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1. :     

                                                                                                                                
המתבגר דורש עצמאות ומתנתק  מהלכוגיל ההתבגרות הוא גיל חשוב ומשמעותי מסיבות רבות: זהו הגיל שב

לאי ההתבגרות יובנוסף בגמבחינה לימודית וחברתית  ים גדולים,מסמכות הוריו. גיל שבו יש דרישות גדולות ולחצ

משפיעים בדרך זו או אחרת גם על  אלוכל .משמעותייםחלים על הילד שינויים התפתחותיים גופניים והורמונליים 

זוהי תקופה הידועה בריבוי התעסקות  בנוסף.על הרגלי התזונה ועל ההתנהגות הבריאותית של המתבגר המשקל,

רגישה  זו נחשבת תקופהלכן י גוף, משקל ,בחינה עצמית והשוואה מתמדת של הפרט ביחס לחברה ולסביבה. בדימו

בריאות הציבור  רגונים שונים שלאעם סיכון מוגבר בקרב הנוער לפתח התנהגויות אכילה מופרעות ואף מסוכנות. 

ת בעיות הקשורות למשקל )הן ברוב המדינות המתפתחות מדווחים בשנים האחרונות על מגמת עלייה בשכיחו

עקב בעיקר  השמנת יתר  והן הפרעות אכילה( באוכלוסיית בני הנוער. הדבר מעורר דאגה ולחץ גם בקרב ההורים,

 סוציאליות של השמנה.-סיבוכים הקשורים במשקל יתר ובהשלכות הפסיכוהמודעות ל

ילדיהם, בין אם ירצו או לא, הרגלי אכילה הם גם מקנים ל -מלבד העובדה שההורים מהווים מודל ודוגמא לילדיהם

נלמדים. תהליך האכילה וצריכת מזון הוא אומנם תהליך קיומי ויומיומי ,אך לפחות בתחילת דרכו של האדם, 

במהלך ילדותו והתבגרותו ,נמצא באחריותם של ההורים ומושפע רבות מהמשפחה ומהסביבה החברתית. תזונת 

ע בתהליך בחירה חופשית של הילדים אך אין כך הדבר ועדיין ברוב המשפחות הילד והמתבגר אומנם אמורה להתבצ

קניית ובחירת המזונות המוכנסים ,תהליך האכילה נשלט ע"י ההורים .מלבד האחריות שיש להורים בהנגשת 

הביתה. ההורים הם גם אלו שלרוב מבשלים את האוכל ואחראים על מבחר המזונות שמונחים על השולחן בעת  

שקובעים את הכמות המוגשת בכך  לדם יאכלחה המשפחתית ולעיתים אף שולטים ישירות על כמות המזון שיהארו

יש תפקיד מהותי ומשפיע  מכאן שלהורים לו בצלחתו בעת הארוחה ,אותה לרוב הוא צריך לסיים בכדי לקבל קינוח.

 .דיהם למבוגרים עצמאים,מילדות ועד בגרות יל בצריכת המזון והרגלי האכילה שמתהווים אצל ילדיהם

בדרך זו לילדיהם לחוש  גורמיםלחוסר עיסוקם בפעילות גופנית או משקל ,הורים המגיבים באופן שלילי למראה 

הורות תומכת היא הורות  רצון ממבנה גופם יחד עם רצון עז להיות רזה בכל מחיר.-פחד מהשמנה וחוסר שביעות

סביבתו וכן ההערכה העצמית בכי אופי ואיכות התפקוד של הילד  המעודדת התפתחות בריאה של הילד. כיום ידוע

.  ילד הגדל בסביבה משפחתית תומכת מסוגל ליצור ציפיות תקשורת בין הורה לידושלו מושפעים מאיכות יחס ה

חיוביות לגבי סביבתו ויש לו הזדמנויות ללמוד מיומנויות חברתיות הנחוצות בעולם החברתי. ילד מטופח המקבל 

ה עקבית לומד להאמין ביכולותיו וכן לומד להאמין שהוא אמין ואהוד. בטחון גדול יותר בקשר עם שני תמיכ

 ללא קשר למשקל גופו.עצמית גבוהה יותר של הילד -ההורים מביא להערכה

מודאגים לא יודעים לעתים  רבים  הקשר בין השמנה לבין בעיות בריאות, הוריםל  הציבוריתעקב הגברת המודעות 

להקטין את הסיכונים הבריאותיים וממהרים להפנות את ילדיהם  'שמנמנים'הם הובות כיצד לעזור לילדיקר

הורדה במשקל .דיאטה מלמדת את הילד שהוא אינו מסוגל לסמוך שונות ללמסגרות דיאטה שונות ולתוכניות 

מבין הילד רת דיאטה במסגבעיות של גופו בוויסות משקלו ותחושת הרעב והשובע שלו, הטולהקשיב לתחושות 

שהוא חייב להסתמך על חוקים חיצוניים שקובעים מה ומתי יאכל על מנת להיות בריא ורזה) צורת הגוף היחידה 

הנחשבת ליפה בעייני סביבתו(. כך קורה שבתקופה בה הילדים צריכים להרגיש בטוחים בגדילת גופם, רבים מהם 

הרגלי אכילה לא התפתחות גוף שלילי הוא גורם מספר אחת -וילומדים להיות מודאגים לגבי משקלם וגזרתם. דימ

וידע על תזונה נבונה, הילדים אוכלים בעיים נוני ויסות רעב טמנגבריאים ומופרעים. במקום להיות מונחים על ידי 

 ם ונוטים לאכילת פיצוי כאשר נכשלים בהשגתו.כלים על מנת להשיג גודל גוף מסויאו לא או

, פוחדים שיעלו נערות, במיוחד ובני נוער רביםידיאל היופי רווחת במדינות המפותחות, תפיסת הגוף הרזה כא

במשקל. הלחץ לחקות את אידיאל הגוף הרזה בקרב הבנות והגוף השרירי בקרב הבנים מגיע מצד ההורים, החברים 

היופי  ו לאידאלנחשב בימינ רזון שנחשב לאורך כל ההיסטוריה האנושים כבעיה בריאותית,ואמצעי התקשורת. 

 סקר לאומי של מצב בריאות ותזונההדבר מתבטא ב. וכמושא להערצה בעיקר באוכלוסייה הילדים והמתבגרים
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מהבנים( שמרו  32%-מהבנות ו 23%מהתלמידים ) 42.2% לפיו  ,4002-4002בשנים  שנערך בישראלבכתות ז' עד י"ב 

 42.2%בחטיבת הביניים ) הנעריםבוה במקצת משל יה גוז תלמידי תיכון ששמרו על דיאטה העל דיאטה בהווה. אח

 (.    43.2%לעומת 

גוף, אם כי רק קומץ קטן של -אינם חסינים מפני הדאגה לדימוי זכריםעוד מסתבר שלמרות ההנחה הרווחת גם 

נם הרצון ממבנה הגוף בקרב הבנים נמצא בעלייה, וברצו-חוסר שביעותועדיין ראו כי גם  מחקרים בדקו את הנושא

הרצון ממבנה הגוף מביא לבחירות מזון לא -חוסר שביעות לפתח גוף שרירי בהתאם לאידיאל המופיע בפרסומות.

