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 مقاله پژوهشی

 بررسی وضعیت مصرف فست فود و عوامل مرتبط با آن در بین 
 1397 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال

  
  ٤پرويز سالم صافي، ٣آقاپور ياحمدعل، ٢*سرور خليلي صدقياني، ١عليرضا ديدارلو

 
  08/04/1398تاریخ پذیرش  21/01/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 لتدال كه مواردي از يكي. است شده دچار آن به شهري جامعه ژهيوبه جامعه كه بوده مدرنيته دستاوردهاي از يكي زندگي، سبك در تغيير :هدف و زمينهپيش
لذا اين مطالعه  .باشديم آن بارز نمونه جوانان، و نوجوانان بين در فودهافست ازاندازهشيب مصرف رواج است و تغذيه شيوه در تغيير دارد، سبك زندگي تغيير بر

  و عوامل مرتبط با آن در بين دانشجويان طراحي شد. فودهافستبررسي وضعيت مصرف  باهدف
از  هانمونهاه علوم پزشکي اروميه انجام شد. دانشجوي دانشگ ۲۹۹مقطعي) است که بر روي تحليلي (-مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفيمواد و روش کار: 

اياي روا و پ يپرسشنامهمطالعه از يک  يهاداده يآورجمعانتخاب و وارد مطالعه شدند. براي  ياطبقهتصادفي  يريگنمونهبا استفاده از روش  مختلف يهادانشکده
مار آمار توصيفي و آ يهاروشبا استفاده از  هادادهآگاهي، نگرش و رفتار مصرف فست فود استفاده گرديد.  سؤاالت جمعيت شناختي، يهايژگيوشامل  يچهاربخش

قرار  ليوتحلهيتجزمورد  SPSS افزارنرم ۱۶ نسخه ، همبستگي و روش رگرسيون خطي چند متغيره) درطرفهکيتي مستقل، کاي دو، آنووا  يهاآزموناستنباطي (
  گرفتند.

 طوربه) بود. ۸۴/۲۱±۵۰/۲ مؤنثو در جنس  ۷۶/۲۲±۴۷/۴مذکر در جنس (۱۰/۲۲±۳۰/۳ميانگين سن در کل گروه  داد کهتحقيق نشان  يهاافتهيها: يافته
 ±۶۱/۳در جنس مذکر و  ۹۷/۲ ± ۵۸/۴بود (بار در ماه گزارش گرديد و اين مصرف در پسران بيشتر از دختران  ۷/۲در دانشجويان  فودهافستمتوسط مصرف 

بر  شد. برآورد ۳۰/۱۹۰±۵۴/۴۳و  ۷۱/۱۷±۸۰/۳ترتيب در بين دانشجويان به  فودهافست. ميانگين نمره آگاهي و نگرش نسبت به مصرف )مؤنثجنس  در ۵۸/۲
صرف عوامل مرتبط با م عنوانبهرگرسيوني چند متغيره  يهاليتحلتک متغيره و هم در  يهاليتحلنتايج مطالعه آگاهي، نگرش و قوميت دانشجويان هم در  اساس
  ).p<0.05بودند ( داريمعنآماري هم  ازنظرشناخته شدند و اين ارتباطات  فودهافست

 داشتند. طراحي و اجراي فودهافست در اتخاذ و عدم اتخاذ رفتار مصرف يمؤثراين مطالعه نشان داد که آگاهي و نگرش دانشجويان نقش  يهاافتهي: يريگجهينت
 فودهافست مصرف مورد در صحيح يباورها و نگرش ايجاد افزايش آگاهي و باهدفبراي دانشجويان  فودهافستپرداختن به مقوله  ژهيوبهآموزش تغذيه  يهابرنامه

  .شوديمتوصيه 
 ، دانشجويان علوم پزشکي، اروميهمؤثرفست فود، عوامل : هادواژهيکل

  
 ۳۳۲-۳۴۵ ، ص۱۳۹۸ مرداد، ۱۱۸درپي ، پيپنجم، شماره هفدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۲۳۰۵تلفن:  اروميه، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، دانشکده بهداشت، :آدرس مکاتبه

Email: sururkhalili@yahoo.com 

  
  

