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 یران. اصفهان، اصفهان، ا یلوم پزشکاطالعات سالمت، دانشگاه ع یو فناور یریتاطالعات سالمت، مد یارشد، فناور یکارشناس .2

 یران.اصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک یرواگیر،غ هاییماریاز ب یهاول یشگیریرشد و نمو کودکان، پژوهشکده پ یقاتمرکز تحق .3

 .42-49صفحات ،1399 زمستان ،چهارمشماره  ،ششمدوره  ،ی پزشکی نوینرسانمجله اطالع 

 دهیچک

در  یگام مهم تواندمینوع اختالالت  ینعوامل موثر بر ا ییشناسا .هستند یرپذیبآس یکودکان و نوجوانان نسبت به اختالالت روان هدف:

 موثر باشد. تواندیمشکل م ینحل ا يبرا کاويآن بردارد و علم داده ییبه خصوص در مراحل ابتدا هابیماري ینو کنترل ا یشگیريپ

از  یهاول یشگیريداده پژوهشکده پ یگاهسال ثبت شده در پا 18تا   7دانش آموزان 14274حاضر از اطالعات  يپژوهش کاربرد يهاداده: اهروش

 دانش آموز بود. ابزار جمع 5283هدفمند  یرياصفهان استخراج شد. حجم نمونه با استفاده از نمونه گ یلوم پزشکدانشگاه ع یرواگیرغ يها یماريب
-اطالعات از نرم یلو تحل یهتجز يساده و برا یزینب يبند، از روش کالسه یرهامتغ ینب يرابطه یینتع يبود. برا ینپرسشنامه کاسپ هاه داد يورآ

  .شد استفاده یدماینررپ افزار
ناهار در هفته و در  یادمصرف ز یزانم ي،و مرکز یمناطق جنوب در ،(یرماست و پن یر،)ش یات)روزانه( لبن یادمصرف ز ی،در مناطق شمال: یجنتا

 ياز افراد یمین از یشباست. در هر چهار منطقه،  آلایدهفاکتور موثر بر سالمت روان  یشترینتازه و پخت ب يسبز یادمصرف ز یزانم یمناطق غرب
که است  یعاملترین مهمدر هفته،  یانهکار با را یانگینم یناست. همچن یاددر مدرسه در هفته زها آنورزش  یزاندارند م آلایدهروان  متکه سال

 دارد.. یمنف یربر سالمت روان تاث

 دهندهموضوع نشان ینا .هستند یهمرتبط با تغذ آلایدهموثر بر سالمت روان  يفاکتورها ترینممهمناطق مختلف،  یبا بررس: گیرینتیجه

در بهبود سالمت روان جامعه داشته  ینقش مهم تواندمی یهتغذمناسب در حوزه  یماتاتخاذ تصم ینموضوع است. بنابرا ینبر ا یهتغذ یرتاث یتاهم
 عملکرد افراد در جامعه خواهد شد. يرتقار به اباشد و بالطبع آن منج

 .یزیکیف یتاوقات فراغت، فعال یه،سالمت روان، تغذها: کلیدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله:

 10/12/99پذیرش مقاله:          2/11/99اصالح نهایی:         10/9/1399 دریافت مقاله:

با  یرانسال در ا 18تا  13 آموزاندانش آلایدهبا سالمت روان  یزیکیف یتاوقات فراغت و فعال یه،تغذ ینارتباط ب. محمد یستاریا، رو یشادیکل، عسل یجلفائیاناقاداودآ،یممر جهانبخش ارجاع:

 .49-42: 6(4) ؛1399 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . ساده یزینب یکاستفاده از تکن

  

  مقدمه:

 یروان يهایناخوشابتال به  يرشد صعود یر عمومتصو خالفبر

بلکه کودکان و  ،یستبالغ و بزرگسال کشورها ن یتمحدود به جمع

 یرپذیبنوع اختالالت آس ینها نسبت به ایتجمع یراز سا یشنوجوانان ب

 یسالدر دوران بزرگ یروان يهاآسیباز  یاريبس ین. عالوه بر ا[1] هستند

 براساسکه  ياگونهبه ، باشندمی یمشکالت دوران نوجوان زا یدر واقع ناش

. در [2،3] شوند یآغاز م یسالگ 14از سن  یاز اختالالت روان یمیآمارها ن

دوران  ینترو پرارزش ینتراز مهم یگفت دوران نوجوان توانمیواقع 

تالطم در حساس و پر یاربس یرعنوان مس وغ بهو بل هر فرد است یزندگ

 یدر دوره نوجوان ،است یبه بزرگسال یدوره رشد که مرحله گذر از کودک

 . [4] قرار دارد
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 جهانبخش و همکاران                                                                                     و سالمت روان                                            یزیکیف یتوقات فراغت و فعالا یه،تغذ 

 1399 زمستان، ارمچهرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع 

به بزرگسالی سالم  ،سپري کند دوران را بدون مشکل یناگر نوجوان ا

؛ اما رداهد کخوایفا  آلایدهنقش بزرگسالی را به شکل  و تبدیل خواهد شد

 ربهداشت روانی نوجوان دچا ،هایی به وجود آیددشوارياگر در این رهگذر 

دهند که اکثر یممطالعات نشان  ینعالوه بر ا .[4] مشکل خواهد شد

 یننزاع و خشونت بوده و ا ی،نوجوانان به علت خودکش ینها در بمرگ

  .[5] تبط استن مرآنا یبا مقوله سالمت روان یشحوادث کم و ب

درصد  20تا 10در نوجوانان در جهان  یمشکالت روان يباال شیوع

 یدر رده سن آموزاندانشدرصد  39 یزن یراندر ا [.6] برآورد شده است

اگر  ینبنابرا [.7] باشندمی عاطفی -ينوجوانان مبتال به مشکالت رفتار

در  هاآنمشکالت  ینوجوان و بررس آموزاندانشن در ت رواتوجه به سالم

تر بهتر و روشن ییانتظار فردا یمتوانمی ،یردصورت گ یبه درست زمینه ینا

. اما متأسفانه غالباً نوجوانی را دوره یمتر را داشته باشسالم ياجامعه یزو ن

همین پیش فرض از خدمات ه با جامع پندارند و این قشر ازمیسالمتی 

مناسب،  تغذیه یدوره سن ین. در ا[2]ند امانده بهرهبیمراقبتی پیشگیري 

سبك زندگی پرتحرك و اوقات فراغت سه مورد از رفتارهاي بهداشتی 

اد اند کمبود مودادهکه مطالعات نشان  ياگونهکننده هستند؛ به پیشگیري

 تواندمینوجوانان  یهتغذدر برنامه  یمعدنها و موادیتامینوهمچون  ییاغذ

و اضطراب با  یخطر افسردگ و باشد یرگذارتأث هاآن یو روان یبر رشد روح

غالت و مواد  یایی،در يغذاها یزیجات،س یوه،که شامل م ییغذابرنامه 

 ی،سرخ کردن يا غذاهاس و بمعکو رابطه ،چرب استکم ییغذا

 [8،9] دارد یمو نمك رابطه مستق یرینش هاينوشیدنی

برشمرده  یاز رموز سالمت روان یکی یزیکیف یتفعال همچنین

منظم را با عالئم  یبدن یتشود و مطالعات گوناگون رابطه معکوس فعالیم

 [.10] دهندیمان نش یهمچون اضطراب و افسردگ یاختالالت روان

 دارند یممستق اوقات فراغت با بهبود سالمت روان رابطه يهایتفعال 

نوع اختالالت در نوجوانان در  ینعوامل موثر بر ا ساییشنا ین. بنابرا[11]

