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  چكيده

ه ناسالم از جمله عوامل مـؤثر بـر   يتغذ. ش استيوع قابل توجه داشته و روند آن رو به افزايران شير در ايرواگيغ يها يماريعوامل خطر ب

ـ افراد جامعه در خصـوص موانـع تغذ   دگاهيبا توجه به ضرورت شناخت د. ر استيرواگيغ يها يماريش ابتال به بيافزا ن يه سـالم و همچنـ  ي

د تهران يپيقند و ل طرح مليات مردان مشارکت کننده در ين ادراک و تجربييران، مطالعه حاضر با هدف تبيت مطالعات مشابه در ايمحدود

  . نه انجام شديبر زم يمبتن ي هيکرد نظريبا رو يفيک ين مطالعه يا. و اجرا شد يه سالم و عوامل مؤثر بر آن طراحيدر خصوص تغذ

ـ   يواحد بررسـ در  ۱۳۸۸بهشت يتا ارد ۱۳۸۷ماه  يد يفاصله زماندر افته يمه ساختار ين يبحث گروه ٨، در مجموع  يهـا  يقنـد و چرب

و بـا   به صورت هدفمندساله بودند که  ٦٥-٢٥مرد  ۹۶مشارکت کنندگان، . ديسم برگزار گرديز و متابوليخون پژوهشکده علوم غدد درون ر

هـا و   تمـامي مصـاحبه   .د تهـران انتخـاب و وارد مطالعـه شـدند    يـ پيقند و ل ين شرکت کنندگان مرحله چهارم طرح ملياز بحداکثر تنوع، 

هـا بـه طـور همزمـان و بـا اسـتفاده از روش        دادهتحليـل  نـد  يفرآ. هاي گروهي ضبط شده و بالفاصله پس از اتمام آنها پياده گرديدند بحث

  . ن صورت پذيرفتياشتراوس و کورب

 يالگوهـا «، »نامناسـب  يآمـوزش و فرهنـگ سـاز   «ها، موانع تغذيه سـالم در قالـب پـنج طبقـه      داده ييل محتوايه و تحليبر اساس تجز

ه يـ ج پژوهش حاضر، نشـان دهنـده موانـع تغذ   ينتا .ن شدندييتب» يذائقه و عالقه شخصنوع «و » نقش زنان«، »يفقدان دسترس«، »يرفتار

  . د تهران استيپياز مردان شرکت کننده در مطالعه قند و ل يدگاه بخشيسالم، از د

  .باشد يتهران يها خانواده يوه زندگيمداخالت مؤثر جهت اصالح ش ينه طراحيارزشمند در زم يتواند منبع ين مطالعه ميا يها افتهي
  