  مقدمه
 ياژهيو اهميت از دانشجويان ژهيوبهسالمت قشر جوان جامعه 

 جهيدرنت آينده در مزمن يهايماريب از بسياري و است برخوردار

                                                             
  رانيه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيموثر بر سالمت، گروه بهداشت عموم يقات عوامل اجتماعيار آمورش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز تحقيدانش ١
  سنده مسئول)ي(نو رانيه ايه، ارومياروم يدانشگاه علوم پزشک، ييار بهداشت مواد غذاياستاد ٢
  رانيه، ايه، ارومياروم يط، دانشگاه علوم پزشکيبهداشت مح يط، گروه مهندسيبهداشت مح يار مهندسيدانش ٣
  رانيه، ايه، ارومياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي،گروه بهداشت عموميدرمان-يت خدمات بهداشتيريارشد مد يمدرس، کارشناس ٤

 ازجملهمزمن  يهايماريب. باشديم جواني دوران در نامناسب تغذيه
اختالل در  عنوانبهچند علتي هستند که  يهايماريبچاقي جز 

 اغلب که اند¬وزن بدن شناخته شده کنندهميتنظ يهاستميس
). افزايش ۱( شونديم حاصل بدن در چربي ازحدشيب تجمع جهيدرنت
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وزن بدن در ارتباط با افزايش دريافت کالري همراه با نبود فعاليت 
  ).۲( باشديمبدني کافي 

 که شاخص وزني بدن شوديمزماني اطالق  وزناضافهاصطالح  

(BMI)  ۹/۲۹و  ۲۵بين kg/m2 و چاقي زماني که BMI باالتر از 

kg/m230 باشد. سازمان جهاني سالمت (WHO)  وزناضافهشيوع 
ميليون  ۶۰۰) و چاقي را بيشتر از درصد ۳۹( ارديليم ۹/۱بدن را 

سال و باالتر در  ۱۸در محدوده سني  ساالنبزرگ) براي درصد ۱۳(
زير  يهابچهميليون از  ۴۱ حالنيبااگزارش کرده است.  ۲۰۱۴سال 

و چاق  وزناضافهميليون بچه دبستاني هم  ۱۵۵-۲۰۰سال و  ۵
فرد  ارديليم ۷/۲کرده است که در حدود  ينيبشيپ WHO .هستند
چاقي خواهند داشت. مشکالت چاقي و  و يا وزناضافه ۲۰۲۵بالغ تا 
و جوانان  ساالنبزرگبدن در جهان تنها محدود به  وزناضافه

برآورد شده است که چاقي در تمامي  ۲۰۱۰. در سال باشدينم
  ).۴ ،۳سني ممکن است ديده شود ( يهاگروه
 هژيوبهبدن و چاقي  وزناضافه از يناش عوارض سالمتي متعدد 

 شامل ،شوديمدار يپد يسالانيم نيندر س جواناندر بين 
، افزايش چربي مضر خون، فشارخون ازجملهمختلف  يهايماريب

مقاومت به انسولين، ديابت نوع دو، مشکالت ارتوپدي، اختالالت 
 يهايماريبسرطان و  ابتال بهخواب، افسردگي و افزايش احتمال 

 هيتغذ نامناسب عادات ).۶و  ۵( باشديم قلبي عروقي در آينده
 در ليدخ عوامل ازجمله فود فست از ازحدشيب استفاده همچون

 هستند که معموالً ييغذاها فودهافست هستند. چاقي اپيدميولوژي
 يياغلب ارزش غذا و شونديمتحت حرارت باال و در روغن سرخ 

 هستند ييآماده غذاها يغذاها يول تزاهايپمثل انواع  ،دارند ينييپا
به پختن  يازيو ن شدهانجام هاآن يکه از قبل مراحل پخت بر رو

اتشان دارد يبه محتو يآماده بستگ يغذاها ييندارند و ارزش غذا
 و باال ونزيزان سس مايم به علته آماده يالو ييمثال ارزش غذا يبرا

مغز دار آماده کمتر  يهانانسه با يدر آن در مقا شدهاستفادهکالباس 
  ).۷( باشديم

و پيشرفته به   توسعه درحالدر کشورهاي   ژهيوبهاخير  يهاسال در 
صيالت،   صت دليل افزايش ميزان تح شغلي، کار کردن زنان   يهافر

همراه مردان در بيرون از محيط منزل، نبود وقــت کــافي براي              
ــتر غذاها و عدم آگاهي  وپزپخت در منازل، هزينه کمتر و تنوع بيش

منجر به  فودهافست بيشتر افراد جامعه و باورهاي نادرست در مورد   
ستفاده از       ژهيوبهل افراد افزايش تماي شجويان به ا شاغل و دان افراد 

 ۳۰چشمگيري در  طوربه فودهافستمصرف  شده است. فودهافست
. تيافته اس افزايش در آمريکا و کشورهاي اروپايي   ژهيوبهسال اخير  
هر روز فســـت فود  متحدهاالتياافراد بالغ در  چهارمکيبراي مثال 
و  فودهافســت). محققان مصــرف نامناســب  ۷( کننديممصــرف 