אכילה. -בריאות, לפעילות גופנית מועטה, לעלייה במשקל, לבריאות פחות טובה ובמקרים קיצוניים, להפרעות

חיים אקדמיים, בפעילות בחייהם  בנוסף, חוסר שביעות רצון ממבנה הגוף מפריע לילדים להתרכז בכישורי

 .היומיומיים ובחייהם החברתיים

הורים רבים תוהים האם וכיצד לנהל שיחות עם ילדם המתבגר על הרגלי אכילה נכונים  עיל,כל הנאמר ללאור 

ובנוגע למשקל. האם שיחות אלו מועילות או מזיקות וכיצד עליהם להתנהל בבית ,בכל הקשור לנושא של נכונה, 

, ארוחות משפחתיות ופעילות גופנית. מכאן נעוצה החשיבות שיש לתכניות ההסברה שונות שיעמיקו את תזונה

ההבנה של ההורים על השיח התזונתי הנכון שיש לנהל במסגרת המשפחתית בינם לבין עצמם ועם ילדיהם. הסברה 

 בריאה עם ילדיהם.על הדרך והגישות הנכונות להידברות על נושא של משקל גוף, צורת הגוף ואכילה 

     ד : .     2
 

עיסוק התפיסת הרזון, הרגלי האכילה ועל  ההתנהלות ההורית והמשפחתית הלבדוק באיזה אופן משפיע

 בגילאי ההתבגרות.,ילדיהם שיפתחו  משקל-יות לבקרתתנהגובה
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              -                         ג  -               ג     .1.3

     ג         דף     

בכלל ובפרט  בבני נוער משקל-המשפיעים על התנהגויות אכילה ובקרת מגמת עלייה בחקר הגורמים לאחרונה ישנה
ממצאי מחקרים אחרונים, מצביעים על  קשר מובהק בין סטטוס של משקל . ממשקל עודף במתבגרים הסובלים

 בכדורי כגון שימוש) משקל לא בריאות-בקרת בהתנהגויות לבין שימוש מוגבר השמנה( בבני הנוער\עודף)עודף משקל
 בולמוסית  באותם מתבגרים הקאות( ונטייה לפתח הפרעת אכילה או משתנות תרופות, משלשלים כדורים, הרזיה

 בקרב נערות בגיל ההתבגרות.  ובמיוחד

גוף של מתבגרים בעלי  ודימוי, אכילה, שקלמ-בקרת התנהגויות פרמטרים שהוכחו כבעלי פוטנציאל השפעה על שני
 משקל עודף, הם:

 חברתי של ההורה.-פסיכו משקל והתפקוד-בקרת התנהגויות .3

  השורר במשפחה ובבית המתבגר.) climate Social emotionalחברתי) - גשיהאקלים הר .4
 

 חברתי של ההורה-פסיכו משקל והתפקוד-בקרת .התנהגויות1

על התנהגות ילדיהם במספר דרכים, המרכזית היא היותם 'מודל לחיקוי' ודוגמא   עאנו יודעים כי יכולת להשפי

                                                        אישית בשלל ההתנהגויות והגישות שהם נוקטים כלפיי תזונה ,אכילה ודימוי גוף.

  et al,1999 Wertheim Eובמחקרו של  Benedikt R et al,1998של  נושא זה החל להיחקר כבר במחקריהם

משקל שמפגין ההורה ותפיסת ההורה את גופו)שביעות רצון -בהם נמצאו הוכחות ראשוניות לכך שהתנהגות בקרת

משקל של בנותיהן המתבגרות, במחקריהם הם הוכיחו כי אי שביעות -על התנהגות בקרת יםוהערכה עצמית( משפיע

ההורה בהתנהגויות קיצוניות לירידה במשקל )כמו צומות, דילוג על ארוחות,  רצון של ההורה מגופו והעיסוק של

ודיאטות כאסח( היוו גורמים מנבאים לעיסוק באותן התנהגויות קיצוניות בקרב נערותיהם המתבגרות. נוסף על כך 

ת הבנות ,  הראה כי עידוד מצד ההורה את בתו לרזות, היה גורם מנבא מובהק להתעסקוBenedikt Rמחקרו של 

בהתנהגויות 'מתונות יותר' לירידה במשקל ) כמו ביצוע פעילות גופנית ושמירה על דיאטה(. יתרה מזאת אף נמצא כי 

גורם זה)עידוד הורי לירידה במשקל( היה מנבא חזק יותר כאשר ההורה עצמו עסק בהתנהגויות 'מתונות' של הגבלה 

 ה.( כגון שמירה על דיאטdietary restraintתזונתית)

בנוסף למודל לחיקוי שההורים מהווים לילדם, הדרך בה מתרשמים המתבגרים מהגישות שמפגינים הוריהם כלפי 

 Boutelle K et al,2007במחקרו של  .תזונה אכילה ומשקל, עלולה גם כן להשפיע על דפוסי המחשבה של המתבגר

ראה כי קיים קשר חיובי בין הנים( הוא אם על ילדיה המתבגרים) בנות ובה של שחקר את ההשפעה האימהית בלבד

אימהות שדגלו בגישה בריאה בבית והתעסקו בעצמן באכילת תזונה בריאה  לבין עלייה בצריכת הפירות 

 .והירקות)מזון בריא( בקרב ילדיהן

 .המתבגר ובבית במשפחה ( השוררclimate Social emotional)חברתי -גשיהר . האקלים2

ר במשפחה ובבית  הוא פרמטר מרכזי המשפיע על התנהגות התזונתית ומשקלו של חברתי ששור-גשיהאקלים הר

 משקל התפתחות עודף כי ממספר מחקרים המצביעות ראיות . הבנת פרמטר זה היא מהותית במיוחד לאורמתבגרה

  משפחתית. לכידות-ואי משפחתי עם משתנים של סכסוך מובהקבבני נוער נמצא בקשר 

ו'חוזק , 'יכולת  הסתגלות', לכידות המשפחתית' רמת' כגון משתנים כולל, במשפחה והרגשי החברתי האקלים

אומנם מספר המחקרים שחקרו נושא זה הוא . משפחתית' הארוחה 'אווירת גם כמו, הקשרים' בין בני המשפחה

 תיהמשפח האקלים נמצא כי שעסק בנושא ובמחקרים נוספים Wertheim E et al,1993 מועט ,אך במחקרו של 

ונמצא כי רמות נמוכות של . בבני נוער משקל-בקרת והתנהגויות אכילה התפתחות הפרעות עם מובהק באופן קשור

 Binge Eating) התנהגויות של אכילה כפייתית בולמוסית משפחתית' ו'יכולת הסתגלות' חזו המשתנים 'לכידות
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Disorderההתבגרות בגיל נערות בקרב קיצוניות להורדה במשקל ( ונקיטת התנהגויות.                                                            

שהתבצע על אוכלוסייה של בני נוער בסיכון מוגבר לעודף משקל ובני נוער  Fulkerson JA et al,2007במחקרו של 

, משפחתיות' תלארוחו עדיפות 'מתן, משפחתי' שכבר סובלים עודף משקל, הוא הראה כי המשתנים :'חוזק הקשר

בריאות  לא התנהגויות הפוך הן עם בקשר קשורים נמצאו משפחתיות' ו'אווירה משפחתית חיובית במהלך ארוחות

שחשו המתבגרים מגופם. תוצאות אלו  רצון ושביעות, העצמית של המתבגר ההערכה וכן עם ,משקל-בקרת של 

, ני הנוער בהתנהגויות אכילה מופרעותבשל על ההתעסקות  רק במשפחה משפיע לא חברתי-הרגשי שאקלים הראו

בנושאי דימוי גוף ותפיסת חים את דפוסי מחשבתם והקוגניציה אלא אף מעבר לכך תורם לאופן בו המתבגרים מפת

 העצמי.     

                     

-ניות לבקרתקיצו בהתנהגויות לעסוק גבוהה יותר מכיוון שידוע שמתבגרים הסובלים מעודף משקל נמצאים בסיכון

בחרו להתמקד במחקרם  Cromley Taya et al,, 2010 ולכן  .ולהתנהגות של אכילה כפייתית בולמוסית משקלם

ית ההור ההשפעה של משתנים שונים בהתנהגות לבחון את מידת מחקר זה הייתה מטרתבאוכלוסייה זו. 