  ريرواگيغ يها يماري، مردان، بيفيه سالم، موانع، مطالعه کيتغذ :ها واژه كليد

                                                           
  ٢٤ابان پروانه، پالک يمن، خيابان يولنجک، خ: پاسخگو نويسنده ∗

  ٢٢٤٣٢٥٠٠: تلفن نمابر
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  ٧٢٦

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

  مقدمه

، يسـازمان بهداشـت جهـان    يمنتشـره از سـو   يبر اساس آمارهـا 

 يريــنــده بــا همــه گيدو دهــه آ يدر حــال توســعه، طــ يکشــورها

  . ر مواجه خواهند شديرواگيغ يها يماريب

، يالديمـ  ۲۰۲۰تـا   ۱۹۹۰شـود از سـال    يم ينيش بين پيهمچن

بـد  ايش يدرصد افـزا  ۷۷زان يها به م يمارين بياز ا ير ناشيمرگ و م

ـ يکه در ا در حـال توسـعه    ين سـهم از آن کشـورها  يشـتر ين بين ب

   ].۱[ خواهد بود

و کـم   يپرکالر ييل به مصرف مواد غذايو تما ييغذا ير الگوييتغ

د يجد يايا سندرم دني يوه زندگيق سندرم شيارزش، از جمله مصاد

در حال توسعه را در  يک، کشورهايولوژيدميک گذر اپياست که در 

 ين رو، اصـالح الگـو  يـ از ا. مذکور قرار داده است يريمعرض همه گ

و  يوه زنـدگ ين عوامـل اصـالح شـ   يتـر  از مهـم  يکيبه عنوان  ييغذا

را بـه خـود جلـب     يا ژهير، توجه ويرواگيغ يها يمارياز ب يريشگيپ

  .]۲-۸[نموده است 

است و  ير عوامل مختلفيافراد جامعه، تحت تأث يا هيتغذ يرفتارها

 يها ل کنندهياز موانع و تسه ين رفتارها آگاهير اييغا تياصالح  يبرا

ه يـ شناخت موانـع تغذ  ].۹[ برخوردار است ياديت زين امر از اهميا

ن يـ م در ايات مسـتق يـ تجرب يکـه دارا  يژه از نگاه افـراد يسالم به و

نـه  يمناسـب در زم  يتواند منجر به ارائه راهکارها ينه هستند، ميزم

 يهــا برنامــه يدر طراحــ يمهمــه ســالم گشــته و نقــش يــرواج تغذ

ن يبنـابرا . ديـ فـا نما يها ا ن خانوادهيه سالم در بيج تغذيترو يا مداخله

افـراد   يواقعـ  يازهـا يط و نيه بـر شـرا  يـ که بتواننـد بـا تک   يمطالعات

جامعه ارائه دهند؛ از جملـه   يا هيتغذ يجهت اصالح الگو ييها برنامه

  .]۹-۱۲[جامعه امروز هستند  يبهداشت يها تياولو

ـ يا يهـا  خانواده ين کنندگان ماليمردان به عنوان تأم ، نقـش  يران

ند؛ از ينما يفا ميخانواده ا يغذا يالگو يرا در شکل ده يار مهميبس

ه يـ ات آنـان در رابطـه بـا موانـع تغذ    ياز ادراک و تجرب ين رو آگاهيا

 يدر حـال . خـانواده دارد  ييغذا يدر ارتقاي الگو ياديت زيسالم اهم

اسـت کـه    ينه منحصر به معدود مطالعـات ين زميما در اکه اطالعات 

، نگرش و عملکرد جامعه صورت گرفتـه  يغالباً با هدف سنجش آگاه

  ]. ۹، ۱۲[است 

ن بـار در  ينخسـت  يپـژوهش، بـرا   يفـ يکـرد ک يمطالعه حاضر با رو

ات مردان مشـارکت کننـده در   ين ادراک و تجربييکشور، با هدف تب

ه سالم و عوامـل  يخصوص موانع تغذ د تهران دريپيقند و ل طرح ملي

  .و اجرا شد يمؤثر بر آن طراح

  كار  مواد و روش

کيفـي اسـت کـه بـا رويکـرد      ک مطالعـه  يـ از  يبخشحاضر  مقاله

مشـارکت کننـدگان،   . صورت گرفته اسـت » نظريه مبتني بر زمينه«

و  يليساله مجرد و متأهل با سـطوح مختلـف تحصـ    ٢٥-٦٥مرد  ۹۶

ن شرکت کننـدگان مرحلـه   ياز بهدفمند  به صورتکه بودند  يشغل

در . د تهران انتخاب و وارد مطالعه شدنديپيقند و ل يچهارم طرح مل

 يد يفاصله زماندر افته يمه ساختار ين يمجموع، هشت بحث گروه

 يهـا  يقنـد و چربـ   يواحد بررسـ در  ۱۳۸۸بهشت يتا ارد ۱۳۸۷ماه 

گـروه   يکـار سم با هميز و متابوليخون پژوهشکده علوم غدد درون ر

 ٢ يطول مـدت هـر بحـث گروهـ     .دين واحد برگزار گرديا يمددکار

زان عالقـه  يـ ساعت در نظر گرفته شد که با توجه به روند بحـث و م 

  . افتي يا کاهش ميش يمشارکت کنندگان افزا يمند

ک کارشـناس در  يـ ک مصاحبه کننـده بـه همـراه    يدر هر جلسه 

الزم را  يهـا  بل آموزشـ که از ق  يو اجتماع يعلوم پزشک يها رشته

ـ نـد   شـرکت در مطالعـه برخـوردار بود    يبرا يکاف يده و از آمادگيد

  . افتندي يحضور م

هـا در روز   مشارکت کننـدگان مصـاحبه   يت زمانيل محدوديبه دل

ل و توســط چنــد مصــاحبه گــر بــه صــورت همزمــان برگــزار يــتعط

ت يها توسط فرد مصـاحبه کننـده شـروع و هـدا     مصاحبه. ديگرد يم

ــ ــات غ   يم ــت ارتباط ــه ثب ــه ب ــناس مربوط ــد و کارش ــيش و  يرکالم

  . پرداخت يمهم جلسه م يرخدادها

تعيـين  با مشارکت کنندگان و  يهماهنگ ها پس از تمامي مصاحبه

جداگانـه و بـا    يدر اتـاق ، نفـره  ۱۰-۱۵ يهـا  ، در گـروه وقت مناسب

 يراهنمـا . افتـه صـورت گرفـت   يمـه سـاختار   ين ياستفاده از راهنما

ارتبـاط بـا مشـارکت     يه جهـت برقـرار  يـ اول يامل گفتگومذکور، ش

شـبرد جلسـه و   يشـروع و پ  يدوسـتانه بـرا   يجاد فضايکنندگان و ا

توانستند با در نظـر   يبحث بوده و مصاحبه گران م ياساس يمحورها

حاکم و عالقه  يداشتن اهداف مطالعه، روند جلسات را مطابق با فضا

  . نديت نمايمشارکت کنندگان هدا يمند

هــا و تجــارب مشــارکت  دگاهيــســؤاالت مطروحــه در خصــوص د

به نظر شما چـه  «: شد يبه عنوان مثال از آنان سؤال م. کنندگان بود

شـما  «، »هـا مـؤثر هسـتند؟    ه خـانواده يـ در انتخاب نـوع تغذ  يعوامل

 يچه عـوامل «، »د؟يکن يمورد نظرتان را انتخاب م ييچگونه مواد غذا

و » خانواده مؤثرند؟ يه غذايو ته انتخاب يشما برا يريم گيبر تصم

پـس  . »ه سالم کمک کـرد؟ يتوان به افراد در انتخاب تغذ يچگونه م«

ن زمان ممکن توسط يتر ات نوارها در کوتاهيان هر جلسه، محتوياز پا
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  ٧٢٧

    فهيمه رمضاني تهراني و همكاران                                                                                                        ...     :موانع تغذيه سالم از منظر مردان تهراني

اده شده و توسط مصـاحبه کننـدگان   يکارشناسان حاضر در جلسه پ

  .گرديد يو تحليل م يکدگذار

هـا بـه طـور همزمـان      ل دادهيه و تحليجمع آوري اطالعات و تجز

و بـا اسـتفاده از    يها به صورت دسـت  دادهل يه و تحليتجز. انجام شد

مسـتمر در سـه مرحلـه کدگـذاري بـاز، کدگـذاري        يا سهيروش مقا

پـس از  ن منظـور،  يبـد . محوري و کدگذاري انتخابي صورت پذيرفت

د؛ يـ رداده گيکلمه به کلمه پ يصوت يها لي، فايانجام هر بحث گروه

ن بـار  ي، چنـد يبحـث گروهـ   اده شـده هـر  يـ ق که متون پين طريبد

آن  يديـ کل يها بخش Wordافزار  شد و با استفاده از نرم يخوانده م

م يا نقـل قـول مسـتق   يـ و  يمفهـوم  يبرجسته شده و در قالب کدها

  . ديمشخص گرد) مشابه آنچه مشارکت کنندگان گفته بودند(

چنـد روزه، مجـدداً    يزمـان کـد داده شـده، بـا فاصـله      يهـا  نسخه

سه شده و يبا هم مقا يج دو کدگذارينتا. ديگرد يو کدگذار يبازنگر

نـان  يهـا اطم  داده يجه ثبـات و همـاهنگ  يکدها و در نت ياز هماهنگ

سپس کدهاي اوليه دسته بندي شده، کدهاي مشـابه  . ديحاصل گرد

 هـا در هـر   اشـباع داده . کنار هم قرار گرفته و طبقات تشکيل گرديد

ر طـرح سـؤال و   يـ نظ يليتحل يها از روش. طبقه بررسي و تأييد شد

. هـر مفهـوم اسـتفاده شـد     يهـا  يژگـ يشناخت و يسه برايانجام مقا

  .ها متوقف شدند با اشباع داده يگروه يها بحث

ت اعتمـاد،  يـ رش، قابليت پـذ يـ قابل يابيـ ق ارزيها از طر  داده ييروا

رش يت پذيارتقاي قابل يبرا. انجام شد يريو انتقال پذ يريتطابق پذ

حـداقل  (ق يـ م تحقيتـ  ير اعضايسا ،ياطالعات، عالوه بر محقق اصل

ر يل و تفسـ يـ ه و تحليـ ، تجزيمراحـل جمـع آور   يدر تمام) سه نفر

ق در يـ م تحقيتـ  يبحـث و بررسـ  . هـا مشـارکت فعـال داشـتند     داده

گـر  يز از ديـ ن ييبه اجماع نها يابيمتناقض و دست يها افتهيخصوص 

ن يهمچنـ . رش در مطالعـه حاضـر بـود   يت پـذ ين قابليمتا يها روش

را بـه فاصـله چنـد روز،     يگروهـ  يها اده شده بحثيمحققان، متن پ

ج را با يکرده و نتا يه، مجدداً خوانده و کدگذارياول يپس از کدگذار

ج يبـه نتـا   يابيدر صـورت دسـت  . نمودند يسه ميمقا ين کدگذارياول

د ييت اعتماد آنها تأيجه قابلينت ها و در داده يمشابه، ثبات و هماهنگ

  . شد يم

از  يهـا، محققـان، مـدارک    افتـه ي يرينان از تطـابق پـذ  ياطم يبرا

ل يـ ه و تحليـ هـا، تجز  داده يق، اعم از جمـع آور يمراحل تحق يتمام

ق را بـه  يـ انجـام تحق  يهـا  ن مراحـل و گـام  يج و همچنـ يها، نتا داده

د تطـابق  ييـ ظور تأن مدارک، به منيا. صورت نظام مند فراهم نمودند

 يهـا  يمـار ينـه ب ياز استادان مجرب در زم يار تعداديدر اخت يريپذ

نـد  ين فرآيـ ا يطـ . نه ساز آنها قرار گرفـت يزم ير و رفتارهايرواگيغ

نـه  يدر زم. شـدند  يهـا و کـدها بـازنگر    درصد از نسـخه  ٤٠ش از يب

و ثبـت   يق را جمـع آور يمراحل تحق يمحققان، تمام يريانتقال پذ

ــد،  ــاز انمودن ــي ــان پ ــگ ين رو امک ــام روش  يري ــه گ ــام ب ــا و  گ   ه

ج بـه  يها و نتا ت انتقال دادهيقابل يابين ارزيها و همچن يريم گيتصم

  .گر محققان وجود دارديد يها برا ها و گروه تير موقعيسا

  