ن يمتخصص ازنظر). ۹ ،۸( اندکردهدر ايران را نيز گزارش  هايدنينوش

 يمشــکل يســالمت ازنظرفســت فود  بارک يانه يه مصــرف ماهيتغذ
 ست ف مصرف  بار سه  ياهفتهزان باال مثالً يدر م يول کندينمجاد يا

ــم به ابتال احتمال فود ــد ۳۹ تا را اگزما و آس  دهديم شيافزا درص
شترين  ۹-۶( صرف ). بي ست  کنندگانم اده سريع آم  ليبه دل فودهاف

شند يمنوجوانان و جوانان  ،بودن متيقارزانتهيه راحت و  شدن،   با
)۱۰.(  

از کودکان در ايران از  در صد ۵۱مطالعات نشان داده است که 
 کننديمنامناسب هر هفته استفاده  يهايدنينوشو  فودهافست

در  فودهافستگزارش شده است که امروزه مصرف  بعالوه). ۱۱(
 ).۱۲گذشته افزايش يافته است ( يهانسلنيز نسبت به  ساالنبزرگ

و همکاران بر روي مصرف فست فود  Leeتوسط که  يامطالعه در
 از درصد ۵/۳۸ که نمود مشخص هاآن نتايجانجام گرفت، 

 از دبيرستاني انآموزدانش از درصد ۴۰ و ابتدايي انآموزدانش
همکاران گزارش و  Faghih ).۱۳( کننديم استفاده فودهافست

 ۳درصد از افراد بالغ در هفته  ۱۰درصد از نوجوانان و  ۲۰کردند که 
). بر طبق مطالعات ۱۴( کننديمبار و يا بيشتر ساندويچ مصرف 

ن ميزا کننديممختلف کودکان و نوجواناني که فست فود مصرف 
 قند بيشتر و فيبر، و ، سديم، کربوهيدراتشدهاشباعانرژي، چربي 

ويتامين آ و ث، ميوه و سبزيجات کمتري نسبت به بقيه افراد دريافت 
زمان براي بررسي و ارزيابي دريافت  نيترمهم). ۱۴-۱۶( کننديم

فست فود و مشخص نمودن فاکتورهاي مرتبط با آن از دوران 
عوامل مختلف  يشناسبيآس). ۱۷،۱۸( باشديمنوجواني به جواني 

دانش، قصد، نگرش، باور و رفتار افراد نسبت به مصرف  ازجمله
 قانمحق ذکرشده مطالب به توجه با .باشديمبسيار مهم  فودهافست

ت فس مصرف رفتار تيوضع بررسي باهدف را يامطالعه شدند آن بر
 شکيپز علوم دانشگاه دانشجويان بين در و عوامل مرتبط با آن را فود

ن عوامل يو در ک ا ييشناسا دهند که قرار آزمون مورد اروميه
 يهاياستراتژمداخالت و  يآموزشگران سالمت را در طراح توانديم

صرف منتج از م يو کنترل مشکالت بهداشت يريشگيدر جهت پ مؤثر
  د.ينما ييت و راهنمايرا هدا فودهافست

 
  مواد و روش کار

 در يمقطع صورتبه تحليلي -توصيفي پژوهش يک مطالعه اين
 سال در اروميه پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان از نفر ۳۳۰ بين

 و يمحمد اري مطالعه جينتا اساس بر. گرفت انجام ۹۶-۹۷ تحصيلي
 با ،۰۵/۰ يخطا و درصد ۹۵ نانياطم فاصله با )۱۹( همکاران
 ،٪۱۰ کاهش به توجه با جامعه، در نسبت برآورد فرمول از استفاده

انتخاب  يبرا کار نحوه ن زده شد.يتخم آموزدانش ۳۳۰ نمونه حجم
 کيکتف به دانشجويان تعداد ابتدا که بود ن صورتيا به حجم نمونه

 دانشگاه به وابسته دانشکده ۶ از و شد شناسايي تحصيلي مقاطع
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 صافي سالم پرويز آقاپور، احمدعلي صدقياني، خليلي سرور ديدارلو، عليرضا
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 و يپرستار دندانپزشکي، داروسازي، پزشکي،( اروميه پزشکي علوم
 بقهط يک عنوانبه دانشکده هر که) بهداشت و پيراپزشکي مامايي،

