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  چکیده
حتقیقات اجنام شده در ایران حاکی از عادات غذایی نادرست، به ویژه 

باشد که نیاز به تغییر و اصالح آا های غذایی نامناسب میوعدهمیان
-میان. شودحساس میبه دلیل تاثیراتی که بر سالمتی دارند، به شدت ا

توانند کنند و می دو جانبه در رژیم غذایی ایفا میها نقشیوعده
بنابراین اثرات مثبت یا منفی، بر سالمتی افراد جامعه داشته باشند؛ 

های ناسامل را انتخاب وعدهمیانشود که چرا افراد این سوال مطرح می
بر عادات غذایی و لذا، هدف از این حتقیق بررسی عوامل موثر . کنندمی

 .های غذایی سامل در جامعه استوعدهمصرف میان
وعده و غذای اصلی در زمان مصرف و ترکیبات غذایی آا تفاوت میان

های سامل با میزان چربی، قند، وعدهها به دو گروه میانوعدهمیان. است
 ای کم و حمتوای شکر، چربیسدیم و کالری کم و  ناسامل با ارزش تغذیه

 . شونداشباع و منک باال، طبقه بندی می
نتایج این حتقیق حاکی از آن است که عادات غذایی ریشه در عوامل 

نگیزه خوردن افرهنگی، حمیطی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی دارد و 
از عواملی که . های سامل از فردی به فرد دیگر متفاوت استوعدهمیان
توان به قابل دسرتس بودن، یوعده موثر است، منتخاب یک میانبر ا

-یی بیشرت مصرف کنندگان با بیماریراحتی مصرف، پذیرش اجتماعی، آشنا
ها، عادات غذایی دیگران، وعدههای نشات گرفته از مصرف برخی میان

 .اشاره کرد... رنگ و نوع بسته بندی، تبلیغات و 
  حمرک، رسانه است که شاملدر زمینه تبلیغات، منشا مهم تاثیرات

در حقیقت پیام . شودهای تلویزیونی، جمالت و تبلیغات میبرنامه
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تواند به عنوان یک حمرک واقعی عمل موجود در تبلیغات مواد غذایی می

 .کند و بر عادات غذایی مردم تاثیر گذارد
کند که ارائه الگوی صحیح نتایج این حتقیق، این امید را زنده می

ای در و گنجاندن متون آموزشی تغذیهمصرف مواد غذایی از راه آموزش 
کتب درسی، مشاوره تغذیه، تاکید بر سوق دادن تولید کنندگان به مست 

تواند راهکار هتیه غذاهای هبداشتی و سامل پر جاذبه و تبلیغات می
 .مناسبی جهت ارتقای سالمت جامعه باشد

 
 بلیغاتغذایی، میان وعده غذایی، فرهنگ مصرف، تعادات  : کلیدي هاي واژه

 
  مقدمه
توانداثر دهد که عادات غذایی دوران کودکی میهای خمتلف نشان میپژوهش

های غیرواگیر دوران بزرگسالی به ویژه طوالنی مدت بر سالمت و بیماری
 .]1[ های قلبی و عروقی داشته باشدبیماری

با در نظر گرفنت این که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، 
های قلبی و عروقی مهمرتین عامل مرگ و میر هستند، الزم است بیماری
های جامعی در پیشگیری از آن اجنام شود؛ پیشگیری اولیه ریزیبرنامه

 به طور عمده بر  وها از طریق مداخالت از دوران کودکیاز این بیماری
های اول زندگی های غذایی از خنستین سالگیری عادات و سلیقهاساس شکل

 .]2[ گیردصورت میها بعد وم آن تا سالو تدا
ارتقای هبداشت و تامین سالمت افراد جامعه یکی از ارکان مهم پیشرفت 

 با سالمت افراد امروزه ارتباط تغذیه و انتخاب غذا. باشدجوامع می
 و یکی از عوامل موثر جامعه به طور کامل مورد تائید و تاکید است

 .]3[ زندگی و الگو و عادات غذایی استهای مزمن، سبک در ایجاد بیماری
 به خصوص حاکی از عادات نادرست غذاییحتقیقات اجنام شده در ایران 

