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 מבוא

העיסוק במשקל ובהשמנה קיימים היום כמעט בכל מקום וכמעט בכל גיל. ילדים מתחילים להתייחס למידת הגוף 

שלהם ושל אחרים, לפעמים כבר בגילאי הגן ובטח בגילאי בית הספר היסודי והתיכון. את העיסוק במשקל מקדמות 

תוך המשפחה. להורים ולסביבה השפעות סביבתיות, כאשר בקרב ילדים מדובר בעיקר בהשפעות סביבתיות ב

 המשפחתית יש חלק מרכזי בתרומה לתופעה זו והם מזינים אותה בדרכים כאלה ואחרות. 

מחקרים תוצג סדרת בהיבט של השפעות סביבתיות תוך משפחתיות והשלכותיהן.  ,סוגיית המשקלהעבודה עוסקת ב

הקשר  חששות הנוגעים לעניין זה,ו ל ילדיהםעודף משקל שהורים לגבי פיסת תהעוסקים בנושאים שונים ביניהם: 

בקרב דיאטה ל, במשקועליה  אכילה בהיעדר רעב - האכלת ילדהגבלה הורית על , של הילד BMI-אימהי ל  BMIבין 

 אסטרטגיות הוריות בטיפול בעודף משקל ובהשמנה, מהות והשפעה על ילדיהןיא בקרבהפרעות אכילה , מתבגרים

 . מהספרות המלצותו

חשיבות הדיון בנושא זה היא עצומה. מה שקוראים לו בשפה פשוטה "דיאטה" ומשמעותו קיצוץ באכילה או במזונות 

מסויימים, לעיתים אפילו סגנון חיים סגפני שמאמצים לתקופות קצרות, נפוץ מאוד בקרב בוגרים ובקרב צעירים 

מוע כמעט תמיד בחצי אוזן חבורת ילדות למרות הסיכונים הטמונים בתהליך זה. מספיק לצאת לרחוב ואפשר לש

או נערות מכריזות ש"זה הכול כוח רצון" ו"חבל, היא יכולה להיראות ממש טוב אם תרד כמה קילו". נראה שכרגע 

המתכון לחיים בריאים, פיזית ונפשית, מבחינת הציבור הרחב הוא רזון וכמובן דיאטה. כשלמעלה ממחצית 

טיות, חשוב להבין טוב מאיפה זה מגיע, לאן זה הולך ואיך מתחילים לשנות מהמתבגרות עסוקות במחשבות דיאט

 את זה וההבנה הזו הייתה המטרה בכתיבת העבודה.
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, חששות מעודף משקל בילדים ותפיסת עודף משקל של ילדיהםהורים לגבי פיסת ת

 הגוף האידיאלי

של תפיסה הורית לגבי עודף משקל של ילדיהם. האם הורים מזהים השאלה הראשונה שעומדת בפני היא מהו טיבה 

אימהות לילדים  בו השתתפו ,מחקר אנגלי רחב היקף אילו גורמים מווסתים חששות לגבי עודף משקל? עודף משקל?

למרות שאחוז הילדים שסבל מעודף בפועל, הילד שלהן.  אצלעודף המשקל בחן את יכולתן בזיהוי  ,שנים 6-1בגילאי 

מהאימהות דיווחו על  31%בו  BMI-ה .הגדירו את ילדן כנמצא בעודף משקלמהאימהות  0%, רק 11משקל היה 

 נוסף . נתון מעניין13אחוזון מ BMI, בעוד שעודף משקל נחשב 99באחוזון היה  למעשהילדם כנמצא בעודף משקל 

ד ובאופן הם שתרמו בנפר עורעובי קפלי היקף גוף והיו אלה לדיווח האם, לא תרמו  יכללואחוז שומן  BMI -הוא ש

 .(2) (2)טבלה  להגדרה של עודף משקל בעיניהמובהק 

ל קיימים גם גורמים נוספים המשפיעים ע

תפיסת סטטוס המשקל של אימהות. 

בנות דוגמה אחת היא הבדלי מין. נמצא ש

כסובלות  ןאימהותפחות הוגדרו על ידי 

  BMI. דוגמה נוספת היא (2) מעודף משקל

של האם. למשל, במספר מחקרים נמצא 

שסטטוס המשקל של האם השפיע על 

חששות שילדה  תפיסת עודף משקל, ועל

אימהות עם יהיה בעודף משקל בעתיד. 

BMI  פחות  לדווח נוטותגבוה יותר

אך ( 2) שילדיהן סובלים מעודף משקל

דיהן יהיו בעודף ג שיליותר לדאו תטוונ

 .(2,1) משקל בעתיד

כמעט מחצית מהאימהות חששו שילדן יהיה בעודף מהאימהות דיווחו שילדן נמצא בעודף משקל,  0%שרק  בעוד

 (.2) בעודף משקל חששו שהוא יהיה בעתיד אינומהנשים שדיווחו שילדן ארבעים ואחד אחוזים משקל. 

נשאלת  מבנה גוף אידיאלי שהוא רזה למדי מסוגים שונים המקדמיםמאחר והעולם בו אנו חיים מלא בפרסומים 

רק כשליש השאלה האם יש קשר בין תפיסת גוף אידיאלי בקרב אימהות לבין תפיסת מידת הגוף הממשית של הילד. 

, משאר האימהות 41%-מהאימהות שהיה להן ילד בעודף משקל הגדירו את ילדן כנמצא בעודף משקל, בעוד שכ

 . (2) חששו מעודף משקל בעתידו של הילד בוטל,אחוז לא מ

בדק הבדלים בתפיסה בין נשים מקסיקניות לבין נשים ממוצא מקסיקני שהיגרו  1121-חקר שהתפרסם במ

לא השתנתה בין אימהות מקליפורניה לבין אימהות  ילדןמידת הגוף של האימהות לגבי למרות שתפיסת לקליפורניה. 