 مونهن عنوانبه دانشجو تعدادي تصادفي روش به و شد گرفته نظر در
 يپسران و دختران شامل مطالعه به ورود يارهايمع .انتخاب شدند

 يانيدانشجو و کردهليتحص هياروم يپزشک علوم دانشگاه در که است
 ادامه يبرا ليتما عدم. بودند مطالعه نيا در شرکت به ليما که

 رايمع عنوانبه آگاهانه، تيرضا فرم يامضا عدم و مطالعه در شرکت
  .شد گرفته نظر در خروج

پرسشنامه محقق  يک مطالعه اين در هاداده گردآوري ابزار
 يارهايمع بر اساس که است )گزارشي خودايفا ( خود يساخته
. گرديد طراحي هانامهانيپا و مقاالت از اعم علمي متون در موجود

 شامل اول قسمت است، بوده قسمت چهار حاوي حاضر پرسشنامه
 رشته قد، وزن، جنسيت، سن، ازجمله يت شناختيجمع اطالعات

 ماهيانه درآمد ،تأهل وضعيت قوميت، تحصيالت، سطح تحصيلي،
الت مادر و پدر، يسکونت، سطح تحص وضعيت دانشجو و خانواده،

ه و منبع کسب يپدر و مادر، شرکت در کالس آموزش تغذشغل 
 )BMIبدني (توده  از شاخصن مطالعه يبودند. در ا ياهيتغذاطالعات 

 زشور يپزشک کالج بر اساس دانشجو هر وزن تيوضع نييتع يبرا
 کمتر BMI داشتن عنوانبه وزن ريز. گرفت قرار مورداستفاده کايآمر

 ۹/۲۴ و ۵/۱۸ نيب BMI داشتن عنوانبه يعيطب شد، فيتعر ۵/۱۸ از
 فيتعر ۹/۲۹ و ۲۵ نيب BMI داشتن عنوانبه وزناضافه شد، فيتعر
. )۲۰( شد فيتعر ۹/۲۹ از شتريب BMI داشتن عنوانبه يچاق و شد

ان در مورد فست يدانشجو يپرسشنامه مربوط به آگاه قسمت دوم
 مصرفان نسبت به يبه نگرش دانشجو مربوط سوم قسمت فود و

مصرف فست  در رابطه با يسؤاالتقسمت چهارم  و بوده فست فود
 سؤاالت زا استفاده با دانشجويان ينگرش بهداشت يطورکلبه .فود بود

 ندگانکنشرکت يآگاه سنجش يبرا. شدند يريگاندازه ميرمستقيغ
 تفس غذاهاي از استفاده ديررس "عوارض قبيل از يسؤاالت در مطالعه

 سالم غذايي مواد خوردن و تغذيه دقيق كنترل چرا و چيست؟" فود
 رفمص به نسبت نگرش سنجش براي د.يدارد؟ استفاده گرد اهميت
 خوردن آيا و است خوشمزه فود فست "آيا مثل يسؤاالت فود فست
 به هانهيگز يگذارنمره د.يدارد؟" ارائه گرد اهميت خوشمزه غذاي

ل شده يتشک سؤال ۱۰ که از يآگاه قسمت در بود که ن صورتيا
 )مدانينمکرت (درست، نادرست و يل يقسمتسهار يک معيبود و از 

 براي نمره حداقل. شدند يگذارنمره ۲ تا صفر از هانهيگز و بوده
 سؤال ۲۸ نگرش بخش در. بود ۲۰ حداکثر نمره و صفر آگاهي معيار

 ،)مخالف کامالً تا موافقم کامالً( قسمتي ۵ ليکرت معيار اساس بر
 ۵ تا ۱ از هانهيگز بوده و )نيست مهم اصالً تا است مهم خيلي(

 حداکثر نمره و ۱۴ نگرش معيار براي نمره حداقل .شدند يگذارنمره
رف مص يفراوان از استفاده با انآموزدانش مصرف فست فود. بود ۳۵۰

 اصطالح. گرفت قرار يابيارز مورد گذشته، ماه کيدر  فست فود
 تزا،يپ وعده، انيم ،داگهات دونات، همبرگر، عنوانبه" فود فست"

 ادهاستف يفراوان. شد فيتعر شدهسرخ ينيزمبيس و شدهسرخ مرغ
 ليوتحلهيتجز مورد مجزا طوربه ييغذا دسته هر يبرا فست فود از

  .گرفت قرار
 شد. استفاده از روش کيفي محتوا پرسشنامه روايي تعيين براي

متشکل از سه متخصص آموزش  خبرگان پانل از کيفي روش در
ه و دو متخصص که يسالمت و ارتقاء سالمت، سه متخصص تغذ