 .]4[ که نیاز به اصالح و تغییر داردباشد میمیان وعده های نامناسب
-اطالعات کمی در مورد نقشی که میان وعده ها در رژیم غذایی ایفا می

 ها خبشی از صنعت غذا هستند که به اگرچه میان وعده.  وجود داردکنند
سرعت رشد پیدا کرده است و گزارش ها حاکی از آن است که حجم فروش 

بنابراین تعیین تاثیر میان وعده ها . جهانی آا رو به افزایش است
 .]5[بر سالمتی از امهیت باالیی برخوردار است 

غذی را توانند ترکیبات مها یک نقش دو جانبه دارند؛ میوعدهمیان
تامین کنند، ضمن این که ممکن است دریافت چربی و کالری را نیز 

 .افزایش دهند
وعده و غذای اصلی در زمان مصرف و ترکیبات مغذی آا تفاوت میان

اکثر حمققین میان وعده را به عنوان یک وعده کوچکرت که در زمان . است
-  خورده منی-)غروب(و شام ) ظهر(، ار )صبح(صبحانه –های اصلی وعده

ها معموال بعد از مدرسه، هنگام  میان وعده.گیرندمیشود، در نظر 
ها، زمان بیرون رفنت با دوستان، متاشای تلویزیون یا سایر سرگرمی

روی، زمان اجنام تکالیف مدرسه، زمان رفنت به یا برگشنت هنگام پیاده
 .]9 و 8، 7، 6[ شونداز مدرسه و یا در نیمه شب مصرف می

- گروه سامل و ناسامل طبقه بندی می2ها را به حمققین مهچنین میان وعده
ای کم و حمتوی شکر، چربی های ناسامل ارزش تغذیهمیان وعده. کنند

ای  مانند شکالت، چیپس، کیک، بیسکوئیت خامه،اشباع و منک باالیی دارند
- وعدهمیان.  برگرهای گازدار وهای منکی، نوشیدنینکاس جات،و شیرینی

 مانند دانه کامل ،های سامل، چربی، شکر، سدیم و کالری کمی دارند
 میان. جات و سبزیجات، مغزها و آجیل و حمصوالت لبنی کم چربغالت، میوه
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دهند؛ های ناسامل دریافت کالری، چربی و منک را در بدن افزایش میوعده

یزان روزانه کنند که افراد مهای سامل کمک میوعدهدر حالی که میان
های خاص و پیشنهادی متخصصین تغذیه برای میوه ها، سبزیجات، ویتامین

 .]11 و 10، 6[ ترکیبات معدنی را دریافت کنند
- های سامل میوعدههای ناسامل و جایگزین کردن آا با میانوعدهحذف میان

حتقیقات نشان داده . تواند تاثیر مثبتی بر سالمتی مردم داشته باشد
تواند که جایگزین کردن یک میان وعده ناسامل با سامل در روز میاست 

 کاهش دهد و gr 0.51 و gr 4.41دریافت چربی اشباع و سدیم را به ترتیب 
- های قلبی چربی اشباع و سدیم با بیماریاز آجنایی که افزایش دریافت

عروقی مرتبط است، این تغییر، از میان وعده ناسامل به سامل بسیار 
 .]10[ خواهد بودمفید

- قبل از این که کارهایی اجنام شود که مردم را به انتخاب میانالبته
های وعدههای سامل تشویق کند، ابتدا باید دانست که چرا میانوعده

های غذایی وعدهکنند و چگونه عادات غذایی و میانناسامل را انتخاب می
 .ها تغییر کرده استدر طول سال

 
  حبث و نتایج

دات غذایی ریشه در عوامل فرهنگی، حمیطی، اقتصادی، اجتماعی و عا
 .]3[مذهبی دارد 

کنند، عادات غذایی متفاوتی افرادی که در مناطق خمتلف زندگی می
 .کنندهای متفاوتی هم مصرف میوعدهدارند و میان

مطالعات خمتلف نشان داده است که دالیل خمتلفی وجود دارد که مردم را 
دارد، از مجله قابل دسرتس بودن، های سامل باز میوعدهاناز مصرف می