העדפה זו לא הושפעה (. מעניין הוא שp<0.001)ידיאלי קטן באופן מובהק גודל גוף אממקסיקו, הראשונות העדיפו 

ארבעים וארבעה  כפריים, מין הילד, השכלה אימהית ותפיסת סטטוס כלכלי של האימהות.או  עירונייםממגורים 

זה  הבדלממקסיקו )אם כי  51%גודל הגוף של ילדיהן, לעומת ממקליפורניה לא היו מרוצות  מהאימהות אחוזים

 11%-דף משקל כתי של הילד שלהן כעויהאמ ומשקלשחזו את  אימהות, בקרב אך במקביל. מובהק סטטיסטית(אינו 

באופן היה מובהק סטטיסטית. בהחלט ממקסיקו, הבדל זה  11%-היו מרוצות לעומת כלא מהאימהות מקליפורניה 

 2טבלה 

2011  Obes J IntParkinson KN et al.   
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מידות גוף( היה אחוז דומה של אי  0קלה של סאו פחות מתוך  4ו את ילדן כרזה )אימהות שדירג , בקרבמפתיע

כלומר, אימהות מקסיקניות לא היו שבעות רצון ממשקלו של הילד באותה  (.51%-שביעות רצון בשתי הקבוצות )כ

יפורניה חשו חוסר שביעות מהאימהות שהיגרו לקל 11%-מידה, בין אם היה רזה או בעודף משקל. לעומתן למעלה מ

השערות החוקרים היו שהשינוי במידת גוף שחשו באופן דומה כלפי רזון.  51%-רצון מעודף משקל לעומת פחות מ

 (.5) להשמנה בילדים ולמשמעותה. תמההיחשפו ,כלומר ,אידיאלי נובעת משינויים במוסכמות עקב ההגירה

חששות של אם לגבי  .(2) כמחצית מהאימהות חוששות מכך שהילד שלהן יהיה בעודף משקל בעתיד ,לפי פרקינסון

המשקל של ילדה קשורים באופן חיובי למסת שומן כללית, בעוד שלחץ של אם על ילדה לאכול קשור למסת שומן 

 (.4) נמוכה יותר בילד, זאת ללא הבדל אתניות או מין

נוקטות בהתנהגויות שליטה ברמה גבוהה בהקשר של דות בעודף משקל שאף מצאו שאימהות ליל בירק ושותפיו

שנמצא של ילדות במשקל בהשוואה לאימהות . זאת בנותיהן שליותר מעודף משקל  האכלת בנותיהן, מודאגות

ממצא זה מעניין  (.3גבוהה של התנהגויות שליטה בהאכלה ) , שאינן נוקטות ברמהבעודף משקלאו  ,טווח הנורמהב

מאחר ונראה שמאפיין בולט של אימהות שמנסות לשלוט כמה שיותר בהאכלה של הבת שלהן הוא חששות לגבי 

  .טתןישהחששות הם אלו שמניעים את אימהות אלה לנקוט בצעדים המקדמים את שלמאוד עודף משקל. יתכן 

 צד אימהות בהקשר של האכלת ילדים.מבהמשך העבודה אתייחס להשלכות השליליות שיש לניסיונות שליטה 

 

BMI  ,אימהיBMI  ניהםיילדי ומה שב 

 (p<0.05ן )של אימותיה BMI-שנים נמצא קשור באופן חיובי ל 5-3של ילדות בגיל  BMI-ש ומצאג'והנסן ושותפיו 

נמצא קשור להיסטוריית המשקל של  BMI-למרות ש להיסטוריית משקל של האימהות וכן של האבות.כמו גם 

גם כן  ווגם אחוז השומן שלהם נמצאשל בנים בגילאים אלו  BMI בנוסף,. שלו BMI-, הוא לא נמצא קשור להאב

  .(1) בהתאמה( p<0.01-ו p<0.001של האם ) BMI-ל יםקשור

בלתי ברור שקיימות השפעות  במקבילשל הורים וילדים,  ומבנה גוף י משקלדבין מדבלתי מעורער קיים קשר 

השפעות סביבתיות שונות. הנושא של  ביחד עם גנטיות השפעות כלומר,. גורמים סביבתייםמ הנובעותתלויות 

טיפסו  השאחוזי ההשמנה באוכלוסיי נמצא על פרק היום כבר כמה עשרות שנים, מדובר על כך"מגפת ההשמנה" 

השמנה בקרב ילדים ובני נוער. אפשר להניח שהגורמים לשינוי וזי אחגם ובכללם ברחבי העולם המערבי,  למעלה

מאחר ומדובר בהשפעות סביבתיות, חשוב לחשוף  הגנטיקה אלא השפעות סביבתיות כאלו ואחרות. הקיצוני אינם

 כמה שאפשר מהן כיוון שיתכן שניתן יהיה לפתח דרכי התמודדות יעילות, כאלה שיתרמו להתמודדות עם השמנה

  .ב האוכלוסייה אורח חיים בריא יותרויעודדו בקר

במשפחה ישנן השפעות סביבתיות משותפות והשפעות סביבתיות שאינן אם מתמקדים בתא המשפחתי, מבחינים ש

משותפות. השפעות סביבתיות משותפות הן כאלה שפועלות על כל בני המשפחה באותה צורה, בעוד שהשפעות 

הן אלה שגורמות לילד  האחרונותעל בני המשפחה בצורה שונה. סביבתיות לא משותפות הן השפעות שפועלות 

ם לכל הורים לא מתייחסילא תמיד נוח לנו להרהר בזה, אך למעשה לחוות האכלה ואכילה בצורה אינדיבידואלית. 

כל אחד חווה את האוכל בצורה שאחים אוכלים מאותו המקרר, למרות במילים פשוטות,  ילדיהם באותה הצורה.