 אכילת של אפיזודות, משקל-תבקר בריאה של ולא בריאה התנהגות על סיגול המשפחה בניובהתנהגותם של 

הנוגעים לתפיסת הגוף)דימוי גוף, שביעות רצון מהגוף,  והשפעה על דפוסי מחשבה הנרכשים (overeatingיתר)

  .משקל מעודף הסובלים מתבגרים בקרב חשיבות שהוענקה לרזון(

מק במחקרים קודמים בנוסף חוקרי המחקר בחרו להעמיק ולבחון משתנים של ההורה ובני המשפחה שלא נבחנו לעו

, התנהגותיים שינויים, בריאה ולא בריאה התנהגות) בקרת משקל בהתנהגויות שימוש ,המשתנים היו: דיווח על

 והתפקוד(, מגופם רצון שביעות, עצמית הערכה, דיכאון כמו) ורגשי חברתי תפקוד (,אחרות דיאטה אסטרטגיות

 (.ויכולת הסתגלות לכידות כמו) המשפחתי

 

  (BMIמשקל מעודף הסובלים 34-40נוער בגילאים  בני 302ים במחקר זה נאספו ע"י שאלונים שמולאו ע"י כל הנתונ

והמשקל נמדדו ע"י איש צוות רפואי מיומן. קבוצת המתבגרים הנבדקים  מדדי הגובה  .( והוריהם58אחוזון  ≤

 יש לשים לב כי עשרים SAL((Successful Adolescent Weight Losers studyבמחקר זה, היו מתוכנית 

 סבלו 32%ו( 48.0-42.2 בין BMI) משקל מעודףגם הם  סבלו הנבדקים של המתבגרים, מההורים אחוזים ושישה

השאלונים לדיווח עצמי שמילאו ההורים וילדיהם השתמשו בכלים וסולמות  (.BMI ≥ 30.0) יתר מהשמנת

להימצא כמשפיעים על  שעלולים ופסיכולוגיים סביבתיים ,התנהגותיים משתנים סטנדרטים המשמשים להערכת

בדק את המדדים מחקר הנוכחי פרמטרים, כאשר ה 22הכולל  SALהמדדים נלקחו משאלון  .המשקל בגיל התבגרות

 : הבאים

 (והוריהם מתבגרים) האחרונה של המשתתפים בשנה המשקל -בקרת התנהגויות .3

 ( במתבגרים בלבד) יתר אכילת של אפיזודות .4

 (והוריהם מתבגרים)ן ובעיקר החשיבות שהוענקה לרזוןתפיסת הרזו .2

 (והוריהם מתבגרים)שבעיות רצון מגופם .2

 מידת הערכה עצמית) נמדד אצל ההורים בלבד( .8

 מחלת דיכאון) הורים בלבד( .3

 מדד של תפקוד משפחתי)מתבגרים והוריהם( .2

 נאספו ע"י דיווח עצמי של הנבדקים. -משתנים דמוגרפיים .5
 

 :תוצאות המחקר
 

 משקל של ההורה-ת התנהגויות בקרתהשפע
( נמצאו other” dietary change“) ODCובמיוחד בקרב הורים שעסקו ב, של ההורה משקל-בקרת התנהגויות

 -)התנהגויות לא בריאות לבקרת משקל( וב UWCBבקשר ישיר עם שימוש בני הנוער שלהם בהתנהגויות מסוג 
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BCS (בקבוצת ות "נורמליות" ו"בריאות" יחסית כמו השתתפותאלו הן התנהגויות לשמירה על משקל שנחשב 
, קלוריות ספירת, קלוריות של מסוימת כמות ,אכילת ייעוץ תזונתי וטיפול אצל דיאטנית, יומני אכילה מילוי, הרזיה

-ODCבשיטות שונות של דיאטה) הורה שנקט . התוצאות הראו כי(משקל דוגמת שומרי- ושמירה על דיאטה מובנת

“other” dietary change ילדם בנקיטת לפחות אחת מהתנהגויות הלא בריאות  של את הסבירות 4.8( העלאה פי

 .  BCSמהתנהגויות  יעסוק בלפחות אחת שילדם סיכון את וכן הגדיל פי שלוש (UWCBלבקרת משקל )

נמצאו בקשר עם  ODCאו  HWCB, UWCB באחת מההתנהגויות הבאות: הורה עוד ראו כי התעסקות של

 HWCB (healthy weight controlשעסק ב ביעות רצון נמוכה יותר של המתבגר מגופו. כאשר נמצא שגם הורהש

behaviors (נמצאו בקשר ישיר עם תפיסת רזון כחשוב  בכל זאת שנחשבות התנהגויות בריאות של בקרת משקל
משפיע כנראה  פומשקל גו רה עלהפגין כלפי שמישההורה  חשיבותכלומר העיסוק וה .ומהותי יותר בקרב המתבגרים

את היותם רזים כמשהו מהותי וחשוב בשאלונים  משום שאלו נטו יותר לדרג המתבגרים על ילדיהם הרבה יותר
 עבורם.יותר 

 חברתי של ההורה-התפקוד פסיכו
 

על חשיבות רבה המתבגרים לדיווחי של ההורים נמצאו קשורים  סוציאלי-נמצא שמשתנים שמדדו תפקוד פסיכו
משקל -חברתי של ההורים לבין התנהגויות בקרת-רזון ושביעות רצון מגופם ומנגד לא נמצא קשר בין תפקוד פסיכוה

 .בבני הנוערשל המתבגרים ולאפיזודות של אכילת יתר 

ניתן היה לראות שמתבגרים ההורה לבין תפיסת ילדו את הרזון. נמצא קשר מובהק בין הערכה העצמית של 
פחות חשיבות לרזון ודירגו אותו נמוך יותר בשאלון שמדד העניקו הערכה עצמית גבוהה יותר, שהוריהם דיווח על 

 זאת)כלומר תפיסת הרזון והערצתו הייתה פחות ניכרת אצלם(.

בהינתן כי שביעות רצון של  דו.לבין ההורה לי ףנוסף על כך נמצא קשר חיובי ומובהק בין דיווחי שביעות רצון מגו

 HWCB) משקל של ההורה-אה כמשתנה המקושר באופן מובהק עם התנהגויות לבקרתהמתבגר מגופו נמצ

UWCB, ODC  ) והן עם הערכת שביעות רצון של ההורה. חוקרי המחקר הוסיפו ובדקו איזה מבין שני המשתנים
 ההורה דיווח על כאשר שהללו יכול לנבא טוב יותר את רמת שביעות הרצון מגוף של המתבגר. ומצאו  כצפוי 

אצל המתבגר בעוד שהתנהגות בקרת משקל גם שביעות רצון גבוה יותר מגופו ניבאה נכון שביעות רצון גבוהה יותר 

 .מגוף אצל ילדור תשביעות רצון נמוכה יו -( ניבא נכוןUWCBלא בריאות של ההורה)

נמצאו  ההוריםשל ( והערכה עצמית HWCB)בריאות משקל–בקרת נמצא כי המשתנים של התנהגויות בנוסף 
 שמקנים ילדיהם לרזון. חשיבותכמשתנים מובהקים היכולים לנבא ולהשפיע על 

 התפקוד המשפחתימדד 
 

פרקי הזמן בין נמצא קשר בין  שני המשתנים: 'לכידות משפחתית' ו'יכולת הסתגלות' לברמת התפקוד המשפחתי 

'התנהגויות של  שני המשתנים הללו לביןשדווחו בבני הנוער. ומנגד לא נמצא קשר בין  )אפיזודות( של אכילת יתר