و  یشگیريدر پ یگام مهم تواندمیسالمت  یفیتجهت بهبود ک يابرنامه

 .آن بردارد ییبه خصوص در مراحل ابتدا هابیماري نیکنترل ا

قلب آن برنامه به ها دادهسالمت  یفیتهر نوع برنامه بهبود ک در

ها دادهمیزان زیادي از  ؛ با این وجود گردآوري و ذخیرهیندآیمحساب 

 ینهمچن [.5،12] محسوب شود ینهتواند یك نوع اتالف زمان و هزمی

 ات يگردآور یناند که بیافتهدر ،مواجه هستندها دادهنوع  ینکه با ا يافراد

از  یديبه نسل جد يفور یازو ن وجود دارد یعیشکاف وس هاآن یرتفس

در استخراج  هاناکمك به انس يبرا یمحاسبات يها و ابزارهايتئور

وجود  یجیتالد يهادادهاز حجم در حال رشد نش( )دا دیاطالعات مف

و استخراج اطالعات  یازن ینرو جهت رفع ا یناز ا [.13،14] دارد

داده ارزشمند مستلزم استفاده از عناصر  يهایگاهپا ایناز  یكاستراتژ

 دادهعلم  [.15] یمهست کاويداده يها یتمهمچون الگور يهوشمند

باشد که یمدهه  یكاز  یشپدیدار گشت ب 1980کاوي که در اواخر دهه 

 ییدر ابتدا با هدف شناسا کاويدادهشده است.  یپزشک یطوارد مح

در حوزه  یجاما به تدر ،عرصه سالمت شد دوار یمال يهااستفادهسوء

علم کشف  ینا یلاص هدف [.12،16] مورد توجه قرار گرفت یزن ینیبال

 يهایزهانگ تواندمیاست که ها دادهاز  یحجم انبوه یلتحل یقدانش از طر

  .[17] به همراه داشته باشد یعلم یاو  يتجار

سالمت روان را  ینهدر زم ینبه دانش نو یابیامکان دست کاويداده

برداشت.  یسالمت عموم یشافزاجهت  ثر درمؤ یفراهم نمود و گام

سالمت ها در حوزه یكتکن یناستفاده از ا ینهدر زم يمتعدد یقاتتحق

در  2011و همکارانش در سال  Ten Haveروان انجام شده است. 

در اوقات فراغت با  یاند که ورزش بدنیافته دست یجهنت ینبدد وخمطالعه 

همراه  یو اضطراب یاختالالت خلق یژهبه و یاختالالت روان یینپا یوعش

 خود یدر مطالعه مقطع 1397 و همکارانش در سال یالیدان .[10]است 

مانند استفاده کم از ناسالم ) یکه خطر سبك زندگ یدندرس یجهنت ینبد

نبات، آباز  یاداستفاده ز ی،بدن یتعدم فعال یجات،و سبز یوهم یر،ش

 يراوانان دا( در کودکان و نوجیدنکش یگارشور، نوشابه و س يغذاها

کودکان و  یگراز د یبه طور قابل توجه ،یتنراب و اختالالت روانضطا

 [. 18] است یشترنوجوانان ب

 ییشناسا يبرا توانیاست که م هایییكاز تکن یکی یزینروش ب

ن ییپژوهش، هدف تع یندر ا[. 19] استفاده کرد یرهامتغ ینارتباط ب

با سالمت روان  یزیکیف یتراغت و فعالف اتوقا یه،تغذعوامل  ینارتباط ب

 یزینب یكبا استفاده از تکن یرانسال در ا 18تا  13 آموزاندانش آلایده

 ساده است.

 

 : هامواد و روش

 ثبت سال 18 تا 7 آموزاندانش 14274 اطالعات از برگرفته اهداده

 یرواگیرغ يهایماريباز  یهاول گیريشیه پپژوهشکد داده پایگاه در شده

 1394تا  1393 هايسال ینبها دادهاصفهان بود.  یدانشگاه علوم پزشک

 يورآگرد 5 ینکاسپ يپرسشنامه پروژه کشور یقاز طرها داده یناست. ا

اطالعات  ریادو مع براساسهدفمند  یريگنمونهشده است. روش 

در رده  آموزاندانشاطالعات و  کنندیم یکه در شهر زندگ یآموزاندانش
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 جهانبخش و همکاران                                                                                                              و سالمت روان                   یزیکیف یتاوقات فراغت و فعال یه،تغذ 