אופן ההאכלה של הילד. מחקרים הראו שלהשפעות סביבתיות לא יית האוכל הפרטית מושפעת מחוואחרת. 
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 .(6) משותפות יש אפקט בולט על השמנה, בעוד שלהשפעות סביבתיות משותפות היה תפקיד זניח

של אופן  תושבחן את השפעשל בירק ופישר  מחקרןב נבדק במודל אמואספקטים של  אופן האכלת ילד על ידי 

הקושר באופן פשוט האכלת ילדה על ידי אימה על אכילתה ועל עודף המשקל שלה. את מודל זה השוו עם מודל 

סיונותיהם של הורים להגביל את האכילה של הילד גדלים כאשר י. ידוע שנ(6) (2)גרף  ישיר את משקל האם והבת

שתיארו החוקרות מודל מסוג זה מה שהתגלה הוא ש .(6) הילד הוא בעודף משקל, אפילו יותר אם מדובר בילדה

  .(6) אפשר הבנה מעמיקה יותר של הקשר שבין משקל אם למשקל ילדההתאמה הרבה יותר טובה לנתונים, ו סיפק

 

  : אכילה בהיעדר רעבהאכלת ילדהגבלה הורית על 

של אימהות, משמעות הדבר היא  קשר חזק בין דאגה למשקל הילד לבין התנהגויות הגבלת האכלה ראשית, קיים

סוגי הגבלות  .(4תר הגבלות בהקשר של האכלת הילד )שככל שאם דואגת יותר למשקל ילדה, סביר שהיא תפעיל יו

של מאכלים מסוימים, הגבלת הזמן ביום שבו מותר לגשת לחטיף, תגובה רוגזת לאכילה  הגבלהבין השאר כוללים 

ללא רשות, מעקב אחרי צריכת מזון דחוס אנרגטית על ידי הילד, הגבלה של צריכת מזון, הגבלת הזדמנויות לצרוך 

ג יד, הגבלת מחוץ להיש את המזון, סיפוק של המזון באופן יחסי לתדירות בקשת הילד לצרוך אותו, שמירה על המזון

 הגבלת סוגי אירועי האכילה שבהם המזון יצרך.  ו הימצאות המזון בבית

נמצא שאימהות  .בין הגבלת אכילה עצמית של אימהות לבין הגבלת האכלה של בנותיהןשנית, קיים קשר מובהק 

הגבלת האכילה של  גם על מדווחות באופן מקבילעל רמות גבוהות יותר של הגבלת אכילה עצמית  המדווחות

 .(6) ותיהןבנ

, בהקשר של בהיעדר אימהות יטה קצרת הטווח בצריכה האנרגטיתשנים, נמדדה יכולת השל 3בקרב ילדות בנות 

. הילדות נפגשו עם החוקרים פעמיים, כל פעם הוגש להן משקה. בפעם הראשונה הגבלה אימהית של אכילת הילדה

 2 גרף

2000 Nutr Clin J Amet al.  Birch LL 
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דקות לאחר שתיית  11ה משקה עמוס באנרגיה. ייה, ובפעם השניהיה זה משקה המכיל כמות מועטה של אנרג

המזון  תאחוז ההתאמה של צריכ . לאחר מכן נמדדצהריים )עם גישה חופשית למזון( המשקה הוצעה לילדות ארוחת

 מההפרש הקלורי בין המשקאות בארוחת הצהריים. 31%בארוחה לדחיסות המשקה. הילדות פיצו בממוצע על 

נבדקה צריכת ממתקים וחטיפים של הילדות בגישה חופשית, ללא נוכחות הורה או מבוגר.  המחקר בשלב אחר של

ממתקים צריכת בין  חופשית בחירהאפשרות בדיקה זו נעשתה בהיעדר רעב, לאחר ארוחת צהריים מספקת, ועם 

תה גורם מנבא יהגבלה גבוהה יותר של האם על האכילה של ביתה הישמסתבר משחק בצעצועים. בין וחטיפים ל

הגבלת אכילה ברמה מוגברת תרמה , במילים אחרותת צריכה אנרגטית בטווח הקצר. יליכולת פחותה של רגולצי

ארוחה עם גישה )כאשר הפיצוי היה במהלך יכולת פחותה לפיצוי או התאמה לצריכה מוקדמת של אנרגיה ל מחד

 וממתקים בזמן גישה חופשית, בהיעדר תחושת רעבצריכה מוגברת של אנרגיה מחטיפים , ומאידך ל(חופשית למזון

 .(6) ובהיעדר השגחה אימהית

הילדה סיכון  עלה 3הגבלה בהאכלת ילדה בגיל  בנושאהורים  במבחן שלמחקר נוסף הראה שעבור כל עליה ביחידה 

כת , ולצרי3של הילדה בגיל  BMI-קשר זה נשמר מובהק גם לאחר תיקון ל .1.2פי  0לאכול בהיעדר תחושת רעב בגיל 

 דוגמה נוספת מופיעה במחקרם של בריק, פישר ודיוויסון. הם מצאו שגם. (0) של חטיפים וממתקים בהיעדר רעב

רמת צריכה אנרגטית מחטיפים וממתקים בהעדר קשורה באופן מובהק ל 9-ו  0בלה ההורית בגילאים בגיל רמת ההג

בהשוואה לרמת הגבלה בהיעדר רעב יתה קשורה ליותר אכילה יגבוהה ה רמת הגבלה כלומר, (.p<0.01תחושת רעב )

ה הגדולה יגם את העלי נצפתה מעבר לכך, בקרב ילדות שהופעלו עליהן הגבלות ברמה גבוהה. (3) (1)גרף  נמוכה

יתה מתווכת יההשפעה ה 9לאורך זמן, כאשר בגיל EAH (Eating in the Absence of Hunger )ביותר בתוצאות 

לדות עם עודף משקל שהיו חשופות להגבלות ברמה י .(1)גרף  דרך האינטראקציה בין סטטוס משקל לרמת הגבלה

 .(3) הגבוהות ביותר EAH -גבוהה הראו את תוצאות ה

מה שמוביל באופן  חשוב לציין שעם הגיל אכילה הופכת למושפעת יותר ויותר מאותות סביבתיים, כולל גודל מנה.

