انتقال مطالب(؛

2 . مسئولیت اطالع رسانی؛ 
3 . مسئولیت مدیریت برنامه های ارتقای سالمت منطقه تحت پوشش.

وظایف مورد انتظار در رابطه با هریک از مسئولیت های فوق در حوزه و پایگاه به 
شرح زیر است:

•وظایف آموزشی )انتقال مطالب( 	

1.  نیازسنجی آموزش؛
2.  طراحی برنامه؛

3.  اجرا؛ 
4.  پایش و ارزشیابی.

•وظایف اطالع رسانی 	

1.  تعیین اهداف اطالع رسانی؛
2.  شناسایی و دسته بندی مخاطبین؛ 

طراحی، تولید و انتخاب مواد آموزشی؛  3 .
. 4 اجرای مداخله؛ 

. 5 پایش و ارزشیابی.
•وظایف مدیریتی برنامه های ارتقای سالمت 	

(؛  جمع آوری اطالعات و تکمیل فرم های گزارش دهی )فرم شماره 1. 1
ش��رکت منظم در جلسات آموزشی و توجیهی هس��ته های آموزشی شهرستان   2 .

)فرم شماره 2(؛
3.  اجرای دقیق دستورالعمل های ابالغی از سوی هسته آموزشی؛ 

همکاری در اجرای مداخالت آموزش��ی و ارتقای س��المت براساس تفاهم نامه                              4 .
مشترک با بخش سالمت مانند مشارکت در طرح ریشه کنی فلج اطفال.



س

)فرم های مربوط به گزارش فعالیت های آموزشی و شرکت در جلسات، ضمیمه است.(
 اهداف و کاربرد این راهنما چیست؟

•اهداف 	

هدف کلی از تهیه  این مجموعه، کمک به حس��ن انجام وظیفه آموزشی یاوران بسیجی 
س��المت در جریان انتقال مطالب آموزش��ی،  ارائه راهکار کلی و تعیین حداقل نیازهای 
آموزشی شیوه زندگی سالم )6 رفتار پرخطر ( است، به نحوی که با مطالعه اهداف  بتوانید 
مش��خص کنید در پایان کالس��هایتان، چه  خواهید دانست و چه مهارت هایی را به دست 

می آورید و با سایرین در مورد چه موضوعاتی بحث نمایید . 
• کاربردها  	

با مطالعه قسمت کاربردها می توانید از توانایی ها و فعالیت هایی که پس از یادگیری موضوع 
درسی کسب خواهید نمود مطلع شوید و درحین انتقال مطالب بهداشتی در حوزه و پایگاه، 
مسجد محل، مدارس، شوراها و... مورد استفاده قرار دهید. برخی از این فعالیت ها را می توان 
به تنهایی انجام داد و بعضی از آنها نیازمند اقدام گروهی و جلب مشارکت الگوهای کلیدی 
جامعه ومعتمدین محلی است.  فعالیت هایی که در قسمت کاربردها به آنها اشاره شده است 
تنها چند پیشنهاد هستند و شما می توانید بر اساس استفاده از فنون آموزش مشارکتی ده ها 
فعالیت وکارهای دیگر را که به فکر خودتان و همکاران تان می رسد به این فهرست اضافه 

و در جامعه اجرا نمایید. 

در چه مواقعی می توان از این راهنما استفاده کرد؟
• در حوزه و پایگاه نیروی مقاومت بسیج 	

این راهنما برای انتقال مطالب در زمانی استفاده شود که درحوزه و پایگاه محل برای همتایان 
خود کالس آموزش��ی برگزار می کنید. الزم نیست کالس شما حتماً در مکان مشخصی 
برگزار ش��ود،  بلکه مساجد، حوزه ها، پایگاه ها، شوراها و هر جای دیگر که حضور جمع 

بسیجیان و مردم محله میسر است می تواند محل کالس شما باشد.
•در خانواده  	

 شما می توانید این کتاب را برای مطالعه در اختیار افراد خانواده و همسایگان و خویشان خود 
قرار دهید.  



ع

 راهنمای آموزشی تغذیه سالم برای تندرستی  شامل چه بخش هایی است؟
این راهنما شامل دو بخش است:

بخش اول با عنوان »درس ها« شامل:

•مقدمه کلی؛  	

در ابتدای بخش اول، توضیحی مختصر در باره موضوع بهداش��تی مورد نظر آورده شده 
است تا بتوانید با اهمیت موضوع و جنبه های مختلف آن آشنایی پیدا کنید.  

•اهداف دروس؛ 	

هدف کلی از تهیه این اهداف، آن است که شما یاوران بسیجی سالمت در جریان انتقال 
مطالب آموزشی مبحث تغذیه، قادر باشید بر دانش و مهارت هایی که گروه هدف شما باید 
کسب نمایند تا سالم بمانند تمرکز نمایید و در پایان کالس از آنها ارزیابی داشته باشید. به 

عبارت دیگر به اهداف آموزشی کالس خود دست یابید.

•کاربردهای  دروس؛ 	

در این قسمت یاوران بسیجی سالمت با یادگیری مطالب  این راهنمای آموزشی می توانند 
نق��ش خود را برای انتقال مطالب دروس تغذی��ه  به همتایان خود در حوزه و پایگاه ایفا 

نمایند.

•آشنایی با نیازهای یادگیری؛ 	

در یک برنامه مشارکتی مثل برنامه یاوران بسیجی سالمت که متکی بر مشارکت و اقدام 
خود بسیجیان است بدون شناخت نیازها و توانایی هایشان،  نمی توان انتظار همکاری داشت. 
برای  انتقال مؤثر مطالب و  برنامه ریزی مناسب ، ضروری است قبل از شروع جلسه بحث،  
اطالعاتی در رابطه با نیازهای محلی، عوامل اجتماعی و امکانات و منابع محلی در رابطه با 

موضوع بهداشتی مورد نظر به دست بیاورید. 
لذا در هر درس مبحث آشلنایی با نیازهای یادگیري آمده اس��ت. سئوال هایی در این 
قسمت گنجانده شده که ممکن است هنگام انتقال مطالب  با آنها  مواجه شوید. با مطالعه 



ف

این قسمت مشخص می شود که باید روی چه مسائل و رفتارهایی در بحث تمرکز نمایید 
و دقت و زمان بیشتری صرف کنید.

•محتوای  دروس؛ 	

این راهنما از پنج فصل کلی تشکیل شده که عنوان هر فصل به صورت طرح یک سؤال 
کلی است. هر سؤال کلی این فصول شامل سؤاالت جزئی است که هر یک از آنها عنوان 
درس یک جلس��ه آموزشی یاوران بسیجی سالمت قرار گرفته است. به طور مثال،  عنوان 
فصل  اول این سؤال است: "اهمیت تغذیه سالم درسالمت انسان ها چیست" و عنوان درس 
این فصل با س��ؤال"چه بیماری هایی در اثر تغذیه ناسالم سالمت انسان را تهدید می کند" 
ش��روع شده اس��ت  تا قبل از ورود به بحث آموزش��ی، ذهن فراگیران به دنبال پیدا کردن 

جواب آن به تفکر واداشته شود. 
ب��رای اجرای ه��ر درس در هر فصل انتقال مطالب پیش��نهادی از جمل��ه بحث گروهی، 
س��خنرانی، روش بارش فکری و ابتکارات ذهنی، کارگروهی، مش��اهده، روش نمایش، 
اجرای تمرین های عملی، بازدید، روش گفتگو، پرس��ش و پاس��خ، یک مش��ورت، کار 
عملی، بررس��ی نمونه، داس��تان ناتمام، روش ایفای نقش در نمایش، بازدید از صحنه های 

واقعی، روش داستان گویی و نمایش ارائه شده است.

•آنچه باید بدانیم؛ 	

هر درس در انتها چند نکته بهداش��تی دارد که برای یادگیری مطالب بهداش��تی و کسب 
مهارت های عملی تحت عنوان " آنچه باید بدانیم" گنجانده ش��ده اس��ت. انتظار می رود 

دانستنی های هر درس پس از پایان بحث، به خاطر سپرده شود. 

•آزمون فصل؛   	

در پایان هر فصل، برای ارزیابی و اطمینان از یادگیری صحیح مطالب و اس��تفاده صحیح 
از آنها، س��ؤال های ارزیابی طراحی شده است. ش��ما با اجرای این آزمون می توانید میزان 

دستیابی گروه های هدف را به اهداف درستان ارزیابی کنید.
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مقدمه

تغذیه سالم

همه ما به سطح قابل قبولی از اطالعات تغذیه ای نیاز داریم تا به این وسیله بتوانیم از یک زندگی 
سالم برای خود و خانواده بهره مند باشیم. 

 انس��ان با گذشت زمان و روی آوردن به زندگی ماش��ینی و کاهش صرف زمان کافی برای تهیه  
غذا،  نیاز به راهنمایی پیدا کرد تا با کمک آن بتواند همچنان کیفیت و نوع  غذاهایی را که مصرف 
می کند در حد باالیی نگه دارد و به این وسیله بتواند از سالمتی مطلوب برخوردار باشد. از این رو 
علم تغذیه به منظور ارائه راهکارهایی جهت حفظ کیفیت مطلوب زندگی و نیز کمک به بیماران 

برای افزایش کارایی وکاهش عوارض بیماری، شکل تازه ای به خود گرفت.
 سالمت تغذیه افراد یک جامعه مقوله ای است که فقط به وجود مواد غذایی در سبد تغذیه خانواده 

بستگی ندارد بلکه به میزان قابل توجهی تحت تاثیر فرهنگ تغذیه افراد یا خانواده هاست.
هیچ شکی وجود نداردکه تغذیه ناسالم  یکی از علل مهم تاثیرگذار در  ابتال به بیماری هایی از قبیل 
بیماری قلبی- عروقی، دیابت و فشار خون باالست و تغذیه سالم از عوامل مهم پیشگیری و کنترل 

این بیماری هاست. 
در این راهنما توصیه های ساده ولی مفید برای شیوه زندگی سالم ارائه شده است که شما یاوران 
بسیجی سالمت می توانید با انتقال این مطالب به سایر بسیجیان محله و جامعه موجب تغییر یا ایجاد 

رفتارهای مطلوب بهداشتی در زندگی روزمره و نهایتاً بهبود شیوه زندگی آنها شوید .
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اهداف دروس
پس از پایان  جلس�ه های آموزش�ی ای�ن راهنما انتظار  می رود یاوران بس�یجی 

سالمت بتوانند:
 1 . تعاری��ف پایه علم تغذی��ه را به طورخالصه بیان نمایند و نکات عمده عادات غذایی صحیح را 

بر شمارند .
2.  نقش تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری های قلبی _ عروقی را بیان کنند. 

3 . انواع گروه های غذایی و فواید هر یک از آنها را نام ببرند.
 4 . منابع مهم گروه های اصلی  غذایی را ذکر نمایند.

5 . ریز مغذی ها، منابع آنها و عالئم کمبود آنها را شرح دهند.
6 . توصیه هایی برای پیشگیری از بروز انواع بیماری های مرتبط با ریز مغذی ها ارائه دهند .

7 . انواع مشکالت تغذیه ای و راه های مقابله را نام ببرند.
 8 . گروه های اصلی غذایی را نام برده وجایگاه آنها را در هرم غذایی شرح دهند.

9 . علل و عوارض شایع چاقی و اهمیت کاهش وزن را نام ببرند.
10 . با درونی س��ازی عادات صحیح تغذیه، برنامه  منظمی برای مصرف متعادل مواد غذایی خود 

تنظیم کنند و اطالعات مورد نیاز برای تهیه یک الگوی غذایی سالم را شرح دهند.
11 . اصول نگهداری مواد غذایی را بیان نمایند.

12 . نحوه آماده سازی و طبخ مناسب غذا را شرح دهند.

کاربردهای دروس
 یاوران بسیجی سالمت با یادگیری مطالب این راهنما  می توانند:

1 . در حوزه و پایگاه نقش تغذیه سالم در حفظ سالمت را توضیح دهند. 
2 . گروه های اصلی غذایی را برای بسیجیان تحت پوشش شرح دهند.

3 . گروه تحت پوشش خود را نسبت به انواع گروه های غذایی حساس نمایند و جایگاه آنها را در 
هرم غذایی شرح دهند.

4 . مطالب مربوط به میزان مصرف روزانه انواع گروه های غذایی را منتقل کنند.
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5. اهمیت ریز مغذی ها را در سالمت برای بسیجیان حوزه وپایگاه خود توضیح دهند.
6. اطالعات مورد نیاز برای کنترل وزن را به گروه تحت پوشش خود منتقل کنند.

7. نحوه صحیح نگهداری و آماده س��ازی و روش های طبخ سالم  انواع مواد غذایی را به دیگران 
یاد دهند.

آشنایی با نیازهای یادگیری 
  قبل از ش��روع فعالیت های آموزشی و پرداختن به انتقال مطالب بهداشتی، الزم است از نیازهای 
آموزشی بسیجیان و عالیق آنها مطلع شوید و به زبان ساده از آنچه آنها به دانستن آن عالقه دارند 
مطلع شوید و از تکرار آنچه می دانند و یا عالقه ای به آن ندارند اجتناب نمایید تا کالس شما منطبق 
با نیازهای واقعی باشد.  به این منظور راه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها طرح سئوال هایی 
اس��ت تا بدانید بسیجیان حوزه و پایگاه ش��ما چه عقیده ای دارند و باورها و سنت های خوب آنها 
 راتشخیص دهید و پیام های خودتان را با روش بهتری به آنها  منتقل کنید. این سؤاالت در بخش

 » انتقال پیام« مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
حال قبل از شروع مبحث تغذیه به این سئوال ها فکر کنید:

1. آیا  مشکالت تغذیه ای در منطقه شما شایع است؟
2. سطح آگاهی و دانش همکارانتان در خصوص نقش تغذیه سالم در پیشگیری از ابتال به بیماری ها 

چگونه است؟
3. آیا در بین همکاران کسی را می شناسید که دچار مشکالت تغذیه ای شده  و  برای رفع آن نیاز 

به درمان داشته باشد؟
 4.  در منطقه ش��ما  چه غذاهایی بیش��تر مصرف می ش��وند و جزء اصلی س��فره غذا هستند و چه 

گروه های غذایی کمتر مصرف می شوند؟
5 .  آیا بیماری خاصی که مرتبط با تغذیه باشد در منطقه شما رایج است و آیا در جمع شما کسانی 
هستند که در حال حاضر از مشکالت  تغذیه ای )چاقی،الغری،  فشار خون،  دیابت و چربی خون 

باال( رنج می برند؟
6. آیا این افراد از برنامه غذایی خاصی برای کنترل مشکل خود استفاده می کنند؟ 
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7. آیا در بین  اعضای خانواده آنها کسی از بیماری های مرتبط با تغذیه رنج می برد؟
8. آیا  عوامل اجتماعی نظیر باورها، روش های سنتی، راه های بومی یادگیری مردم و ... در منطقه  

شما  برای  رعایت  الگوی غذایی سالم وجود  دارد؟
9. آیا دوستان  شما در خصوص روش های نگهداری مواد غذایی ) نان، حبوبات،  میوه جات، شیر 

و لبنیات، انواع گوشتها، چربیها و ...( اطالعات الزم را دارند؟ 
10 . آی��ا در منطقه ش��ما  امکانات و منابعی مثل  اف��راد دارای مهارت های خاص در زمینه تغذیه، 

دسترسی آسان به غذاهای سالم  و ...  وجود دارد؟
11 . آیا  همکاران  شما نحوه آماده سازی و طبخ مناسب غذا را می دانند؟   

 12 . آیا مراکز بهداش��تی درمانی  یا خانه بهداش��ت اطراف حوزه و پایگاه و محل زندگی خود را 
می شناسند؟



1. به نظر شما در حال حاضر وضعیت تغذیه در جامعه نسبت به گذشته چه تغییری کرده است؟
 .................................................................................................................................................................................

 2. چه بیماری ها  و خطراتی را می شناسید که رابطه مستقیم با وضع تغذیه دارند؟
.................................................................................................................................................................................