1399شماره چهارم، زمستان  دوره ششم،، رسانی پزشکی نویناطالعمجله   

 یماندهباق يهانوجوانان( است. حجم داده ی)رده سن سال 13-18 یسن

 .آموز شددانش 5283با اطالعات   برابر

ها دادهزم است که ال د،ونش بندياطالعات دسته ینکهاز ا قبل

است  ییشامل حذف رکوردهاها داده پردازشیششوند. پ پردازشیشپ

از دست رفته  یراز دست رفته هستند. چون وجود مقاد یرکه شامل مقاد

بر  ینامناسب یجنتا تواندیو م کندمی مشکل را هاداده یلکار تحل

 . پس از حذف رکوردها، مرحله[20]باشد  تهاطالعات داش نديبدسته

 آلایده، نسبتا آلایدهانتخاب هدف است. سالمت روان با سه سطح  ي،بعد

 مجموعه ین. از بشودیدر نظر گرفته م یبه عنوان هدف اصل یفو ضع

 بعد، مجموعا انتخاب شده است. در مرحله آلایدهسالمت روان  یر،مقاد

در  ،گذارند یرند بر سالمت روان تاثتوانمیکه  یان عواملعنو ل بهعام 178

 یزیکیف یتاوقات فراغت و فعال یه،نظر گرفته شد. عوامل در سه گروه تغذ

سه گروه  ینا ینهدف پژوهش، ارتباط ب ینکهاند. با توجه به اشدهانتخاب 

و انتخاب  ییاتبط شناسعامل مر 17 ینو سالمت روان بوده است، بنابرا

در نظر گرفته شد.  یادمقدار معادل با مقدار ز ترینیشب ل،عوام يشدند. برا

کار با  یادر هفته و  یزیونمشاهده تلو یشترساعت و ب 4به عنوان مثال، 

با  یاددن زرو کارک یزیونتلو یادمعادل با مشاهده ز یبدر هفته به ترت یانهرا

طول هفته هم معادل  ت دراوقا یشترر بد یجسم یتاست. فعال یوترکامپ

 یشترب یاسه ساعت  يموضوع برا یناست. ا یجسم یتفعال یادز مقداربا 

 مصرف روزانه ینورزش در مدرسه در هفته برقرار است. همچن یزانم

شکالت،  یسکوئیت،ب یرینی،کلوچه، ش یك،ک یلمختلف از قب هايیخوراک

است.  ییمواد غذا ینمصرف ا دایر زبا مقدا معادل يبندبسته آبمیوه 

مصرف صبحانه، ناهار و شام در هفت روز هفته هم معادل با  ینهمچن

استان در قالب  31اطالعات  .است ییذاغسه وعده  ینمصرف ا یادمقدار ز

 یاصل يهادادهاز مجموعه  یو شرق یغرب ی،جنوب ی،شمالمنطقه  4

 درصد مجموعه 70از مناطق،  یك هرر ب ینابرامستخرج شده است. بن

درصد  30در نظر گرفته شده و  یشیداده آزما جموعهبه عنوان م يا داده

 .شودیتست در نظر گرفته م به عنوان مجموعه یماندهباق

کرد  یداپ یرهامتغ یگرهدف و د یرهايمتغ ینب بتوان رابطه ینکها براي

 یكهر  يروش، برا یندر ا. شد ادهاده استفس یزینب بندياز روش کالسه

 یمختلف کالس هدف بررس یربه صورت جداگانه، احتمال مقاد یرهااز متغ

و  غتاوقات فرا یه،مرتبط با تغذ یرهايهر مقدار از متغ يشد. در واقع برا

 یبررس یاحتمال شرط یكو هر مقدار کالس هدف  یزیکیف یتفعال

طرف  یكنه را در حاصب انهمصرف روز ید. به عنوان مثال فرض کنشودیم

. روش یمادر نظر گرفته یگررا در طرف د آلایدهو سالمت روان نسبتا 

 آلایدهکه سالمت روان  يافراد ینکه در ب کندیم یساده بررس یزینب

. در واقع کنندیبه صورت روزانه صبحانه مصرف مها آناز  یزاندارند چه م

دارند روزانه صبحانه مصرف  آلایدهمت روان سالکه  يافراد چند درصد

براساس  یدماینرافزار رپنرمساده با استفاده از  یزینب يبند. دستهکنندیم

 یزیکی،ف یتاوقات فراغت و فعال یه،تغذ یرهايمختلف متغ یرمقاد

 دهد.یمرا انجام  بنديکالسه

 