 .های ناساملوعدهراحتی مصرف و پذیرش اجتماعی میان
 فاکتور مهم تاثیرگذار بر 2در دسرتس بودن و راحتی هتیه و مصرف، 

ها هر حتقیقات خمتلف نشان داده است که خامن. ها هستندوعدهانتخاب میان
ترین خوراکی قابل دسرتس را به باشد و نزدیکآنچه اطراف حمل کارشان 

ها یا مغز در حقیقت اگرچه آا میوه. کنندوعده مصرف میعنوان میان
-های ناسامل را مصرف میوعدهها را دوست دارند اما معموال میاندانه

. تر استکنند چون بیشرت در دسرتس هستند و بردن آا به حمل کار راحت
وعده سامل شناخته هایی که به عنوان میانوعدهمیانی برخبه البته آا 

 ندارند و به عنوان مثال زمانی که با دوستانشان متایلیشوند نیز می
-دهند، زیرا فکر میهستند، مواد غذایی ناسامل را به آا ترجیح می

تر است کنند داشنت شکالت نسبت به هویج از نظر اجتماعی پذیرفته شده
 .]13 و 12[

های سامل از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است یزه خوردن میان وعدهانگ
های غذایی وعدههای خوردن میانها و انگیزهو حمققین تعدادی از حمرک

سامل را هببود وزن و سالمتی و احساس هبرت بعد از خوردن غذای سامل عنوان 
د اند که اگر بداننضمن این که پرسش شدگان عنوان کرده. اندکرده

هایی مانند دیابت، فشار خون باال و کنند باعث بیماریآنچه مصرف می
 .]12[خورند های ناسامل منیوعدهشود، دیگر میانعروقی می-های قلبیبیماری

حتقیقات خمتلف نشان داده است که عوامل خارجی نیز تاثیر مهمی بر 
-فی میبه عبارت دیگر، رفتار مصر. رفتار و عادات مصرفی غذایی دارند

های عالوه بر ویژگی. تواند از طریق فرآیندهای اتوماتیکی فعال گردد
 حسی مواد غذایی، عواامل خارجی مانند اندازه و شکل بسته بندی، 

تواند بدون این که مصرف کننده ها، میتنوع غذایی و تناسب اندازه
 .آگاه باشد، بر میزان مصرف آا تاثیر بگذارد
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رفتار سایر مردم یکی دیگر از عوامل خارجی تاثیرگذار بر رفتار 
مصرفی است و افراد به طور اتوماتیک و ناخودآگاه و بدون این که 
بدانند، عادات غذایی دیگران مانند نوع و میزان غذا را تقلید می 

 .کنند
منشاء مهم تاثیرات مثبت و منفی حتریک کننده در این زمینه، رسانه 

در این . ]14[شود های تلویزیونی و تبلیغات میامل برنامهاست که ش
های گروهی بیشرتین میان، تلویزیون و جمالت در مقایسه با سایر رسانه

 .]15[تاثیر را بر عادات غذایی جوانان دارند 
تواند عادات غذایی را بنابراین این که تبلیغ غذاهای مغذی چگونه می

 .ار دهد، پرسشی مهم استبه طور ناخودآگاه حتت تاثیر قر
تواند به عنوان یک پیام موجود در تبلیغ تلویزیونی مواد غذایی می
 .حمرک عمل کند و بر عادات غذایی مردم تاثیر بگذارد

ها صورت گرفته و این نتیجه حتقیقات متعددی در مورد تبلیغ برای بچه
آن و حاصل شده است که تبلیغ یک ماده غذایی منجر به برتری دادن به 

متخصصین سالمت معتقدند که . گرددمیتوسط مصرف کننده خرید بیشرت آن 
های غیر سالمتی خبشی که از طریق تبلیغات مواد غذایی به کودکان پیام

هر روزه . شودشوند، موجب مصرف این گونه مواد غذایی میمنتقل می
-کودکان تبلیغات تلویزیونی زیادی در مورد مواد غذایی مشاهده می

 از این تبلیغات، حمصوالت با چربی، قند و سدیم باال 98%نند که حدود ک
شود که کودکان پخش تبلیغات تلویزیونی باعث می. دهندرا اشاعه می