3. تغذیه سالم و ناسالم چیست؟  
.................................................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب

فصل اول 
اهمیت تغذیه سالم در سالمت انسان ها چیست؟

درس 1
چه بیماری هایی در اثر تغذیه ناسالم، سالمت انسان را تهدید می کنند؟ 





تغذیه سالم
 برای تندرستی
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شرط اصلی برای ادامه حیات و زیستن، داشتن تغذیه صحیح است 
و تغذی��ه صحیح به رعایت دو اصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی 

وابسته است.
تن�وع در برنامه غذایی یعنی مصرف روزان��ه انواع مختلف مواد 
غذای��ی که تمام نیازهای بدن را برطرف م��ی کند و تعادل در 
برنام��ه غذایی یعنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ س��المت بدن. انس��ان با 
گذش��ت زمان و روی آوردن به زندگی ماش��ینی وکاهش صرف زم��ان کافی برای تهیه  غذا،  
نی��از به راهنمایی پیدا کردکه با کم��ک آن بتواند همچنان کیفیت و تنوع م��واد و غذاهایی را 
که مصرف می کند در حد باالیی نگه دارد تا به این وس��یله از سالمتی مطلوب برخوردار باشد.  
امروزه به واسطه مشغله فراوان زندگی و رویکرد زندگی صنعتی دو اصل تنوع و تعادل در برنامه 

غذایی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
همان طور که مي دانید، تغذیه مناسب یکي از مهم ترین شروط داشتن بدن سالم بوده و بدون داشتن 

بس��یاري از جمل��ه بیماري هاي قلبي برنامه  صحی��ح غذایي،  بیماري هاي 
دیابت و به خصوص چاقي و عروقي، فش��ار خون باال، 

در انتظار ما خواهند که مادر بیماري هاست 
ای��ن  در  نقش ب��ود.  ب��ه  درس 

چند  در  شایع تغذی��ه  بیماری 
می پردازیم.

آنچه باید 
بدانید :

تأثیر تغذیه
 در بیماری های 

شایع 

بیماری های
 قلبی - عروقی 

واع 
وز ان

بر

سرطان

ن 
خو

ار 
فش

باال
پوکی 
استخوان

کلسترول 

خون باال

سالمت
 دهان و دندان

دیابت
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1- بیماری های قلبی و عروقی
اصلي ترین دلیل بیماري هاي قلبي عروقي، آترواس��کلروز )س��ختی عروق یا تصلب شرائین( 
است که در اثر رسوب چربي و کلسترول و مواد دیگر در دیواره رگ ها بروز مي کند. بعضي 

عوامل خطرساز بیماري هاي قلبي عروقي عبارتند از: 
1- افزایش چربي خون؛ 2- چاقي؛ 3- مصرف روغن هاي جامد  و  باال بودن کلسترول خون؛ 
4- نوس��انات قن��د خون؛   5- نخوردن صبحانه؛  6- نداش��تن فعالی��ت فیزیکي؛  7 – کاهش 
 مصرف میوه و س��بزی؛ 8– افزایش مصرف نمک و غذاهای ش��ور و 9– زمینه های ژنتیکی. 

2- بروز انواع سرطان
بعد از بیماری های قلبی- عروقی، سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در بیشتر کشورهای 
توس��عه یافته مطرح اس��ت. مواد غذایی می توانند نقش مهمی در مراحل مختلف بروز سرطان 
توسط عوامل سرطان زا داشته باشند. مواد سرطان زا مانند افالتوکسین تولید شده توسط کپک 
ها یا نیتروزآمین ایجاد ش��ده در برخی از غذاها در مرحله آغاز سرطان مؤثر شناخته شده اند. 
بعضی از عوامل غذایی خاصیت ضد س��رطانی دارند مانند مواد ش��یمیایی موجود در دارچین 
ی��ا کلروفیلی��ن موجود در کلروفیل گیاه��ان. بعضی دیگر از ترکیبات نیز ب��ا غیر فعال کردن 
مواد س��رطان زا، خاصیت ضد س��رطانی دارند مانن��د ویتامین E با خاصیت آنتی اکس��یدانی 
خ��ود و ویتامین C با نقش��ی که در م��ورد نیتریت ایفا می کند. به طور کلی آنتی اکس��یدان ها 
ک��ه عمدتاً ش��امل ویتامین های A,E,C و برخی مواد معدنی هس��تند یک نقش محافظتی در 
بدن علی��ه رادیکال های آزاد دارند. رادیکال های آزاد در اثر مصرف  ناخواس��ته برخی مواد  
س��رطان زا مانند مواد غذایی س��وخته، مواد سرخ شده یا برشته ش��ده و... وارد بدن می شوند. 
مواد غذایی همچنین ممکن اس��ت منجر به پیش��رفت یا مهار سرطان شوند که اثر آنها به دنبال 
 تأثیری اس��ت که بر وضعیت سیستم ایمنی بدن می گذارند. اصالح رژیم غذایی و انجام منظم 

فعالیت  های بدنی، عوامل مهمی در پیشگیری وکنترل سرطان به شمار می روند.
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3- فشار خون باال
چاقی و اضافه وزن مس��لماً با فش��ارخون باال ارتباط دارد. شیوع فش��ار خون باال در افراد جوان و 
چ��اق دو براب��ر و در افراد مس��ن و چاق 50 درصد بیش��تر از افراد دارای وزن طبیعی اس��ت. اکثر 
افراد مبتال به پُرفش��اری خون عالئمی  ندارند، اما این مشکل می تواند سبب آسیب حاد یا مزمن به 
بخش های مختلف بدن ش��ود. درمان غیردارویی شامل  کاهش مصرف غذاهای شور و نمک در 
رژیم غذایی، ترک سیگار،  انجام ورزش منظم و استفاده از روش های شل کردن عضالت است. 

داروهای ضد فشارخون نیز ممکن است تجویز شوند. 

4 - پوکی استخوان
تغذیه، نقش مهمي در پیشگیری از پوکي استخوان بر عهده دارد. افرادي که کلسیم کافي در رژیم 
غذایي آنها وجود ندارد و یا ویتامینDکافي دریافت نمي کنند، در معرض ابتالی بیشتري هستند. 

همچنین مصرف سیگار و قهوه زیاد هم در پوکي استخوان تأثیرگذارند. 
 توصی��ه طالیي: مصرف روزانه نیم لیتر ش��یر )دو لی��وان(، 50 درصد نیاز اف��راد بالغ به پروتئین و 
100 درصد نیاز افراد به کلسیم را برآورده مي کند. توصیه می شود از انواع لبنیات کم چرب )زیر 
2/5درصد( استفاده شود. ماست جایگزین مناسبی برای شیر است. مصرف روزانه دو لیوان دوغ کم 

نمک و بدون گاز معادل یک لیوان شیر است. 

+ واحد1=
دوغ دوغ شیر
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5 - کلسترول خون باال
خطر ابتال به بیماری قلب و عروق و بروز حمله قلبی را می توان با به 
وجود آوردن تغییراتی که میزان کلسترول بد خون را پایین بیاورد، 
کاهش داد. اکثر افراد می توانند مقدار کلس��ترول بد  خون خود را 
تا میزان مطلوب پایین بیاورند. مقدار کلسترول خون اساساً تحت 
تأثیر مواد غذایی مصرفی و زمینه های ارثی است. خوردن غذاهایی 
که چربی های اشباع زیادی دارند، بیش از هر چیز شما را در خطر 
باال رفتن کلسترول خون قرار می دهد. کاهش کلسترول بد خون با 
کاهش دریافت کلسترول و چربی رژیم ، افزایش مصرف فیبرهای 

غذایی و ثابت نگه داشتن وزن در حد ایده آل امکان پذیر است.
چربی های اشباع در روغن جامد، گوشت ها مخصوصاً در گوشت 
قرمز مانند گوشت گوسفند  وگوساله و در لبنیات مانند خامه و کره 
وجود دارد. باید به خاطر داش��ت که اگر شما اضافه وزن دارید و 
مقدار کلس��ترول خونتان باالست، کاهش وزن می تواند به کنترل 
کلسترول خون شما کمک کند. برای کسانی که به درمان پیشرفته 

تری نیاز دارند، درمان های دارویی مؤثر در دسترس است.

6- سالمت دهان و دندان
در ط��ول زندگی فرد، رژیم غذایی نقش موثری در س��المت 
دندان ها، استخوان ها، پایداری نسوج دهان و مقاومت در مقابل 
عفون��ت و افزایش عمر دندان ها دارد. پس از روی��ش دندان، تغذیه نقش مؤثر و مداومی در 
تکام��ل ، تقویت و معدنی ش��دن مینا و بقیه اج��زای دندان دارد. نق��ش موضعی مواد غذایی 
مصرف��ی به ویژه مصرف زی��اد مواد قندی)کربوهیدرات ها( و تع��دد  دفعات مصرف غذا را 
نباید فراموش کرد که در پی آن باکتری های دهان موجب تولید اکسیدهای آلی از این مواد 
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غذایی و در نتیجه پوسیدگی دندان ها می شوند. 

7- دیابت 
دیابت نوعی بیماری است که در آن سرعت و توانایی بدن در استفاده از سوخت و سوز کامل 
قندها کاهش می یابد و مش��خصه آن باال رفتن قند خون بیش از حد طبیعی اس��ت و به علت 
اختالل عملکرد هورمون انس��ولین که تنظیم کننده قند خون اس��ت به وجود می آید. بیماری 
دیابت به دو نوع تقسیم می شود: دیابت نوع اول یا دیابت جوانان که بدن مبتالیان به این نوع 
دیابت، توانایی تولید انس��ولین را ندارند و دیابت نوع دوم یا دیابت بالغین که بدن مبتالیان به 
این نوع دیابت، انس��ولین کافی تولید می کنند ولی تعداد گیرنده های روی س��لولی به اندازه 
کافی وجود ندارند تا به قند خون  اجازه ورود به سلول را  بدهد. و در نتیجه قند خون افزایش 

می یابد. عالئم دیابت، پرنوشی، پر ادراری  و ضعف و تأخیر در ترمیم زخم های بدن است.

8 - چاقی و الغری 
چاقي یک بیماري مزمن است و درمان آن مانند هر بیماري مزمن دیگر به زمان نیاز دارد. سعي کنید 
در درمان چاقي خود از دارو استفاده نکنید، زیرا دارو غذا نیست و در هر حال عوارضي دارد. بیشتر 

از 50 درصد مردم به اضافه وزن و چاقی مبتال هستند.

دیابت جواناندیابت بالغین

دیابت
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 علل چاقي: علل ژنتیک، عادات غذایي؛ میزان فعالیت بدني افراد؛ علل 
رواني؛ برخی از بیماري هاي جسمي مانند کم کاري تیروئید وکوشینگ؛ 
عوارض برخي داروها  مانند بعضي داروهاي ضد افسردگي و کورتون به 

مدت بیش از 3  ماه.
عوارض چاقي: بروز فشار خون باال و خطر سکته مغزي؛ دیابت؛ سکته 

قلبي؛ انواع سرطان؛ سنگ کیسه صفرا و... .

•شللما و دوستان بسللیجی تان تا چه حد به سللامت  تغذیه خود  	
اهمیللت  می دهید و آیا  اطاعات و آگاهللی الزم  را برای تهیه 

برنامه غذایی خود  دارید؟
....................................................................................................................................................  

•چند درصد از افرادی که می شناسللید  اعتقادی به نقش تغذیه  	
در پیشگیری از  بیماری ها ندارند؟

....................................................................................................................................................  
•چند نفر از کسللانی را که به علت تغذیه ناسالم، درجامعه تحت  	
پوشللش شللما دچار بیماری شللده اند دعوت کنید و در مورد 

وضعیت تغذیه ای و  سامت  صحبت کنید.
....................................................................................................................................................  

•امکانات و منابع مؤثر را برای سامت تغذیه در محیط پیرامون  	
خود شناسللایی کنید،  برای مثال کسانی را که تحصیات مرتبط 
بللا علم تغذیه دارند شناسللایی نماییللد و از  آنها  در بحث های 

مربوط دعوت به عمل آورید.
....................................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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در پای��ان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف ش��ما مطالب آموزش��ی را 
 به خوبی فراگرفته و به خاطر س��پرده اند و از آنها به ش��کل صحیحی استفاده 

می کنند،  الزم است  مطمئن شوید که پس از انتقال مطالب: 

■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
•رعای��ت دو اصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی را به طور خالصه  	

شرح دهند؟
•نقش تغذیه در بروز بیماریها  را توضیح دهند؟ 	

•سه مورد بیماری های شایع مرتبط با تغذیه نامناسب  را  نام ببرند؟ 	
•دو مورد از علل چاقي را نام ببرند و عوارض آنها را به طور خالصه بیان نمایند؟ 	

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
• برقراری ارتباط مؤثر با گروه های هدف.	

•انتقال مطالب در زمینه اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماری های مرتبط به گروه های هدف. 	
•شرح دادن عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی به گروه های هدف.  	

•شرح دادن گروه های اصلی غذایی در جمع گروه های هدف. 	
•تمایل و اشتیاق به انتقال مطالب تغذیه به سایر گروه های هدف در موقعیت ها و زمان های مناسب. 	

در خاتمه،آموزش شما مؤثر بوده اگر گروه هدف:
• در برنامه غذای روزانه خود مطالب آموخته شده را به کار بندند. 	

•در ارائه مطالب آموزشی به همکاران خود  نقش تغذیه در بروز بیماریها  و انواع بیماری های  	
مرتبط با تغذیه نامناسب را مد نظر قرار دهند.

• در کالس  ضمن عالقه مندي درخصوص بهبود تغذیه؛ پیرامون  نکات آموخته شده بحث و  	
گفتگو  کنند.

آزمون فصل اول
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فصل دوم 
از چه مواد غذایی استفاده کنیم؟

درس 2
   گروه های غذایی کدامند؟ 

بحث گروهی

1 . آیا می دانید بدن شما در طول یک شبانه روز به چه موادغذایی نیاز دارد؟
............................................................................................................................................................

 2 . به نظر شما گروه های اصلی غذایی کدامند؟
............................................................................................................................................................

3 . برای هر یک از گروه های اصلی غذایی فهرستی از مواد غذایی تهیه کنید.
............................................................................................................................................................

روش انتقال مطالب
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شما باید بدانید که به طور کلی در طول شبانه روز  نیازهای غذایی 
ما شامل کربو هیدرات ها، پروتئین، چربی، ویتامین ها، مواد معدنی و 

آب است. 
گروه ه��ای اصل��ی  غذای��ی  فهرس��تی از مواد غذایی هس��تند که 
از نظ��ر م��واد مغذی ب��ا هم تش��ابه دارند و ب��رای تأمی��ن نیازهای 
غذایی، هر روز باید از آنها اس��تفاده ش��ود. م��واد غذایی هر گروه تقریباً ارزش یکس��انی دارند و

 

 می توانند به صورت جانشین هم به کار برده شوند. هیچ گروهی به تنهایی تمام مواد مغذی را در 
برندارد و باید همه گروه ها استفاده شود.

آنچه باید 
بدانید :

1. گروه نان و 
غالت و مواد نشاسته ای

2. گروه گوشت، 
حبوبات، تخم مرغ و 

مغزها

3. گروه شیر و لبنیات

4. گروه میوه ها و 
سبزیجات

کار  سللهولت  بللرای 
مللواد غذایللی در چهللار 

اصلی غذایللی طبقه  گللروه 
بندی می شوند:
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1 . گروه  نان  و غالت و  مواد نشاسته ای
موادغذای��ي مانند نان ، ماکاروني ، گندم ، ج��و و ذرت  در این  گروه  قرار 
مي گیرند. موادغذایي  این  گروه  بیشترین  سهم  را در تأمین  انرژي  بدن  دارند. 
همچنین حاوی فیبر و انواع ویتامین ها از جمله ویتامینهای گروه B هستند.  

2 . گروه  گوشت، حبوبات، تخم مرغ  و مغزها 
انواع  گوشت هاي  قرمز)گوسفند وگوساله (، گوشت هاي  سفید )مرغ  و 
ماهي (، اعضاي  داخلي  بدن  )جگ��ر، دل ، قلوه ، زبان  و مغز(، تخم  مرغ ، 
حبوبات  )نخود، لوبیا، عدس ، لپ��ه ، ماش ( و مغزها )گردو، فندق ، بادام ، 
پسته  و تخمه ها( در این  گروه  قراردارند. این  گروه  مهم ترین  نقش  را در 

تأمین  پروتئین  موردنیاز بدن  دارند و به  عالوه،  منابع  مهمي  برای  تأمین  آهن  و روي  و ویتامین ها  براي  
خون سازي  محسوب  مي شوند.