 العهمط از پس شد که داشتند، درخواست يابزارسازبا  يکاف ييآشنا
 يهاواژه از استفاده زبان، دستور معيارهاي اساس بر پرسشنامه

 و مناسب جاي در کلمات قرارگيري اهميت، ضرورت، مناسب،
 بررسي از پس نهايت در. دهند نظر پاسخگويي، براي الزم زمانمدت

 دييتأابزار مطالعه مورد  ييگرفت و روا انجام الزم اصالحات بازخوردها
 يفاب آليپرسشنامه از ضر يدرون ين همسانييتع يبرا .قرار گرفت

کل  يب آلفا کرونباخ برايکه مقدار ضريد. بطوريکرونباخ استفاده گرد
قرار  دييتأز مورد ين ييايپا ازنظربدست آمد و ابزار  ۷۴۷/۰ پرسشنامه

 افزارنرم ۱۶ نسخه از استفاده با يآمار ليوتحلهيتجز گرفت. تمام
SPSS و نيانگيم ،يفراوان مانند يفيتوص آمار يهاروش. شد انجام 

 يبرا χ2 و t آزمون يآمار استنباط يهاروشو از  اريانحراف مع
 طهراب يبررس يبرا. گرفت قرار استفاده مورد هاداده ليوتحلهيتجز

و نگرش  ي، آگاهيو اجتماع يت شناختيجمع يرهايمتغ نيب
 آزمون از فست فود)،فوري ( يرفتار استفاده از غذاها ان بايدانشجو

در  .شد ره استفادهيچند متغ يون خطيل رگرسيو تحل يهمبستگ
در نظر  داريمعن ۰۵/۰کمتر از  يويول-يپ يآمار يهاليتحلتمام 

  گرفته شد.
  
  هايافته
 يرکلطوبه انيدانشجو سن نيانگيم که داد نشان مطالعه جينتا

 سن نيانگيم مذکر جنس در کهيصورت در بود، ۳۰/۳±۱۰/۲۲
 يآمار ازنظر و بود ۸۴/۲۱±۵۰/۲ مؤنث جنس در و ۴۷/۴±۷۶/۲۲

 گروه دو. نشد دهيد يداريمعن اختالف سن ازنظر گروه دو نيب
 هکيبطور داشتند، اختالف هم با يبدن توده شاخص ازنظر يجنس

 نيا و بود دختران شترازيب پسر انيدانشجو در شاخص نيا نيانگيم
 شيب باًيتقر ).۱) (جدول =۰۱/۰p( بود داريمعن يآمار ازنظر تفاوت

 يهافيطه در ينرمال داشتند و بق وزن انيدانشجو از درصد ۷۲ از
ان در يدر صد دانشجو ۲۰/۵۱به ک يگر قرار داشتند. نزديد يوزن

 ۵۰/۵۴ل بوده و حدود يمشغول به تحص ياحرفه يدکترا يهارشته
/ ۶۰مطالعه (ت مشارکت کنندگان در يبودند. اکثر يآذر هاآندر صد 

در  ۹۰/۶۴ آشکار کرد که هاافتهيمجرد بودند. به عالوه  در صد) ۷۹
 و کردنديم يدر مطالعه در خوابگاه زندگ کنندگان صد مشارکت
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الت ين سطح تحصيشتريداشتند. ب يجاريا استي يه منزل شخصيبق
درصد و  ۱۰/۳۷ب يو به ترت پلم بودهيان، ديپدر و مادر دانشجو

ه ن دو گرويب الت پدر و مادريسطح تحص ازنظردرصد بودند.  ۱۰/۴۴
 داريمعنز ين يآمار ازنظرن تفاوت ياختالف وجود داشت و ا يجنس
 يفست فود برا ژهيوبه ييمنبع کسب اطالعات غذا نيترمهمبود. 

در صد  ۵۰/۴۶ حدوداًبوده و  يو درمان يان، پرسنل بهداشتيدانشجو
 ييان اطالعات غذايه دانشجوياز موارد را به خود اختصاص داد و بق

 شتر مشارکتي. بکردنديمافت يدر ير منابع اطالعاتيخود را از سا
در صد  ۵۰/۶۱ولي انه صفر داشتند، يکنندگان در مطالعه درآمد ماه

ون تومان بر يليم ۵ش از يانه خانواده بيان از درآمد ماهياز دانشجو
داشتند ه در آمد خانواده کمتراز مبلغ مذکور را يخوردار بوده و بق