 :هایافته

 ینعامل در نظر گرفته شده است که ا 17 وعامجمپژوهش  نیدر ا

نشان  1آمده است. جدول  1در جدول ها آن یرمقادعوامل و مجموعه 

خود  یرمجموعه مقاد يبرا ییتا5تا  4 یفط یكدهد غالب عوامل از یم

 .کنندیماستفاده 
 

و  یزیکیف یتاوقات فراغت و فعال یه،عوامل مرتبط با تغذ -1جدول 

 ها آن یرمقاد یفط
 مقادیر عامل

 هاي صبحانه در هفتهتعداد وعده •

 هاي ناهار در هفتهتعداد وعده •

 هاي شام در هفتهتعداد وعده •

 اصال نمی خورم

 یك روز

 دو روز

 سه روز

 چهار روز

 پنج روز

 شش روز

 هفت روز

مصرف کیك، کلوچه، شیرینی، بیسکوئیت، شکالت،  •

 بنديآبمیوه بسته

 شورب چو پس،پفك، چی مصرف •

 مصرف نوشابه هاي گازدار، نوشابه رژیمی، ماءالشعیر •

 مصرف میوه هاي تازه و خشك و آبمیوه هاي طبیعی •

 مصرف سبزي تازه و پخته •

 مصرف لبنیات •

 مصرف سوسیس، کالباس، پیتزا و همبرگر •

 مصرف چاي و قهوه •

 مصرف قند و شکر همراه چاي •

 روزانه

 هفتگی

 به ندرت

 هرگز

 هر هفتهر ه ددرسرزش در ممیزان و •

 صفر ساعت

 یك ساعت

 دو ساعت

 سه ساعت یا بیشتر

 مجموع فعالیت جسمی در طول هفته •

 هیچ

 کمی

 متوسط

 معموال

 بیشتر اوقات

 میزان مشاهده تلویزیون در هفته •

 میزان کار با رایانه در هفته •

 اصال نگاه نمی کنم

 ساعت 1حدود 

 ساعت 2حدود 

 ساعت 3حدود 

ا ساعت ی 4حدود 
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 بیشتر

 ن خواب در شبانه روززامی •
 کم

 کافی

 زیاد

 

 یه،مرتبط با تغذ ياز عوامل براساس فاکتورها یك هر دادهاحتمال رخ

آمده  4و  3، 2در سه جدول  یببه ترت یزیکیف یتاوقات فراغت و فعال

که سالمت  يدرصد افراد 73 یدر مناطق شمال 2براساس جدول   است.

( دارند. یرماست و پن ،ری)ش یاتن)روزانه( لب یاددارند مصرف ز آلایدهروان 

 آلایدهکه سالمت روان  يدرصد افراد 67 ي،در مناطق مرکز همچنین

( دارند. در مناطق یرماست و پن یر،)شیات)روزانه( لبن یاددارند، مصرف ز

درصد افراد برقرار است. درصد  63 يهم موضوع ذکر شده برا یجنوب

 ییمواد غذا یتماهاز ان روان نش بر سالمت یاتلبن یرگذاريتاث يباال

دارند  آلایدهکه سالمت روان  يدرصد افراد 68 یجنوب مناطق است. در

درصد  70 ي. در مناطق مرکزکنندیدر هفت روز هفته ناهار مصرف م

در هفت روز هفته ناهار مصرف  ،دارند آلایدهکه سالمت روان  يافراد

 آلایدهکه سالمت روان  يدفرادرصد ا 68 ی. در مناطق غربکنندیم

 .کنندیتازه و پخته شده مصرف م يسبز دارند، از

 