 המתבגרים. שלמשקל', 'שביעות רצון מגוף', ו'החשיבות שהקנו לרזון' -בקרת

משקל של ההורה -אכן נמצא קשר בין התנהגות בקרתוהשערות החוקרים  לסיכום התוצאות במחקר זה תאמו את
דווחה ע"י ההורה הייתה זהה לזו שדווחה ע"י משקל ש-כל סוג של התנהגות בקרתראינו כי לא לזו של ילדו. אומנם 

( ודיווח על  UWCBמשקל לא בריאות)-בהתנהגויות בקרת ילדו המתבגר. חוקרי המחקר מצאו כי התעסקות ההורה
בהתנהגויות  הורה מעורבות ואילו, חזו דיווח על שביעות רצון נמוכה מגוף גם אצל ילדם מגופם רצון נמוכה שביעות

רזון  על יותר גדול דגש אצל בני הנוער השמת חזו נמוכה עצמית ודיווח על הערכה (HWCBמשקל בריאות)-בקרת
שיש  כמשתנה משפחתי' החשיבות של המשתנה 'תפקוד מדגיש את זה מחקר, בנוסף. ורצון רב יותר להיות רזים

משפחות עם רקע במיוחד במתבגרים שבאים מ, נוער בני בקרב יתר אכילת של לאפיזודות בהקשרו -וללמוד להרחיב
 פחות טוב של מדדים כמו 'לכידות משפחתית' ויכולת הסתגלות'.

 במקום של ההורים לאלו שנקטו ילדיהם. משקל-בקרת התנהגויות בין חזקים התאמהי נמצאו קשר לא במחקר
 ,לדיהםשדווחו אצל יבקרת משקל שונות  להתנהגויות קשורות היו הורים ידי על ראינו כי ההתנהגויות שדווחו, זאת

משקל, הבחירה והשימוש בהתנהגויות  של מתבגרים בעלי עודף ה ספציפית זויהדבר עלול לרמז על כך שבאוכלוסי
 .ההוריחיקוי המודל מלבד מושפע מגורמים נוספים , משקל-לבקרת
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 אי משקל ומביעים -בהתנהגויות בקרת עוסקים בהוריהם במשקל עודף אשר מתבוננים נוער בנוסף ראינו כי בני
על . במשקלם להורדה יותר קיצוניים מהוריהם אפילו  בצעדים יבחרו  רצון מגופם בפניהם, סביר להניח כי שביעות

( נמצא בקשר ישיר עם UWCBלא בריאות) משקל -בקרת פי הנתונים שנאספו ראינו כי הורה שנקט בהתנהגויות
בהתנהגויות פחות  הגושנ וואה להוריםבהש רבה יותר מגופו רצון שביעות אי המתבגר שהביעה דיווח של ילדו

 מושפעים להיות עלולים משקל נוער עם עודף דבר הרומז על כך שבני (.ODCו HWCB משקלם) -מזיקות לבקרת
 בריאות של הוריהם. לא משקל -בקרת מהתנהגויות ,בצורה משמעותית יותר ביחס למתבגרים במשקל תקין

 דפוסי החשיבה של המתבגרים על גם כן להשפיע נמצא כי הוא עשוי הורה חברתי של-הפסיכו התפקודמדד  בדיקת ב
עם מתן חשיבות גדולה יותר של המתבגר  נמצא בקשר ישיר עצמית הערכה ההורה על ראו שדיווח .גוף בנוגע לדימוי

 מתבגרה דיווח של ילדו עם מגופו נמצא בקשר חיובי רצון שביעות על בעוד שהורה שדיווח. לרזון ורצונו להיות רזה 
 קשור כלל, נמצא לא דיכאון של סימפטומים על כי דיווח של הורה, לציין ראוי מגופו. רצון גבוהה יותר על שביעות

 רצון שביעות שתנים אחרים של ההורים, כגוןעל כך שמ שמרמז מה, המתבגרים המשתנים בקבוצתמ אחד לאף
 ההורה למתבגר. הם מהותיים יותר בהשפעתם על הקשר בין עצמית ה והערכה מגופם

על  החשיבות רבה בהשפעהשורר במשפחה נוכחנו לדעת כי התפקוד המשפחתי  והרגשי החברתי בבחינת האקלים
ויכול הסתגלותיות  לכידות של נמוכים דירוגים ראו כי במחקר .'אפיזודות של אכילת יתר' בקרב המתבגרים

 בגיל יתר אכילת של אפיזודות רבות יותר עם ריםקשו היו( של דיווחי ההורה והמתבגר שחושבו כממוצע) משפחתית

שדווקא  שהראה  Kagan,2006 Dona M et al למחקר קודם ש עם אחד בקנה ממצא זה עומד. ההתבגרות
מדי( ולא  מגוננים והורים, מלוכדת פחות משפחה, טיפול אימהי בלתי מספק משפחתיים)כמו פקודים משתנים של ת

 מובהק עם התפתחות הפרעה של אכילה בולמוסית הם אלו שנמצאו בקשר ,משקל של ההורה-ההתנהגות בקרת

(binge eating ) .בקרב ילדים בגיל ההתבגרות 

 

     כ                 ג       ג      כ                                   2.3

     ג   .       

 לבחון התבצע במטרה ,JAMA Pediatricsשהתפרסם בכתב העת  Berge Jerica M et al ,2013מחקרם של  
 לבין התפתחות, ומשקל אכילה הרגלי ילדיהם המתבגרים על עם אם ישנו קשר בין השיחות שמנהלים ההורים

 והאם(, כפייתית בולמוסית אכילה, קיצוני  ,UWCBs, UWCBs דיאטה )בבני הנוער התנהגויות אכילה מופרעות

גרמו לתוצאה שונה   בריאה באכילה אם שיחות המתמקדותה רכלומ. המצב משתנה כתלות בתוכן וסוג השיח
                                                                                                                       .שמתמקד במשקל הילד לדיון בהשוואה

ההורים מנהלים עם המתבגר/ת )לדוגמא, שיחות על ( איזה סוגי שיחות 3המחקר התמקד בארבע שאלות עיקריות: )
( איזה קשר נמצא אצל המתבגר/ת בין שיחות על הרגלי אכילה בריאים ומשקל 4אכילה בריאה, שיחות על משקל(; )

משקל לא בריאות ובולמוסי אכילה(; -לבין התנהגויות אכילה מופרעות )כגון עריכת דיאטות רזון, התנהגויות בקרת
בגר חזק מתבין שיחות על הרגלי אכילה בריאים ומשקל לבין התנהגויות אכילה מופרעות אצל ה( האם הקשר 2)

  יותר כאשר שני ההורים מתעסקים בהן בהשוואה למצבים בהם הורה אחד בלבד עוסק בהן. 