  ها يافته

هـا، موانـع تغذيـه     ل دادهيـ ه و تحليـ ج حاصل از تجزيبر اساس نتا

 يآموزش و فرهنـگ سـاز  «شامل  يسالم در قالب پنج طبقه مفهوم

نقش «، »يفقدان دسترس«، »نامناسب يرفتار يالگوها«، »نامناسب

ن شـد  يـي ر طبقه تبيو هشت ز» يذائقه و عالقه شخصنوع «و » زنان

  ).١جدول شماره (

  نامناسب يآموزش و فرهنگ ساز

آموزش و فرهنگ سازي نامناسب از ديـد شـركت كننـدگان ايـن     

هم و تأثيرگذار بر روند تغذيه ناسالم بود كه پژوهش، يكي از عوامل م

، يا نـه يزم يباورهـا ها، در پـنج زيـر گـروه     طي تجزيه و تحليل داده

غـات  يتبلهـا و   ر ارزشييـ ه ناسـالم، تغ يـ تغذ ي، الگوسازيدانش ناکاف

ر ياي افراد، يكـي از عوامـل تـأث    باورهاي زمينه. قرار گرفتندنامناسب 

مناسـب پيرامـون تغذيـه سـالم     گذار در آموزش و فرهنگ سـازي نا 

اين باورها توسـط اطرافيـان و بعضـاً جامعـه بـه افـراد       . محسوب شد

و سپس به علت عـدم اطـالع و آگـاهي افـراد پذيرفتـه       شدهمنتقل 

آمـاده   يغـذاها مصـرف  «حاضر  يج مطالعه يبر اساس نتا. شوند مي

ح يه ناصـح يـ نه سـاز تغذ ينادرست زم ياز جمله باورها» نشانه تجدد

ن مطالعـه بـه آن   ياز مردان شرکت کننده در ا يريکه گروه کثاست 

گم كـه گريبـان گيـر     ن سوسيس كالباس رو مييهم« :اشاره نمودند

شخصـاً تـو   . هيخوره امروز ينا مياز ا يگن هر ک يم. ها شده همه بچه

درماه يك بار فقط به علـت  . خونه مخالف شديد سوسيس و كالباسم

  .»خرم ياش مخوام بر د ميياين كه بچه نگو

را » انيـ د اطرافيـ ح از ديصـح  يا هيـ تغذ يناهنجار بودن الگوهـا «

نه يتواند زم يگر باور موجود در مردان جامعه دانست که ميتوان د يم

ام گردويـي و   مـثالً مـن گفـتم بـراي بچـه     «. ه ناسالم شـود يساز تغذ

گـه بابـا مـن اينـا رو      مـي . گـذارم  اي چيزي مي بادامي، آلبالو خشكه

فروشـه،   كنن چون بوفه مدرسه داره پفك مي ام مي مسخره خورم مي

نباشه  ينجوريخره؛ اگه اون ا فروشه هر كي يه چيزي مي چيپس مي

  .»کنن ياش هم م نا را نخره، قشنگ مسخرهيو ا
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  ٧٢٨

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

ـ ر طبقات عوامل بازدارنده تغذيو ز يطبقات مفهوم -۱جدول شماره ه ي

  سالم
  زير طبقات  

ــوزش و    آمـــــ

ــازي  ــگ س فرهن

  نامناسب

  

 مصرف غذاهاي آماده نشان دهنده تجدد   اي باورهاي زمينه
 اي صحيح از ديد اطرافيان  ناهنجار بودن الگوهاي تغذيه

سالمت تمامي غذاهاي سـنتي در مقابـل ناسـالم بـودن     

 تمامي غذاهاي آماده
  عدم تشخيص مواد غذايي سالم از ناسالم  دانش ناکافي

  غذاييعدم آگاهي از روش طبخ سالم مواد   

  عدم وجود مشاور آگاه در امر تغذيه  

ــه  الگوســازي تغذي

  ناسالم

ــان و جوانــان از      ــوزش و تأثيرپــذيري کودک ــش آم نق

 همساالن خود 
 نقش آموزش و تربيت خانواده  
الگو پذيري فرزندان از والـدين در مصـرف مـواد غـذايي       

  ناسالم

  صرف فست فود جهت تفريح و سرگرمي  ها تغيير ارزش

ت ندادن به غذاهاي سنتي و تهيـه شـده بـا اصـول     اهمي  

  بهداشتي

ــق      تبليغات نامناسب ــالم از طري ــذايي ناس ــواد غ ــبخ م ــه و ط ــغ تهي تبلي

 هاي جمعي بخصوص تلويزيون  رسانه
 هاي جمعي  هاي متناقض از رسانه ارائه پيام  
اي ناسـالم   تأثير تبليغات برجوانان و رواج الگوهاي تغذيه  

 ها  در خانواده
الگوهاي رفتـاري  

  نامناسب

 بي نظمي در صرف غذا 

 هاي غذايي به صورت کامل  عدم مصرف وعده  
 الطبخ مصرف فراوان غذاهاي سريع  
 مصرف مواد غذايي ناسالم  
  مصرف کم غذاهاي دريايي  

 پرخوري  
    فقدان دسترسي

تر بودن مـواد غـذايي ناسـالم در مقايسـه بـا مـواد        ارزان  هزينه

  غذايي سالم

  صرف غذا در محل کار  کمبود وقت

عدم دسترسي بـه  

  مواد غذايي سالم

 ) پرورشي(ناسالم بودن فرآوردهاي دام و طيور 

  هاي مدارس ارائه مواد غذايي ناسالم در بوفه  
  صرف وقت بيش از حد براي ظاهر آرايي  نقش زنان

 اشتغال زنان  
 عالقه مندي کم زنان به آشپزي   

 ذائقه و عالقهنوع 

  شخصي
 لذت بخش بودن غذاهاي آماده

 با ذائقهانطباق بيشتر مواد غذايي پرچرب   

 يسـالمت تمـام  «نـه عبـارت بـود از    ين زميـ ج در ايـ گر باور رايد

کـه از  » آمـاده  يغـذاها  يدر مقابل ناسالم بودن تمام يسنت يغذاها

. ديـ از مشارکت کنندگان به آن اشـاره گرد  يتعداد قابل توجه يسو

ـ يـ فيشود که افراد بدون توجه به ک يجب من باور مويا از  يت و نگران

 :نديرا مصرف نما يسنت يبه مخاطره افتادن سالمتشان غذاها

دونم يـ ده و نميـ جد يغـذا  يشه که هرچ ياش م آقاجون خالصه«

 يسـنت  يغـذا  ياره و هرچـ يـ  يمـ  يضينا مريچ و ايفست فود، ساندو

 .»مه سالمهيو ق يخودمونه مثل آبگوشت و قرمه سبز

از مشـارکت   يريـ الـذکر، گـروه کث   فوق يا نهيزم يعالوه بر باورها

را  يز دانـش ناکـاف  يـ ح و نيصـح  ين پژوهش عدم آگـاه يکنندگان ا

در  ين ناآگــاهيــا. دانسـتند  يه سـالم مــ يــمهــم در برابـر تغذ  يمـانع 

عـدم  «ه وجـود داشـت از جملـه    يـ مختلف مرتبط بـا تغذ  يها جنبه

 :»سالم از ناسالم ييص مواد غذايتشخ

ايـن  . بده يبراي سالمتيش خوبه، چ ييدونه كه چه غذا آدم نمي«

ض بشـه  يشه كه دو سال بعد، سه سال بعد، مر عدم آگاهي باعث مي

 يدونم کـدوم سـبز   يكنم چون اصالً نم چون غذا هم كه رعايت نمي

 .»ا کدوم گوشت خوبهيخوبه 

بـه  » يياز روش طبخ سالم مواد غذا يعدم آگاه«ن رابطه، يدر هم

توانـد   يه سالم قـرار گرفتـه و مـ   يبزرگ بر سر راه تغذ يوان معضلعن

 : ان افراد جامعه شوديسالم در م ييغذا يک الگويبازدارنده 

پخـت غـذا    ين که مقدار آگاهي ما برايگرده باز به ا دركل بر مي«

  .»كمه

 يخوب چه جور يم غذايدون ينه که نميما اکثرمون مشکلمون ا«

م کـه سـالم باشـه و اون رو    يت کنـ د درسـ يـ با يشـه چـ   يدرست م

 .»ميدرست کن يچطور

ن مسأله اشـاره  ياز شرکت کنندگان به ا يريت، گروه کثيو در نها

مؤثر بـر   يز عاملين» هيعدم وجود مشاور آگاه در امر تغذ«نمودند که 

از  يه سالم بود که تعداد قابـل تـوجه  يافراد در امر تغذ يدانش ناکاف

 :طالعه به آن اشاره نمودندن ميمردان شرکت کننده در ا

ن است که ايـن  يحاال يكي از پيشنهادات خود من به اين مركز ا«

تونه، مشاوري داشته باشه كه مواردي مثـل الگـوي    مركز حداقل مي

غذايي رو به اعضا حداقل پيشنهاد بده، اعضا بيان، مشـورت بگيـرن،   

 تونه توش نقش داشـته باشـه همينـه    ي كه مركز ميييكي از چيزها

  .»ک مشاور درست ندارنديچون مردم در مورد غذاشون 

م ازش يرو نـدار  يکـ يه؟ مـا  يـ د مشـکل مـا چ  يـ دون يآقاجون مـ «

 .»بده؟ يخوبه چ يم چيبپرس
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  ٧٢٩

    فهيمه رمضاني تهراني و همكاران                                                                                                        ...     :موانع تغذيه سالم از منظر مردان تهراني