  ).۲(جدول 
ف ن سن و رفتار مصريره، بيتک متغ يهاليتحلج ينتا بر اساس

داشت وجود  يآمار داريمعنک ارتباط يان يفست فود دانشجو
)۰۲۴/۰p=سال سن داشتند  ۲۰ش از يکه ب يانيکه دانشجوي)، بطور

به عبارت  .کردنديمشتر استفاده ين از فست فود بيريسه با سايدر مقا
ک به چهاربار) از ينزدبار ( ۶۲/۳متوسط در ماه  طوربه هاآنگر يد

 تزا، اسنک و مرغي، هات داگ، پيراشکيچ، پيساندوفود (انواع فست 
 طوربه). ۳جدول ( کردنديمسرخ کرده) استفاده  ينيزمبيسو 

، يپزشک( ياحرفه يکه در رشته دکتر يانيمتوسط دانشجو
ر يسه با سايدر مقا کردنديمل يتحص )يو داروساز يدندانپزشک

 نظرازن موضوع يو ا کردنديمشتر از فست فود استفاده يب هارشته
در  ير آذريرکرد و غيان غيز دانشجويبود و ن داريمعنهم  يآمار
فست فود) شده (ع آماده يسر ياز غذاها هايآذرسه با کردها و يمقا

 ردايمعنن اختالف يهم ا يو ازنظر آمار نمودنديمشتر استفاده يب
 يآموزش يهاکالسدر  قبالً يانيبعالوه دانشجو .)p>۰۰۱/۰بود (

شتر يب افودهفستن از يريبا ساسه يه شرکت نکرده بودند در مقايتغذ

بود  داريمعن يآمار ازنظرن مورد هم يو ا کردنديماستفاده 
)۰۰۱/۰p=.(  

ت يوضع يرهاين متغيج مطالعه آشکار کرد که بين نتايهمچن
 يها يان با مصرف غذايدانشجو الت و شغل مادري، سطح تحصتأهل

که يمشاهده شد. بطور يآمار داريمعنک اختالف ي هاآنفست فود 
ه شتر بودياز مجردها ب متأهلان يمتوسط مصرف فست فود دانشجو

 سانس ويفوق ل هاآنالت مادر يکه سطح تحص يانيز دانشجويو ن
د ا کارمنيکار يب هاآنکه شغل مادر  يانيا دانشجويبودند و  باالتر

شتر استفاده ياز فست فود ب هاگروهر يسه با سايبودند در مقا
 ۷۰/۲متوسط  طوربهان يج مطالعه، دانشجوي. بر اساس نتاکردنديم

). ۴جدول ( کردنديممصرف  فودهافستانه از انواع يماه طوربهبار 
 ودف فست مصرف رفتار با انيدانشجو نگرش و يآگاه نيب بعالوه

 ۰۱/۰بود ( داريمعنهم  يآمار ازنظرشد و  دهيد ارتباط کي زين هاآن
p<(  جدول)۵(.  

ت بر رفتار مصرف فس مؤثر ين عوامل واقعييباالخره به منظور تع
چندگانه استفاده  يون خطيرگرس يهاليتحلان از يفود دانشجو

ر ره ديتک متغ يهاليتحلدر  داريمعنکه همه عوامل يد، بطوريگرد
 يفيو ک يکم يرهايمتغون وارد شدند. ابتدا يمعادالت رگرس

 ينويل رگرسيک تحلير، در مدل يتک متغ يهاليتحلدر  داريمعن
سطح  ت ويل قومياز قب رهايمتغ يل بعضين تحليقرار گرفتند. در ا

ان همچنان با رفتار مصرف فست فود ارتباط يالت مادر دانشجويتحص
هم  يآمار ازنظرن ارتباطات يخود را حفظ کردند. ا يداريمعن
به همراه  )۲رگرسيون (مدل  ييت در مدل نهايبودند. در نها داريمعن

 يرهايمتغره، يتک متغ يهاليتحلدر  داريمعن يفيو ک ير کميمتغ ۷
 ييهال نيو نگرش هم اضافه شدند. در تحل يآگاه يعنيمطالعه  ياصل

 رمؤثعوامل  عنوانبهان يت دانشجوي، نگرش و قوميون آگاهيرگرس
ن يهم ا يآمار ازنظربر رفتار مصرف فست فود شناخته شدند و 

  ).۶)(جدول >۰۵/۰pبود ( داريمعنارتباط 
  

  و در دو جنس يگروه مورد مطالعه به صورت کل ياجتماع-يت شناختيجمع يکم يرهايار متغين و انحراف معيانگيم ):۱( جدول