האוכלוסייה שנבדקה במחקר זה הייתה מורכבת הן ממתבגרים במשקל תקין והן ממתבגרים הסובלים ממשקל 
ומר מעודף משקל והשמנה( במטרה להבין האם וכיצד 'סטטוס המשקל ' של המתבגר עלול להשפיע על האופן עודף)כ

שבו המתבגרים חווים את השיח עם הוריהם בנושאי הרגלי אכילה נכונה ומשקל והשוני במידת ההשפעה שיש 
                                                                                       לשיחות אלו במתבגרים במשקל גוף שונה.                                      

ל הרגלי אכילה ומשקל ע הביתי במחקר זה הייתה זיהוי והגדרתו של מקום האב בשיחבחנה מגמה נוספת שנ
השערת אחד  וחשיבות ההתערבות האבהית במניעה וטיפול בהתנהגויות אכילה מופרעות בילדיהם. לדוגמא

המידות של בתו \מהמחקרים הייתה כי יש קשר בין חוסר שביעות הרצון של האב והתפיסה שהוא מציג כלפי משקל
לכן חוקרי המחקר ביקשו לבחון את ההשפעה שיש בנות ממשקלן. לבין עיסוק בדיאטות וחוסר שסיעות רצון של ה

 חד.ההורים י לכל אחד מההורים בנפרד והן את ההשפעה שיש לשני

קשר מובהק בין הקנטות לגבי משקל מפי הורים ובני משפחה  מצביעים עלמחקרים קודמים בספרות באופן כללי 

(  ומסוכנות unhealthy weight-control behaviorsלבין שכיחות גבוהה יותר להתנהגויות אכילה מופרעות)
 .צומות, ואכילה בולמוסית במתבגרים שהיו חשופים להצקות הנ"ל ) כגון: דיאטה ,שימוש במשלשלים,

פחות ידוע על הקשר בין שיחות הורים על הרגלי אכילה ומשקל לבין התנהגויות אכילה מופרעות בקרב הצעירים, 
וכן אם לשיחות כאלה השפעה שלילית על התנהגויות אכילה מופרעות הדומה לזו של הקנטות לגבי משקל. עד כה 

התמקדו בעידוד ההורים את בניהם/בנותיהם לביצוע דיאטה להורדה המחקרים על שיחות הורים הקשורות במשקל 
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כאון, הערכה עצמית נמוכה ועליה יבמשקל. הממצאים הצביעו על תופעות של התנהגות אכילה שלילית, סיכון לד
 שנים )מתום המחקר(. 8במשקל כעבור 

אוכלוסיית מחקר של הורים מחקרים קודמים שהתבצעו על  של שני בנתונים ושימוש חתך ניתוח ביצעומחקר זה ב
משתי תכניות התערבות בקהילה שעסקו בנושאי משקל והתנהגויות אכילה. הנתונים אודות בני הנוער נלקחו  וילדים

 Project F-EAT( ונתוני ההורים נלקחו מפרוייקט Eating and Activity in Teens) EAT 2010מפרוייקט 

(Project Families and Eating and Activity in Teens) שתי התוכניות הללו נאספו נתונים לגבי . במסגרת
בני נוער בגיל  4280-משקל וגורמים הקשורים בנתונים אלה בקרב כ-צריכת מזון, פעילות גופנית, התנהגויות בקרת

 ו מדידות גובה ומשקל.בתי ספר באזור מיניאפוליס במינסוטה. כמו כן, נערכ 40שנים מתוך  32.2ממוצע של 

 של המתבגרים הוערכו על ידי מספר שאלות. עריכת דיאטות רזון הוערכה על  התנהגויות אכילה מופרעות
( אף 3ידי השאלה 'כמה פעמים בשנה האחרונה ערכת דיאטת רזון', שהתשובות החילופיות עליה היו: )

 ( אני תמיד עורך/ת דיאטה.8)פעמים;  30-( יותר מ2פעמים; ) 30-8( 2פעמים; ) 2-3( 4פעם; )
 הוערכו על ידי השאלה 'האם בשנה האחרונה עשית משהו מהדברים הבאים כדי  משקל-התנהגויות בקרת

( אכלת מעט מאד 4( צמת; )3לרדת במשקל או למנוע עליה במשקל", שהתשובות החילופיות עליה היו: )
( עישנת יותר 8דילגת על ארוחות; )( 2( השתמשת בתחליף מזון )אבקה או משקה מיוחד(; )2מזון; )

 סיגריות.
 ( 2( גרמת להקאה; )4( לקחת כדורי הרזיה; )3כללו: ) משקל-התנהגויות קיצוניות ולא בריאות של בקרת

 (.diuretics( השתמשת בחומרים ְמָשְתנים )2השתמשת בחומרים משלשלים; )
 אחרונה אכלת, בזמן קצר, כל כך הרבה פעם בשנה ה-( 'האם אי3הוערכו על ידי השאלות: ) בולמוסי אכילה

( בזמן שאכלת בצורה כזו, האם הרגשת שאינך יכול/ה 4אוכל, שהיית מתבייש/ת שאחרים יראו אותך'; )
 להפסיק לאכול או לשלוט במה שאת/ה אוכל/ת או כמה.

  3350הורים של וצמד  שנה.  24-( בגיל ממוצע של כ2820-הורים/מטפלים )סה"כ כ 4-3סקר ההורים כלל 
 ילדים.

 ( היו 3מהות ואבות נשאלו 'באיזו תדירות בשנה שעברה': )יכדי להעריך שיחות על משקל ואכילה בריאה א
( האם היו לך שיחות עם ילדך/ילדתך על משקל או 4לך שיחות עם ילדך/ילדתך על הרגלי אכילה בריאים; )

( האם הערת לילדך/ילדתך 2; )האם הערת לילדך/ילדתך שהוא/היא שוקל/ת יותר מדי( 2)(;sizeמידה )
                שהוא/היא צריך/ה לאכול באופן שונה על מנת להוריד במשקל או לא להמשיך לעלות במשקל.

)'כמעט כל יום'(. בהתאם  8 )אף פעם או לעתים רחוקות( לבין 3 התשובות לכל אחד מהסעיפים נעו בין
ים שאף פעם או לעתים רחוקות שוחחו עם המתבגר/ת ( הור3לתשובות, ההורים סווגו לשלוש קטגוריות: )

( הורים אשר השיבו כי שוחחו רק על הרגלי אכילה בריאים מספר פעמים בחודש או לעתים 4על משקל; )
( הורים ששוחחו עם המתבגר/ת מספר פעמים בחודש או 2קרובות יותר, אך לא שוחחו על משקל כלל; )

וא/היא שוקל/ת יותר מדי או העירו שהוא/היא צריך/ה לאכול יותר על המשקל או על המידה, העירו שה
 באופן שונה על מנת להוריד במשקל או לא להמשיך לעלות במשקל.

  בניתוח הנתונים שכלל את שני ההורים צורפו לחוד כל התשובות לשאלות לגבי שיחות על משקל ואלה על
( אחד משני 4על משקל ואכילה בריאה; )( אף אחד מההורים אינו משוחח עם המתבגר/ת 3אכילה בריאה: )

( רק אחד מההורים משוחח עם 2ההורים משוחח עם המתבגר/ת על אכילה בריאה, אך לא על משקל; )
 ( שני ההורים משוחחים עם המתבגר/ת על משקל.2המשקל; )על   המתבגר/ת

      המחקר: תוצאות

 ילד שעסקו באכילה ומשקל-חות הורההיארעות שי

לגיל ומין( לבין הורים  58זון ונמצאים באחוזון נמוך מאחש(הורים למתבגרים במשקל תקיןבהשוואה בין 

מהות והאבות למתבגרים ימהא 43%-של כ (. נמצא כי אחוז נמוך יותר58אחוזון ≤למתבגרים בעלי עודף משקל)
מהות ואבות ימא 23%במשקל תקין, קיימו שיחות ודיון באופן כללי בנושא משקל והרגלי אכילה עם ילדיהם לעומת 

למתבגרים בעלי עודף משקל. חוקרי המחקר ראו שאחוז ההורים למתבגרים בעלי עודף משקל, שניהלו שיחות 
מההורים לנוער  22%מההורים לעומת רק  30%שהתמקדו במשקל והצורך של ילדיהם להפחית במשקל עמד על 

ל הרגלי אכילה נכונה ובריאה ראו יחס הפוך.  במשקל תקין שניהלו שיחות מהסוג הזה. כאשר בדקו לחוד שיחות ע
בתזונה ואכילה בריאה יותר שיחות שהתמקדו ם במשקל תקין ניהלו קבו' המתבגריבאחוז גדול יותר של ההורים 

 בלבד(.  32%לעומת  48%הורים למתבגרים בעודף משקל)לקבוצת המאשר שיחות שעסקו במשקל ומידות גוף ביחס 

ומשקל לבין התנהגויות אכילה מופרעות אצל  בריאה אחד על אכילה שיחות מצד הורה בין הקשר
 ילדיהם המתבגרים
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,שיחות של אחד מההורים שעסקו באכילה  נמצא כי הן במתבגרים במשקל תקין ואלו בעלי משקל עודף באופן כללי
שיחות ותזונה בריאה נמצאו בקשר ישיר לשכיחות נמוכה יותר של אכילה מופרעת בקרב המתבגרים לעומת 

 שהתמקדו במשקל שנמצאו קשורות לשכיחויות גבוהות של אכילה מופרעת במתבגרים אלו.