3 . گروه  شیر و لبنیات 
شیر، ماست ، کشک ، پنیر و بستني  از نمونه هاي  غذاهاي  این  گروه  هستند. 
غذاهاي  این  گروه،  منبع  اصلي  تأمین  کلسیم  و فسفر بدن  هستند و مصرف 
آنها  براي  رشد واستحکام  استخوان ها )جلوگیري  از پوکي  و نرمي  استخوان ( 
و دندان ها ضروري  است. عالوه  بر کلسیم  و فسفر، غذاهاي  این  گروه  حاوي  ویتامین هاي  B و A نیز هست 

و در سالمت  بینایي  و پوست  نیز مؤثرند. 
4 . گروه  میوه ها و سبزیجات 

سبزي هاي برگي ، اسفناج ، هویج ، کدو حلوایي ، گوجه فرنگي ، طالبي ، زردآلو،  
 آلو، هلو، شلیل  و انبه  از نمونه هاي  این  گروه  هستند و عالوه بر میوه هاي تازه، 
کمپوت ها )میوه هاي کنسرو شده( و خشکبار )میوه هاي خشک شده( 
و آب میوه ها را نیز مي توان جزء این گروه به حس��اب آورد. میوه ها و 

سبزي ها منابع  اصلي  تأمین  فیبر، ویتامین  و موادمعدني  بدن  ما محسوب می شوند. این مواد عالوه  بر این که  
براي  رشد و ترمیم  بافت ها الزم اند، به علت خاصیت  آنتي  اکسیداني خود در پیشگیري  از ابتال به  سرطان  

نقش  مهمي  دارند. 

فهرست مواد غذایی موجود در هر گروه



درس3

هرم غذایی چیست؟ 

با اس��تفاده از تصویر، در مورد هرم غذایی و گروه های غذایی که در آن جای می گیرند در حوزه و پایگاه 
صحبت نمایید و به سئواالت زیر پاسخ دهید.

1 . سهم روزانه از هر گروه مواد غذایی به چه صورت است؟
.................................................................................................................................................................................

2 . کدام گروه های غذایی باید بیشتر  مصرف شوند؟
 ..............................................................................................................................................................................

3 .کدام گروه های غذایی را باید کمتر مصرف نمود؟
 .................................................................................................................................................................................

سخنراني

روش انتقال مطالب
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هرم غذایي 

 این هرم یک طرح کلی از الگوی غذایی روزانه و شامل تمام موادی است که در یک شبانه روز 
مورد نیاز انسان است. به این ترتیب که در قاعده  هرم، موادی قرار دارندکه نیاز بدن به آنها بیشتر 
اس��ت. به تدریج با نزدیک شدن به رأس هرم، میزان مورد نیاز غذاهای مختلف کمتر می شود. به 

عبارت دیگر نیاز بدن به  موادی که در رأس هرم هستند، کمتر است. 
 قاعده هرم )قس��مت انتهایی( ش��امل غالت است که در کش��ور ما نان و غالت قوت غالب مردم
اس��ت به طوری که بخش اصلی انرژی روزانه خ��ود را از نان و غالت تامین می کنند. ) این گروه 

شامل گندم، جو، برنج ، ماکارونی، رشته آش و ... است.( 

آنچه باید 
بدانید :
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پله بعدی  شامل گروه  میوه ها و سبزیجات است.
پله بعدی  شامل گروه  گوشت ، حبوبات  و مغزها و گروه شیر و لبنیات است.

رأس هرم )قس��مت فوقانی( ش��امل گروه چربی ها،  نمک،  روغن ها،  قندهای س��اده،  شیرینی و 
شکالت  است که بخش بسیار کوچکی را نسبت به سایر گروه ها اشغال می کند و باید آنها را به 

مقدار کم باید مصرف نمود.  
مقیاس  سنجش  مقدار مورد نیاز موادغذایي »سهم« یا واحد است و داراي  اندازة  تعریف  شده  معیني  

است  که در ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت .
دانستن مقدار مصرف توصیه شده روزانه)سهم(  هر گروه و اینکه هر واحد این گروه شامل چه مواد 

غذایی است اهمیت دارد.

•در محل زندگی شللما مردم، روزانلله از کدام یک از گروه های  	
غذایی بیشتر و از   کدام یک کمتر استفاده می کنند؟

...................................................................................................................................................  
•کدام گروه غذایی در بین افراد محله شما مصرف نمی شود؟  	

چرا؟
...................................................................................................................................................  

•عوامل اجتماعی مثل باورها و سنت های رایج در منطقه شما که  	
بر سامتی و تغذیه سالم تأثیر می گذارند چیست؟ 

...................................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری



فلینظره االنسان الی طعامه
آدمی باید به دقت درغذای خویش بنگرد

آیه 24 سورًه عبس



درس4

گروه نان وغالت را روزانه به چه میزان مصرف نمائیم ؟

1 .به نظر شما روزانه چه میزان از  گروه غذایی )نان و غالت( مورد نیاز بدن است؟
............................................................................................................................................................................

2 . کدام یک از مواد غذایی این گروه را بیشتر مصرف می کنید؟ 
............................................................................................................................................................................
3. آیا قوت غالب شما نان و غالت است؟ بیشرین نوع نانی که در محله شما پخت می شود چیست؟ 
............................................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب
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گروه  نان و غالت و مواد نشاس��ته ای تأمین کننده انرژي، پروتئین، 
ویتامین و امالح هستند ولي اهمیت عمده آنها تأمین انرژي است.

مصرف روزانه 11-6 واحد )سهم(  از این گروه توصیه شده است. 
هرکدام از موارد زیر یک واحد )سهم( از این گروه تلقی می شود:

-  نصف لیوان برنج ، انواع ماکارونی  و رشته، 
-          لیوان غالت خام ) باید توجه داشت که غالت خام و پخته 

سهم های متفاوتی دارند(،  
- 3 الی 4 عدد بیسکویت ساده، 

 - یک برش نان )تافتون ، س��نگک و بربری( به اندازه کف دس��ت )30 گ��رم ( و برای نان لواش
 4 کف دست با همان وزن.  

آنچه باید 
بدانید :

•در گروه  شللما به چه میزان از گروه غذایی غات و نان اسللتفاده  	
می کنند؟ 

...................................................................................................................................................  
• کدام مواد غذایی از گروه غات بیشللتر مورد استفاده شماست؟ 	

...................................................................................................................................................
•چه تعدادی از افرادی که می شناسید  میزان سهم مصرف مواد این  	

گروه را رعایت می نمایند؟
...................................................................................................................................................  

•چند نفر از افرادی که می شناسید کمتر از سهم تعیین شده استفاده  	
می نمایند؟

...................................................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

1
4



درس5

گروه سبزیها و میوه ها را روزانه  به چه میزان مصرف نمائیم؟

1. به نظر شما مصرف سبزی ها و میوه ها چه اهمیتی دارد؟
............................................................................................................................................................................

2. مقدار مصرف مورد نیاز روزانه سبزی ها و میوه ها چقدر است؟ 
............................................................................................................................................................................

3. آیا کسانی را می شناسید که غذای غالب آنها از گروه سبزیجات و میوه ها باشد؟
............................................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب
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	•مواد غذایی این گروه به  دلیل تأمین فیبر و ویتامین ها و امالح 
اهمیت زیادی دارند.

	•امروزه بر مصرف س��بزی های سبز تیره و سبزی های برگدار 
مثل اسفناج،کاهو و کلم  تأکید می شود.

	•سبزی ها از بیماری های قلبی- عروقی و برخی از سرطان ها پیشگیری می کنند. 
	•ازمواد غذایی موجود در گروه سبزی ها روزانه 5 -3 واحد توصیه شده است.

	•هر کدام از مواد زیر یک واحد )سهم( از این گروه تلقی می شود:
یک لیوان سبزی های خام برگدار مانند اسفناج وکاهو،   -

نصف لیوان از سبزی های پخته،  -
نصف لیوان نخود سبز، ذرت، کلم، لوبیا سبز، هویج خرد شده و قارچ پخته،   -

نصف لیوان آب سبزی ها مثل آب هویج،  -
  -  1 عدد گوجه فرنگی متوسط،

- 1 عدد سیب زمینی متوسط.   

آنچه باید 
بدانید :

گروه سبزی ها
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گروه میوه ها

مواد غذایی این گروه به دلیل تأمین فیبر و ویتامین ها و امالح اهمیت زیادی دارند.
میوه ها از بیماری های قلبی - عروقی و برخی از سرطان ها پیشگیری می کنند. 

مصرف روزانه 4-2 واحد از این گروه توصیه شده است.
•هر کدام از مواد زیر یک واحد )سهم( از این گروه تلقی می شود: 	

یک عدد میوه به اندازه متوسط مثل سیب، پرتقال، هلو، لیمو شیرین و مرکبات  -
-       لیوان توت )و سایر میوه های ریز مانند انگور و دانه های انار و... (،

1 برش هندوانه )200 گرم(،  -
-     طالبی )حدود 200 گرم(،

-     لیوان میوه جات خشک شده ) انواع برگه، کشمش، توت، انجیر خشک(. 

1
2

1
4
1
4



من اقتصد فی اکله، کثرت صحته وصلحت فکرته 
کسی که در خوردن میانه روی پیشه کند، سالمت او زیادترخواهد شد 

واندیشیدن او اصالح می شود.
حضرت امیرالمومنین)ع(
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درس 6

گروه گوشت و جانشین های آن را روزانه به چه میزان مصرف نماییم؟

به چند گروه کوچک تقس��یم شوید ودر گروه خود مش��خص نمایید که در دو روز گذشته از چه نوع 
مواد غذایی پروتئینی اس��تفاده نموده اید میزان مصرف هر یک چقدر بوده است. سپس جدول زیر را 

تکمیل نمایید.

واحد )سهم( مصرفینوع مواد پروتئینی 

1 . گوشت قرمز ) گاو، گوسفند و ...(
2 . گوشت پرندگان ) مرغ، بوقلمون و...(

3 . ماهی ) انواع ماهی (
4 . تخم مرغ 

کار گروهي 

روش انتقال مطالب



1. به نظر شما مصرف گروه گوشت و جایگزین های آن چه اهمیتی دارند؟
..................................................................................................................................................................................

2. مقدار مصرف مورد نیاز روزانه گروه گوشت و جایگزین های آن چقدر است؟ 
..................................................................................................................................................................................
3. به نظر شما چرا ساکنین مناطق دریایی و کسانی که سهم عمده مصرف مورد نیاز روزانه گروه گوشت و 
جایگزین های آن را از طریق انواع ماهی ها تأمین می کنند، سالم تر و از طول عمر بیشتری برخوردارند؟   
..................................................................................................................................................................................
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آنچه باید 
بدانید :

مواد غذایی این گروه ش��امل انواع گوشت های قرمز، ماهی، انواع 
پرندگان، حبوبات و تخم مرغ هستند.

این گروه بیش��تر از نظر تأمین پروتئین و برخی مواد ضروری مثل 
فسفر، آهن، ویتامین ها و... برای بدن مهم  هستند.

مصرف روزانه 3-2 واحد از این گروه توصیه شده است.
هر کدام از مواد زیر یک واحد )سهم( از این گروه تلقی می شود:

- 90-60  گرم از انواع گوش��ت های پخته ش��ده : گوش��ت قرمز )2 قطعه متوسط خورشتی( 
-  ماهی)1 قطعه متوسط(- مرغ )1 عدد ران مرغ و کمی بیش از         عدد سینه مرغ(

- نصف لیوان حبوبات پخته شده، 
- دو عدد تخم مرغ متوسط. 

1
4
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•در بین شللما چه میزان از گروه غذایی گوشللتی استفاده  	
می شود؟

..................................................................................................................  
•در بین شللما کدام یک از انواع گوشللت ها بیشتر مصرف  	

می شود؟ دالیل آنها را فهرست کنید؟
..................................................................................................................  

•در گروه شللما کدام یک از انواع گوشت ها کمتر مصرف  	
می  شود؟ دالیل آنها را فهرست کنید؟ 

..................................................................................................................  
•افراد گروه شللما در هفته، چند عللدد تخم مرغ مصرف  	

می کنند؟
..................................................................................................................  

•چلله تعدادی از افراد گروه شللما سللهم مصرف مواد این  	
گروه را رعایت می نمایند؟

..................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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درس7

گروه شیر و فرآورده های آن را به چه میزان مصرف نماییم؟

کار گروهی
به چند گروه کوچک تقس��یم ش��وید و در گروه خود مشخص نمایید که در روز گذشته از هر یک از 
مواد غذایی گروه شیر و فرآورده های آن به چه میزان استفاده نموده اید. سپس جدول زیر را تکمیل 

نمایید.

واحد )سهم مصرفی(نام ماده غذایی
1 . شیر

2 . ماست
3 . پنیر
4 . دوغ

5 .کشک
6 . سایر 

آیا میزان مصرف شما در حد پیشنهاد شده بوده است؟

روش انتقال مطالب



1. به نظر شما  اهمیت مصرف گروه شیر و لبنیات چیست؟
.........................................................................................................................................................

2. واحد )سهم( مورد نیاز روزانه گروه شیر و لبنیات چقدر است؟ 
 .........................................................................................................................................................
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آنچه باید 
بدانید :

=

=

=

واحد1

دوغدوغ

شیر

60-45 گرم
پنیر

مواد غذای��ی این گروه 
بهتری��ن منب��ع کلس��یم 
هستند وموجب استحکام 

استخوان ها  می شوند.
مقدار توصیه ش��ده این 
گروه برای نوجوانان روزانه بین 3-2 واحد و برای جوانان 

و زنان بارده وشیرده 4-3  واحد است.
زنان باردار وشیر ده زیر 20 سال، 4 واحد نیاز دارند.

برای افراد بزرگس��ال و مس��ن،2 واحد در روز توصیه 
شده است.

ه��ر کدام از م��وارد زیر یک واحد از ای��ن گروه تلقی 
می شوند:

- یک لیوان شیر یا         لیوان ماست، 
- 60 - 45  گرم پنیر معمولی )معادل 2 برش پنیر که هر 

کدام به حجم یک قوطی کبریت باشند( 
- نصف لیوان بستنی، 

- دو لیوان دوغ کم نمک،
-         لی��وان کش��ک س��اییده )تقریب��ا یک لیوان 

کشک مایع(.

3
4

1
3
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آیا در بین شللما همه افراد  اهمیت گروه غذایی شللیر و  •	
لبنیات را می دانند؟ 

...........................................................................................................................
•افراد گروه شما کدام یک ازانواع لبنیات را بیشتر مصرف  	

می کنند؟ دالیل آنها را فهرست کنید؟
..................................................................................................................  

•منابع و امکانات محلی را که برای تهیه و تأمین این گروه  	
از مواد غذایی وجود دارند پیدا کنید. 

..................................................................................................................  
•افرادگروه شما کدام یک از انواع لبنیات را کمتر مصرف  	

می کنند؟ دالیل آنها را فهرست کنید؟
..................................................................................................................  

•از افللرادی که مواد لبنی را کمتر از مقدار توصیه شللده  	
مصرف می کنند علل و  موانع رفتار آنها را جویا شللوید. 
)شللما می توانید برای رفع موانع فوق با هسته آموزشی 
شهرستان جهت دعوت از یک کارشناس تغذیه هماهنگی 

نمایید.(
..................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف ش��ما مطالب آموزشی را 
به خوبی فراگرفته و به خاطر س��پرده اند و از آنها به شکل صحیحی استفاده   

می کنند، الزم است مطمئن شوید که پس از انتقال مطالب: 
■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

•گروه های اصلی غذایی را نام ببرند و هرم غذایی را شرح دهند؟ 	

•واحد یا سهم مواد غذایی را تعریف کنند؟ 	

•از هر یک از گروه های اصلی غذایی، چند مواد غذایی را نام ببرند؟ 	

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

•مشارکت فعال در تهیه پوستر یا عکس در زمینه )هرم غذایی و اهمیت آن در تغذیه سالم(.  	

•توصیه به دیگران در زمینه استفاده بیشتر از قاعده هرم غذایی برای تأمین انرژی مورد نیاز بدن.  	

•توصیه به دیگران در رعایت میزان تعیین شده سهم غذایی برای تهیه وعده های غذایی روزانه.  	

در خاتمه آموزش شما موثر بوده اگر گروه هدف:
•در موقع خرید مواد غذایی مورد نیاز منزل به نکات مؤثر در تغذیه سالم عمل کنند .                                                               	

•تغیی��ر یا بهبود در برنامه غذایی آنان مش��هود باش��د و در زندگی روزمره به آن  	

عمل کنند. 
•مشتاقانه قصد داشته باشد به افرادي که در کالس حضور ندارند مطالب را منتقل کنند. 	

•غذاهای مطابق با استانداردهای تغذیه سالم را میل نموده  و از خوردن غذاهای چاق  	

کننده پرهیز کنند .

آزمون فصل دوم
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..........................................................................................................................         

...................................................................................................................................
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فصل سوم 
 آیا کلیه نیازهای  تغذیه ای بدن توسط چهار گروه مواد غذایی 

تأمین می شود؟

درس 8
ریز مغذی چیست و انواع آن کدامند؟

با استفاده از تصاویر، در مورد ریز مغذی ها و نقش آنها در حفظ سالمت انسان بحث و گفتگو نمایید و به 
سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1. ریزمغذی چیست و چه نقشی در سالمت انسان دارد؟
.................................................................................................................................................................................