ויחסיים בין  במונחים אבסולוטיים. מדובר בעליה EAHעליה בתוצאות לתה ילהגבלה אימהית היללא קשר טבעי, ו

 .(3) (1)גרף  לגיל ולמין מתהמותא מהצריכה היומיתאחוז גבוה יותר  שהוא EAH -ב תתבטאמש 9לגיל  3גיל 
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מתאר את  1גרף 

בצריכת  היהעלי

אנרגיה בהעדר 

פונקציה כתחושת רעב 

 4עבור  של הגיל

קבוצות של ילדות 

המחולקות על פי 

סטטוס משקל הילדה 

והגבלה אימהית 

  .בהאכלת הילדה

עודף משקל  -

והגבלה 

 גבוהה.

 

 עודף משקל -

והגבלה 

 .נמוכה

 
 

משקל  -

נורמלי 

והגבלה 

 גבוהה

 

משקל  -

נורמלי 

והגבלה 

 נמוכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1גרף 

2003 Nutr Clin J Amet al.  Birch LL 
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 אכילה בהיעדר רעב ועליה במשקל

 

קשר בין עליה במשקל ועודף משקל  

שלים עוד מלבין אכילה בהיעדר רעב, 

המתאר את  וללכשלב בבניית מודל 

הקשר שבין השפעות סביבתיות 

 למשקל ילדים. 

ידוע שרמת אכילה בהעדר  ,כיום

תחושת רעב הינה לרוב יציבה במהלך 

שנים.  0-ל 3הזמן אצל ילדות בין גיל 

ילדות עם צריכה גבוהה רוב ה, משמע

נשארות עם צריכה גבוהה גם  3בגיל 

נשארו כך גם  3בגיל עם צריכה נמוכה  שמאופיינותואלו  0בגיל 

נחשפות לחטיפים וממתקים  הן . מחקר אמריקאי מצא שילדות שצורכות מעט אנרגיה, כאשר (0) (1)טבלה  0 בגיל

 25%-ו 3בגיל  22%-מהתצרוכת היומית של אנרגיה בעוד  שילדות שצורכות כמות גבוהה הגיעו ל 4%-5%צורכות 

מהלך ארוחה )עם מהצריכה האנרגטית המומלצת להן. באופן מפתיע, לא נמצא הבדל בין צריכת האנרגיה ב 0בגיל 

 בהשוואהגבוהה  עם צריכהילדות עבור  4.6הסיכון לעודף משקל היה גבוה פי  .(0) גישה חופשית למזון( בין הילדות

 (.0) עדר תחושת רעבימעט אנרגיה מחטיפים בה הצורכותות ילדל

ת עם עודף משקל ילדוה. ילדות לבין תגובתן להגבלת אכילף משקל של קיים קשר כלשהו בין עודמחקרים מראים ש

יתכן משמעות הדבר היא ש. (3) הגבוהות ביותר EAH-הראו את תוצאות ה ,ברמה גבוההמזון ות חשופות להגבלש

 ,ב בצורה מוגברת לגורמים סביבתייםבאופן גנטי מועדות להגי ,3בעודף משקל כבר בגיל  הנמצאות ,שאותן ילדות

עדר יבאמצעות אכילה בה ךמתוו מוגברתתגובה אותה מ חלקשמאוד  סבירכגון הגבלה הקשורה לאוכל מצד האם. 

קיימים ממצאים נוספים שתומכים בסברה זו. אחד מהם הוא הקשר שקיים בין אופן האכלת ילד לבין הרכב  רעב.

. (4) בילדיםשומן מסת המהשונות בחלק ניכר אופן האכלת ילד הינו גורם התנהגותי עיקרי שמסביר גוף. נמצא ש

 בעתיד להיות בעודף משקלסיכון הבת  במקביל אף עלשאופן האכלת הילד מצד האם משפיע ממצא נוסף הוא זה 

(6.) 

דרך  מתאר 5גרף  להפוך להיות בעודף משקל,של הילד סיכון העל  ותהאכלת ילד משפיעבהקשר של  הגבלות שונות

 אחת בה גורמים משפחתיים סביבתיים יכולים לעבוד בסינרגיה עם גורמים גנטיים כדי ליצור דמיון דורי באכילה

 (.6) ובעודף משקל

 

 

 

 1טבלה 

2002 Nutr Clin J Am al. et Fisher JO 
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 והשלכותיה בקרב מתבגריםדיאטה 

 EAT (Eatingשנקרא  פרויקטגיל ההתבגרות הוא גיל קריטי מבחינת מתן תשומת לב למראה חיצוני ומשקל. 

Among Teens) שנים. שליש  3-בהפרש של כ בשתי נקודות זמן ,בנות 33%-בני נוער,  מהם כ 1311-סקר כ

נמצא שבנקודת  בפרויקט. בתחילת המחקר ,26-והשאר היו בגיל ממוצע קרוב ל 25מהמשתתפים היו בסביבות גיל 

מהבנות עסקו בדיאטה )שינוי של התזונה במטרה לרדת במשקל( לפחות פעם אחת  36%-הזמן הראשונה, למעלה מ

 הגדרת התקף שנים. 3לאחר  לעליה בהתקפי זלילה דיאטה אצל הבנות נמצא קשורעיסוק בבשנה האחרונה. 

אה אותו בשעת ה שהיה מתבייש לו מישהו היה רוהמתבגר אכל הרבה מאוד, ברמ זלילה הייתה סיטואציה בה

בנות לבין ירידה בתדירות צריכת ארוחת בוקר וירידה  בקרבדיאטה עיסוק בבין מעניין קשר  התגלה. בנוסף, האכילה

 .(1) (5)טבלה  שנים 3בצריכת פירות וירקות לאחר 

ליה בהתקפי זלילה וירידה בפעילות דיווחו על עיסוק בדיאטה בזמן תחילת המחקר והם הראו ע , כרבעבנים בקרב

אצל בנות, אצל בנים נקשרה הדיאטה לירידה בתדירות צריכת ארוחת בוקר רק אשר שנים. בשונה מ 3גופנית אחרי 

 .(1) (4)טבלה  באופן גבולי

 