داده هر یک از فاکتورهای تغذیه براساس احتمال رخ -2جدول 

 ایران منطقه اصلی 4آل در سالمت ایده

 منطقه مقدار هتغذیفاکتور 
سالمت روان 

 آلایده

صبحانه در  يهاوعدهتعداد 

 تههف

لشما زیاد  6/0  

61/0 جنوب زیاد  

63/0 مرکزي زیاد  

51/0 غرب زیاد  

ناهار در  يهاوعدهتعداد 

 هفته

72/0 شمال زیاد  

68/0 جنوب زیاد  

7/0 مرکزي زیاد  

61/0 غرب زیاد  

 شام در هفته يهاوعدهتعداد 

6/0 شمال زیاد  

57/0 جنوب زیاد  

59/0 مرکزي زیاد  

58/0 غرب زیاد  

کلوچه،  ك،کیصرف م

 بیسکوئیت، شیرینی،

 بنديبسته آبمیوهشکالت، 

1/0 شمال زیاد  

13/0 جنوب زیاد  

18/0 مرکزي زیاد  

19/0 غرب زیاد  

و چوب  چیپسمصرف پفك، 

 شور

2/0 شمال زیاد  

03/0 جنوب زیاد  

04/0 مرکزي زیاد  

06/0 غرب زیاد  

 رژیمیصرف نوشابه گازدار، م

 مالشعیرو 

دزیا 90/0 شمال   

18/0 جنوب زیاد  

16/0 مرکزي زیاد  

01/0 غرب زیاد  

تازه و  هايمیوهمصرف 

 طبیعی هاي آبمیوهخشك و 

43/0 شمال زیاد  

34/0 جنوب زیاد  

52/0 مرکزي زیاد  

53/0 غرب زیاد  

 تازه و پخت سبزي

5/0 شمال زیاد  

37/0 جنوب زیاد  

49/0 مرکزي زیاد  

68/0 غرب زیاد  

 (یرماست و پن ،ری)ش لبنیات

73/0 شمال زیاد  

63/0 جنوب زیاد  

67/0 مرکزي زیاد  

49/0 غرب زیاد  

و  پیتزاکالباس  سوسیس

 همبرگر

13/0 شمال زیاد  

12/0 جنوب زیاد  

14/0 مرکزي زیاد  

08/0 غرب زیاد  

 و قهوه چاي

08/0 شمال زیاد  

01/0 جنوب زیاد  

11/0 مرکزي زیاد  

09/0 غرب زیاد  

 قند و شکر

32/0 شمال زیاد  

33/0 جنوب زیاد  

34/0 مرکزي زیاد  

37/0 غرب زیاد  

 

 افرادياز  نیمیاز  بیشدر هر چهار منطقه،  تقریبا 3براساس جدول 

 زیاددر مدرسه در هفته ها آنورزش  میزان .دارند آلایدهکه سالمت روان 

 میزان هم در هفته، جسمی فعالیتاست. در مورد  5/0از  بیشو 

 یزان، مغربیدرصد است که در مناطق  4/0از  بیشتر تاثیرگذاري

 رسد.یدرصد هم م 49به  یرگذاريتاث
 

 فیزیکی فعالیت یاز فاکتورها یکداده هر احتمال رخ -3جدول 

 یرانا یمنطقه اصل 4آل در براساس سالمت ایده

 آلایدهسالمت روان  منطقه مقدار فاکتور

در سه ش در مدرورز میزان

 تههف

 56/0 شمال زیاد

 54/0 جنوب زیاد

 46/0 مرکزي زیاد

 51/0 غرب زیاد

در  جسمی فعالیتمجموع 

 طول هفته

 5/0 شمال زیاد

 4/0 جنوب زیاد

 43/0 مرکزي زیاد

 49/0 غرب زیاد
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که در  افراديدرصد  20گفت که کمتر از  توانمی 4براساس جدول 

تماشا  یادز یزانبه م یزیوندارند، تلو آلهدیات روان مناطق مختلف سالم

که در مناطق مختلف  افراديدرصد  5کمتر از  همچنینکنند و یم

کنند. در مورد میکار  رایانهبا  زیادي میزاندارند، به  آلایدهسالمت روان 

از  یشب یباگفت در همه مناطق، تقر توانمیخواب در هفته هم  یتوضع

( یاد)ز یخواب کاف یتارند، وضعان دروت که سالم يدرصد افراد 30

 دارند.