  )۳۳۰گروه (کل   ريمتغ
  جنس

 t  p-valueمقدار 
  )۲۱۴مؤنث (  )۸۵مذکر (

  ۰۷/۰  -۸۰/۱  ۸۴/۲۱±۵۰/۲  ۷۶/۲۲±۴۷/۴  ۱۰/۲۲±۳۰/۳  سن

  >۰۰۱/۰  -۷۱/۷  ۲۲/۱۶۵±۱۵/۶  ۲۷/۱۷۳±۸۰/۸  ۵۱/۱۶۷±۸۰/۷  متريسانت جسب بر قد

  >۰۰۱/۰  -۹۸/۵  ۷۴/۶۱±۴۹/۱۲  ۲۷/۷۲±۱۷/۱۴  ۷۳/۶۴±۸۱/۱۳  لوگرميوزن بر حسب ک

  ۰۱/۰  -۴۳/۲  ۶۱/۲۲±۵۸/۴  ۹۷/۲۳±۷۰/۳  ۰۰/۲۳±۳۹/۴  يشاخص توده بدن
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 صافي سالم پرويز آقاپور، احمدعلي صدقياني، خليلي سرور ديدارلو، عليرضا
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  جنس دو در و يکل صورت به مطالعه مورد گروه ياجتماع-يشناخت تيجمع يفيک يرهايمتغ يمطلق و نسب يع فراوانيتوز ):۲( جدول

  )۳۳۰گروه ( کل  ريمتغ
  جنس

 ()۲۱۴مؤنث ( )۸۵مذکر (  χ2  p-valueمقدار 
 ت وزن بدنيوضع

 )۵/۱۸کمتر از وزن (ر يز
 )۹/۲۴و  ۵/۱۸ن يبنرمال (
 )۹/۲۹و  ۲۵ن يبوزن (اضافه 
  )۹/۲۹شتر از يبچاق (