מתבגרים שאצלם האם התעסקה בשיחות על תזונה נכונה לעומת שיחות על משקל נמצאו באופן מובהק בשכיחות 

(. וניקיצ UWCBs או UWCBs)משקל–לעסוק בהתנהגויות לא בריאות לבקרת  או נמוכה יותר לבצע דיאטה

משום סוג ( במתבגרים שאימם לא ביצע עימם שום שיחה binge eating)בולמוסיתמבחינת התנהגות של אכילה 
עם אימם  ותבאופן מובהק ביחס למתבגרים שהשיחנמצאו בסיכון נמוך יותר לפתח הפרעת אכילה בולמוסית 

 (. 2.3%לעומת  2.2%במשקל) והתמקד

משקל גופם לעומת כאלה שאביהם לא שוחח עימם כלל )לא בשהתמקדו  במתבגרים בהם האב ,שוחח עימם בשיחות
ביחס למשקלם ולא בנוגע לאכילה בריאה(נצפתה באופן מובהק שכיחות גבוהה יותר בקרב המתבגרים לעסוק 

 קיצוני. UWCBs או UWCBs בדיאטה, לעסוק ב

  הורה יחיד ההורים לעומת מצד שני משקל או אכילה בריאה על האפקט ההשפעה שיש לשיחות

מתבגרים בעודף משקל, ניהול שיחות על אכילה בבמיוחד ומתבגרים, בעל כך ש הללו מעידיםבאופן כללי הממצאים 
בריאה על ידי הורה כלשהו היה קשור באכילה מופרעת פחות. בקרב מתבגרים במשקל תקין ניהול שיחות על משקל 

                       שיחות כאלה על ידי שני ההורים. על ידי הורה אחד היה בעייתי באותה המידה שהיה ניהול
עריכת דיאטות רזון  שאחד מההורים או שניהם ניהלו שיחות על משקל, היארעות מתבגרים במשקל תקין בקרב

 (.38.3%, בהתאמה( מאשר בקרב מתבגרים שהוריהם לא ניהלו שיחות כאלה )22.3%-ו 28.4%הייתה גבוהה יותר )
עריכת דיאטות רזון  שאחד מההורים או שניהם ניהלו שיחות על משקל, היארעות משקל תקיןמתבגרים ב בקרב

   (.43%לעומת  22.3%-ו 28.4%הייתה גבוהה יותר מאשר בקרב מתבגרים שהוריהם ניהלו שיחות על אכילה בריאה )
חד מהם לא ניהל שאחד מהוריהם לפחות ניהל שיחות על אכילה בריאה )אבל אף א מתבגרים בעודף משקל בקרב

הייתה נמוכה יותר מאשר בקרב מתבגרים בעודף משקל  התנהגויות אכילה מופרעות שיחות על משקל(, היארעות
מתבגרים בעודף  בקרב  (.30.8%לעומת  22.2%שאף אחד מהוריהם לא ניהל שיחות על אכילה בריאה או על משקל )

 )אבל אף אחד מהם לא ניהל שיחות על משקל(,שאחד מהוריהם לפחות ניהל שיחות על אכילה בריאה  משקל
הייתה נמוכה יותר מאשר בקרב מתבגרים בעודף משקל, שהוריהם ניהלו  התנהגויות אכילה מופרעות היארעות

 (.32.0%לעומת  22.2%שיחות על משקל )

 

       כ                                ד              כך     ג          .33.

        דף

שמעורבות עולה מחקרים מואכן  מקובל לחשוב שלהורים יש תפקיד קריטי בעזרה לילדיהם בהשגה של משקל בריא
                                                                                        טיפול בהשמנה בילדים.ל יעילה ותורמתהורים נמצאה כ

ההורים, נקיפת אצבע מאשימה והטלת האשמה על את הסביבה  מצדקורת חברתית בניגוד לתופעה הרווחת של בי
במקרים רבים עם השמנת יתר  הורים לילדיםמראים שדווקא  מחקריםאחריותם ל'מצב' של ילדם ולמשקלו העודף. 

המודעות של את  דבר התומך בגישה שיש צורך להעלאת. המצב ההשמנה של ילדיהםל מודעיםאו  מזהים לא
טיפול שה וכן ליידע אותם . והרגשיתבריאותו הפיסית  על האפשריות של עודף המשקל של ילדם השלכותלים ההור

ללא הילד, כלומר ליווי או  -תבצע במסגרת הדרכה של הורים בלבדבאם י, עשוי להיות מועיל יותר, ילדיהםבהשמנת 
  ה עם עודף המשקל של ילדיהם.ייעוץ מקצועי שיעניק להורים כלים לתמיכה ולהתמודדות נכונה ומועיל

בכתב העת המוערך לרפואת ילדים גם הוא שפורסם ,  Neumark-Sztainer Dianne et al 2008,ה של במחקר

'Pediatrics'  ובדקו את הבנת הוריהם  אחר תלמידי תיכון שאותרו כסובלים מעודף משקל מספר שנים לאורךעקבו

המחקר  מטרה .ם הקשורים בהרגלי תזונה והתנהגות בריאותיתופרמטרים נוספי של ילדם משקלסטטוס הלגבי 
האם הורה והמתבגר  שמפתח ילדוהבריאותית  ההתנהגותהמשקל ומהו חלקו של ההורה בהשפעה על להבין  הייתה

 סטטוס המשקל של ילדו ולשנותו. עללהשפיע  וכליבהכרח  במתבגר עודףמשקל  שיודע לזהות

-שהעריך מדדים סוציו התערבותי מחקר זהו ,,שכבר הוזכר בעבודה זו  EATפרויקטנלקחו מהנתונים למחקר זה 
סביבתיים, אישיותיים והתנהגותיים של תזונה ומצב השמנה. איסוף הנתונים הראשוני נלקח מאוכלוסייה בעלת 

עשה חטיבות ביניים ותיכונים ציבוריים במינסוטה, ארה"ב. איסוף הנתונים נ 23-אקונומי ב-מגוון אתני וסוציו
קבוצה של הורים נבחרה אקראית לריאיון טלפוני כחודש לאחר שילדיהם נסקרו -. נוסף על כך, תת22-25בשנים 
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התנהגות ההריאיון כלל את הערכת ההורה לגבי משקל ילדו, וכן שאלות לגבי הרגלי תזונה, פעילות גופנית ו .בביה"ס
 320ילדים, ובניתוח האורך הושלם המעקב אחרי -וריםזוגות של ה 232בריאותית בבית. סה"כ נאספו נתונים לגבי ה

                                                                 .זוגות כאלה

שנים מאיסוף  8-כעבור כ.הוערך הדיוק באבחון ההורים את מצב המשקל של ילדם המתבגר זה פרויקטבמהלך 
ונים לגביהן נאספו בשלב הראשון, ונאספו נתונים לגבי משקל הנתונים הראשוני, התקשרו לאותן משפחות שהנת

                                                                                                                        .ההוריתהתנהגות הוגובה עדכני של המתבגר ולגבי 
להתנהגות  בהשוואהבהורים שזיהו נכון את משקל היתר של ילדם , להתנהגויות ההורים הקשורות למשקחקרו את 

בדקו אם זיהוי נכון הביא לשינוי במשקל המתבגר כעבור בנוסף  .במשקל עודף נמצא הורים שלא זיהו נכון שילדםה

 .שנים 8

 הם נהגוחל שינוי בהתנהגות?  ואם  הורים שזיהו נכון שילדם במשקל עודף אם באופן ספציפייתר על כן חקרו 

 :בהתנהגויות הבאות

 זמינות של ירקות ופירות בבית. 