خوراکی بیشرتی مصرف کنند و در نتیجه کیلوکالری بیشرتی نیز دریافت 
 .گرددافزایش وزن در آا میکنند که باعث می

 در آا منجر به افزایش مصرف  ناساملذاییتبلیغ تلویزیونی مواد غ
های شود؛ به طوری که تبلیغاتی که در طی برنامهبزرگساالن نیز می

شوند، مهان طور که رفتار مصرفی کودکان را حتت تاثیر کودک پخش می
عالوه بر . دند، بر عادات غذایی بزرگساالن نیز اثر دارندهقرار می

کنند نسبت به کسانی که را متاشا میها آن، کسانی که تبلیغات اسنک
کنند، مصرف خوراکی بیشرتی تبلیغات مربوط به مواد مغذی را متاشا می

 .خورنددارند و مدت زمان بیشرتی نیز می
احساس گرسنگی نیز بر میزان مصرف اثر دارد؛ البته، احساس گرسنگی 

-میقبل از مصرف، فقط بر میزان مصرف کسانی که تبلیغ مواد مغذی را 
- ها را میبینند اثر دارد و بر میزان مصرف کسانی که تبلیغ اسنک

-این بدان معنی است که کسانی که تبلیغات اسنک. تاثیر استبینند، بی
کنند، حتی اگر گرسنه هم نباشند میزان مصرفشان ها را مشاهده می

 .یابدافزایش می
ات غذایی و  تبلیغدهد که ارتباط مستقیمی بینحتقیقات خمتلف نشان می

ها وجود دارد و مهچنین ادعای حوزه صنعت مبنی بر این مصرف بیشرت اسنک
که این تبلیغات فقط در مورد انتخاب برند بر مردم تاثیر دارد و بر 

کند؛ به طوری که کنند اثر ندارد را رد مینوع خوراکی ای که مصرف می
 .ر داردحتی متاشای لوگوی برندهای خمتلف نیز بر میزان مصرف اث

 بدون این که مردم بدانند که حتت تاثیر قرار هاتاثیر تبلیغات اسنک
بنابراین، . گرفته اند، حتی بعد از متاشای آا نیز ادامه دارد

های ذهنی ناخودآگاه نیازمند آگاهی و مقابله با این گونه آلودگی
بنابراین . درک چگونگی تاثیر عوامل خارجی ناخواسته بر ما است

 .ش آگاهی اولین قدم مهم در این زمینه خواهد بودافزای
ها را افزایش به طور کلی، تبلیغ تلویزیونی مواد غذایی مصرف اسنک

بنابراین کاهش حجم . دهد و ممکن است منجر به افزایش وزن گرددمی
تبلیغات غذایی ناسامل برای کودکان و افزایش آگاهی در مورد چگونگی 

 چراکه درک بیشرت . ته، اقدامی ضروری استتاثیر عوامل خارجی ناخواس
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کنند برای حمققین و هایی که این تاثیرات حمرک را ایجاد میمکانیسم

والدین مورد نیاز است تا بتوانند به طور موثرتری از خود و 
 .]14[فرزندانشان در برابر تاثیر تبلیغات مواد غذایی حمافظت کنند 

 
  گريينتیجه

در شیوه زندگی کودکان و نوجوانان جامعه ما، عادات نامطلوب جاری 
-پذیر تلقی میعالوه بر این که هتدیدی برای سالمتی این گروه سنی آسیب

های غیرواگیر در طی دو شود، کشور ما را در معرض خطر اپیدمی بیماری
بنابراین لزوم مداخالت بنیادی وسیع جهت . دهه آینده قرار داده است

وجوانان جامعه با اصول صحیح شیوه زندگی سامل آشنا منودن کودکان و ن
 .شود میاحساسو فراهم آوردن امکانات مناسب عملی در این راستا 

توان با آموزش، الگوی کند که میاین نتایج این امید را زنده می
بر این اساس، . غذایی مناسبی را برای افراد جامعه فراهم منود

 ئه الگوی صحیح مصرف مواد غذاییای و اراگنجاندن متون آموزشی تغذیه
تواند راهکارهای مناسبی جهت ارتقای سالمت جامعه  میو تبلیغات صحیح

 .باشد
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