2 . تفاوت این مواد با سایر مواد غذایی چیست؟
.................................................................................................................................................................................

3 . انواع ریز مغذی ها کدامند و در چه مواد غذایی یافت می شوند؟
.................................................................................................................................................................................

بحث گروهی

روش انتقال مطالب
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ریز مغذي ها
ریز مغذی ها مانند سایر مواد غذایی، مورد نیاز بدن هستند و بدون 
آنها بدن قادر به انجام سوخت و ساز طبیعی خود نیست. تفاوت این 
مواد با سایر مواد غذایی در میزان مورد نیاز آنهاست، به طوری که 
بدن به میزان کمی از آنها احتیاج دارد. در عین حال کمبود هر یک 

از آنها بیماری های مختلفی را در انسان به وجود می آورد.

انواع ریزمغذی ها 
ویتامین ها و مواد معدني 

وجود ویتامین ها و موادمعدني  براي   سوخت  و ساز بدن و تنظیم رشد  ضروري  است. ویتامین ها به  
 , E, D ( و محلول  در چربي )مانند ویتامینC , B دو دسته محلول  در آب  )مانند ویتامین هاي گروه

K, A( تقسیم  مي شوند.
مواد معدني مورد نیاز بدن را مي توان به دو گروه کلي تقسیم کرد:

1. مواد معدني اصلي )شامل کلسیم،  فسفر، کلر،  منیزیم ،  پتاسیم،  سدیم  و سولفور(؛
2. مواد معدني اثرگذار )مثل: ید، آهن،  روي،  سلنیوم،  فلوراید و مس، منگنز و ...( 

آنچه باید 
بدانید :

ریزمغذی ها

مواد معدنیویتامین ها
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 که مقدار کمي از آنها براي سالمت موجودات زنده بسیار موثر است.
اس��تخوان ها، دندان ها،  ناخن ها،  پوس��ت  و مو براي س��اخته ش��دن به مواد معدني نیاز دارند. 
 ای��ن گون��ه مواد ب��ا تأثیر بر عملکرد بدن، سیس��تم هاي ب��دن را کنترل و ان��رژي تولید مي کنند.

  در بدن 60 ماده معدني گوناگون مورد نیاز است تا فعالیت ها طبیعي و متعادل باشند.  

•آیا در بین دوستان  شما همه افراد  اهمیت ریزمغذی ها  	
را می دانند؟ 

..................................................................................................................  
•افللراد گروه شللما کدام یک ازانواع ریز مغذی را بیشللتر  	

مصرف می کنند؟ دالیل آنها را فهرست کنید.
..................................................................................................................  

•افراد گروه شللما کدام یک از انللواع  ریز مغذی را کمتر  	
مصرف می کنند؟ دالیل آنها را فهرست کنید. 

..................................................................................................................  
•از افللرادی که مواد ریز مغللذی را کمتر از مقدار توصیه  	
شللده مصرف مللی کنند علل و موانع رفتللار آنها را جویا 
شللوید. )شللما می توانید برای رفع موانع فوق با هسللته 
آموزشی شهرستان جهت دعوت از یک کارشناس تغذیه 

هماهنگی نمایید.(
.................................................................................................................  

•لیستی از افرادی که ریز مغذی را کمتر از مقدار توصیه شده  	
مصرف می کنند تهیه، و موانع و علل را  مشخص کنید.

.................................................................................................................  

آشنایی با نیازهای 
یادگیری
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چگونه می توان از بیماری های مرتبط با کمبود ریز مغذی ها پیشگیری کرد؟

یکی از کارشناسان تغذیه عضو  بسیج را دعوت کنید تا در جلسه شما حاضر شود و  در مورد  نقش ریزمغذی ها 
در حفظ سالمت انسان و بیماری های مرتبط با آن برایتان صحبت نماید  و  به سؤاالت زیر پاسخ دهد.

1. مصرف ریزمغذی ها چه تأثیری در حفظ سالمت انسان دارد؟
.................................................................................................................................................................................

2. مواد غذایی غنی از ریز مغذی ها کدامند؟
.................................................................................................................................................................................

3. کمبود مواد معدنی و ویتامین ها چه تأثیری بر سالمت انسان دارد؟
.................................................................................................................................................................................

4 . برای پیشگیری از کمبود مواد معدنی و ویتامین ها چه باید کرد؟ 
.................................................................................................................................................................................

پرسش و پاسخ

روش انتقال مطالب
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آنچه باید 
بدانید :

نقش مهمی در بینایی و جلوگیری از بیماری ها دارد. در منابع حیوانی مانند روغن 
کبد ماهی، جگر، لبنیات و زرده تخم مرغ وجود دارد.  پیش س��از این ویتامین 
به نام کاروتن در گیاهان زرد نارنجی و قرمز رنگ  مانند هویج، کدو حلوایی،  
فلفل نارنجی و قرمز،  زرد آلو و نارنگی  به  وفور وجود دارد. مهم ترین عوارض کمبود آن در 

زمینه بینایی فرد مشخص می  شود.

AA ویتامین

مصرف روزانه ویتامین C یک ضرورت است و انواع مرکبات، گوجه فرنگی،    
انواع فلفل س��بز، کلم، گل کلم، سیب زمینی، شلغم، ترب، پیاز، طالبی، کاهو 
و انواع سبزی های تازه منابع غنی این ویتامین هستند. ویتامین C برای مقاومت 
بدن در مقابل بیماری ها ضروری اس��ت. س��بزی های پخته و میوه هایی که به شکل کمپوت در 

آمده اند ویتامین C کافی ندارند چون این ویتامین در اثر حرارت و ماندگی  از بین می رود. 

CC
ویتامین 

EE
ویتامین 

نقش آنتی اکس��یدانی ) ضد س��رطان ( دارد و به عنوان مثال می تواند مردان را 
در مقابل سرطان پروستات محافظت نماید. ویتامین E در غذاهایی مانند تخمه 

آفتابگردان، اسفناج،  انواع بادام و فلفل شیرین یافت می شود .

محلول در چربی

محلول در آب

E
K
A

D

B
C

ویتامین ها ویتامین ها و اثرات آنها
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نقش ویتامین »K« در کمک به انعقاد خون به خوبی شناخته شده و همچنین در 
سالمت استخوان نقش مهمی ایفا می کند.

غذاهایی که ش��امل میزان قابل توجهی ویتامین »K « هستند عبارتند از: سبزینه 
)کلروفیل(، چای سبز، اسفناج، شلغم، گل کلم، کلم پیچ، مارچوبه و کاهو. برای پیشگیری و 

درمان بیماری ها، باید برگ های سبز تیره سبزیجات را زیاد مصرف کنید.

KK
ویتامین 

DD
ویتامین 

با افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده باریک به استحکام استخوان ها کمک 
می کند. بنابراین برای رشد اسکلت بدن ضروری است. جگر، زرده تخم مرغ، 
ماهی از منابع خوب ویتامین D هستند و باید در برنامه غذایی روزانه نوجوانان 
و جوانان گنجانده شوند. مهم ترین منبع تامین کننده ویتامین D بدن انسان  نور خورشید است. بر 
اثر تماس مستقیم نور آفتاب )نه از پشت شیشه( با پوست بدن ماده ای به نام دهیدروکلسترول که 
درزیر پوست وجود دارد به ویتامین D فعال تبدیل می شود. مهم ترین عوارض کمبود این ویتامین 

در زمینه پوکی استخوان مشخص می شود. 

BB
ویتامین 

ویتامین های گروه B برای آزاد ش��دن ان��رژی از کربوهیدرات ها الزم اند. در 
دوران بل��وغ به دلیل افزایش نیاز به انرژی، نیاز به ویتامین های گروه B افزایش 
می یابد. بنابراین ویتامین های گروه B مانند )B12- B6- B2- B1 و ...( باید در 
دوران بلوغ بیشتر مصرف شوند. این گروه ویتامین ها در گوشت، جگر، زرده تخم مرغ، غالت و 
حبوبات وجود دارند و البته ویتامین B12 فقط درغذاهای حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، جگر، 

دل، قلوه، تخم مرغ، شیر و لبنیات یافت می شود. اسید فولیک نیز از ویتامین های گروه B است. 



48

 امالح 

آهن برای ساخته شدن گلبول های قرمز خون الزم است. نیاز به آهن در دوران بلوغ بیشتر می شود.
باید در برنامه غذایی روزانه از غذاهای حاوی آهن مانند گوش��ت، مرغ، ماهی، جگر، حبوبات و 
سبزیجات برگ سبز استفاده کرد. از آنجا که ویتامین C موجب می شود که آهن غذا بهتر جذب 
شود، مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین C )مرکبات، گوجه فرنگی و سبزی های تازه( همراه با 

غذا به جذب آهن کمک می کند. 
علل ایجاد کم خونی فقر آهن عبارتند از: دریافت ناکافی آهن، عادات بد غذایی مانند عدم مصرف 
گوش��ت، مصرف غذاهای غیرخانگی و  تنقالت غذایی کم ارزش مانند چیپس و شکالت، ابتال 
ب��ه بیماری های انگلی، مصرف چای همراه یا بالفاصله پس از غذ ا،  مصرف نا کافی مواد غذایی 
حاوی ویتامین C، مصرف نان های حاوی جوش ش��یرین، خونریزی های شدید عادت ماهیانه در 

دختران و زنان جوان. 
عالئم و نشانه های کم خونی فقر آهن شامل بی حالی ، خستگی و رنگ پریدگی، گزگز  و  خواب 

رفتگی کف دست و پا، بی اشتهایی، سرگیجه، حالت تهوع و عدم تمرکز است.

منابع آهن

آهن 
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ید ماده اصلی س��اختمان غده تیروئید بوده  اس��ت و نقش مهمی در  رشد  و نمو بدن دارد. غذاهای 
دریایی مانند ماهی و میگوی آب شور، غنی ترین منابع ید هستند. مقدار ید در لبنیات و تخم مرغ 
متغیر است و به  فصل سال و میزان ید خاکی که حیوان در آن پرورش یافته است بستگی دارد. از 
آنجایی که آب  و خاک کشور ما میزان ید کافی ندارد، جهت پیشگیری وکنترل اختالالت ناشی 
از کمبود ید مصرف نمک یددار الزامی اس��ت. عوارض کمبود ید شامل گواتر)بزرگ شدن غده 
تیروئید در جلوی گردن(، کم کاری تیروئید، اختالل درتولید مثل، احتمال س��قط، لوچی چشم و 

کری و اللی است.

نیاز به کلسیم در دوران بلوغ به دلیل رشد سریع استخوان های بدن، افزایش می یابد. نوجوانان باید هر 
روز از شیر و فرآورده های شیری )ماست، پنیر، کشک و بستنی( به مقدار کافی استفاده نمایند تا کلسیم 
در آنان تأمین شود. مصرف روزانه سه واحد ازگروه شیر و لبنیات برای نوجوانان توصیه می شود. هر 
واحد معادل یک لیوان شیر و یا یک لیوان ماست  و یا 60-45 گرم پنیر ) به اندازه دو قوطی کبریت( 
است. دختران و پسران نوجوان اغلب تمایل زیادی به مصرف انواع نوشابه های گازدار دارند. این 

مکمل جذب  
آهن

ید 

کلسیم 
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نوشابه ها حاوی مقادیر زیادی فسفر هستند و می توانند موجب عدم تعادل کلسیم و فسفر در بدن 
شوند.  بنابراین درصورت مصرف مداوم آنها احتمال کمبودکلسیم افزایش می یابد. کمبود کلسیم 

در طوالنی مدت موجب بروز پوکی استخوان در  بزرگسالی می شود. 

در دوران بلوغ به دلیل افزایش س��رعت رش��د بدن، نیاز به پروتئین ها افزایش می یابد و چون برای 
ساختن پروتئین، »روی« مورد نیاز است، نیاز به روی در دوران بلوغ بیشتر می شود. بنابراین باید در 
برنامه غذایی روزانه نوجوانان منابع غذایی حاوی روی یعنی گروه گوشت و حبوبات، تخم مرغ و 

مغزها  و شیرگنجانده شوند. 

روی

= =

واحد1

شیر

ماست

60-45 گرم
پنیر
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آشنایی با نیازهای 
یادگیری

• آیللا در منطقلله شللما بیماری هللای مرتبللط بللا کمبود 	
 ریزمغذی ها شایع است؟ فهرستی از شایع ترین آنها  را 

تهیه نمایید.
................................................................................................................  

•آیا در بین افراد کاس شللما و یا اعضللای خانواده آنها  	
کسللی وجود دارد که به واسللطه کمبللود ریزمغذی ها 
دچار بیماری شللده باشد؟نام هر بیماری و علت آن را 

فهرست کنید.
................................................................................................................  

•آیا به نظر همکاران شما  عوامل محیطی یا  اجتماعی و  	
فرهنگی خاصی در منطقه شما وجود دارد که ابتای به 

بیماری های مرتبط با ریز مغذی ها را تشدیدکند؟
................................................................................................................  

•بللرای آنکه شللما و اعضای خانواده تان بلله بیماری های  	
ناشللی از کمبود ریز مغذی ها مبتا نشوید به چه نکاتی 
بایللد توجه کنید؟ )شللما مللی توانید برای رفللع موانع 
فوق با هسته آموزشللی شهرستان جهت دعوت از یک 

کارشناس تغذیه هماهنگی نمایید.(
.................................................................................................................  



من ارادان الیضره طع��ام فالیأکل حتی یجوع فاذااکل قلیقل 
بسم اهلل و باهلل و یجیدالمضغ ولیکف عن الطعام و هو یشهیه 

ولیدعه و هو یحتاج الیه 
هرکس می خواهد غذا به او زیان نرس��اند، تاگرسنه نشده است غذا 
نخورد و به هنگام غذا خوردن بسم اهلل و باهلل بگوید و به خوبی بجود 

و درحالی که هنوز میل ونیاز به غذا دارد دست از خوردن بکشد.

حضرت امیرالمومنین )ع(  
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چگونه با تغذیه مناسب  عوامل خطر ساز و بیماری های مرتبط با تغذیه را 
کاهش دهیم؟

 یکی از یاوران بس��یجی سالمت که برای تحویل  فرم های گزارش دهی حوزه خود  و شرکت در
 جلسات توجیهی هس��ته های آموزشی شهرستان به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است در

 سالن مرکز  شاهد گفتگوی چند نفر از مراجعهکنندگان است.
•مادری می گوید س��ه  فرزند دارد و معتقد اس��ت بچه ها هرچقدر بیشتر بخورند قوی تر و  	
س��الم تر خواهند بود. از این رو نباید مانع خوردن آنها ش��د. او معتقد است برای خوشمزه  
شدن غذاها  وجلب رضایت بچه ها و آقای خانه باید  غذاهای پرچرب  و پرنمک درست 

داستان گویی

روش انتقال مطالب



کند. همه بچه های خانواده و همسر ایشان چاق هستند. مادر این خانواده از این بابت احساس 
رضایت می کند و فکر می کند خانواده اش تغذیه کاملی دارند. او جدیداً در هنگام راه رفتن 

احساس نفس تنگی می کند . 
• ساله به نظر می رسد و برای یک سری آقای بهرامی کارمند یک اداره است و حدوداً 35	

 

 ناراحتی ها مثل تکرر ادرار و گرگرفتگی که اخیراً  به آن دچار شده به این مرکز مراجعه 
کرده است. او  می گوید همسرش زن کد بانویی است و انواع مرباجات و کیک را که همه 
خانواده به آن عالقه دارند درست می کند. او می گوید به چیزهای شیرین بسیار عالقه دارد 

و دوست دارد حتی به  جای آب، نوشابه و شربت بخورد. 
•مراجعه کننده دیگری که در دامداری کار می کند، معتقد است که نباید با میوه و سبزی  	
شکم را پر نمود. چون اینها کم قوه هستند و باعث می شوند آدم زود سیر شود. او لبنیات 
 را اصلی تری��ن جزء س��فره می داند و س��فره صبحانه آنها از خامه، کره پر چرب  و ش��یر
 پرچرب تشکیل می شود  و ماست چکیده پرچرب را خیلی دوست دارد. او می گوید همه 
چیز باید خورد و رژیم غذایی هیچ تأثیری ندارد چون یکی  از دوستانش که خیلی مواظب 
غذاهایی است که می خورد و رعایت  می کرده، باز هم دچار بیماری کم خونی و فقر آهن  

شده است. 
یاور  بسیجی سالمت که تا اینجا شاهد این گفتگوها بوده است وارد بحث می شود و  می گوید : 

.........................................................................................................................................................
1 . شما اگر جای آن یاور  بسیجی سالمت بودید چه می گفتید؟    

.........................................................................................................................................................
2 . به نظر شما در آینده اعضائ خانواده آن مادر با چه مشکالت و خطراتی رو به رو می شوند؟

.........................................................................................................................................................
4 . به نظر شما مشکل آقای بهرامی چیست؟

.........................................................................................................................................................
5 . به نظر شما چرا دوست آقایی که در دامداری کار می کرد با وجود رعایت الگوی غذایی باز 

هم به بیماری کمبود آهن مبتال شده بود؟  
.........................................................................................................................................................
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 چربی ها و روغن ها جزء غذاهایی هس��تند که ان��رژی ما را تأمین
 می کنند. برای این دسته از غذاها واحدی پیشنهاد نشده است چون 
مواد غذایی کمی را شامل می شوند ولی از طرفی یکی از دالیل مهم 
 افزایش شیوع بیماری های قلبی – عروقی در جوامع مختلف هستند.