 5גרף 

 אר שני מסלולים:מת 5 גרף

 משותפים. משקף גנטיקה ומשתנים סביבתיים :משפיע ישירות על משקל הבתהמודל של משקל אימהי 

שלם שכולל גם משתנים סביבתיים לא משותפים.סביבה -מודל משפחה  

i.Mothers’ child-feeding practices influence daughters’ eating and weight 
2000 Nutr Clin J Amet al.  Birch LL 
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מובהק סטטיסטית.  לאחר מכן היהשנים  BMI 3-ל 2גם עבור מתבגרות וגם עבור מתבגרים הקשר בין דיאטה בזמן 

המובהקות הסטטיסטית נשארה אפילו לאחר תיקון להתקפי זלילה, לצריכת ארוחות בוקר, לצריכת ירקות ופירות 

מתאר את  4. גרף כן היה מתווך התנהגויות אכילה/פעילות גופנית BMI-ינוי בולפעילות גופנית. יחד עם זאת, הש

 .(1) המודל של בנות הנוער, לא צירפתי גם את מודל הבנים

 

 

 

 

 

 

 

 4טבלה 

2007 Assoc Diet Am J al. et Sztainer D-Neumark 

 5 טבלה

2007 Assoc Diet Am J al. et Sztainer D-Neumark 
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 מהות והשפעה על ילדיהןיא בקרבהפרעות אכילה 

 
הגבלות הזכרתי שקיימת קורלציה בין הגבלה עצמית של אימהות על ההגבלות שהן מחילות על ילדן בהקשר תזונתי. 

שבגינן עלולים לפתח ילדים בעיה ברגולציה של צריכה אנרגטית ואכילה יתרה של המזונות ה"אסורים" בהיעדר 

רעב. אלה יכולים להוביל בסבירות גבוהה גם לעודף משקל באותם ילדים. ובכן, בצורה דומה במובן מסוים, אם כי 

השפעות שונות בעקבות אותן הפרעות.  פשר לראותאילדים לאימהות עם הפרעות אכילה ביתר קיצוניות, גם אצל 

 . גנטיות וסביבתיותהשפעות ככל הנראה, להפרעות אכילה אצל האם 

הפרעות נמצא ש

הפרעות )כולל  אכילה

 (קליניות-אכילה תת

שמתחילות אצל האם 

מהלך השנה ב

הראשונה לאחר הלידה 

קשורות להתפתחות 

אכילה מופרעת אצל 

במחקר . 21ילדים בגיל 

אימהות שנעשה על 

חששות כבדים לגבי גופן ומשקלן  האימהות הראו עם הפרעות אכילה,

 3טבלה 

2006 Psychiatry J Br Stein A et al. 

 

 4גרף 

2007 Assoc Diet Am J al. et Sztainer D-Neumark 
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עיות התנהגויות שקשורות ברמה קלינית במהלך השנה הראשונה לחיי הילד, וכולן ביטאו באופן משמעותי ב

הייחודיות . 21גיל שנים וב 3בגיל שנה, בגיל מבחינת מדדים שונים כאשר הילד היה הוערכו  הןילדיהן ובהפרעה. 

כאשר כל ילד ואם נצפו במהלך ארוחה, במחקר הייתה ההתייחסות שנתנו לארוחות המשותפות של האם והילד. 

מילא שאלון הבודק את  21בגיל ילד בעוד  הוערכו מבחינת קונפליקט/הרמוניה, ושנים 3בגיל ובגיל שנה  הילד היה

 .(9) במהלך ארוחה אמורמת הקונפליקט בינו ובין 

ה באופן מובהק לעומת רעיונות מוגזמים לגבי משקל וגוף שהיו ברמה גבוה  היוילדים ל הממצאים היו מעניינים.

 שתי קבוצות הילדים. בין BMI-. זאת למרות שלא היו הבדלים ב(3)טבלה  הביקורת אלה של ילדי

, אך לא (p<0.01) 3גיל ה בלילדים לאימהות עם הפרעת אכילה ולאימותיהם היו יותר קונפליקטים במהלך הארוח

ילדים כן התאימו לאבחנה , נו עם אנורקסיהבחלא היו ילדים שאוש למרות לא היו הבדלים בין המינים. .21בגיל 

מורים, אך לא הורים, דיווחו בנוסף,  (, הפרעה רגשית ואכילה סלקטיבית.Food Avoidanceשל הימנעות מאוכל )

הבעיות שבאו לידי ביטוי היו קשורות  21ככל הנראה, בגיל על רמה מוגברת של בעיות רגשיות אצל אותם ילדים. 

 .(9) לאכילה ולדימוי גוף

 

 21הסיכוי שבגיל נמצא ש

י אכילה יפתח הרגלילד 

וגישה למזון שהם לקויים 

כתלות בשני גורמים. עולה 

ט הקונפליקהראשון הוא 

בין הילד לאם בזמן 

והשני הוא  3בגיל ארוחות 

חשוף  משך הזמן שהוא

להרגלי אכלה לקויים, 

שה בלתי מתפקדת של האם ולגי

  .(9) (6)טבלה  לאכילה

. מחקר שבחן נשים החולות בבולימיה נרבוזה ואת לא רק אימהות החולות בהפרעות אכילה משפיעות על ילדיהן

בולימיה נרבוזה נמצאה קורלציה בין חולות . אצל אימהות ובנותאימותיהן מצא קשר בין תפיסות גוף אידיאלי של 

-, אימעבר לכך. BMI-חוסר שביעות הרצון מהגוף של אימותיהן ושלהן. קורלציה זו נשמרה גם לאחר תקנון ל

, אם כי קשר זה האם מגופה של הבתשביעות הרצון של -נמצא תואם לאי שלה החולה מגופהשביעות הרצון של 

שביעות -אי שעלה הוא שאצל חולות הבולימיה ייחודישל החולות. נתון  BMI-לא נשאר מובהק לאחר תקנון ל

 .(21) עם התנהגות שליטה של האם במשפחה מד בקורלציהוהרצון מהגוף ע

לתפיסת המשקל של נראה כי האימהית בעיצוב הילד. משקל ה לתפיסת הכוח שישאת  מדגישים שני המחקרים