ه يـ تغذ يالگوسـاز «، يو دانـش ناکـاف   يا نـه يزم يافزون بر باورها

 نامناسب بود کـه  ياز آموزش و فرهنگ ساز يگريمصداق د »ناسالم

ن مطالعه مورد توجـه قـرار گرفتـه و از    ين در اد شرکت کنندگاياز د

ن يـ دگاه مشارکت کننـدگان در ا ياز د. ديه سالم ذکر گرديموانع تغذ

کودکان و جوانان از همساالن  ينقش آموزش و تأثيرپذير«پژوهش، 

 : آنان است يا هيتغذ يالگو يريدر شکل گ يعامل مهم» خود

م يگـ  م، مـا مـي  خوام ساندويچ بخور گه تو مدرسه مي بچه من مي«

كنه  كنه يا نون پنير و سبزي ببر، قبول نمي مادرت كتلت درست مي

خـورن مـنم دوسـت نـدارم از اينـا       گه چون دوسـتام اونجـا مـي    مي

 .»بخورم

را در  يتـ ين نقـش ترب يدگاه مشارکت کنندگان، اولين از ديهمچن

نقـش  «هر شخص به طور عمده خانواده بر عهده دارد و لـذا   يزندگ

ن در يفرزنـدان از والـد   يريالگو پذ«ز يو ن »تربيت خانوادهآموزش و 

 ييوه مصرف مواد غذايش يريدر به کارگ» ناسالم ييمصرف مواد غذا

ن آموزش و به تبـع  ياست چنانچه ا يهيبد. ار استيت بسيحائز اهم

بـر   يافراد در خانواده نادرست باشد، خود مـانع بزرگـ   يريآن الگوپذ

 :ه سالم استيسر راه تغذ

تربيتي يه ديگه، پدر و مـادر وقتـي خـودش سـاندويچ اسـتفاده      «

  .»گهيكنه د كنه، بچه هم استفاده مي مي

  نگرش: محور اول

  نگرش به استرس -الف

زنان كارگر استرس را عامل تأثير گذار بر سـالمت جسـمي و    اكثر

. تـر هسـتن   هـا حسـاس   خانم«: كرد زني بيان . رواني زنان ذكر كردند

كاري واكنشي نشون ندن، ولي همه رو ميريـزه   شايد در يك محيط

اش بهم ميريـزه   تو خودش خب همه اينها يه ضربه ميشه حاال تغذيه

  . »كنه و همين طور مشكل روحي پيدا مي

ها يه مشكلي كه دارند وقتي دچـار   خانم«: زن ديگري اظهار نمود

شـن و خـب روي    شن، دچار مشكل روحي و روانـي مـي   استرس مي

اونهـا هـم مـؤثره مـثالً تغذيـه شـون رو فرامـوش         سالمتي جسـمي 

  . »خورند كنند و نمي مي

هــاي ايجــاد شــده و  بــه نظــر مــن اســترس«: زن ديگــري گفــت

گذاره و اكثـراً مـريض    هاي كارگر تأثير مي برخوردهاي بد روي خانم

  .»هاي عصبي دارند يا حوصله ندارند هستند سردرد

 يکه همچون باورهـا  ن پژوهش نشان داديج ايل نتايه و تحليتجز

ه ناسـالم، از نگـاه مشـارکت    يتغذ يو الگوساز ي، دانش ناکافيا نهيزم

ه يـ مهم در برابـر تغذ  يز مانعين ها ر ارزشيين مطالعه، تغيکنندگان ا

ن پـژوهش،  يـ به اعتقاد شـرکت کننـدگان در ا  . شود يسالم قلمداد م

ه يـ ه تغذک عامل بازدارنديها به عنوان  ر ارزشييتغ يها از نشانه يکي

ن افـراد  يدر بـ » يح و سـرگرم يصرف فست فـود جهـت تفـر   «سالم، 

 :جامعه است

 يح، غـذا يگردش و تفر يي، جايم پارکيم بريخوا يما هر موقع م«

  .»چيتزا و ساندوين پيچسبه هم يمناسبش که به آدم م

م يـ ر يهـا مـ   شـب  يبعضـ . حات ماستيتزا خوردن از تفرياصالً پ«

 .»ميخور يتزا دور هم ميش بگذره پن که خويرون و به عنوان ايب

ه شـده بـا   يو ته يسنت يت ندادن به غذاهاياهم«ن رابطه يدر هم

ن يـ دگاه مشـارکت کننـدگان در ا  يـ ز بر طبـق د ي، ن»ياصول بهداشت

 يگـردد و مـانع   يها حاصل م ر در ارزشييل همان تغيپژوهش، به دل

 :ه سالم استيبر سر راه تغذ ياساس

كمتـر باشـه، غـذاهاي سـنتي بيشـتر،      آماده مـا   يهر چه غذاها«

غذاهايي كه با رعايت اصول بهداشتي تغذيـه تهيـه شـده باشـه، مـا      

م يـ د يت نمـ يما اهم يول. مونيم شكي در اين نبايد بكنيم تر مي سالم

ض يکـه مـر   يهيبـد  يليخوب خ. آماده يم دنبال غذاهاير يهمش م

 .»ميبش

اسـب از  نامن يکه در مقوله آمـوزش و فرهنـگ سـاز    يگرينکته د

توانـد بـه    يت داشته و مـ ين پژوهش، اهميد شرکت کنندگان در ايد

. اسـت » غات نامناسبيتبل«ه سالم قلمداد شود، يک مانع تغذيعنوان 

ن مهم اشـاره نمودنـد   ياز شرکت کنندگان پژوهش به ا يريگروه کث

 يهـا  ق رسـانه يـ ناسـالم از طر  ييه و طبخ مـواد غـذا  يغ تهيتبل«که 

ه يـ توانـد در اشـاعه فرهنـگ تغذ    يمـ » ونيزيو به خصوص تلويجمع

  :ل باشديناسالم در افراد جامعه دخ

ده مـثالً   بينيد كـه تلويزيـون مـا آمـوزش مـي      اآلن مثالً شما مي«

كنـه   اينها همه تبليـغ مـي  . پيتزاي فالن يا نميدونم مثالً غذاي فالن

من چه جور جلوي بچمو بگيرم؟ آقا من خودم حقيقتش سه تا بچـه  

آبگوشـت درسـت   . ر عاشق پيتزا و غذاهاي بيروني هسـتن دارم اينقد

كنيم من خودم و خانمم دو تايي بايد بخوريم هر كاري هـم كـه    مي

كنيم فايـده نـداره مـي گـم آقـا سوسـيس اينطوريـه و كالبـاس          مي

مـن خـودم گوسـفند سـر بريـدم روده      . کننـد  ياينجوريه قبـول نمـ  

كالباس رو بـا  گوسفند رو بردم بهشون نشون دادم گفتم سوسيس و 

ده  ها را ترجيح مـي  كنه و اون كنن ولي بازم قبول نمي اينا درست مي

كنـه   همون تبليغات كه صدا و سيما زياد اعالم مـي « .»به همه غذاها

ما داره تبليـغ  يگـم هـر چـي صـدا و سـ      جداً دارم مـي . مؤثره يليخ

  .»كنن كنه از جنس بده، چيز خوبو هيچ موقع تبليغ نمي مي
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  ٧٣٠