غذاهای غنی از چربی ش��امل چربی حیوانات )پی، دنبه و...( کره، 
مارگارین، انواع روغن ها، خامه، پنیر خامه ای، سر شیر و انواع سس ها هستند.

توصیه می شود از غذاهای چرب کمتر استفاده شود و در روش پخت غذا کم ترین میزان روغن و 
چربی مصرف شود. به عنوان مثال از سرخ کردن غذا خودداری شود. مناسب ترین روش طبخ مواد 

غذایی، آب پز یا بخارپز است.
چربی های موجود در موادغذایی به دو دسته تقسیم می شوند. 

1. کلسترول خوب، این نوع از چربی ها در افزایش سطح چربی خون بدن )کلسترول( تأثیر چندانی 
ندارند و بهتر است در غذای مصرفی از آنها مصرف شود. این چربی ها شامل روغن آفتابگردان، 

روغن زیتون، روغن ماهی و موادی مانند گردو هستند.
2. کلسترول بد، این نوع چربی ها سطح چربی خون را بیشتر از هر نوع چربی دیگر باال می برند و 
در مواد غذایی نظیر چربی های حیوانی )چربی گوشت، پیه،  دنبه، کله پاچه(، روغن نباتی جامد،  

لبنیات چرب و تخم مرغ وجود دارند.
قند و شیرینی جات کالری رژیم غذایی را تأمین می کنند و مواد مغذی کمی در خود دارند.

دیابت )بیماری قند( یکی از بیماری های ش��ایع در کش��ور ماس��ت که در اثر مصرف بیش از حد 
خوراکی های حاوی قند مثل آب نبات، ش��کالت، شیرینی، نوشابه های گازدار، شربت ها، انواع 

ژله ها، مرباها، عسل و... تشدید می شود.
برای کاهش خطر ابتال به دیابت باید ضمن پرهیز از  مصرف زیاد مواد شیرین، فعالیت های فیزیکی 

و ورزش روزانه را افزایش داد.
نمک یکی از مواد معدنی است که مصرف مقدار بسیار کم آن نیاز بدن را رفع می کند. سدیم موجود در 

نمک مستقیماً باعث باال رفتن فشار خون می شود و باید از مصرف اضافی آن خودداری کرد. 

آنچه باید 
بدانید :
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منابع چربی مفید

منابع چربی مضر
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آزمون فصل سوم

در پایان این فصل برای آنکه بدانیدگروه هدف شما مطالب آموزشی را 
به خوبی فراگرفته و به خاطر سپرده اند و از آنها به شکل صحیحی استفاده 

می کنند، الزم است مطمئن شویدکه پس از انتقال مطالب: 
■ گروه هدف می توانند به سواالت زیر پاسخ دهند:

•ریزمغذی ها را تعریف کنید  و انواع آن را نام ببرند. 	

•در مورد بیماری های مرتبط با کمبود ویتامین های صحبت کنند. 	

•موادغذایی و منابع غنی امالح مختلف را نام ببرند. 	

•پیرامون تقسیم بندی چربی های موجود در مواد غذایی توضیح دهند. 	

■ گروه هدف می تواننداقدامات زیر را انجام دهند:

•انتقال دادن مطالب مربوط به سهم غذایی مورد نیاز در تأمین ریزمغذی ها به گروه های  	

هدف با انگیزه و اشتیاق.
•توصیه به دیگران در گنجاندن مواد غنی از ویتامین های مختلف در برنامه غذایی.  	

•منع دیگران از مصرف بیش از حد مواد غذایی در موقعیت های مناسب. 	

در خاتمه، آموزش شما مؤثر بوده اگرگروه هدف:
•در خصوص این موضوع با دیگران ارتباط اثر بخش برقرار کرده باشند. 	

•در ارائه مطالب آموزش��ی به هم��کاران خود  نقش تغذیه در ب��روز بیماریها  و انواع  	

بیماری های مرتبط با کمبود ویتامین ها  و امالح را مد نظر قرار دهند.
•تغییر یا بهبود در برنامه غذایی آنان مشهود باشد و در زندگی روزمره به آن عمل کنند.  	

•مشتاقانه قصد داشته باشند. به سایرین که در کالس حضور ندارند مطالب را منتقل کنند  	

و یا جامعه را به سمت بهره مندی از تغذیه سالم سوق دهند.
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فصل چهارم
چگونه می توان بر روی وزن بدن کنترل داشت؟

درس 11
به چه کسانی چاق یا الغر می گوییم؟ 

در یکی از جلسات آموزشی که در حوزه نیروی مقاومت بسیج تشکیل شده بود یکی از شرکت 
کنندگان از مش��کالتی که چاقی با وجود س��ن کم برایش ایجاد کرده ب��ود و از آن رنج می برد 

صحبت می کرد.  او در مورد نحوه تغذیه و موادی که می خورد چنین توضیح می داد : 
»من به دلیل شغلی که دارم غالباً بیرون از منزل هستم و غذاهای آماده و ساندویچ می خورم که آن 
هم وقت و ساعت مشخصی در روز ندارد. شدیداً به شیرینی و قند عالقه دارم  و در روز  چندین 

داستان گویی

روش انتقال مطالب



لیوان چای با قند فراوان می  خورم . در خانواده ما همه این مشکل را دارند و من بارها  برای کاهش 
وزن اقدام نموده ام و بر اساس توصیه دوستان رژیم های سختی را تحمل کرده ام  ولی مؤثر نبوده 
و  بعد از مدتی مجدداً به وضع اول برگش��ته ام. ولی برادرم براساس یک برنامه کنترل وزن حدود 

1/5سال است که در وزن مطلوبی ثابت مانده است. 

1. به  نظر شما علل چاقی او چیست؟
.........................................................................................................................................................

2. به نظر شما چاقی چه خطراتی را برای او به دنبال دارد؟
.........................................................................................................................................................

3 .  وزن مطلوب براي هرکس چقدر است و نحوه محاسبه اضافه وزن وچاقي چگونه است؟
.........................................................................................................................................................
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چاقي یک بیماري مزمن اس��ت و درم��ان آن مانند هر بیماري 
مزم��ن دیگري به زمان نیاز دارد. س��عي کنی��د در درمان چاقي 
خود از دارو اس��تفاده نکنید زیرا دارو غذا نیست  و در هر حال 

داراي عوارضي است.
علل چاقی

عللل ژنتیک: چاقی در والدین یا فرزن��دان و نزدیکان افراد چاق ، حکایت از زمینه ژنتیکی 
چاقی دارد.

علل محیطی: نح��وه زندگی به ویژه عادات غذایی و میزان فعالیت بدنی افراد، عامل مهمی در 
اضافه وزن و چاقی محسوب می شود.

علل روانی: برخی بیماری های روانی مانند افسردگی، افراد را مستعد ابتال به چاقی می کنند. 
به عالوه، برخی افراد در ش��رایط نامناسب روانی مانند اضطراب، خشم وناراحتی بیش از حد 

غذا می خورند.
 بیماری های جسمی:  برخی بیماری ها نظیر کم کاری تیروئید و اختالل عملکردغده فوق کلیه 

موجب بروز چاقی می شوند.
 داروهلا: برخی داروها مثل بعضی داروهای ضد افس��ردگی و مص��رف طوالنی مدت کورتون 

موجب چاقی می شوند.
 عوارض چاقي

 چاقی موجب افزایش احتمال  ابتال به بیماري هایي چون دیابت، بیماري هاي قلبي، فش��ار خون 
و سکته مغزی، سرطان، چربي باالي خون و سنگ کیسه صفرا و... است. چاقي موجب کاهش 

عمر مي شود. 
در درمان چاقي خود هیچ گاه عجله نداش��ته باش��ید. یادتان باش��دکه رژیم غذایي با کاهش وزن 

تدریجي عالوه بر این که قابل تحمل تر است، عوارضي هم در بر نخواهد داشت.
نحوه محاسبه اضافه وزن وچاقي

وزن مطلوب براي هرکس با توجه به سن، قد و جنس وي متفاوت است. 

آنچه باید 
بدانید :
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نظ��رات و روش هاي متفاوتي جهت محاس��به وزن متناس��ب برای افراد پیش��نهاد ش��ده اس��ت. 
 وزن مطل��وب، م��رز اضاف��ه وزن و چاقي در هرک��دام از این روش ها متفاوت تعریف ش��ده، اما 
 Body« پذیرفته شده  ترین آنها که مبناي تصمیم گیري هاي پزشکي نیز هست، شاخص توده بدني

Mass Index« است که به صورت مخفف BMI خوانده مي شود.

 ژنتیک

محیطی

روانی

جسمی

داروها

علل چاقی
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BMI

BMI

2
)(

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

•آیا در اطرافیان خود کسانی را می شناسید که مشکات   	
مشابه با مورد داستان داشته باشند؟ 

................................................................................................................  
•در منطقه شللما کسللانی که چاق هستند چه خصوصیات  	

مشترکی دارند؟ 
................................................................................................................  

•در منطقه شما کسللانی که الغر هستند چه خصوصیات  	
مشترکی دارند؟ 

................................................................................................................  
• برای آنکه شللما و خانواده تان به چاقی مبتا نشوید به  	

چه نکاتی باید توجه کنید؟ 
................................................................................................................  

•چه عوامل محیطی، اجتماعی و ... را می شناسللید که در  	
چاقی و افزایش وزن موثرند؟ 

................................................................................................................  



قله االکل تمنع کثیراً من اعالل الجسم 
کم خوری )خ��ودداری ازپرخوری( از پیدایش بس��یاری 

ازبیماری های جسمی پیشگیری می نماید.

حضرت امیرالمومنین )ع( 
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درس12

اصول کنترل وزن چیست؟

ابتدا از گروه بخواهید در بین اطرافیان و دوستان  وآشنایان خود در مورد  افراد چاق و الغری  که 
می شناسند صحبت کنند. سپس با استفاده از روش بحث گروهی از آنان بخواهید در مورد اقداماتی 
که افراد چاق و یا الغر برای کنترل وزنش��ان انجام داده اند توضیح دهند و چنانچه خودش��ان از 
روش های کنترل وزن استفاده کرده اند در باره علل موفقیت یا شکست آن گفتگو نمایند. در ادامه 

به سئواالت زیر پاسخ دهید.

داستان گویی

روش انتقال مطالب
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. 1 اصول اولیه کنترل و کاهش وزن را نام ببرید.
..................................................................................................................................................................................

. 2 خطرات رژیم غیر اصولی را شرح دهید.
..................................................................................................................................................................................

چگونه بر علل شکست رعایت رژیم غذایی، غلبه کنیم؟ 3 .
..................................................................................................................................................................................
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اگر شما هم چاق هستید باید بدانید که کاهش هر کیلوگرم از وزن 
فعلی  تان، تأثیرات بسیار مثبتی در پایین آوردن قند و چربی خون و نیز 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی دارد. شما بر اساس قد، وزن و میزان 
فعالیتی که انجام می دهید به مقدار معینی کالری نیاز دارید. اگر  بدن 
شما بیشتر از نیاز خودکالری دریافت کند، آن را به صورت چربی 
ذخیره خواهد کرد.  بنابراین یکی از اقدامات اساس��ی در کاهش وزن، کم کردن کالری مصرفی 
 روزانه است. انجام فعالیت ورزشی نیز برای رسیدن به وزن ایده آل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وزن خ��ود را نبای��د  ناگهانی و طی مدت کوتاهی و با یک رژیم س��خت کاهش دهید بلکه اگر 
ب��ه میزان کم ولی به طور منظم وزن تان را کم کنید، احتمال ثابت ماندن وزن بیش��تر خواهد بود. 
هدف ش��ما باید اجراي یک برنامه غذایي پیوس��ته وپایدار براي کاهش وزن تدریجي باش��د. به 
خاطر داش��ته باش��ید که فعالیت بدني، دومین اصل کاهش وزن بدن بعد از رژیم غذایي مناس��ب  
 اس��ت. حداکثر کاه��ش وزن مجاز در طول یک هفت��ه براي افراد چاق، یک کیلو گرم اس��ت.

راه های زیادی برای کاهش وزن وجود دارد که در زیر به تعدادی از این روش ها اشاره می کنیم ولی 
 به خاطر داشته باشیدکه رعایت روش های ذکر شده درکنار هم برای رسیدن به وزن ایده آل توصیه 

می شود و هیچ یک به تنهایی بدون رعایت مورد دیگر مؤثر نخواهد بود، عبارتند از:
روشهای کاهش وزن عبارتند از:
•کاهش میزان مصرف غذا  	

آنچه باید 
بدانید :
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•مصرف کمتر شیرینی جات  	

•کاهش مصرف چربی  	

•مصرف منظم وعده های غذا  	
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•ورزش  و  فعالیت  	

 الغر ش��دن باید تدریجي، آرام و کند باش��د. الغر شدن س��ریع کلیه اعمال حیاتي بدن را مختل 
می نماید و تعادل بدن را بر هم مي زند و ممکن است عوارضي پیش آورد که در سراسر عمر همراه 
انسان باشد. در پي کاهش وزن ناشي از  رژیم غذایي غیر اصولی ممکن است فرد دچار یبوست، 
ریزش مو، افتادگي شکم و چین و چروک پوست صورت شود. شما همچنین می توانید از مشاور 
تغذیه خود برای طراحی یک برنامه خاص کاهش وزن کمک بگیرید. به هر حال اگر واقعاً قصد 
دارید که وزن خود را کاهش دهید، باید بیش از مقداری که به بدن کالری می رسانید، کالری از 

دست بدهید.



وکلوا واشربوا وال تسرفوا انه ال یحب المسرفین
 ازنعمتهای خدا بخورید وبیاشامید واسراف نکنید که خدا مسرفان 

را )که اندازه نگاه ندارند( دوست نمی دارد 
آیه 31 سوره اعراف
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درس13

برای داشتن یک الگوی غذایی سالم چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

فهرستی از مواد غذایی را که در یک هفته نیاز دارید تهیه کنید.

هزینهواحد )سهم(نوع ماده غذاییگروه های غذایی

1 . نان و غالت 
2 . سبزی ها 

3 . میوه ها 
4 . شیر و فر آورد ها 

5 .گوشت و جانشین ها 
6 . چربی ها – روغن ها

7 . شیرینی ها و سایر مواد 

کار عملی
روش انتقال مطالب
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1 . در تهیه اقالم مغذی خود به چه نکاتی توجه می کنید؟
........................................................................................................................................................

2 . آیا مواد تهیه شده، احتیاجات بدن شما را طبق آنچه تاکنون آموخته اید رفع می کند؟ 
........................................................................................................................................................

3 . فکر می کنید برای یک الگوی غذایی س��الم چه نکات اساسی دیگری وجود دارد، آنها را نام 
ببرید.

.........................................................................................................................................................
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در برنامه غذایی روزانه از همه گروه های غذایی انتخاب کنید. به 
عبارت دیگ��ر درگروه های مختلف تنوع غذایی را رعایت کنید. 
به طور کلی کارهایی را که  باید انجام دهیم تا یک الگوی غذایی 

سالم داشته باشیم عبارتند از: 

رعایت نکاتي  درباره  مصرف  گروه  نان  و غالت  
ترجیح��اً از نان های��ي  اس��تفاده  کنی��د ک��ه ب��دون 

 

جوش ش��یرین  و از آرد س��بوس دار تهیه  شده  باشند. 
از غالت  بوداده  مانند برنجک، گندم  برشته  و ذرت  
بوداده کم نمک ،  به  عنوان میان  وعده  استفاده  کنید. 
براي  ج��ذب  بهتر پروتئین  موج��ود در غالت،  آنها 
را با یک  پروتئین  حیواني)مانند گوش��ت ( و یا یک  

پروتئین  گیاهي)مانند عدس  ولوبیا( مصرف  کنید. 