 פחות משקאות מוגזים וממותקים ופחות ממתקים, חטיפים מלוחים ו"מזון מהיר" בבית. 

 יותר ארוחות משפחתיות ללא טלוויזיה ברקע. 

  עידוד המתבגר לאכול תזונה בריאה ולעסוק בפעילות גופנית. 

 גיע למשקל הרצויעידוד המתבגר לעשות דיאטה כדי לה. 

שנים  8בדקו מה הסיכון של המתבגר שהוריו זיהו נכונה את משקל היתר שלו, להיות במשקל יתר גם ולאחר מכן 

 .איסוף הנתוניםו לאחר תום המחקר 

 תוצאות המחקר
מההורים שהיו בעצמם בעודף משקל, הגדירו נכון את ילדם  מחציתכהראו שהתוצאות העיקריות של המחקר 

הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית. מבין הבנות  ,אך עודף משקל, יחסית להורים שלא היו בעודף משקלכנמצא ב
מההורים הגדירו את  28.2%מההורים הגדירו את בנותיהן כנמצאות בעודף משקל, ואילו  82%שהיו בעודף משקל, 

 .בנותיהן כנמצאות במשקל תקין
חשבו  30%דירו את בניהם כנמצאים בעודף משקל, ואילו מההורים הג 20%מבין הבנים שהיו בעודף משקל, 

 .שמשקל בניהם תקין
ההבדל היחיד בין קבוצות ההורים ראו כי , 'זמינות אוכל בריא'ו 'התנהגות בריאותיתכשבדקו את מהמשתנים של '

ם לעשות הורים שהבינו שמשקל ילדם עודף, נטו יותר לעודד את ילד: היה עידוד ההורים לדיאטה ולירידה במשקל
דיאטה כדי לרדת במשקל, לעומת הורים שלא ראו במשקל ילדם כעודף. חשוב לשים לב שלא נעשה עידוד מצד 

  אלא עידוד לביצוע דיאטה למטרת ירידה במשקלם. ההורים להתנהגות בריאותית נכונה או לפעילות גופנית סדירה
    

 המתבגרים הקשר בין תפיסת המשקל של ההורים למשקל העתידי שלמבחינת 
 

נבדק אם הבנה נכונה של משקל המתבגר חזתה תוצאות משקל טובות יותר אצל הילדים חמש שנים לאחר 
תפיסת המשקל של  בהשפעתהיחס של מתבגרים שנשארו בעודף משקל לא השתנה משמעותית ונמצא כי .מכן

שנים,  8בעודף משקל גם אחרי  נשארו ,מאלה שהוריהן תפסו את משקלן כעודף בזמן 82.3%עבור הילדות:  .ההורים
 .מהילדות שהוריהן דיווחו שלא היו בעודף משקל 80%לעומת 

 
 הקשר בין עידוד לדיאטה למשקל המתבגר

 
מכיוון שהורים שתפסו את ילדם כבעל עודף משקל נטו יותר לעודד את הילד לעשות דיאטה, נבדקו משקליהם של 

 .שנים 8הילדים כעבור 
מובהקות הממצא היא העלה את הסיכוי, אם כי הביא לתוצאה הפוכה ו ות דיאטה בזמןנמצא שעידוד הורים לעש

 .שנבדקו גם בבנים וגם בבנות תוצאה זו הייתה אחידהשנים.  8, לכך שמשקל הילד יישאר עודף גם אחרי גבולית
רים שתפסו נכון שנמצאה שכיחה יותר אצל הו, ההורים מצד עידוד הילד לרזותשל עידוד לדיאטה ו לפיכך, התנהגות

 .שנים 8מתבגר כעבור ילדם האת משקל ילדם הייתה גם זו הקשורה לתוצאות פחות טובות לגבי משקל 
 

הורים שכן זיהו את משקל ילדם כעודף, לא נטו יותר מהורים שלא  עולה ממצא חשוב;תוצאות מחקר זה מלסיכום 
תיות בריאות יותר או להיות פעילים גופנית. נהפוך זיהו זאת להתנהגויות שיכולות לעזור לילד לעשות בחירות תזונ

 .להפך מהרצוי ולרזות, גרמ ם את ילדיהםעידודו ההוריםשל התנהגות ההוא 
הילד. קו  את משקל תבעוויחס להתנהגויות שקהתיקיים, ככל הנראה, קו עדין בין הורות עוזרת להורות מזיקה ב
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 חשיבות לתדמית הגוף מצד אחד התבגרות ישבגילאי המכיוון שזה הופך עוד יותר עדין במתבגרים יחסית לילדים, 
 .דרישת יתר לאוטונומיה ומצד שני

 
 
 

 ד             .4
 

-לבקרת הקשורות הורים שהתנהגויות כך על אותנו למד Cromley Taya et al,, 2010 של מחקרם  תוצאות
שיש  חשובים משתנים להיות חתי עשוייםהמשפ והתפקוד דפוסי החשיבה ביחס להערכה עצמית ודימוי גוף, משקל

מחקרי המשך ת בבני נוער בעלי עודף משקל ולעקוב אחריהם ולזהותם במסגרת של תכניות התערבות קהילתיו
כגון , נוספים משפחתיים משתנים מחקרים עתידיים שימשיכו בבדיקה של  ם שיחקרו את הנושא.התערבותיי

על הרגלי האכילה והתפיסה  להיות בעלי השפעהויים עשש, ותקשורתיות במשפחה משפחתית דינמיקה
 בני הנוער ביחס לגופם ומשקלם.אצל  יםהמחשבתית)קוגניציה( המתהוו

הצביעו על כך ששיחות  Berge Jerica M et al ,2013של  שהובא בסקירה זו ,מחקרו תוצאות המחקר השני 
 מופרעות ובקרת משקל ל התנהגויות אכילהש יותראכילה בריאה, היו קשורות בשכיחות נמוכה בנושאי הורים 

שכיחות גבוהה ב נמצאושיחות הורים על משקל עודף או הערות על משקלם של בני הנוער, היו ומנגד  .במתבגרים
                                                                                     . מתבגריםב משקל לא בריאות -להתפתחות התנהגויות בקרתיותר 

על הרגלי אכילה בריאים ועל משקל מועילות או מזיקות, ממצאי המחקר  שיחות האםלכן עבור ההורים התוהים 
מצביעים על כך שעדיף לשוחח על הרגלי אכילה בריאים מאשר על משקל, הן כאשר המתבגר במשקל תקין והן 

                                                                                                                                                   כאשר הוא בעודף משקל.
  חוקרי המחקר הסיקו, כי יש צורך לחנך את ההורים עצמם ולהבהיר להם את הכיוונים הרצויים והיעילים בדיאלוג

חשובה והיא חלק מחינוך  יםונכונ יםבריאי הקניית הרגלי אכילה אין ספק כ בהקשר זה .עם הילדים ובני הנוער