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

گـر آن  يت ديـ نبال مطلب ذکر شـده نکتـه حـائز اهم   ن به يهمچن

کـه گـروه   » يجمعـ  يهـا  متناقض از رسـانه  يها اميارائه پ«است که 

 يز مـانع يـ از شرکت کنندگان پژوهش به آن اشاره نمودند، ن يريکث

  : ه سالم استيمؤثر در برابر تغذ

گن اشتباه اسـت   كنند از اين ور مي ام كه مي متأسفانه اين تبليغ«

كنن يه دوگانگي اصالً تو تلويزيون هسـت ديگـه،    ور تبليغ مياز اون 

شـه،   گـن سوسـيس نخـورين، از اون ور تبليـغ مـي      بله از اين ور مي

 .»گن پفك به بچه ندين، تبليغ ميشه، اين متأسفانه هست يم

غات نامناسـب، بـه عنـوان    يکه در باب تبل يگرينکته قابل توجه د

م، توسـط شـرکت کننـدگان    ه سـال يـ از روش تغذ يک بازدارنده قوي

غـات، بـر جوانـان و رواج    ير تبليتـأث «پژوهش مورد توجه قرار گرفت 

 :بود» ها ناسالم در خانواده يا هيتغذ يالگوها

سال پيش فـوت كـردن    ۲۰من يه دكتر خانوادگي داشتم حدود «

گفـت   رسـيديم مـي   رفتم اولين چيزي كـه مـي   بچه بودم پيشش مي

سال پيش اون موقع تـازه   ۳۰دود سوسيس كالباس، نوشابه نخور ح

گفت و اين  هميشه به همه همينو مي. سوسيس و نوشابه بهترين بود

. ديگه تو مغز ما نشسته واال من تو مغز بچه خيلي سخته كه بنشونم

  .»زاره چون واقعاً محيط نمي

به خاطر همين ظاهر جنساست كه تبليغات ميشه همـين پفـك   «

ثالً سوسيس، كالباس و امثالهم بس به قول ايشون، اين چيزايي كه م

شـيم از جلـوي سـاندويچ     كه تبليغ ميشه ما از جلوي مغـازه رد مـي  

كـنن اگـه بخـواهيم نخـريم      هـا هـوس مـي    شيم، بچه فروشي رد مي

خواد خرج كنه، من بارهـا شـده مخالفـت     گن كه خسيسيه، نمي مي

ون ها دلشـ  گه حاال بچه مثالً خانم مياد مي. بگم يگه چيكردم ولي د

  .»گم خوب، نيست ولي خوب چي كار كنم خواد بخر براشون، مي مي

  نامناسب يرفتار يالگوها

گر مفهوم شـکل گرفتـه در پـژوهش    ينامناسب د يرفتار يالگوها

ن ييتواند تب يدگاه مشارکت کنندگان، ميه بر ديحاضر است که با تک

 يرفتـار  يق الگوهـا ياز جملـه مصـاد  . ه سالم باشديکننده موانع تغذ

  :است» در صرف غذا ينظم يب«نامناسب 

خـورن اگـر هـم بخـورن اهميتـي قائـل        هـا، نمـي   ناهار رو خيلي«

اي از نهـار مـا را بايـد     در صورتي كه پروتئين بخش عمـده . شن نمي

بعـد شـام رو   . شيم تشكيل بده، خوب اگر ما نخوريم دچار آسيب مي

م را شب بايـد شـا   ١٠-١١ذارن  خورن، شام رو مي هم خيلي دير مي

بخـورن، شـام درسـت اينـه كـه زود       ٦-٧ها، ساعت  مثل بيمارستان

  .»خورده بشه

ن يـ رسن بخورن، بنابر ا ينم يعنيخورن  يرو نم ييغذا يها وعده«

  .»شه مرتب خورد يرا نم ييغذا يها اصالً وعده

از شرکت کنندگان پژوهش اذعان داشـتند   يرين گروه کثيهمچن

توانـد   يمـ » صـورت کامـل   بـه  ييغـذا  يهـا  عدم مصرف وعـده «که 

ن مهـم ،  يـ ا غفلـت از ا ي يتوجه يد و بيد نمايانسان را تهد يسالمت

  :ه سالم استيک مانع تغذي

شه، اآلن سؤال كنيد تـوي   وقتي يكي كه صبح از خواب بلند مي«

ديـم، و   ا مييدهند  يت ميهمين جمع ما چند نفر ما به صبحانه اهم

رين ركن غذا هستش در بعضي از ت صبحانه واقعاً مهم! اقعاً سؤال بشه

خورند مثل نروژ، يـه وعـده    كشورهاي اسكانديناوي، دو وعده غذا مي

خـورن چـون غـذاي صبحشـون      صبح، يه وعده غروب، ظهر رو نمـي 

 .»اينقدر كامل هستش نه اين كه پرحجم باشه كامله

از شـرکت کننـدگان پـژوهش،     يريـ د گـروه کث ين از ديعالوه بر ا

ار باب يکه امروزه در جامعه بس» الطبخ عيسر يامصرف فراوان غذاه«

ح، يناصـح  يرفتـار  ياز الگوهـا  يکـ يز خود به عنـوان  يشده است؛ ن

 : ه سالم استيبازدارنده تغذ

آمــاده  يشــتر غــذاهاين همــه بين جمــع بپرســيــت تــو ايــاکثر«

  .»خورن يم

 يلـ يهـا خ  يابـد بعضـ  يم خـوب  يخـور  ياد مـ يآماده ز يما غذاها«

ل بخورن حاال هر چقدر يهم مجبورن به هر دل ها يدوست دارن بعض

 .»هم که مضر باشه

گر عادت به اسـتفاده  يا به عبارت دي، »ناسالم ييمصرف مواد غذا«

ان مردان مشارکت کننـده  يان افراد جامعه، طبق بين مواد، در مياز ا

 :شود يه سالم محسوب ميک بازدارنده تغذين مطالعه به عنوان يدر ا

سيس و كالباس كـه اآلن تـو ايـن جامعـه بـه      گم اين سو من مي«

تـوني بـا مـواد     ا مثالً يه كنسروي كه تو خونه مـي يدن،  خورد ما مي

گيـريم چـون    ريـم آمـاده مـي    غذايي خيلي سالم درست كنيم ما مي

 .»نجور غذاهايم به خوردن ايراحت تره و اصالً عادت دار

کـه   ييغـذا  ين از منظر مشارکت کننـدگان، اتخـاذ الگـو   يهمچن

شود از جمله موانع داشـتن   يم» ييايدر يمصرف کم غذاها«موجب 

 :ه سالم استيتغذ

غذاي دريايي تو رژيم ما خيلي ضعيفه در صورتي كه دو تا دريـا  «

ره  هاي دنيا رو داريم همـش مـي   داريم شمال و جنوب بهترين ماهي

گرونه به جـاي   يليد يك سوبسيت بديم چون خياين ور و اون ور با

براي گاوداري بديم براي اينا بـديم حتـي پرورشـي مـثالً مـا       اين كه
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  ٧٣١

    فهيمه رمضاني تهراني و همكاران                                                                                                        ...     :موانع تغذيه سالم از منظر مردان تهراني