نکاتي  درباره  مصرف  گروه  گوشت ، تخم  مرغ  و حبوبات
گوشت  باید به خوبي  مغز پخت  شود. از بهترین روش 
پخ��ت غذا مثل بخار پز و یا آب پز اس��تفاده کنید و 
از روش سرخ کردن اجتناب نمایید. چربي هاي  قابل  
رؤیت  را از گوش��ت  قرمز جدا کرده  و سپس  آن  را 
طبخ  کنید.پوس��ت  مرغ  را پی��ش  از طبخ  جدا کنید. 
مصرف  بیش��تر ماهي  را مدنظر داشته  باشید. تا جاي  
ممک��ن  مرغ  و ماهي  را به صورت  آب  پز  مصرف  و از س��رخ کردن  آن ها  خ��ودداري  کنید. زرده  
تخم  مرغ  حاوي  مقداری کلس��ترول  اس��ت. در صورت وجود بیماری های زمینه ای یا وجود سابقه 
خانوادگی بیماری های قلبی)فشار خون(، چاقی، دیابت، کلسترول خون باال و غیره، حداکثر 3 عدد 
تخم مرغ در هفته مصرف کنید )چه به ش��کل س��اده و یا داخل کوکو و سایر غذاها (. در غیر این 

آنچه باید 
بدانید :
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صورت نوجوانان وجوانان وحتی افراد میانسال می توانند روزانه یک عدد تخم مرغ مصرف کنند. 
موادافزودني  به  سوسیس  و کالباس  )به ویژه  نیتریت ( سرطان زاست، بنابراین تکرار مصرف  روزانه  این 
قبیل مواد فرآوری شده می تواند زمینه ساز بروز برخی بیماری ها  مانندسرطان باشد. به عالوه چربی 
اشباع موجود در این غذاها باالست و خاصیت چاق کنندگی دارد. از مصرف مکرر  گوشت هاي  
دودي  شده  یا نمک  سود شده  )مثل  ماهي  دودي  یا ماهي  شور( به ویژه در صورت داشتن سابقه فشار 

خون باال در خود یا خانواده خودداري  کنید. 

نکاتي  درباره  مصرف  گروه  شیر و لبنیات 
از محصوالت  پاستوریزه  و در بسته  بندي هاي  بهداشتي  مناسب  استفاده  
کنید.در صورت  عدم  دسترسي  به  شیر پاستوریزه ، شیر تازه  را بجوشانید.

کش��ک  مایع  را به  مدت پنج دقیقه  در حال ه��م زدن پیش  از مصرف  
بجوشانید. اگر از پنیر تازه استفاده می کنید حداقل باید 2 ماه از تولید 
آن گذشته باشد. ماست  مطمئن ترین  غذا در دسته  لبنیات  است . اگر از 

سالمت  سایر محصوالت  مطمئن  نیستید، از ماست  استفاده  کنید.

نکاتي  درباره  مصرف  گروه  میوه ها و سبزیجات 
سبزي ها را تا حد امکان به صورت  خام  مصرف  نمایید 
زیرا حرارت ، به ویژه اگر طوالني  مدت  باشد. موجب  از 
بین  رفتن  مقدار زیادی از  ویتامین هاي  میوه ها و سبزي ها 
می شود. در صورت  پختن  سبزي ها، سعي  کنید آنها را 
با آب  کم  بپزید. به  نحوي که  درانتها، آب  اضافه  شده  
در ابتداي  طبخ ،کامالً به  خورد س��بزي  مورد نظر رفته  

باشد. سبزیجاتي  مانند اسفناج  را بدون  آب  و با حرارت  مالیم  بپزید. از جوانه  هایی مانند گندم  و ماش  
همراه  با ساالد استفاده  کنید.   از چاشني  هایي  مانند آب  لیمو، آب  نارنج ، آب  غوره و روغن  زیتون 

به جای سس مایونز   براي  ساالد استفاده  نمایید. از میوه ها به  عنوان  میان  وعده  استفاده  کنید.
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نکاتي  درباره  مصرف  گروه    متفرقه 
مصرف  چربي ها، ش��یریني ها و چاشني ها را محدود 
کنید. بهتر اس��ت  مصرف  موادقندي  و نوشابه ها را به  
حداقل  برسانید. بهترین  نوش��یدني،  آب  سالم  است . 
از آب  میوه ه��اي  تازه  یا دوغ کم نمک بدون گاز به  
عنوان  نوشیدني  مناسب  استفاده  کنید. مصرف  چیپس  
را در رژی��م  غذایي  خود حذف نمایید و یا به  حداقل  

برس��انید. مصرف چای با فاصله کوتاهی بعد از غذا یا قبل از آن می تواند انس��ان را در معرض 
کمب��ود آهن و نیز کمبود ویتامین B1 )تیامین( قرار دهد. نوش��یدن مایعات به مقدار زیاد همراه 
غذا موجب رقیق شدن شیره های گوارشی می شود. در نتیجه شیره های گوارشی نمی توانند در 
هضم موادغذایی اثر کاملی داش��ته باش��ند و اختالل در هضم و جذب موادغذایی، ایجاد نفخ و 
سنگینی در دستگاه گوارش به وجود می آید. پس بهتر است همراه یا بالفاصله بعد از غذا، آب  

به مقدار زیاد مصرف نکنیم. 

نکاتي  درباره  مصرف  غذاهاي  آماده  )فست فودها(
فست فودها غذاهایی هستند که خیلی آسان و سریع 
تهیه و در رستوران هایی با همین نام عرضه می شوند 
و ش��امل پیتزا، انواع س��اندویچ، هات داگ، چیپس، 
پنیر، مرغ سرخ کرده به همراه سیب زمینی سرخ کرده 
است. غذاهای فست فود راحت تری مانند سمبوسه نیز 
وجود دارند که پس از خریداری از مغازه در حال راه 

رفتن میل می شوند.
 مصرف  این  غذاها را تا حد امکان  کاهش  دهید. هرگز از برخي  از انواع  این  غذاها مانند چیپس  فله اي  
و ساالد الویه  آماده استفاده  نکنید. اگر از رعایت  بهداشت  در شستشوي  سبزیجات  در رستوران ها 

مطمئن نیستید، از مصرف  ساالد صرف نظر کنید. 
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 چرا فست  فود این  قدر مغضوب است؟
1.  بیشتر این قبیل غذاها از نظر محتوای کالری، چربی، قند و نمک، بسیار باالتر از حد استاندارد و  
غیر بهداشتی است. به عبارت دیگر، اکثر این غذاها برای سالمت انسان مضر است. او را چاق می  کند 

و شانس ابتال به دیابت و حمله قلبی را به شدت افزایش می  دهد.
2.  بیشتر غذاهایی که عرضه می شود، به شکل سرخ  شده است و بدتر،  این که برای سرخ  کردن این 

غذاها از روغن های نباتی جامد استفاده می شود. 
3. وعده های غذایی فس��ت  فود از نظر اندازه می تواند بسیار بزرگ  تر از یک وعده  غذای خانگی 
باشد. به عالوه، انرژی موجود در آن، بسیار بیشتر از یک وعده غذای خانگی در همان حجم است.

4. نوع تبلیغات و بازاریابی آنها فریبنده است وکودکان را دچار عادات غذایی ناسالم می کند. استفاده  
زیاد از طعم  دهنده ها، روغن های اش��باع، مواد قندی و نمک، طعم خوش��مزه ای به این نوع غذاها 
می  دهد و ذائقه  بچه ها و حتی 
بزرگساالن را گمراه می کند  و 
آنها را به سمت مصرف هر چه 

بیشتر سوق می  دهد. 
5 . گس��ترش فس��ت  ف��ود، 
فراگی��ری و تن��وع غذاه��ای 
بومی را کم می  کند. به عبارت 
دیگ��ر، باعث می  ش��ود افراد 
غذاهای س��نتی خودش��ان را 

فراموش کنند.
6. . در بس��یاری از رس��توران های فست فود با توجه به ازدحام مشتری و تعدد سفارش ها، نظافت به 

شکل تمام وکمال رعایت نمی  شود. 

نکاتي  درباره  وعده هاي  غذایي 
هیچ کدام  از وعده هاي  غذایي  را از برنامه  روزانه  خود حذف  نکنید. خوردن  صبحانه  را به  عنوان  مهم 
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ترین  وعده  غذایي ، هرگز فراموش  نکنید زیرا  انرژی الزم 
را برای ش��روع فعالیت های روزانه و پیشگیری از چاقی 
فراهم می کند. براي  وعده  صبحانه  حتماً از غذاهایي  که  
انرژي  زایي کافي  دارند اس��تفاده کنید. نان  و کره  و مربا، 
ن��ان  و پنیر، نان  و خرما و نان  وتخ��م  مرغ  به  همراه  یک  
لیوان شیر، صبحانه  مناسبي  خواهدبود. در میان  وعده ها از 

تنقالت کم  ارزش  )مانند چیپس  و پفک ( اس��تفاده  نکنید. میوه ها، آجیل ها، دانه هاي  غالت  بو داده  
)برنجک ، گندم  برشته  و...( میان  وعده هاي  مناسبي  هستند.

 به  علت  مشغله  کاري  در طول  روز، وعده  ناهار را حذف  نکنید.

نکات کلی صرف غذا
 سعی کنید غذا را آرام میل نموده و با حوصله بجوید. حتی االمکان از سرخ کردن غذا خودداری 
کنید. در صورت تمایل زیاد به مصرف مواد س��رخ ک��رده، به تفت دادن مختصر موادغذایی با 
روغن خیلی کم و حرارت اندک، بس��نده کنید. روغنی که برای تفت دادن اس��تفاده می کنید، 
باید از نوع مایع و مخصوص س��رخ کردن مثل روغن آفتابگردان و کلزا باش��د. از  نمک ید دار  
خوراکی و تصفیه شده استفاده کنید. بالفاصله بعد از غذا حمام یا پیاده روی نکنید. بالفاصله بعد 
از غذا نخوابید و سیگار نکشید. آزمایشات نشان داده است کشیدن یک نخ سیگار بالفاصله بعد 
از غذا مساوی است با کشیدن 10 نخ سیگار در سایر اوقات. به همین نسبت خطر ابتال به سرطان 
را نیز افزایش می یابد. بالفاصله بعد از غذا، میوه نخورید. بهتر است میوه راقبل از غذا میل کنید.  
بیش از نیاز بدنتان غذا نخورید تا کالری اضافی دریافت نکنید. توصیه  می شود قبل از سیر شدن 
دست از غذا بکشید. وقتی  استرس دارید هرگز غذا نخورید اما مایعات خنک بیاشامید. یک لیوان 
آب خنک، فشار روانی را از شما دور خواهد کرد. توصیه می شود که روزانه حداقل 8 -6 لیوان 

آب یا سایر مایعات بنوشید.
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آزمون فصل چهارم

در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف شما مطالب آموزشی 
را به خوبی فراگرفته و به خاطر سپرده اند و از آنها به شکل صحیحی 
اس��تفاده می کنند، الزم است  مطمئن شلویدکه پس از انتقال 

مطالب: 
■ گروه هدف می توانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:

•چرا باید مراقب اضافه وزن خود باشیم؟ 	
•عوارض چاقی چیست؟ 	

•نحوه صحیح محاسبه اضافه وزن چیست؟ 	
•راهکارهای کاهش وزن و حفظ وزن ایده آل کدامند؟ 	

•نکات اصلی که با رعایت آنها در مصرف گروه های اصلی غذایی، یک الگوی غذایی  	
سالم خواهیم داشت کدامند؟ 

■ گروه هدف می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
•شرح دادن عوارض چاقی به گروه هدف.   	

•محاسبه شاخص توده بدنی در گروه های هدف و تعیین میزان اضافه وزن احتمالی در آنان.  	
• توصیه به دیگران به رعایت اصل تعادل و تنوع در مصرف گروه های غذایی اصلی. 	
• ارائه توصیه های غذایی الزم به افراد دارای اضافه وزن. 	

در خاتمه آموزش شما موثر بوده اگر گروه هدف:
•از خوردن غذاهایی که موجب چاقی می شوند پرهیز کنند.       	

•در ارائ��ه مطالب آموزش��ی به همکاران خ��ود  بر نقش تغذیه در ب��روز  چاقی  و انواع  	
بیماری های مرتبط با آن تأکید  کنند.

•تغییر یا بهبود در برنامه غذایی آنان مشهود باشد و در زندگی روزمره به آن عمل نمایند. 	
•مشتاقانه قصد داشته باشند به سایرین که در کالس حضور ندارند مطالب را منتقل کنند.  	

•در برنامه خرید و تهیه مواد غذایی، نکات اصلی را در مصرف گروه های اصلی غذایی   	
مد نظر قرار دهند.
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 ان لکل ثمره سماً فاذا اتیم بها فامسوها بالماء )اواغمسوها( 
 روی ه��ر میوه آلودگ��ی وجود دارد پس چون می��وه ای را تهیه 

کردید آنرا بخوبی با آب بشوئید.
حضرت امام صادق )ع(
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• س��ال دارد و به بهداش��ت مواد غذایی خیل��ی اهمیت می دهد. او به  خانم محمودی 30	
تازگی متوجه ش��ده از وقتی محل نگهداری نان را عوض کرده اس��ت موادی روی نان 

تشکیل می شود که طعم خاصی به نان داده و به راحتی از نان جدا می شود. 
•علی پسر کوچک خانواده محمودی به تازگی دچار کاهش وزن و دندان قروچه در خواب   	
 ش��ده  اس��ت. وقتی مادرش او را نزد پزشک می برد، بر اساس آزمایش مدفوع، پزشک 

می گوید کودک دچار انگل ناشی از خوردن میوه یا سبزیجات آلوده  شده است. 

فصل پنجم 
 چگونه اصول  بهداشت مواد غذایی را رعایت کنیم؟  

درس 14
اصول تهیه و نگهداری گروه های مختلف مواد غذایی چیست؟ 

بررسی نمونه 

دیبررسی مور
روش انتقال مطالب
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•آقای محمودی به همراه همسر و فرزندش به مسافرت شمال رفته بودند. خانم محمودی  	
موقع خرید ماهی به فلس ها،آبشش و سفتی ماهی توجه می کرد. وقتی که آقای محمودی 

علت را پرسید، او عالئم و نشانه های تازه بودن ماهی را برایش توضیح داد.
•  روز که خانواده آقای محمودی از  مس��افرت برگش��تند، به هنگام خوردن   پ��س از 5	
صبحانه متوجه ش��دندکه کره بوی تندی دارد و شیر پاستوریزه هم که یک روز قبل از 
مسافرت خریده و در یخچال گذاشته بودند دلمه شده است . آقای محمودی همه اینها را 
دور ریخت ولی از خانمش پرسید: »با اینکه اینها در یخچال بوده، و درب شیر هم بسته 

بوده و هوا وارد  آن نشده، چرا  باز هم فاسد شده است؟« 
1 . علل تشکیل مواد سفید رنگ روی نان چیست؟

.........................................................................................................................................................
2 . به نظر شما علل فساد نان و راه های جلوگیری از آن  چیست؟

.........................................................................................................................................................
3 . سبزی ها چگونه آلوده می شوند و راه های ضد عفونی کردن آنها چیست؟

.........................................................................................................................................................
4 . به نظر شما اگر آقای محمودی شیر را می خورد چه اتفاقی برایش می افتاد؟

.........................................................................................................................................................
5 . علل فساد شیر و فرآورده های لبنی چیست و راه های کسب اطمینان از سالم بودن  آن کدام است؟

.........................................................................................................................................................
7 .  راه های کسب اطمینان از سالم بودن گوشت )گوسفند، مرغ، ماهی( چیست؟ 

 .........................................................................................................................................................
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خرید، نگهداری و فرآوری  مواد غذایی
مهم ترین علت فاس��د شدن نان، کپک ها هستند و علل تشکیل آنها 
می تواندگرما و رطوبت محل نگهداری، بس��ته بندی و در حالی که 
هنوز گرم است، بریدن نان و آلودگی پس از پخت باشد. در این بین 
نانوایی ها نقش مهمی در تحویل نان سالم به مشتریان برعهده دارند. 
در نظر گرفتن مکانی برای سرد شدن آهسته نان و همچنین پخت کامل و بهداشتی در حفظ ارزش 
غذایی نان مؤثر است. سالم ترین نان، نانی است که از مواد افزودنی مانند جوش شیری در تهیه خمیر 

آن استفاده نشده باشد .
نان را پس از تهیه، سرد و بسته بندی نمایید و در محیط سرد یخچال و فریزر نگهداری کنید. غالت 
اگر در ظرف های در بسته و خشک و خنک به مدت کوتاه  نگهداری شوند مشکل چندانی برای 

آنها ایجاد نمی شود.
س��بزی ها و میوه ه��ا به 
مستقیم  مجاورت  دلیل 
ب��ا خ��اک و محیط به 
 هنگام داشت و انتقال به 
جعبه ها، سبد ها در معرض 
آلودگی قرار می گیرند. 