אולם, מחקר זה .כך גם שיחות על ערכים תזונתיים בריאים ומועילים במזון שהורה יכול להעביר לידו, תזונתי
ההורים, מעודדות בעצם  מצדמאושש שתי טענות מרכזיות, האחת היא כי הערות תכופות לבני נוער על משקלם 

פוכה, הם עשויים לפתח הפרעות אכילה כדוגמת בולמוסי אכילה, אכילה בסתר, אכילת לילה, אכילה תוצאה ה
רגשית, נשנושים וכיוצא באלה. בנוסף, דיונים תכופים על הפרעות אכילה והתנהגויות קיצוניות הקשורות בהפרעות 

מהו - מתבגריםשל הורים ל סבירהל יש אי לכך, משקל לא בריאות. -התנהגויות בקרתלעודד  עלולים גם הם אכילה
במשקל ילדיהם  זאת משום ששיחות בנושא לבין התערבות תכופה מדי  תזונתי לאכילה נבונה בין חינוך  ההבדל

התנהגויות אכילה מופרעות, בו בזמן ששיחות על אכילה בריאה בקשר ישיר ומובהק עם נמצאו משקל ומבנה הגוף 
בני נוער ובמיוחד במתבגרים במשקל תנהגויות אכילה לא בריאות, בקרב דיאטות רזון וה במניעתעשויות לסייע 

 .עודף

 משקל היכולת ההורית לזהות עודף שעסק בהשפעת, Neumark-Sztainer Dianne et al 2008,ה של במחקר
, לא נטו משקל עודףצליחו לזהות כי ילדם הוא בעל נמצא שהורים לילדים בעודף משקל שה בילדיהם המתבגרים.

פחות מזון מהיר, פחות אכילת משקל בריא )כמו ארוחות משפחתיות, ל להגיעהתנהגויות שיכולות לעזור לילד  דםקל
( וזאת בהשוואה להורים שלא הבינו ועוד עידוד לפעילות גופנית, בבית אכילה מול הטלוויזיה, זמינות ירקות ופירות

                                                                                                                                                                  .שמשקל ילדם עודף
הורים שהבינו שמשקל  ;קבוצות ההוריםשתי הבדל בין מדד היחיד בו נמצא היה ה 'עידוד הילד לרזותפרמטר של 'ה

שבוצע במחקר  ניתוח אורךבגר לעשות דיאטה כדי לרדת במשקל. יתרה מכך ילדם עודף, נטו יותר לעודד את המתב
 יותר משקל תקיןמדד שהצליח לנבא  לא היה -סטטוס המשקל של ילדו ההורה את זיהוי של,מצאו שיכולת  זה

אלא אף גרם לסיכון מוגבר לכך שהמתבגר ימשיך להיות בעודף משקל  בחלוף  חמש שנים מתום הניסוי. במתבגר
, משום שככל הנראה  הוריו של אותו מתבגר אומנם זיהו נכון את משקלו אך במקביל עודדו אותו שנים 8ר כעבו

 .בבנים מובהקותו. נתון זה היה משמעותי סטטיסטית בבנות וגבולי בלרזות
הורה לנקוט לא תגרום ל ,מתרכזת רק ביידוע ההורים לגבי משקל היתר של ילדםההתערבות ש המחקר הראה

יש צורך ולכן  .אלא יגרמו להורה לעודד את ילדו לרזות המתבגרשל  ומשקלבשיובילו לשיפור  יות הוריותהתנהגוב
כדי להבין איזה התערבויות הוריות הן העוזרות ביותר לקידום משקל בריא ותקין ב נוספים במחקרים מבוקרים

לא אסטרטגיה נמצאה כ דיאטה כאשר מייעצים להורים לגבי ילד בעודף משקל, חשוב לציין ש .אצל המתבגרים
את ההורים יותר חשוב ללמד ולכן . מסתיימות בכישלון מהדיאטות 28%יעילה לאורך זמן וכי נכון להיום יותר מ

 אישית נכונה למתבגרים.  דוגמהוכיצד ההורים יכולים לשמש בריאה יותר  משפחתית סביבה כיצד להציע לילדיהם

הולכים ועולים של השמנה, מראים כי שיטת הדיאטה וההתרכזות במשקל לפי התכנים שלמדנו בקורס השיעורים ה

                                                                            לא עובדת!  -לערך שמיושמת כבר למעלה מחמש עשורים BMIגוף ומדדי 
בקידום דיאטות, קידום בריאות ולא מקד בולכן הטיפול בבעיית ההשמנה בכלל ובקרב בני נוער בפקט צריך להת
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 להתרכזזמי קידום בריאות צריכים , מימהשמנה ותיעוב השמן(. במקום הפחד body sizeהגוף ) וצורת גודלמשקל 
להדגיש שהתנהגויות בריאות  חשוב  ערך הבריאות ולקדם את הדרכים והאמצעים לאכילה מודעת ולכושר גופני. ב

המתבגרים הורים ושל החיים. מכאן החשיבות בהדרכת ה ל מהשלבים המוקדמיםמתגבשות במשך כל החיים הח
ונגד כל הלחצים של החברה ואמצעי התקשורת  כבר מגיל צעיר על השונות הגנטית הלגיטימית הקיימת באדם

  בקרב המתבגרים מעודדיםהסוגדים לרזון ומציגים את הרזון כאידאל היופי אליו כולם צריכים לשאוף ובדרך זו 
ים לשאוף להעניק צריכ ההורים קשב לגופם. צון ממבנה הגוף שלהם וחוסר ר-סטיגמה של משקל גוף, חוסר שביעות

 של המתבגר שלא קשורה למשקל גופו עצמית-הערכהב חמה ואוהבת התומכת מסגרת משפחתית לילדיהם להיות 
, אכילה בריאה וכושר ושובע של רעב פנימי תלוויסובמבנה הגופני בין בני האדם, הקשבה כיבוד השוני  הטבעי ,

באמצעות  תהתמודדות טובה עם השמנה ומשקל עודף והרגלי אכילה לא בריאים בבני נוער צריכה להיעשוגופני. 
של אורח ת יותנהגותמקדות בהקניית הלעבר ה,רזון השאיפה לו מהחשיבות המוענקת למשקל גוףהטיית המיקוד 

 . פעילות גופניתתזונה מגוונת ומאוזנת ו חיים בריא;

, קרי עידודם לרזון בדרך של נטילת השליטה מידי הילדים המתבגרים הםבהשמנת ילדיטיפול של הורים ראינו ש
ולכן , העצמי שלהם ובשביעות הרצון מגופם בתחושת הביטחוןדימוי העצמי של המתבגרים ,בעלול לפגוע , ולדיאטה

 ,נכונה של ההורים לעזור לילדיהם היא קודם כל להביןהדרך ה עלייה במשקל. לתוצאה הפוכה של גורם לרוב
אכילה, ומהגישות שהוריהם מפגינים כלפי  מתנהגים הדרך שבה ההוריםמ מושפעותהתנהגויות האכילה של ילד ש

להיות מודל טוב לחיקוי עבור ילדיהם בכל שרוצים הורים . שביעות רצון ממבנה הגוף שלהם עצמםמשקל, רזון ו
ית, באינטואיטי את ילדיהם לאכילה חנךלצריכים ת והרגלי אכילה בריאים וביצוע פ"ג הקשור להתנהגויו

של מזון בריא ומזין וגם  של מגוון מבחרם יהובמקביל לספק לילד המתבססת על קשב פנימי לרעב ולשובע של הגוף
רגישה לצרכי חתית תומכת וולייצר מסגרת משפות נעימות מזון "מנחם" וטעים, לעודד קיום ארוחות משפחתי

 המתבגר.
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