 

 فیزیکی فعالیت فاکتورهایاز  یکداده هر احتمال رخ -4جدول 

ایران اصلیمنطقه  4در  آلایدهبراساس سالمت   

 آلایدهسالمت روان  منطقه مقدار فاکتور

در  تلویزیون تماشاي میانگین

 هفته

 15/0 شمال زیاد

 13/0 جنوب زیاد

 14/0 يکزمر زیاد

 18/0 غرب زیاد

 در هفته رایانهکار با  میانگین

 02/0 شمال زیاد

 03/0 جنوب زیاد

 01/0 مرکزي زیاد

 03/0 غرب زیاد

 خواب در هفته وضعیت

 36/0 شمال زیاد

 4/0 جنوب زیاد

 32/0 مرکزي زیاد

 34/0 غرب زیاد

 
 :گیرینتیجهبحث و 

که سالمت  يز افرادصد ادرد ود که چنب ینهدف پژوهش حاضر ا 

از  یا دهندیانجام م یزیکیف یتفعال یاديز یزانبه م ، دارند آلایدهروان 

 ییمواد غذا یاديز یزانم یاو  برندیبهره م یادز یزاناوقات فراغت خود به م

درصد  20مناطق کمتر از  نشان داد در همه یج. نتاکنندیمصرف م

و  یمیبرخوردار هستند نوشابه گازدار، رژ لآهایدروان که از سالمت  رادياف

 هايیدنینوش ینب مکاران رابطههو  Shi. کنندیروزانه مصرف م یرمالشع

نشان داد  یجنتا .قرار دادند یمورد بررس یاگازدار و سالمت روان را در استرال

سالمت  شکالتگازدار و م هايیدنیمصرف نوش ینب یمثبت که رابطه

نوع از  ینمخرب ا یرتاث یدموضوع خود مو ینکه ا دارد وجودن وار

نوع  ینکنترل مصرف ا يهایاستس ین. بنابرا[21] است هایدنینوش

در  یدباها آندر مورد استفاده مناسب از  يسازو فرهنگ هانوشیدنی

  .وداتخاذ ش یمختلف روان يهایمارياز ب یشگیريجوامع مختلف جهت پ

 ی،و شمال یمقاله، در مناطق غرب ینانجام شده در ا هايیبررس طبق

اوقات  یشترب ،هستند آلایدهسالمت روان  يکه دارا يدرصد افراد 50

عامل موثر بر ترین مهم ی،در مناطق شمال یندارند. همچن یجسم یتفعال

 مطالعه یجنتا است. یرش یلاز قب یات، مصرف لبنآلایدهسالمت روان 

Claeys  که  دهدیمطلب است و نشان م ینهم یدمو یزن شهمکارانو

مختلف  يهایماريب یسكبر کاهش ر یمثبت یراتتاث تواندیم یرمصرف ش

 یو سالمت روح يدر بهبود عملکرد رفتار یديمف یداشته باشد و نقش

 برنامهدر سبد  یاتو لبن یرمصرف ش یدبا ینبنابرا .[22]افراد داشته باشد 

توجه  ییمواد غذا گونهینبه ا یشاز پ یشترشود و ب اندهافراد گنج ییذاغ

 .شود

متعدد ناهار در هفته بر  يهاوعدهتعداد  ي،و مرکز یمناطق جنوب در

داشته است..  یشتريمثبت ب یرتاث یگرسالمت روان نسبت به عوامل د

 يد افراددرص 68خام و پخته شده در  يسبز یادمصرف ز ی،غرب منطقه

و نقوي در مطالعه  .شودیدارند، مشاهده م آلایدهسالمت روان ه ک

کارکنان دانشگاه علوم  يناهار برا ییغذا وعده یتبر اهم شانهمکار

 یندر ا ینشده است. همچن یداهلل بخصوص کارکنان زن تاکیهبق یپزشک

ناهار  دهعودر  یجاتو استفاده از سبز ییغذاوعده  ینمطالعه بر اصالح ا

 .[23] داشته است یدتاک

در  یانهکار با را یانگینمقاله، م ینانجام شده در ا يهابررس طیق

دارد. به  یمنف یراست که بر سالمت روان تاث یعاملترین مهمهفته، 

در ، دارند آلایدهکه سالمت روان  يدرصد افراد 10که کمتر از  ياگونه

 Lauricella مطالعه .کنندیکار م یانهبا راز وردر  یشترب یاساعت  4هفته 

در هفته  یزیونتلو يتماشا یانگیننشان داده است که م یزن شو همکاران

بر  یمنف یراست که تاث یدر هفته جز عوامل یانهکار با را یانگینمانند م

 .[24] سالمت روان نوجوانان دارد

بر  یشتريب یرتاث ادیهستند که خواب ز یجز مناطق یجنوب مناطق

مصرف  ی،مناطق دارد. در مناطق غرب یرنسبت به سا آلایدهسالمت روان 

بر سالمت روان  یشتريب یرتازه روزانه تاث یوهتازه، خشك و آبم یوهم یادز

ناهار در  یادمصرف ز ی،مناطق دارد. در مناطق شمال یرنسبت به سا آلایده

مناطق دارد. در  یرسا هبنسبت  آلایدهبر سالمت روان  یشتريب یرهفته تاث

 آلایدهبر سالمت روان  یشتريب یرصبحانه تاث یادمصرف ز ي،مناطق مرکز