شست و شوی سبزیجات و میوه ها به روش های مناسب از قبیل خیساندن اولیه، شستشو با محلول های 
ش��وینده و میکرب کش، تعداد میکرب ها را کاهش می دهد. اگر س��بزی ها سریعاً بسته بندی و 
بالفاصله فریز شوند، ویتامین ها و مواد معدنی آنها به میزان مطلوبی حفظ خواهند شد. آلودگی های 
 انگلی از طریق این گروه غذایی منتقل می  ش��وند وآس��یب های زیادی به س��المت انسان وارد 
می کنند. از خوردن س��االد در مکان هایی که از بابت رعایت اصول بهداش��تی مطمئن نیس��تید، 

خودداری کنید.
شیر و فرآورده های لبنی را حتماً به صورت پاستوریزه و استریلیزه استفاده نمایید .کلیه محصوالت 

آنچه باید 
بدانید :
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لبنی دارای تاریخ س��اخت و انقضا هستند و باید در یخچال 
نگهداری شوند. به علت باز و بسته شدن درب یخچال و تغییر 
دما  از نگهداری شیردر درب یخچال خودداری کنید.  یکی 
از راه های تش��خیص فساد شیر استریلیزه  ژله ای شدن )دلمه 
ش��دن( شیر است. راه دیگر جوشاندن شیر است. رنگ کره 
باید طبیعی و بین س��فید و زرد و فاقد هرگونه خال و لکه و 
عاری از هرگونه طعم نامناسب و ترشیدگی و تندی باشد. از 
س��الم بودن پنیر وکشک و سایر مواد لبنی و محل تهیه و توزیع آن ها اطمینان حاصل نمایید. تب 
مالت و بوتولیسم بیماری های خطرناکی هستند که با این مواد ایجاد می شوند. توجه داشته باشید که 

حتی شیر فاسد شده هم ممکن است طعم طبیعی داشته باشد.
گوش��ت ها را باید پس از خرید و شستش��و در یخچال در 
محل نزدیک جایخی حد اکثر  تا حدود 4 روز نگهداری 
نمود ولی بهتر اس��ت بالفاصله در بس��ته های پالس��تیکی 
در دم��ای )18-( درجه س��انتیگراد به مدت 4 تا 8 ماه فریز 
نمود. گوشت سالم گوسفند باید دارای رنگ قرمز، بی بو 
و قابلیت ارتجاعی و کش آمدن باش��د و رطوبت آن قابل 

انتقال به دست نباشد .
اگر درگوش��ت مرغ عالئمی از ورم و سرخی، انتشار رنگ کیسه صفرا، وجود لخته های خون در 
قلب و رگ ها یا تغییر رنگ گوشت مرغ به خاکستری یا سبزکمرنگ وجود داشته باشد فاسد است.   

مرغ منجمد باید فاقد ترشیدگی یا بوی تند و الیه لزج روی بدنش باشد.
 ماهی ت��ازه باید دارای فلس براق ب��ا اتصال های محکم به 
گوشت باشد. بدن آن با جال وبراق بوده، باله ها دارای حالت 
طبیعی و چشم ها شفاف و روشن و آبشش ها رنگ صورتی 

روشن باشد.          

تاریخ مصرف
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دارای ت��ورم، تورفتگی و یا قوطی های کنس��روی که 
شوند.کنس��روها زنگ زدگی هس��تند نباید  مص��رف 
 20دقیق��ه در آب ج��وش را حتماً پی��ش از مصرف 
اس��ت به س��م خطرناک و بجوش��انید زی��را ممک��ن 
آلوده باشند.کشنده ای به نام بوتولیسم 

گوشت، مرغ و ماهی را به نحوی بپزید یا کباب کنید که داخل آن خام نماند.

دما و مدت  زمان  نگهداري  موادغذایي  در یخچال 

مدت  زمان دما )درجه  سانتیگراد(موادغذایي 
12 ساعت 4 – 0گوشت  چرخ کرده 

3 - 2 روز2 – 0گوشت  تکه اي  بسته بندي  شده 
8 - 6 روز2 – 0گوشت  مرغ  تازه 

6 - 2 روز6 – 0تخم  مرغ 
3 - 2 روز4 – 0شیر پاستوریزه 

مدت  زمان  نگهداري  موادغذایي  در فریزر با دماي 18- درجه سانتیگراد

مدت  زمان ماده  غذایي 
3 ماه گوشت  چرخ  کرده 

12 - 7 ماه گوشت  پرنده 
18 - 9 ماه گوشت  گاو

5 - 3 ماه ماهي 
8-12 ماهمیوه ها وسبزي ها
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 پس از گذش��ت زمان اس��تاندارد، اگرچه مواد غذایي به ظاهر سالم هس��تند اما هیچ گونه ارزش 
تغذیه اي ندارند و به تفاله تبدیل مي شوند. بهترین زمان مصرف براي موادغذایي با مدت ماندگاري 
باال )مانند میوه ها و سبزي ها( حداکثر سه ماه پس از فریزکردن و براي موادغذایي با مدت ماندگاري 

پایین، حداکثر یک ماه پس از فریزکردن است.

آشنایی با نیازهای 
یادگیری

•روش های شللایع و متللداول تهیه و نگهللداری هر یک از  	
گروه هللای غذایی در محل زندگی شللما چگونه اسللت؟ 

فهرستی از آن شایع ترین آنها  تهیه نمایید. 
.................................................................................................................  

•امکانللات و منابع محلی موجود در منطقه شللما در برای  	
تهیه هر یک از گروه های غذایی چیست؟

.................................................................................................................  
•آیا شللما روش های تشللخیص گوشت سللالم، ماهی تازه  	
و تخم مرغ را می دانید. فهرسللتی از انللواع مواد غذایی 
فاسد شدنی تهیه کنید و روش های محلی تشخیص سالم 

بودن آنها را بنویسید.  
 .................................................................................................................  
•پیشللگیری از ابتا بلله بیماری های ناشللی از عدم رعایت  	
بهداشت مواد غذایی قابل پیشگیری است. شما چه نکاتی 

را در این خصوص رعایت می کنید؟ 
.................................................................................................................  
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درس15

روش های مناسب و بهداشتی آماده سازی و پختن غذا چیست؟

بحث عمومی
1 . چه روش هایی را برای طبخ  غذا می شناسید؟

.................................................................................................................................................................................
2 . به نظر شما روش های طبخ سالم تر کدام است؟ آن ها را به ترتیب ذکر کنید.

.................................................................................................................................................................................

روش انتقال مطالب
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آنچه باید 
بدانید :

آماده سازی گروه های غذایی 

ها 
وه 

می

میوه ها باید قبل از مصرف شسته و تا حد امکان با  پوست خورده  شوند. 
در صورت لزوم تنها در زمان مصرف خرد یا پوس��ت کنده شوند زیرا 
اوالً تجمع ویتامین ها و مواد معدنی در پوس��ت میوه ها بیش��تر  اس��ت 

 

و ثانیاً در اثر مجاورت هوا و نور از بین می روند.

اول گل و الی س��بزیجات را بگیرید )آب کشی(. سپس در ظرفی پر از 
 آب 5-3 قطره مایع ظرفش��ویی بریزید و هم بزنید و س��بزی ها را در آن

 ق��رار دهید. بع��د از 5 دقیقه، کف آب را بگیرید و  س��بزی ها را خارج 
نموده و با آب بشویید تا تخم انگل ها و مایع ظرفشویی از آن شسته شود. 
س��پس سبزی ها را به مدت 5 دقیقه در محلول ضد عفونی )نصف قاشق 
چای خوری پرکلرین در 5 لیتر آب ( بگذارید تا میکرب های آن از بین 

بروند و در آخر با آب سالم کامالً  بشویید و آب کشی نمایید.  

برای آماده س��ازی گوش��ت، دنبه و چربی آن باید به طور کامل جدا 
شوند. پوس��ت مرغ به دلیل اینکه حاوی چربی و احتماالً دارو  است 
باید قبل از پختن کاماًل جدا ش��ود. گوش��ت ماهی خیلی زود فاس��د 
می ش��ود پس بهتراست بالفاصله پس از خارج  شدن از انجماد پخته 

شود.

شیر را ابتدا بجوشانید و سپس الیه چربی روی آن را جدا کنید، البته شیر 
پاستوریزه به جوشاندن نیاز ندارد. بهتر است الیه چربی روی ماست را 

جدا کنید. 

ت 
جا

بزی
س

ها 
وشت

گ
ی 

 لبن
واد

و م
یر 

ش
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برای کاهش نفخ ناشی از حبوبات، قبل از پختن آنها را 6-4 ساعت در 
آب خیس کنید. س��پس آب آن را عوض نمایی��د و با آب تازه بپزید. 
مغزهای گردو، پسته، فندق و ... را نباید به مدت زیاد در مجاورت هوای 

آزاد قرار داد.

طبخ گروه های غذایی روش های مختلفی دارد.
واقعیت این اس��ت که روش مناس��ب مصرف م��واد غذایی، مصرف خام آنهاس��ت )به ویژه 
س��بزی ها و میوه جات( ول��ی به دلیل بهبود طعم و مزه و قابلیت هض��م بهتر ناگزیر به انتخاب 

روش های طبخ هستیم.

به منظور حفظ موادمعدنی در مواد غذایی بهتر است از آب کمتری در 
هنگام پخت اس��تفاده کرد. همچنین بهتر است مدت پخت را کاهش 
داد. پختن غذا  تحت فشار زیاد ) زودپز( می تواند به حفظ مواد معدنی 

کمک کند. 

این روش با استفاده از بخار تولید شده از جوشیدن آب انجام می شود و  بهتر 
است زمان پخت تا حد امکان کاهش یابد .آب پز یا بخارپز کردن تا حدود 

زیادی مواد مغذی محلول در آب را حفظ می کند.
 

در این روش به دلیل اینکه از روغن برای پخت غذا اس��تفاده می ش��ود 
میزان چربی غذا افزایش می یابد. همچنین به دلیل حرارت مستقیم به غذا 
مقدار زیادی از مواد معدنی حس��اس به حرارت از بین می روند. در اثر 
حرارت تغییراتی در  روغن ایجاد می شود که این حالت برای بدن سمی 

است و می تواند باعث ابتال به بیماری های قلبی، عروقی شود.

ت 
حبوبا

بخار پز کردن : 

سرخ کردن : 

آب پز کردن : 
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آزمون فصل پنجم

در پایان این فصل برای آنکه بدانید گروه هدف شما مطالب آموزشی 
را به خوبی فراگرفته و به خاطر س��پرده اند و از آنها به شکل صحیحی 
اس��تفاده می کنند،  الزم است  مطمئن شلوید که پس از انتقال 

مطالب: 
■ گروه هدف  می توانند به سواالت زیر پاسخ دهند:

•در زمینه خرید، آماده س��ازی و طبخ موادغذایی به چه نکاتی  	
باید توجه نمود؟

•دمای مناسب و مدت زمان نگهداری گوشت و شیر و سبزی ها در یخچال و فریزر چقدر است؟ 	
•بهترین روش طبخ که موجب حفظ مواد معدنی مواد غذایی می شود کدام است؟ 	

•روش آماده سازی سبزیجات را برای مصرف شرح دهند. 	
■ گروه هدف می تواننداقدامات زیر را انجام دهند :

•شرح پیرامون خرید، آماده سازی و طبخ صحیح مواد غذایی به گروه های هدف.   	
•بیان راهکارهای آماده سازی سبزیجات برای گروه هدف. 	

•طرح سئوال از گروه های هدف به منظور دریافت تجارب آنها در رعایت نکات بهداشتی در  	
هنگام خرید مواد غذایی. 

•شرح انواع روش های آماده سازی صحیح گوشت و ماهی به گروه های هدف. 	
• توصیه به دیگران برای رعایت نکات اصلی در طبخ مواد غذایی برای حفظ ارزش غذایی آنها.	

در خاتمه آموزش شما موثر بوده اگر گروه هدف:
•از خوردن غذاهایی که دستور طبخ مناسبی ندارند پرهیز کنند.  	

•در ارائه مطالب آموزش��ی به بسیجیان روش های مرسوم در جامعه که مطابق با اصول صحیح  	
آماده سازی مواد غذایی هستند تأکید کنند؟

•تغییریا بهبود در نحوه خرید و طبخ مواد غذایی در زندگی آنان مشهود باشد.  	
•مشتاقانه قصد داشته باشند به سایرین که درکالس حضور ندارند مطالب را منتقل کنند. 	

•در برنامه خرید و تهیه مواد غذایی، نکات اصلی را در مصرف گروه های اصلی غذایی را مد  	
نظر قرار دهند.
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 زکاه العلم ان تعلمه عباد اهلل 
 زکات علم این است که آنرا به بندگان خدا بیاموزی

حضرت امام صادق )ع(



انتقال پیام

بخش دوم
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•چگونه مطالب و پیام های  خود را به دیگران منتقل کنیم؟ 	
در یک برنامه مش��ارکتی مثل برنامه یاوران بسیجی سالمت که بر مشارکت و اقدام خود بسیجیان 
متکی اس��ت بدون شناخت نیازها و توانایی هایشان، نمی توان انتظار همکاری داشت. برای  انتقال 
مؤثر مطالب و برنامه ریزی مناسب، ضروری است قبل از شروع جلسه بحث، اطالعاتی  در پیرامون 
رابطه با نیازهای محلی، عوامل اجتماعی و امکانات و منابع محلی در رابطه با موضوع بهداشتی مورد 
نظر به دست بیاورید. دربخش اول این راهنما، شما با  موضوع درس وآنچه باید منتقل شود آشنا 
شدید. بر اساس الگوی مشارکتی  باید به فراگیران اجازه شرکت فعال را در برنامه ها بدهید تا آنها  
بتوانند با ابعاد فرهنگی جامعه ای که می خواهند درآن خدمت کنند ارتباط برقرار نمایند.  این بخش 

می خواهد توضیح دهد شما چگونه باید  پیام های خود را به دیگران  منتقل کنید. 
•سخنی با شما 	

ممکن است  شما در مورد سالمت مطالب زیادی بدانید ولی روش مناسب  انتقال پیام  برای دستیابی 
به اهداف و انتقال مطالب را به  خوبی ندانید. غالباً  انتخاب روش مناسب  انتقال پیام بر اساس میزان 
دستیابی فراگیران به مطالب و بهره گیری آنها تعیین می شود. به خاطر داشته باشید که روش انتقال 
پیام  باید با توجه به وظایف انتقال مطالب، اطالع رس��انی و وظایف مدیریتی ش��ما در  برنامه های 
ارتقای س��المت انتخاب شود. چنانچه روش انتقال پیام  مناسب با موضوع مورد نظر و نیاز جامعه 
هدف  انتخاب شود، شما به اهداف خود دسترسی پیدا می کنید و به جهت انتقال مناسب  مطالب 

احساس رضایت می نمایید. 
•انتخاب پیامهای مناسب  	

مسائلی که در حوزه شما وجود دارد، یادداشت کنید. در باره شدت هر مسئله بحث کنید. چه تعداد 
از افراد حوزه و پایگاه با آن مسئله روبه رو هستند؟ کدام یک خطر بیشتری دارند؟

س��پس در باره مسائلی که یادداشت کرده اید، رای گیری کنید. پنج مسئله ای را که بیشتر از همه 
برس��المت افراد حوزه شما اثر مي گذارد، به ترتیب اهمیت در جدول زیر یادداشت نمایید. توجه 

داشته باشید مسائلي را فهرست نمایید که با آموزش سالمت قابل حل باشد.
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فرم شماره )الف(

مسائل سالمت  به ترتیب اهمیت شماره 
1
2
3
4
5

*برای آشنایی با نحوه تکمیل فرم ها به پیوست مراجعه نمایید.