 .מדור אחד לשני, מאימהות לבנותיהן ולבניהן האם יש נטייה לחלחל

 

 

 6טבלה 

2006 Psychiatry J Br Stein A et al. 
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 אסטרטגיות הוריות בטיפול בעודף משקל ובהשמנה

 

אשר לשמירה על תורמות יותר לעליה במשקל מ הגבלות מזון ודיאטות בקרב ילדים ובני נוערלמרות שככל הידוע 

 6-1בגילאי  לילדים שאימהות גדול שנערך בממלכה המאוחדת והתפרסם רק לאחרונה מצאמחקר משקל תקין, 

באופן לעודד אותם לעשות דיאטה, מה שהיה קשור לעליה עוקבת במשקל.  , נטוסובלים מעודף משקלה שנים,

יותר  גופנית או לאמץ התנהגות אכילה בריאהפעילות ב לעסוק את ילדן האימהות לא ניסו לקדםמפתיע, אותן 

בהסתמך על מסקנות המחקרים השונים, אותם ילדים שנמצאים כלומר,  (.2) מאשר אימהות לילדים במשקל נורמלי

  ."משטר דיאטטי"ל לעבור של אימותיהם לכדי השמנה בעקבות המלצות חוזרות עלולים להגיעכבר בעודף משקל 

אימהות שמאמצות אך גילו ש, רטגיה למניעת צבירת משקל? קצת מפתיעמתי אימהות נוטות לאמץ אסט

ילדן יהיה בעתיד בעודף משקל, אסטרטגיות למניעת צבירת משקל עודף עושות זאת ספציפית בהקשר של חשש ש

 בעבודה עם אימהות חשוב לקחת את נתון זה בחשבון.(. 2) משקל הנוכחי שלומאשר בהקשר של ה ריות

 מדובר במחקר איכותי .ימהות לילדים בעודף משקל ובהשמנהאמחקר נוסף נערך באוסטרליה על מספר מצומצם של 

מיישמות ומתכננות ליישם בעתיד כדי לעזור לילדים שלהן להשיג  שאימהותשמטרתו לדווח על שיטות ואסטרטגיות 

שלכות שלה והיחס עם מזון, פעילות כל האימהות הראו הבנה של משמעות ההשמנה, ההבמקרה זה, משקל בריא. 

באופן כללי, כל הנשים שמו יותר דגש על הפן הפסיכולוגי והחברתי של השמנה ופחות על  גופנית וסטטוס תזונתי.

 .(22) ההשלכות הגופניות

 ת נפח הפעילות הגופנית אצל הילדים )כולל במסגרתאאסטרטגיות עליהן דיווחו האימהות היו התערבות להעל

(, מאמצים מיוחדים להכין אוכל וארוחות, הפחתה בשימוש בג'אנק פוד, הפחתה של שימוש יםמשפחתי שינויים

במטרה באוכל בפרס, שימוש דוגמה אישית בנושא פעילות גופנית ותזונה בריאה, ארוחה משפחתית סביב שולחן )

כולל נעילתם( וקניית של מוצרים סיון ללימוד זיהוי שובע(, הרחקה מהמקרר וארונות האוכל )יאכילה איטית ונלנהל 

דיווחו ו ילות גופנית באופן תדיר ותכוףכל האימהות ניסו לעודד את ילדיהן לבצע פעבמקרה זה,  דלי שומן לבית.

 (.22) פרס(כבאוכל  נטייה להשתמששהמודעות לצורה בהן הן משתמשות באוכל בביתן עלתה )כמו 

, המשתתפות עדיין הביעו חששות על ידי האימהות קטונשנ הברורותהיה מעניין לראות שלמרות האסטרטגיות 

לגבי הילדים והעובדה שלא הצליחו להגיע למשקל "חיובי". כל נשים הבינו שיש צורך באסטרטגיות מגוונות לאורך 

כבר סיגלו, כולן עסקו מה זלמרות שהן התכוונו להמשיך עם האסטרטגיות שעם זאת, זמן ממושך ולא לטווח הקצר. 

כולן חשו שהאפשרויות שלהן הולכות ומצטמצמות למרות במקביל, ופיתוח של אסטרטגיות נוספות לעתיד.  בחיפוש

כל המשתתפות תפסו את ההשמנה כבעיה בטווח הרחוק ולא הכירו  שיש להן אסטרטגיות נוספות שעדיין לא ניסו.

כמה  עדהן היו מאוד מחוייבות להציע לילד שלהן סביבה בריאה  (.Quick Fixבאפשרות לתיקון בטווח קצר )

לא רצו להפוך את  האימהותקבי. אסטרטגיות חדשות שיאפשרו שינוי עהן היו פתוחות למידע ולכמו כן, ו שאפשר

ד בו להיה חשוב להן שהבית עדיין ישמש מקום מפלט לימאחר ו ום שלילי שמתמקד המשקל של הילדהבית למק

תרמה לשינוי לא הובדלו משאר בני הבית, וכל המשפחה שהיו בעודף משקל הילדים לרוב, וערך. הוא אהוב ומ

הרגשת  וכדי לעודדכדי לא לערער את הביטחון העצמי של הילד  . זאתלבית ופעילות גופניתולהכנסת מזון בריא 

לקונפליקט בין  הובילה שלוולהרגלי האכילה  הילדלתזונת לעיתים תשומת הלב שנתנו האימהות עם זאת,  .קבלה

 (.22) ם ואף לאכילה בסתר או בהיעדר האםהילד לא
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 מהספרות המלצות

, ובו המלצות בסיסיות המיועדות לאנשי מקצוע בתחום וחשוב שנים התפרסם מאמר מעניין מאוד מספר לפני

 EATשהוזכר בעבודה. פרויקט  EATהבריאות שעובדים עם מתבגרים. המלצות אלו פותחו בהתבסס על  פרויקט 

סביבתיים, אישיים והתנהגותיים הקשורים לאכילה וגם נושאים הקשורים למשקל בקרב -נועד לבחון גורמים סוציו

 2111-בני נוער בגילאי בית ספר יסודי ותיכון וקרוב ל 3111-בני נוער. מדובר בסקר רחב מאוד שנערך בקרב קרוב ל

 .(21) בליווי הסבר קצר אפרט את עיקרי ההמלצות הורים.