ترین مهممناطق مختلف،  یبررس با .مناطق دارد یرنسبت به سا

 ینا .هستند یهمرتبط با تغذ آلایدهموثر بر سالمت روان  يفاکتورها

اتخاذ  ین. بنابرااست عموضو ینابر  یهتغذ یرتاث یتاهم دهندهموضوع نشان

در بهبود سالمت  ینقش مهم تواندمی یهتغذمناسب در حوزه  یماتتصم

عملکرد افراد در  يروان جامعه داشته باشد و بالطبع آن منجر به ارتقا

 .جامعه خواهد شد
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 تشکر و قدردانی:

اطالعات در امور  يفناور یقاتمرکز تحق ياز همکارنویسندگان 

دانشگاه  یرواگیرغ هايیمارياز ب یهاول یشگیريسالمت و پژوهشکده پ

 .نمایندتشکر و قدردانی میاصفهان  یعلوم پزشک

 ییدیه اخالقی:تأ

به شماره  یاخالق ییدیهتا يمطالعه دارا ینا

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.277 یاز دانشگاه علوم پزشک 

 .است اصفهان

 

 تعارض منافع:

 ندارند. یمقاله تعارض منافع یسندگاننو

 

 سهم نویسندگان:

 30 مرور متون و مقاله شیرایول( )نویسنده اوجهانبخش  یممر

 ؛درصد 25 داده يآورجمع)نویسنده دوم(  یجلفائیانداودقاآ عسل ؛ددرص

 يمحمد ستار ؛درصد 10 مقاله یرایشو)نویسنده سوم(  یشاديکل یارو

 35داده و نگارش مقاله  یابیو ارز یلتحل)نویسنده چهارم و مسئول( 

 د.درص

 

 حمایت مالی:

 یدانشگاه علوم پزشک یقاتمعاونت تحق یمال یتابا حم مقاله ینا

  اصفهان انجام شده است.
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Abstract 
 

Aim: Children and adolescents are vulnerable to mental disorders. Therefore, identifying the factors 

affecting this type of disorder in adolescents can be an important step in preventing and controlling these 

diseases, especially in their early stages, and data mining science can be effective in solving this problem. 

Methods:The data of the present applied research were collected from the information of 14274 

students aged 7 to 18 years registered in the database of the Institute for Primary Prevention of Non-

Communicable Diseases of Isfahan University of Medical Sciences. The sample size by using purposive 

sampling was 5283 students. The data collection tool was the Caspian Questionnaire. For determining 

the relationship between variables, the simple Bayesian classification method is used. The data were 

analyzed by RapidMiner software. 

Results: In the northern regions, high (daily) consumption of dairy products (milk, yogurt, and cheese), 

in the southern and central regions high consumption of lunch per week, and in the western regions high 

consumption of fresh vegetables and cooking are the most important factors affecting ideal mental 

health. In all four areas, more than half of people with ideal mental health exercise a lot at school each 

week. Also, the average time of working with computer per week is the most important factor that has a 

negative impact on mental health. 

 

Conclusion: By examining different areas, the most important factors affecting ideal mental health are 

nutrition. This shows the importance of the impact of nutrition on this issue. Therefore, making 

appropriate decisions in the field of nutrition can play an important role in improving the mental health of 

society and it will lead to improving the performance of individuals in society. 
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