 سپس برای حل هر مسئله برنامه ریزی کنید. ابتدا به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
•چرا این مسئله سالمتي به وجود آمده است؟ 	

• مسئله سالمتي سالمت، چه افرادي را به خطر مي اندازد؟ 	
•چرا این افراد در معرض خطر سالمتي هستند؟ 	

)توجه داشته باشید اگر افرادی به دلیل نداشتن آگاهي، انگیزه و یا مهارت، رفتاري انجام می دهند 
که منجر به خطر در آنها می شود وسالمت آنان را تهدید می نماید، آنها همان کساني هستند که شما 
برایشان برنامه ریزي خواهید کرد و ما به آنها گروه هاي هدف می  گوییم. اگر نبود امکانات دارویي 
یا پزشکي در منطقه به بروز مسئله سالمتي  منجر شده باشد، اقدام شما آموزش به مردم و انتقال پیام 

به آنان نخواهد بود. در این موارد گزارش به هسته آموزشي شهرستان راهگشا نیست.(
•پیام هاي سالمتي  که به آگاهي گروه هاي هدف منجر خواهد شد کدامند؟ 	

•رفتارهای مورد انتظار از گروه هاي هدف براي حل مسئله چه هستند؟ 	
• بهترین روش انتقال پیام سالمتي در این مسئله براي گروه هاي هدف شما  چیست؟ 	

•بهترین  زمان جهت  انتقال پیام سالمتي در این مسئله، از نظر گروه هاي هدف شما چیست؟  	
•چه کارهای دیگری جز آموزش، برای رفع این مسائل می توان انجام داد؟ نتیجه بحث ها را در  	

جدول زیر  به طور خالصه بنویسید.
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فرم شماره )ب(

ره
ما

مسئله ش
سالمت   

روي چه کساني 
تاثیر مي گذارد؟ 
)گروه هاي هدف(

پیام سالمتي براي 
افزایش آگاهي 

رفتارهاي سالمتي 
این کار چه زمانی مورد انتظار

انجام خواهد شد؟ عنوان 
پیام 

روش 
ارائه 

عنوان 
رفتار 

روش 
ارائه

     *برای آشنایی با نحوه تکمیل فرم ها به پیوست مراجعه نمایید

*چند پیام سالمتي مورد انتظار
•تغذیه خوب به مقاومت بدن در برابر بیماری ها کمک می کند. 	

•تغذیه سالم یعنی به اندازه کافی خوردن از غذاهای متفاوتی که بدن به آنها نیاز دارد. 	
•تغذیه خوب به بهبود بیمارکمک می کند . 	

•تغذیه خوب و بهداشتی و پاکیزه بهترین ضامن سالمتی است. 	
•غذاهایی که برای سالمت بدن ما الزم هستند به چهار گروه تقسیم می شوند:  	

غذاهای سازنده بدن یا پروتئین ها؛ 1 .
غذاهای انرژی زا یا کربوهیدرات ها؛ 2 .

غذاهای ذخیره کننده انرژی یا چربی ها؛ 3 .
غذاهای حفاظت کننده بدن یا ویتامینها و مواد معدنی. 4 .

•شیر مادر ارزان ترین، سالم ترین وکامل ترین غذا برای نوزاد است.  	
•با یک برنامه غذایی صحیح، می توان خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها را کاهش داد. 	

•تغذیه صحیح در پیشگیری از ابتال به بیماری ها و کند نمودن روند پیری بسیار موثر است. 	
•برای کاهش وزن فقط کافی است نصف مقداری که اکنون می خورید، بخورید. 	

•جوانه غالت و حبوبات مانند جوانه گندم، جوانه عدس و جوانه ماش سرشار از ویتامین های  	
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گروه B و C هستند.
•کاهش ویتامین در بدن می تواند موجبات پوکی استخوان را فراهم نماید.    	

•با رعایت تنوع در رژیم غذایی و مصرف متعادل چهار گروه اصلی غذایی می توانید ویتامین های  	
ضروری و مورد نیاز بدن را تامین کنید.

• برای رفع تشنگی، نوشیدن آب ساده بر هر آشامیدنی دیگری ترجیح دارد.   	
•دربرخی از کشورها به جای هرم غذایی از اشکال دیگری استفاده می کنند، مثالً در تایلند هرم  	

غذایی به شکل واژگون استفاده می شود. 
•مش��کالت دندانی باعث انتخاب غذاهای خاص از طرف افراد می شود و زمینه سوء تغذیه از  	

همین جا شروع می شود. برای مقابله با این مشکالت به یک برنامه غذایی مناسب نیاز است. 
•برای برنامه ریزی غذایی در س��نین مختلف و ش��رایط خاص، ابتدا باید بدانید که از چه مواد  	

غذایی و به چه مقدار بخورید تا سالمتی خود را حفظ کنید. 
• بار ماهی در هفته می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی و آلزایمر را کاهش دهد. مصرف 3-2	

•ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه را فراموش نکنید. 	
•برای داشتن مقاومت الزم دربرابر بیماری ها ازتغذیه خوب استفاده کنید. 	

•جهت پیشگیری ازابتال به بیماری ها وکند نمودن روند پیری ازتغذیه صحیح استفاده کنید.  	

* چند رفتارسالمتي مورد انتظار 
•حتی االمکان سبزی ها را به صورت خام مصرف کنید چون ویتامین آن ها بیشتر حفظ می شود. 	

•سبزی ها را تازه مصرف کنید و پس از خرد کردن بالفاصله  بپزید. 	
•میوه هایی را که پوست آنها خوردنی است با پوست بخورید. 	

•به جای مصرف نمک، سرسفره  از لیمو ترش استفاده کنید. 	
•با وجود تهیه چیپس از سیب زمینی ،  به دلیل داشتن چربی و نمک زیاد،  مصرف آن را محدود کنید. 	

•نمک به میزان کم مصرف کنید و همان مقدار کم نیز نمک یددارباشد. 	
•مصرف نوش��یدنی های گازدار و شیرین یا  شور را محدود کنید و به جای آنها نوشیدنی های  	

سالم تر مثل آب، شیر، آب میوه و دوغ کم نمک بخورید.
•اگر ش��ما می خواهید  فرزندتان نیرومند باشد برای او شیرینی و نوشابه نخرید. برایش چند تا  	
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تخم  مرغ بخرید.
•چربی را در حد کم مصرف کنید و از روغن های مایع مثل روغن زیتون و کلزا استفاده نمایید.  	

•تا حد امکان از مصرف غذاهای سرخ شده در روغن خودداری کنید .  	
•اگر مجبور به س��رخ کردن ش��دید،  از حرارت کم استفاده کنید تا روغن نسوزد و باقی مانده  	

روغن را دور بریزید .
•میوه و سبزیجات تازه را حتماً در برنامه غذایی خود داشته باشید . 	

•چربی ها ، شیرینی ها و چاشنی ها را کمتر بخورید 	
•برای داشتن قلبی سالم از روغن های مایع استفاده نمایید 	

• لیوان آب حفظ کنید. سالمتی خود را با نوشیدن روزانه حداقل 6-8	
• بارماهی در هفته رافراموش نکنید. برای پیشگیری ازبیماری های قلبی وآلزایمر، مصرف 2-3	

• دقیقه ورزش کنید. برای حفظ سالمتی خود روزانه حداقل 20	
•برای داشتن فرزندان نیرومند ازشیرمادراستفاده کنید. 	

• )مانن��د جگ��ر،  	D ب��رای کاه��ش پوک��ی اس��تخوان ازم��واد غذای��ی ح��اوی ویتامی��ن 
زرده تخم مرغ، ماهی و... استفاده کنید. 

•هنگام طبخ غذا ازهمه گروه های غذایی به اندازه کافی استفاده کنید. 	
•برای حفظ ویتامین های غذای خود حتی االمکان آنها رابه صورت خام مصرف کنید. 	

•برای پیش��گیری ازعقب ماند گی های ذهنی وجس��می درکودکان دربرنامه غذایی آنها مواد  	
غذایی حاوی ید )غذاهای دریایی مانند ماهی ومیگوی آب شور ونمک یددار( بگنجانید.

•برای پیش��گیری از خستگی، بی حالی ورنگ پریدگی ازمواد غذایی حاوی ید به اندازه الزم  	
مصرف کنید.

•به جای غذاهای سرخ کرده از غذاهای کباب پز یا آب پز استفاده کنید. 	
•پوست مرغ وچربی های قابل رؤیت گوشت قرمز را قبل ازطبخ جدا کنید. 	

•ازگروه موادغذایی، میوه ها وسبزیجات را روزانه بیشترمصرف کنید. 	
•ازگروه موادغذایی، قندها وچربی هارا  روزانه کمترمصرف کنید. 	

•دررژیم غذایی خود ازتمام گروه های غذایی استفاده کنید. 	
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•درمیان وعده های غذایی، ازتنقالت کم ارزش)مانند چیپس وپفک( استفاده نکنید. 	
•درمیان وعده های غذایی، از میان وعده های مناسبی مانند میوه ها، آجیل ها، دانه های غالت  	

بوداده و... استفاده کنید.
•نمک ید داررا درمعرض نور مستقیم خورشید ویا رطوبت قرارندهید. 	

پیوست:
فرم  تکمیل شده شماره الف

مسائل سالمت  به ترتیب اهمیت شماره 
1
2
3

فشارخون باال درعده ای ازنمازگزاران)6 نفر(
ابتال به بیماری دیابت در3 نفر ازاعضای بسیج

چاق بودن تعدادی ازکودکان اعضای بسیج درسنین مدرسه

فرم تکمیل شده شماره )ب(
ره

ما
مسئله ش

سالمت   

روي چه کساني 
تاثیر میگذارد؟ 
)گروه هاي  هدف(

پیام سالمتي براي 
افزایش آگاهي 

رفتارهاي سالمتي 
زمان مناسب مورد انتظار

انتقال پیام
عنوان 
پیام 

روش 
ارایه 

عنوان 
رفتار 

روش 
ارایه

فشارخون 1
باال

عموم مردم و 
افراد باالی 

40 سال دارای 
فشارخون باال

غذای 
سرخ شده 
با چربی 

باال 
موجب 

افزایش 
فشارخون 

می شود.

روش 
چهره به 

چهره، 
پالکارد، 
تراکت، 

بحثهای 
گروهی

تهیه 
غذای 

آب پز و 
کم چرب 
ساده ترین 

و 
سالم ترین 
راه کنترل 
فشار خون 

ایفای 
نقش، 

نمایش 
عملی

این پیام را در تمامی 
زمانهاو مناسبتهای 

مختلف می توان ارائه 
کرد
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  *جهت  اطالع ازروش های مختلف انتقال پیام سالمتی، به جزوه راهنمای آموزشی تربیت مربیان 
مراجعه نمایید.

**جهت اطالع از زمان های انتقال پیام  س��المتی  )مانند روزجهانی قلب، روزجهانی ایدز، هفته 
سالمت و...( به هسته آموزشی شهرستان مراجعه نمایید. 

فرم شماره 1 : فرم گزارش فعالیت های آموزشی در حوزه و پایگاه

گروه هدفموضوع آموزش

وسایل کمک روش آموزش
آموزشی

ارزشیابیزمان آموزش

ان
نو

ع

ما
هن

 را
ره

ما
ش

ان
نو

ع

داد
تع

قه
دقی

به 
ت 

مد

یخ
تار

شد
ام 

نج
ا

شد
م ن

جا
ان

فرم شماره 2 :گزارش شرکت در جلسات هسته آموزش شهرستان

تاریخ 
جلسه

موضوع 
جلسه

مکان برگزاری 
جلسه

اسامی شرکت کنندگان 
امضادر حوزه وپایگاه 
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فرم شماره 3 : فرم ارجاع اعضاء بسیج به هسته آموزشی جهت دریافت خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی :                          تاریخ ارجاع:                          شماره عضویت :

نوع مشکل سالمتی :

اقدامات آموزشي انجام شده :

علت نیاز به مشاوره :

محل ارجاع :            مرکز بهداشتي درماني                     خانه بهداشت                           

لطفا نتیجه مشاوره در این محل ذکر شود :

تاریخ مشاوره :                                                                 امضای مشاور:  

راهنمای تکمیل فرم شماره 1: فرم گزارش فعالیت های آموزشی در حوزه و پایگاه های 
سپاه استان ها

گروه هدفموضوع آموزش

وسائل کمک آموزشیروش آموزش

ارزشیابیزمان آموزش

س
 در

وان
عن

ي 
نما

راه
ره 

شما
شي

موز
آ

وان
عن

داد
تع

قه
دقی

به 
ت 

مد

یخ
تار

شد
ام 

نج
ا

شد
م ن

جا
ان

ت؟
یس

 چ
یي

غذا
رم 

ه

ک
ه ی

مار
ش

دي
 عا

ل یا
فعا

ن 
جیا

سی
ب

فر
25ن

 

ني
نرا

سخ

مي
مو

ث ع
بح

رد
ت ب

وای

ک
اژی

م

وتر
پیی

کام

60

88
/6/

11

لي
ب
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 راهنمای تکمیل فرم شماره 1 :    شما یاوران بسیجي سالمت درسطح اول یا دوم دریکي از حوزه ها 
تصمیم مي گیرید که براساس نیاز آموزشي بسیجیان سطح سوم یا عموم مردم، به عنوان مثال براي 
25 نفر از آنها کالس آموزشي برگزار کنید و با استفاده ازتصویرهرم غذایي، درمورد هرم غذایي 

وگروه هاي غذایي که درآن جاي مي گیرند صحبت نمایید و به سؤاالت زیر  پاسخ دهید.
سهم روزانه ازهرمواد غذایي به چه صورت است؟ 1 .
2.  کدام گروه هاي غذایي باید بیشترمصرف شوند؟

کدام گروه هاي غذایي را باید کمترمصرف نمود؟ 3 .
در این راستا پس از اجراي برنامه آموزشي ذکرشده، جدول فوق را به شرح زیر تکمیل مي کنید.

در ستون عنوان درس براساس مدول آموزشي، موضوع ثبت مي شود.)هرم غذایي چیست؟(.
درستون شماره راهنماي آموزشي براساس مدول آموزشي، ثبت مي شود.)شماره یک(.

درستون گروه هدف: درستون، عنوان، و  تعداد، شرکت کنندگان درکالس  ثبت مي شود.
در س��تون روش آموزش براساس موضوع آموزشي، روش هاي مختلف ثبت مي شود )سخنراني، 

بحث عمومي و...(.
درس��تون وسایل کمک آموزشی براساس  موضوع، وسایل مختلف آموزشي ثبت مي شود )تخته 

وایت برد، ماژیک وایت برد، کامپییوتر و...(.
درستون زمان آموزش مدت به دقیقه وتاریخ روزبرگزاري کالس آموزشي ثبت مي شود.

 درس��تون ارزشیابي براس��اس س��ؤاالت طراحي ش��ده، پیش آزمون وپس آزمون ارزشیابي انجام 
مي گیرد و با بلي یا خیر مشخص مي شود.
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راهنمای تکمیل فرم ش�ماره  2 :گزارش ش�رکت اعضای حوزه ها وپایگاه های س�پاه 
استان ها در جلسات هسته آموزش شهرستان 

تاریخ 
مکان برگزاری موضوع جلسهجلسه

جلسه
اسامی شرکت کنندگان  

امضاءازحوزه وپایگاه 

هماهنگی برگزاری 88/10/7
کالس های آموزشی 

برای سطح سوم 
حوزه ها وپایگاه ها

مرکز بهداشتی 
درمانی، حوزه یا 

پایگاه وسایرمکان ها

اسامی یاوران بسیجی 
سالمت حوزه ها وپایگاه ها 
که به جلسه هسته آموزشی 

شهرستان دعوت شده اند

راهنمای تکمیل فرم شماره 3 :  فرم ارجاع اعضای سطح سوم حوزه ها وپایگاه های سپاه 
استان به هسته آموزشی شهرستان جهت دریافت خدمات آموزشی   

نام و نام خانوادگی:            تاریخ ارجاع:  88/10/4              شماره عضویت:                                                                      

نوع مشکل سالمتی: دیابت               

تغییر سبک  اقدامات آموزشي  از ماژول تغذیه و  اول  درس  اقدامات آموزشي انجام شده: 
زندگي براي پایین آوردن قند خون ارائه گردید. استفاده از گروه هاي غذایي براساس هرم غذایي 

توصیه شد.  

علت نیاز به مشاوره: فرد بیمار گفت به دلیل بیماري کلیه براساس تجویز پزشک نمي تواند 
از لبنیات وسبزیجات استفاده نماید.

امضاء:                          محل ارجاع :                           مرکز بهداشتي درماني                 
خانه بهداشت               شهرستان      

لطفا نتیجه مشاوره در این محل ذکر شود :

تاریخ :                                                                 امضاء:  
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فرم شماره)4 ( جدول گزارش فعا لیت هاي آموزشي 6 ماهه کمیته استانی سپاه استان ها   

نام دانشگاه/                                 نام استان/                        نام شهرستان/

عنوان 
دوره 

آموزشي 
برگزارشده

محل برگزاري 
دوره آموزشي

روش برگزاري 
دوره آموزشي

طراحي 
برنامه 

آموزشي

اجراي 
برنامه 

آموزشي

ارزشیابی 
آموزش دوره

گیرنده

زه
حو

گاه
ا ی

پ

یر
سا 

س
کال

گاه
کار

یر
سا 

شد
ام 

نج
ا

شد
م ن

جا
ان

شد
ام 

نج
ا

د 
ش

م ن
جا

ان

شد
ام 

نج
ا

شد
م ن

جا
ان

ف
هد

وه 
گر

ن 
نوا

ع

داد
تع
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