  הרתע מפני דיאטות לא בריאות: במקום עודד ותמוך בשימוש בפעולות אכילה ופעילות גופנית חיוביות

חשוב להסביר לבני נוער שסביר מאוד שדיאטות דווקא יפגעו בירידה במשקל.  שניתנות לשימור על בסיס מתמשך.

דם בדרך לפיתוח הפרעות אכילה. מחקרים נוספים חושפים לפי סקרים שונים, דיאטה אצל בני נוער היא שלב מוק

 לעודף משקל ולהשמנה בטווח הרחוק. הזכרתיכפי ש שדיאטה אצל מתבגרים קשורה

 הביעו חוסר שביעות רצון  המתבגרותכחצי מכלל  – קידום של תפיסת גוף חיובית בקרב כל בני הנוער

 י שליש מהבנות וכחצי מהבנים הביעו חוסר שביעות רצון.מגופן, ורבע מהבנים. בקרב בני נוער בעודף משקל, כשנ

מנע מחוסר שביעות רצון מהגוף יחשוב מאוד לה, מכוני כושר וכדומה, הבניגוד למה שמקובל כיום בתוכניות טלוויזי

כגורם מוטיבציה לשינוי. נותני שירותי בריאות תפקידם לעזור לבני נוער לפתח יחסים חיוביים עם גופם כדי שירצו 

שביעות רצון מהגוף זהו גורם סיכון -לטפח אותו בעזרת תזונה בריאה ופעילות גופנית. מחקרים הראו בבירור שאי

 3שביעות רצון מהגוף בטווח של -משמעותי לאכילה מופרעת ולהפרעות אכילה. נמצא שרמות גבוהות יותר של אי

 ,ת גופנית או צריכה של פירות וירקות. בפועלכמו פעילו שנים לא חזו יותר שימוש בפעולות ניהול של משקל בריא,

מרוצות מגופן  שאינן חוסר שביעות רצון מהגוף חזה רמות נמוכות של פעילות גופנית אצל בנות. בנות בעודף משקל

 שנים(.  3לעומת יחידה אחת בטווח של  BMIיחידות  5עולות הכי הרבה במשקל במהלך הזמן )

  המלצה זו מיועדת גם לבני הנוער וגם להוריהם. ארוחות  – תכופות ומהנותעידוד ארוחות משפחתיות יותר

משפחתיות תכופות קשורות לצריכה מוגברת של פירות, ירקות, דגנים, מזונות עשירים בסידן וסיבים במקביל 

ם מחקרישנים בוגרים צעירים שומרים על תזונה בריאה יותר.  3לצריכה פחותה של משקאות קלים. גם בטווח של 

לסיכון פחות להתנהגות קיצונית לשליטה  בנוסף גםארוחות משפחתיות תכופות ומהנות קשורות מוכיחים ש

 שנים. 3אחרי  אפילוקשר זה נשמר מובהק  –במשקל בקרב בנות 

  עידוד משפחות לדבר פחות על משקל ולעשות יותר בבית כדי לאפשר אכילה בריאה ופעילות גופנית– 

ועיסוק בא מתוך כוונות טובות, מחקרים מראים שיותר מידי דיבור  ,ברוב המקרים ,למשק בנושאלמרות שדיון 

יכול למעשה להעלות את הסיכון להפרעות אכילה ולהשמנה. מחקר על צעירים בתהליך החלמה מהפרעות  זהנושא ב

העיר הערות מנע מליהלאכילה פיתח מספר עצות להורים על סמך תוצאותיו: להפחית את ההתעסקות בגופך שלך,  

קל או על מנע מלהעיר הערות על משיהלעל הגוף או המשקל של ילדך,  לא לאפשר לעג על נושא המשקל בביתך ו

, עיסוק בדיאטה של ההורים ועידוד הילד לעסוק בדיאטה היו קשורים לילד EATיקט גופם של אחרים. לפי פרו

ירקות בבית והורים המשמשים דוגמא אישית שנים. בשונה מכך, מגוון של פירות ו 3בעודף משקל בטווח של 

 לאכילה בריאה היו קשורים לאכילה בריאה אצל בני הנוער גם כשהפכו לבוגרים צעירים.

  להניח שבני נוער בעודף משקל חוו התעללות בקשר למשקל ולהתייחס לנושא זה עם בני הנוער ועם

ו בלבד לא דיווחו על חוויית התעללות א 1איתן, בנות בעודף משקל שדיברו  31, מתוך EATיקט בפרו – הוריהם

התקפי הקנטה מצד בני משפחה בנושא משקל קשורה בטווח הרחוק לעודף משקל, הקנטה שקשורים למשקל. 

התנהגויות קיצוניות לשם שליטה במשקל ולעודף משקל בבנים. בני נוער צריכים לדעת שזכותם שלא יתעללו  זלילה,

ערות בנושא משקל, אפילו אם הן בצחוק, אינן משפחה צריכים להכיר בכך שה ף בניבהם בשם משקלם. בנוס

 (.21) לות בהחלט להביא לתוצאות שליליותבבית מאחר והן עלו שיושמעומבדרות ואסור 
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 סיכום

אחד הנושאים המדוברים בכמה עשרות השנים האחרונות הוא השמנה בעולם המערבי. מטרת העבודה הייתה 

על הגישה והעיסוק המתמיד במשקל בקרב ילדים ובני נוער.  הפועלותות במרחב המשפחתי לאתר השפעות סביבתי

חוששים שילדם יהיה בעודף משקל אפילו כשהילד הוא  תמההורים בחברה המערבי 41%-שכמתוך המחקרים עולה 

ת ובלהתנהגויות שליטה שמתבטאות בהגלהפעיל במשקל שנמצא בטווח הנורמלי. אותם חששות מובילים אותם 

 חששותההאם שמגביר את  שלל אימהות כמו עודף משקל המשפיעים עבולטים ישנם עוד גורמים האכלת הילד. 