ت بده بازم به نسبت سوسيس كالبـاس  يگيم سوبس آاليي كه مي قزل

 .»خيلي بهتره

کــه  ي، بــه نحــوييوه غــذايالگــو و شــ يريت بــه کــارگيــو در نها

 :ه سالم استينه باشد؛ خود بازدارنده تغذيدر آن نهاد» يپرخور«

هـا   ه، بـه پرخـوري مـا ايرانـي    يما از پرخور يآقا جان تمام بدبخت«

  .»معتاديم

  يفقدان دسترس

که با استفاده از اظهار نظر مشـارکت کننـدگان بـه     يگريمفهوم د

ن يا. بود يفقدان دسترسد يه سالم مستفاد گرديعنوان بازدارنده تغذ

به  ينه، کمبود وقت و عدم دسترسير طبقه هزيمفهوم در قالب سه ز

  .ديگرد يم بنديقسسالم ت ييمواد غذا

 ينـه بـاال  ياز مردان مشارکت کننده در مطالعه حاضر، هز ياريبس

ه سـالم دانسـته و نقـش    يـ سـالم را از جملـه موانـع تغذ    ييمواد غذا

ــتگزاران را نيس ــاس ــي ــه ريز در تنظ ــم و برنام ــول يزي ــت يق ياص م

 يگر اشـاره اصـل  يبه عبارت د. ار اثر گذار ذکر نمودنديبس ييموادغذا

 ييسه با مـواد غـذا  يناسالم در مقا ييتر بودن مواد غذا رزانا«آنان به 

د يـ خر يآنها بـه سـو   يل باطنيبود که افراد را گاهاً به رغم م» سالم

 :داد يسوق م يين مواد غذايا

خواد برنامه غذايي  گرده به بودجه بازم كسي كه مي بيشتر بر مي«

بينم  مي اي هم داشته باشه وقتي درستي داشته باشه بايد يك هزينه

كيلو سوسيس  ۱دم شكمم سير ميشه يا اين كه برم  تومان مي ۴۰۰

هــزار تــومن اون يــك كيلــو  ۱۰بخــرم نهايــت خوبــه خــوبش بشــه 

تونن استفاده کنن کـدوم بـه    سوسيس رو زن و شوهر چند وقت مي

 .»صرفه است

ن مطالعـه  يـ ، مـردان حاضـر در ا  ييه مواد غـذا ينه تهيعالوه بر هز

بـه  . دانسـتند  يه سـالم مـ  يـ گر موانـع تغذ يز از ديرا ن» کمبود وقت«

ع و فـارغ از  يار سريکه غالباً بس» صرف غذا در محل کار«اعتقاد آنان 

 :ن مسأله استيق ايرد از جمله مصاديگ يآرامش صورت م

د يـ توانيم غذا بخوريم، يه مكـان مناسـبي با   ما در هر مكاني نمي«

م در يامون مجبـور هـ  يلـ يمـثالً مـا خ  . مؤثره يليخود مكان خ. باشه

  .»ميغذا بخور يمحل کار هل هل

به مـواد   يعدم دسترس«ت به اعتقاد مشارکت کنندگان، يو در نها

ن بـاب  يـ در ا. ه سـالم اسـت  يـ خود عامل بازدارنده تغذ» سالم ييغذا

گـروه  کـه  » )يپرورش(ور يدام وط يناسالم بودن فرآورده ها«مسأله 

يـه  « :ت اسـت يـ ز اهماز مـردان بـه آن اشـاره نمودنـد، حـائ      يريکث

شه من ناچارم که مرغ نخورم چون  تغييراتي كه به جامعه مربوط مي

شـما مـرغ رو بپـز، خـودش چربـي توليـد       . همش شـيميايي اسـت  

  .»كنه مي

، در رواج »مـدارس  يهـا  ناسـالم در بوفـه   ييارائه مواد غذا«نقش 

بود که مشارکت کنندگان، آن را بـه   يگريه ناسالم، مورد مهم ديتغذ

 :سالم ذکر کردند ييبه مواد غذا يبر سر راه دسترس يان مانععنو

پس و پفــک در يــس و کالبــاس و چيتــو مــدارس همــش سوســ«

  .»هاست دسترس بچه

  نقش زنان

ه سـالم بـا   يـ ک بازدارنده تغذينقش زنان به عنوان  يديمفهوم کل

زنـان  . شد ين پژوهش متجليتوجه به نظر مردان شرکت کننده در ا

اسـت کـه    يهيت خانواده را بر عهده دارند، بديرياز آن جهت که مد

را دارا  يديـ سـالم در خـانواده، نقـش کل    يدر امر فراهم آوردن غـذا 

ر بـه  يـ ن پژوهش موانع زيطبق نظر مردان شرکت کننده در ا. باشند

ح بـانوان  يت صـح يرياند که باعث عدم مد دهيذکر گرد يعنوان موارد

صـرف وقـت   «ن موانـع شـامل   يـ ا. گردند يها م ه خانوادهيدر امر تغذ

است که خود باعث اتالف وقـت  » ييظاهر آرا يش از حد زنان برايب

 يو غـذا  ييه مواد غذايته يجه عدم اتخاذ زمان مناسب، برايو در نت

بيشتر به فكر خودش هستش تا سـالمتي متأسـفانه   « :شود يسالم م

خـواد بـره بيـرون بيشـتر      در جامعه اين باب شده كه خانمي كه مي

  .»كنه تا غذا درست كردن تشو صرف رسيدن به خودش ميوق

از مـردان اشـاره    يگر در باب نقش زنان که توسط تعداديمسأله د

به اعتقاد آنان اشتغال زنـان در خـارج از   . بود» اشتغال زنان«د يگرد

منزل، کاهش زمان در منزل بودن و پرداختن به امور آن را به دنبال 

ه سـالم  يـ تغذ يالگو يريرگ در به کارگک مانع بزيدارد و به عنوان 

رون کار کنـه  يخانم که بره ب«: شود ين گروه از زنان محسوب ميدر ا

 يخواد به همه چ يکار بکنه م يک ذره وقتش را چيدونه يچاره نميب

ـ يد يکارها يليبرسه به بچه، کار خونه، غذا و خ  يواقعـاً نمـ   يگه ول

 .»تونه برسه ينم يعنيرسه 

 ين مطالعه به کاهش عالقه بانوان به آشـپز يا ن مردان دريهمچن

 :ه سالم خانواده دانستنديمهم در برابر تغذ ياشاره کرده و آن را مانع

گين به پخت و پـز عالقـه نـداره اگـه      همون خانومي كه شما مي«

خوره چون تو ذات  همون غذا رو بذارين جلوش ببين چه با لذت مي

بـه   يخوشـ  يچ رويو هـ  ماست، اما اون زحمت رو به خودش نميده

البته مردها كه . يه مقدار متأسفانه تنبليه«.»ده يغذا پختن نشون نم

چـي  ... هـا هـم بيشـتر     تونن به اين چيزها برسن متأسفانه خانم نمي

  .»خوان بکنن يبگم نم
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  ٧٣٢

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

  يذائقه و عالقه شخصنوع 

ه سالم در مطالعـه حاضـر،   ين کننده موانع تغذيين مفهوم تبيآخر

از مشارکت کنندگان  ياريبس يبرا. بود» يعالقه شخصذائقه و نوع «

شـتر  يانطبـاق ب «و » آمـاده  يلذت بخش بودن غذاها«ن پژوهش، يا

ن يـ ل انتخـاب ا يـ ن دليتر مهم» يپرچرب با ذائقه شخص ييمواد غذا

  :شد يناسالم محسوب م ييغذا ي، و داشتن الگوييمواد غذا

دارم شـتر دوسـت   يب يلـ يسـرخ شـده رو خ   يآقاجون من غذاها«

گـن کـه بـده     يخوشمزه تـرن، مـ   يليآماده خ ين غذاهايراستش ا

شـتر دوسـت   يشه سرخ کـرده رو ب يمن هم يدونم پخته خوبه ولينم

  .»خورم يدارم و م

بيش از نيمي از زنان كارگر وجود اسـترس در محـيط كـار عامـل     

: كـرد  زنـي بيـان مـي    .مؤثر بر كيفيت كار كـارگران قلمـداد نمودنـد   

. كنـيم  وجود مياد فقـط كـارامون رو خـراب مـي     استرس هم كه به«

اينجا كار به هم پيوسته است و وقتي يه كار كوچيـك خـراب بشـه،    

اگـه اسـترس   «: گفـت  زني مـي . »باعث ايجاد يه مشكل بزرگ ميشه

كنـه بـه    باشه كار خوب پيش نميـره چـون اسـترس رو منتقـل مـي     

العمـل نشـون    خواد عكـس  همكارش خب اونهم به همين ترتيب مي

  . »بده و كار پيش نميره

  

  بحث و نتيجه گيري

ان شرکت کننـده در  ين پژوهش، از نقطه نظر آقايج ايبر اساس نتا

، يرفتـار  ينامناسـب، الگوهـا   ين مطالعه، آموزش و فرهنگ سـاز يا

ــ ــدان دسترس ــ  يفق ــه شخص ــه و عالق ــوع ذائق ــان و ن ــش زن ، ي، نق

اد جامعـه  ه ناسـالم در آحـ  يـ ن عوامل اثر گذار بر رواج تغذيتر ياساس

  .  هستند

نادرست افراد کـه   ياز آن است که باورها ين مطالعه حاکيج اينتا

شـود، بـر رونـد     يروزمره م يح در زندگيناصح يجاد رفتارهايباعث ا

ن يـ شـرکت کننـدگان در ا  . ر گذار استيار تأثيز بسيآنان ن يا هيتغذ

 يانتخاب غذاها يبرا يرا عامل يمدرن و تجدد خواه يپژوهش زندگ

ل يـ گر تمايد ين نموده و از سوييخود تب يا هيتغذ يالگو ياده براآم

ان خـود  ين اطرافيت در بيدر جهت مقبول ين نوع غذاها را عامليبه ا

پـژوهش   يهـا  گر از نمونـه يشايان ذکر است گروه د. اند قلمداد کرده

ح بـودن مصـرف   يز در مقابل گروه ذکر شده در باال، اعتقاد به صحين

ار يبسـ  يسـنت  يهـا  به طـور مثـال خـورش   (  يتسن يغذاها يتمام

بـر طبـق   . که پخت شود؛ دارنـد  ياقيبر اساس هر سبک و س) چرب

 يمنطقه است کـه طـ   يران از جمله کشورهايمطالعات انجام شده، ا

 يهـا  ژه در جنبـه يـ ک بـه و يولوژيدميـ ک گذر اپير در ياخ يها سال

رات ييـ غن تيـ صاحب نظران معتقدند که ا. قرار گرفته است يا هيتغذ

ر و يـ و مرگ و م يبارور يجاد شده در الگويع ايرات سريياز تغ يناش

 ينيشهرنشـ  ياز سبک زنـدگ  يروين مهاجرت به شهرها و پيهمچن

است که در مجموع منجر به بـروز اخـتالل در تعـادل مصـرف مـواد      

با ارزش کـم   ييشده که به طور عمده شامل مصرف مواد غذا ييغذا

ن مسـئله خـود باعـث    يا رسد که ينظر م به ].١٣[بوده است  ييغذا

ن افـراد جامعـه   ينادرست در بـ  يا هيتغذ يج الگوهايگردد به تدر يم

  . نه شودينهاد

در  يکـاف  ين مطالعـه، عـدم آگـاه   يبر طبق اظهار نظر مردان در ا

 يياز مـواد غـذا   يه سالم که به طور عمده شناخت ناکـاف ينه تغذيزم

شود در کنار عدم وجود  يم ح غذاها را شامليسالم و روش طبخ صح

. ه ناسالم مؤثر اسـت يتغذ ينه بر اتخاذ الگوين زميآگاه در ا يمشاور

 يان در برخـ يـ و نگرش آقا يدهد آگاه يمطالعات انجام شده نشان م

 يهـا  يمـار يه ناسـالم کـه بـا ابـتال بـه ب     يـ مرتبط با تغذ يها از حوزه

از  يدار يعنـ آنها ارتباط دارد؛ بـه طـرز م   ير و عوامل خطرزايرواگيغ

ر يتهـران، تـأث   ۱۳در منطقـه   يا مطالعـه . ]٩[زنان کمتر بوده اسـت  

ه يـ ش نگرش افراد نسبت به تغذيدر افزا يا هيتغذ يها مثبت آموزش

مطالعات مختلف اذعـان  ن يعالوه بر ا]. ۱۲[سالم را نشان داده است 

 يش آگـاه يتواند منجر بـه افـزا   ياند که آموزش به هر روش م داشته

هـدف   يهـا  مختلف آمـوزش در گـروه   يها ر روشياگرچه تأثگردد، 

 ].١٤[ار متفاوت عنوان شده است يمختلف بس

کودکان و نوجوانـان   يريرپذيبر طبق نظر مردان مورد مطالعه، تأث

 يت است و خود، عـامل يار حائز اهميه بسياز همساالنشان در امر تغذ

مطالعـه،   نيـ ج ايد نتـا ييـ در تأ. ه ناسـالم اسـت  يـ مؤثر بـر رونـد تغذ  

در  ي، نقـش مهمـ  يو فرهنگ يدهد موانع اجتماع يقات نشان ميتحق

و  ين نوجـوان يبـه خصـوص در سـن    ييغـذا  يها انتخاب يريشکل گ

ر دوسـتان و همسـاالن   يان تأثين ميدر ا .]۱۵[کنند  يم يباز يجوان

 يرفتارهـا  يرا گـاه يـ ده گرفت؛ زيد نادينبا يسن يها ن گروهيرا در ا

ان همسـاالن و دوسـتان   يـ مقبـول شـدن در م   صرفاً جهت يا هيتغذ

ده يـ ز عقيـ از مـردان ن  ين حـال گروهـ  يدر عـ  .]۱۲[شـود   يانجام م

تـر،   نيين پـا ي، بـه خصـوص در سـن   يا هيـ تغذ يريداشتند که الگوپذ

 يرد و الگـو يـ گ يفرزنـدان صـورت مـ    يق خانواده بـرا يشتر از طريب

 يدر الگـو  ين خردسـال يپدر و مـادر بـه خصـوص در سـن     يا هيتغذ

 يهـا  قهيدهـد سـل   يمطالعات نشان م. ار اثر دارديفرزندان بس ييغذا

دار يـ شـکل گرفتـه و در طـول عمـر پا     ين خردسـال ي، از سـن ييغذا
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  ٧٣٣

    فهيمه رمضاني تهراني و همكاران                                                                                                        ...     :موانع تغذيه سالم از منظر مردان تهراني

ن و افـراد مراقبـت کننـده از    ين دوران، آمـوزش والـد  يـ در ا. ماند يم

اسـت   يت و ضـرور يـ ، حائز اهميوه سالم زندگيکودکان در مورد ش

]۱۶[.  