רמת לעליה במפעילה על עצמה בהקשר של אכילה, שגורמים בתורם  ארמת ההגבלה שהיו לעודף משקל אצל הילד,

 ההגבלות שהיא מפעילה על האכילה של ילדיה. 

רמת ההגבלה ההורית על האכילה של ילד מובילה לשינוי לרעה ביכולת הבקרה שלו לצריכה אנרגטית, מה שמגביר 

רוב  .שחלות עליו ההגבלות בשלכמזיקים  שהוא תופסממזונות  גםאת הצריכה האנרגטית שלו בהיעדר רעב, 

קרים מראה בצורה יפה את השינוי על ילדים צעירים ונמשכו לאורך מספר שנים. אחד המח נערכוהמחקרים בנושא 

הטבעי שחל ברגולציית הצריכה האנרגטית אצל ילדים. עם הגיל, גם ללא קשר להגבלה הורית, ילדים לומדים לתת 

מקום מרכזי יותר ויותר לאותות סביבתיים כמו גודל מנה ופחות לאותות פיזיולוגיים המעידים על רעב ושובע. 

של רגולציה של צריכה אנרגטית לקויה  את השינוי ויוצרת סיטואציה בעייתית הגבלת מזונות ברמה גבוהה מעצימה

. הגבלת אכילה ברמה גבוהה ואכילה מוגברת בהיעדר רעב אצל ילדים בשילוב עם אכילה מוגברת בהיעדר רעב

 קשורה לעליה במשקל ולעודף משקל. 

"דיאטה". אותה הדיאטה יתכן ותופסת בתור אפשר להגדיר את ההגבלות התזונתיות שהורים מחילים על ילדיהם 

 ,תפקיד מרכזי בעליה במשקל של ילדים רבים ובהתייחסות שלהם למזונות מסויימים ולמשקל. אצל אימהות לילדים

עובדה זו עוד יותר ברורה. אותם ילדים נוטים להגביל את עצמם יותר ולתת משמעות  ,שחולות בהפרעות אכילה

שבדק אוכלוסייה נורמטיבית, הרגלי התזונה והפעילות  EATל צעיר. לפי פרויקט רבה למשקל ולמראה גופם עוד בגי

הגופנית שהורים מקנים לילדיהם ממשיכים איתם גם שנים מאוחר יותר ומשפיעים על אורח החיים הבריאותי 

ודדים את ילדם שנמצא בעודף חושפים שהורים דווקא מעמהעת האחרונה  חלק ממחקרי החתך ,אולםשלהם. 

 משקל "לעשות דיאטה" ולא נוטים לעודד פעילות גופנית או תזונה בריאה באופן מיוחד. 

במחקר האוסטרלי שנערך על אימהות לילדים בעודף משקל ובהשמנה אפשר לראות שחלק מהאימהות מוכנות 

שהמדד של אותן  על פי המחקר ל, ברורלשנות הרגלים ולשנות תנאים סביבתיים כדי לעזור לילדים שלהן. במקבי

אימהות להצלחתן ולבריאות ילדיהן הוא עדיין המשקל. למרות שכולן מדווחות על אסטרטגיות שלפחות רובן 

 חיוביות, החיפוש המתמיד אחרי פיתרון למשקל והחשש שהן לא יצליחו למצוא אותו מטריד אותן.

ות בקרב מתבגרים לא רק שאינו תורם לירידה במשקל, שסקר אלפי ילדים הוכיח שעיסוק בדיאט EATפרויקט 

אלא מעודד בטווח הרחוק התנהגויות שפוגעות בבריאות כמו התקפי זלילה, ירידה בצריכת ירקות ופירות וירידה 

יכולות בהחלט לתרום לבריאות הילד בטווח הקצר בפעילות הגופנית. לעומת זאת, פעולות התערבותיות אחרות 

 ובטווח הרחוק. 

דרכים  קיימותש נראה . EATלהמלצות שיצאו מתוך פרויקט  ,באופן יחסיחלק רחב,  בעבודה הוקדשסיכום, ל

 ם הבריאות וביניהן המלצותיהם.לפעול לקידו חיוביות ויעילות

 

 תמוך בשימוש בפעולות אכילה ופעילות גופנית לעודד ול ,ע מפני דיאטות לא בריאות: במקוםיהרתל

 לשימור על בסיס מתמשךות שניתנות חיובי
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 קידום של תפיסת גוף חיובית בקרב כל בני הנוער 

 עידוד ארוחות משפחתיות יותר תכופות 

 עידוד משפחות לדבר פחות על משקל ולעשות יותר בבית כדי לאפשר אכילה בריאה ופעילות גופנית 

 ני הנוער ועם להניח שבני נוער בעודף משקל חוו התעללות בקשר למשקל ולהתייחס לנושא זה עם ב

  הוריהם

 בהסתמך על עבודה זו:להלן עוד כמה המלצות, מסקנות 

  את נושא עודף המשקל בילדים ולבדוק האם קיימים אצלם חששות כלשהם לגבי הילד בפני הורים להעלות

 .על מנת לדון בהם שלהם

  ידע בנושא הגבלות האכלה בקרב ילדים והשלכותיהן.להורים להקנות 

  ארוחות אסטרטגיות שפועלות באופן חיובי על בריאות הילד בהווה ובעתיד: ני ההורים פבלהציג

קבועה ושיתוף של  תזונה מגוונת ועשירה בפירות ובירקות, פעילות גופניתמשפחתיות בתדירות גבוהה, 

 כל המשפחה בשינוי.

 ות.להוריד את הפוקוס מנושא המשקל ולהעביר אותו לנושא של התנהגויות מקדמות בריא 

  לתת מקום לאותות הרעב והשובע של הילד ולהימנע משיפוט ומניסיונות שכנוע להסביר להורים שחשוב

 (."תסיים מהצלחת"כמו )
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