آمـاده، بـه    يمطالعـه رواج مصـرف غـذاها   ن يـ گر ايد يها افتهياز 

ن يح در بـ يجـاد تفـر  يگذران اوقات فراغـت و ا  يها از راه يکيعنوان 

 يجاً جـا يتـدر  يسنت يکه غذاها ياست؛ به طور يرانيا يها خانواده

ن مهـم، بـه خصـوص از    يالبته ا. دهند يل غذاها مين قبيخود را به ا

ج و عالقه و يمورد تروشتر يها، ب تر خانواده طرف افراد کم سن و سال

بـر طبـق مطالعـات انجـام شـده از آنجـا کـه        . رديگ يت قرار ميحما

غـرب   يوه زنـدگ يت نوجوان کشور ما به سرعت به سـمت شـ  يجمع

 يغربـ  يغذا يش کودکان و نوجوانان به الگويروند؛ لذا گرا يش ميپ

بـه   ييچرب، شور و فاقد ارزش غذا يغذا يها ان وعدهين ميو همچن

ه يـ توانند از علـل عمـده تغذ   يم يسنت يمصرف غذاها همراه کاهش

لذا وجود ارتبـاط  . از آن بر سالمت افراد باشد يناسالم و عوارض ناش

ان يـ ن ميچ و همچنـ يتزا و ساندويآماده، مانند پ ين مصرف غذاهايب

ر، ماننـد اخـتالالت   يـ رواگيغ يهـا  يمـار يچرب با ب ييغذا يها وعده

فـزون کودکـان و نوجوانـان بـه     ش روزايک سو و گرايخون از  يچرب

شـتر  يگـر، لـزوم نظـارت ب   يد ياز سـو  ييل مواد غـذا ين قبيمصرف ا

  .]۱۰[دهد  يفرزندانشان را نشان م ييم غذايها بر رژ خانواده

ن مطالعـه بـه آن   يا يها که توسط نمونه يگريمسأله قابل تأمل د

رگـذار بـر   يتأث يغات به عنـوان عـامل  يار مهم تبلياشاره شد؛ نقش بس

غات از منابع گوناگون، مانند ين تبليا. ها است خانواده يا هيتغذ يلگوا

بـا   ييبنده مـواد غـذا  يبا و فريو استفاده از ظاهر ز يجمع يها رسانه

  .شود يارزش کمتر را شامل م

ک، يــولوژيزيف يازهــايچــون ن يهــد؛ عــوامل يمطالعــات نشــان مــ

ــد ييغــذا ي، الگوهــاييحــات غــذايترج ــأثيوال و رات دوســتان ين ت

 يهـا  ز بر انتخـاب ين يگروه يها ون و رسانهيزيو، تلويهمکالسان، راد

، يا هيـ گـر، بـه منظـور انتخـاب تغذ    يد ياز سو .]۱۷[مؤثرند  ييغذا

کـه   ير گذار است؛ به طـور يت، طرح و رنگ مناسب غذاها تأثيجذاب

ن، ييپـا  يا هيـ جـذاب و رنگارنـگ تـنقالت بـا ارزش تغذ     يبسته بند

ر گـذار  يبه خصوص در نوجوانـان تـأث   يياممکن است در انتخاب غذ

غات گونـاگون  يط و تبلير محيرا نوجوانان به شدت تحت تأثيباشد، ز

ـ  يبا ظـاهر جـذاب و فر   ييقرار گرفته و به مواد غذا فاقـد   يبنـده، ول

  .]۱۱، ۱۲[آورند  يرو م ييارزش غذا

نـه کمتـر،   يتواند به علـت هز  يناسالم م ييعلل استفاده از موادغذا

ن مـواد بـا توجـه بـه     يع به ايسر يل دسترسيتفاده، به دلسهولت اس

سالم  ييبه مواد غذا ياز آن سو عدم دسترس. کمبود وقت افراد باشد

ور و يـ ناسـالم دام و ط  يها ل گوناگون مانند رواج فرآوردهيز به دالين

ه يـ گـر موانـع تغذ  يمـدارس از د  يها ناسالم در بوفه ييرواج مواد غذا

از سـبک   يرويـ شان دهنـده آن اسـت کـه پ   مطالعات، ن. سالم است

مهم در بروز اخـتالل در تعـادل    ي، به عنوان عاملينيشهرنش يزندگ

 يين مقوله خود مصـرف مـواد غـذا   يشود که ا يم ييمصرف مواد غذا

ن يهمچنـ . ]۱۳[شـود   يز شامل مـ ين را نييپا يا هيارزش تغذ يدارا

امعـه  در اقشار مختلـف ج  يو اجتماع ي، اقتصاديات فرهنگيخصوص

 يبه طور مثال در افـراد . ار مؤثر باشديه آنها بسيتواند در نوع تغذ يم

ا به علـت اشـتغال،   يا سرباز بوده و يل مشغول هستند و يکه به تحص

گذراننـد، بـا    يشتر وقت خود را در خـارج از خانـه مـ   يدر بازار کار، ب

، ماننـد رفـت و آمـد و    ينياز توسعه شهرنش يتوجه به مشکالت ناش

خـود را، در   ييغـذا  يهـا  ک نوبت از وعـده يناچارند حداقل،  کيتراف

  .]۱۰[ند يطول شبانه روز، خارج از خانه صرف نما

افراد، نسبت بـه   يدر اصفهان نشان داد که به رغم آگاه يا مطالعه

ه سـالم،  يـ ع، بـه عنـوان تغذ  يو روغن مـا  يت مصرف گوشت ماهيمز

د بتـوان آن را  يشان دو ماده با نقصان مواجه بوده است که يمصرف ا

نه بـاالتر  يمردم و هز يو اجتماع ي، فرهنگيت اقتصادياز وضع يناش

گر در جامعه کانادا نشان يد يا مطالعه .]۱۰[دانست  يين مواد غذايا

تـر، رفتارهـا و    نييپـا  يـ اقتصاد  يت اجتماعيداد که در افراد با وضع

 يقـ ـ عرو  يقلبـ  يهـا  يمـار يجـاد ب يغلط، که منجر به ا يعملکردها

ن امـر باشـد   ين ايتواند مب ين خود ميا .]۱۸[تر است  عيشود، شا يم

اسـت  يژه، توسط سيدات ويه سالم در جامعه، تمهيکه براي رواج تغذ

و  يو فرهنگـ  ي، اجتماعيط اقتصاديمتناسب با شرا يگزاران بهداشت

آنـان اتخـاذ    يهـا  يزيـ د در برنامه ريتنها اکتفا نکردن به آموزش، با

   .]۱۹، ۲۰[شود 

د اقـدام  يح و رواج آن، بايه صحيز در جهت آموزش تغذيمدارس ن

 ين، محتـوا ياء مـدارس و همچنـ  يـ ق اوليرا آموزش، از طريند، زينما

اصـول   يريـ ، بـر فراگ يار مثبتـ يتواند اثر بس يدانش آموزان م يدرس

، توسط نوآمـوزان و بـه کـار بسـتن آن، در طـول      يوه سالم زندگيش

ه سـالم  يـ سـالم، بـراي تغذ   يطـ يط محيرالذا، ش. داشته باشد يزندگ

  .]۱۱[د فراهم گردد يکودکان با

ن مطالعـه  يکه مردان شرکت کننده در ا يگريت دينکته حائز اهم

ـ يبه آن اشاره نمودند نقش زنان، در رواج تغذ  ين اعضـا يه سالم در ب

ه سالم را که مربوط بـه  ينه، مردان موانع تغذين زميدر ا. خانواده بود

ش ياست تحت عنوان موارد اشتغال زنان و صرف وقت بـ مقوله زنان 
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  ٧٣٤

    علوم بهداشتي جهاددانشگاهي فصلنامه پژوهشكده    

ز عـدم توجـه و   يـ و ن يـي گر، مانند ظـاهر آرا يامور د ياز حد آنان برا

مطالعـات  . ن آنان ذکر نمودنديح در بيصح يعالقه الزم به امر آشپز

مدت آنان از خانه،  يبت طوالنيدهد که اشتغال مادران و غ ينشان م

را اشـتغال زنـان و   يـ ز. ه ناسالم استينه ساز تغذياز جمله عوامل زم

و کمبود وقت مادران را به دنبال  يحوصلگ ياز کار، ب يناش يخستگ

 .]۲۱-۲۳[د ينما يداشته و قدرت نظارت آنها را بر امور منزل سلب م

ت است که از آنجا کـه اشـتغال زنـان بـه     ين امر حائز اهميتوجه به ا

توان  يلذا م ،]۲۴[د شو يآنان محسوب م يار توانمنديک معيعنوان 

سـالم   يع غذاهايز آموزش طبخ سريآماده سالم و ن يج غذاهايبا ترو

که به علل مختلف مانند اشـتغال بـا مشـکل کمبـود وقـت       يبه زنان

  .ن مسأله فائق آمديسته بر ايشا يمواجه هستند؛ به نحو

ناسالم، در خانه، کـه عمـدتاً توسـط     يگر، وجود غذاهايد ياز سو

 ييجــاد عــادات نــامطلوب غــذايشــود؛ در ا يطــبخ مــ مــادر خــانواده

در اصـفهان   يا جـه مطالعـه  ينت. ت اسـت يـ ار حائز اهميها بس خانواده

خون در نوجوانان را ممکن اسـت بتـوان    ينشان داد که اختالل چرب

ل مصـرف  يـ ها، از قب خانواده ييبه طور عمده، به عادات نامطلوب غذا

  .]۱۰[سرخ کرده؛ نسبت داد  يار غذاهايبس

ن پـژوهش بـه آن اشـاره نمودنـد؛     يـ ا يهـا  که نمونه يگرينکته د

افراد با ذائقه آنهاست؛ بـدون توجـه بـه نـوع      يق غذاهايت تطبياهم

مصرف شده که بعضاً با سالمت افراد تنـاقض دارد؛ ماننـد    ييموادغذا

ج ينتــا. آمــاده يچــرب و طعــم مطبــوع غــذاها يل بــه غــذاهايــتما

هـا، در   خـانواده  ييدات نـامطلوب غـذا  دهد که عا ينشان م يا مطالعه

آماده  يش روزافزون افراد به غذاهايسرخ کرده و گرا يمصرف غذاها

ار حائز ير، بسيرواگيغ يها يماريچرب، در ابتال به ب يها ان وعدهيو م

ـ ياز عوامل افزا يکين يهمچن .]۱۰[ت است ياهم عوامـل   يش فراوان

 يهـا  يماريبه ب و کاهش سن ابتال ير صعودين سيخطرساز و همچن

افـراد   ييقه غـذا يش سـل يل گـرا ير، به دلياخ يها ر، در ساليرواگيغ

و  يپرکـالر  ييجامعه، به خصوص، کودکان و نوجوانان، به مـواد غـذا  

 ييغـذا  يهـا  ان وعدهيو م يسنت يغذاها ي، به جاييفاقد ارزش غذا

ه يـ از عوامل بازدارنده تغذ ين پژوهش حاکيج اينتا .]۱۱[ساده است 

. ن مطالعـه حضـور داشـتند   يـ دگاه مرداني است کـه در ا ي، از دسالم

و  يها، نشانگر آن است که آموزش نامناسـب، منجـر بـه آگـاه     افتهي

 يشـه در برخـ  ين امـر خـود، ر  يـ ح شده که ايرصحيغ يفرهنگ ساز

ر ييـ نادرسـت و تغ  يا نهيزم ي، باورهايغات نادرست، دانش ناکافيتبل

ح يرصــحيغ ير بــه الگوســازت، منجــيــهــا دارد کــه در نها در ارزش

  . شود يها م حاکم بر خانواده يا هيتغذ

سـالم، اعـم از    يه غذايته يرهايبه متغ يبه عالوه، فقدان دسترس

ن عدم يناسالم و همچن ييبه مواد غذا ينه کم و سهولت دسترسيهز

ه سـالم  يدر برابر تغذ يز از موانع اساسين ييت بهداشت مواد غذايرعا

  . هستند

چـون   ير، از منظر مردان، نقش زنان، با نمـود عـوامل  گيد ياز سو

ش از حـد  يو صرف وقـت بـ   يکم به آشپز ياشتغال زنان و عالقمند

رد کـه  يگ يقرار م ي، در گروه عواملييگر، مانند ظاهر آرايامور د يبرا

شـتر  ين انطبـاق ب يهمچنـ . گـردد  يها مـ  ه سالم در خانوادهيمانع تغذ

کودکان و نوجوانـان و جوانـان، بـا     الخصوص، يذائقه افراد جامعه، عل

گـر موانـع   ي، از دييارزش کـم غـذا   يو دارا يآماده، پرکـالر  يغذاها

  .ها است ه سالم در خانوادهيتغذ
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  ر و قدردانيتشك

قنـد و   يله از مسئوالن و كاركنان محتـرم واحـد بررسـ   ين وسيبد

انـد و   اطالعـات تـالش نمـوده    يخـون کـه در جمـع آور    يها يچرب

  .شود يم ين طرح تشکر و قدردانيمشارکت کنندگان محترم ا
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