  
)۷۰/۷( ۲۳  
)۲۰/۷۲( ۲۱۶  
)۴۰/۱۷( ۵۲  
)۷۰/۲( ۸  

  
)۳۳/۰( ۲  
)۷۰/۱۷( ۵۳  
)۳۵/۸( ۲۵  
)۶۶/۱( ۵  

  
)۰۱/۷( ۲۱  
)۹۴/۵۴( ۱۶۳  
)۰۱/۹( ۲۷  
)۰۰/۱( ۳  

۴۴/۲۰  ۰۰۱/۰<  

  الت دانشجويسطح تحص
  يکارشناس
  ارشد يکارشناس

 ياحرفه يدکتر

  
)۵۰/۴۷( ۱۴۲  
)۳۰/۱( ۴  
)۲۰/۵۱( ۱۵۳  

  
)۳۷/۱۲( ۳۷  
)۶۷/۰( ۲  
)۳۶/۱۵( ۴۶  

  
)۱۳/۳۵( ۱۰۵  
)۶۷/۰( ۲  
)۸۰/۳۵( ۱۰۷  

۵۰/۱  ۴۷/۰  

  تيقوم
  يآذر
  کرد
 ريسا

  
)۵۰/۵۴( ۱۶۳  
)۸۰/۳۲( ۹۸  
)۷۰/۱۲( ۳۸  

  
)۳۶/۱۵ (۴۶  
)۰۲/۱۰( ۳۰  
)۰۰/۳( ۹  

  
)۰۷/۳۹( ۱۱۷  
)۷۱/۲۲( ۶۸  
)۶۸/۹( ۲۹  

۶۵/۰  ۷۲/۰  

  تأهلت يوضع
  مجرد

 متأهل

  
)۶۰/۷۹( ۲۳۸  
)۴۰/۲۰( ۶۱  

  
)۷۱/۲۲( ۶۸  
)۶۷/۵( ۱۷  

  
)۷۸/۵۶( ۱۷۰  
)۶۹/۱۴( ۴۴  

۰۱/۰  ۹۱/۰  

  ت سکونتيوضع
  يمنزل شخص

  خوابگاه
 يااجارهمنزل 

  
)۴۰/۲۹( ۸۸  
)۹۰/۶۴( ۱۹۴  
)۷۰/۵( ۱۷  

  
)۶۸/۷( ۲۳  
)۳۷/۱۹( ۵۸  
)۳۳/۱( ۴  

  
)۷۱/۲۱( ۶۵  
)۴۲/۴۵( ۱۳۶  
)۳۴/۴( ۱۳  

۶۳/۰  ۷۲/۰  

  الت مادريسطح تحص
  سواديب
  پلميد
  سانسيل

  سانسيفوق ل
 دکترا

  
)۴۰/۱۵( ۴۶  
)۱۰/۴۴( ۱۳۲  
)۷۰/۲۰( ۶۲  
)۴۰/۱۵( ۴۶  
)۳۰/۴( ۱۳  

  
)۶۸/۶( ۲۰  
)۳۵/۹( ۲۸  
)۶۸/۶( ۲۰  
)۰۰/۴(۱۲  
)۶۷/۱( ۵  

  
)۶۸/۸( ۲۶  
)۷۳/۳۴( ۱۰۴  
)۰۲/۱۴( ۴۲  
)۳۵/۱۱( ۳۴  
)۶۷/۲( ۸  

۷۱/۹  ۰۴/۰  

  الت پدريسطح تحص
  سواديب
  پلميد
  سانسيل

  سانسيفوق ل
 دکترا

  
)۰۰/۱۰( ۳۰  
)۱۰/۳۷( ۱۱۱  
)۸۰/۲۵( ۷۷  
)۱۰/۲۰( ۶۰  
)۰۰/۷( ۲۱  

  
)۳۴/۵( ۱۶  
)۳۴/۷( ۲۲  
)۳۴/۷( ۲۲  
)۶۷/۵( ۱۷  
)۶۷/۲( ۸  

  

  
)۶۷/۴( ۱۴  
)۷۲/۲۹( ۸۹  
)۳۷/۱۸( ۵۵  
)۳۶/۱۴( ۴۳  
)۳۴/۴( ۱۳  

۱۵/۱۴  ۰۰۷/۰  

  شغل پدر
  کارگر

  کارمند
  کاريب

  شغل آزاد
 پزشک

  
)۳۰/۲( ۷  
)۸۰/۴۰( ۱۲۲  
)۰۰/۹( ۲۷  
)۸۰/۴۴( ۱۳۴  
)۰۰/۳( ۹  

  
)۳۳/۱( ۴  
)۶۸/۱۰( ۳۲  
)۰۰/۳( ۹  
)۳۵/۱۲( ۳۷  
)۰۰/۱( ۳  

  
)۰۰/۱( ۳  
)۰۶/۳۰( ۹۰  
)۰۱/۶( ۱۸  
)۳۹/۳۲( ۹۷  
)۰۰/۲( ۶  

۵۹/۳  ۴۶/۰  

  شغل مادر
  کارگر

  کارمند
  کاريب

  خانه دار

  
)۰۰/۲( ۶  
)۴۰/۲۲( ۶۷  
)۱۰/۳۲( ۹۶  
)۱۰/۴۱( ۱۲۳  

  
)۰۰/۱( ۳  
)۳۴/۶( ۱۹  
)۳۴/۷( ۲۲  
)۰۲/۱۳( ۳۹  

  
)۰۰/۱( ۳  
)۰۳/۱۶( ۴۸  
)۷۱/۲۴( ۷۴  
)۰۵/۲۸( ۸۴  

۴۵/۳  ۴۸/۰  
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  )۳۳۰گروه ( کل  ريمتغ
  جنس

 ()۲۱۴مؤنث ( )۸۵مذکر (  χ2  p-valueمقدار 
  ۵ )۶۷/۱(  ۲ )۶۷/۰(  ۷ )۳۰/۲( پزشک

  هيشرکت در کالس آموزش تغذ
  يبل
 ريخ

  
)۵۰/۳۵( ۱۰۶  
)۵۰/۶۴( ۱۹۳  

  
)۶۹/۱۱( ۳۵  
)۷/۱۶( ۵۰  

  
)۷۱/۲۳( ۷۱  
)۷۶/۴۷( ۱۴۳  

۷۱/۱  ۱۹/۰  

 ياهيتغذمنبع کسب اطالعات 
  يدرمان-يپرسنل بهداشت

  خانواده و دوستان
  ونيزيو و تلويراد

  و روزنامه مجله کتاب،
 ر موارديسا

  
)۵۰/۴۶( ۱۳۹  
)۷۰/۱۵( ۴۷  
)۱۰/۱۶( ۴۸  
)۰۰/۱۱( ۳۳  
)۷۰/۱۰( ۳۲  

  
)۳۶/۱۳( ۴۰  
)۳۴/۴( ۱۳  
)۳۴/۴( ۱۳  
)۶۷/۱( ۵  
)۶۷/۴( ۱۴  

  
)۰۶/۳۳( ۹۹  
)۳۵/۱۱( ۳۴  
)۶۹/۱۱( ۳۵  
)۳۵/۹( ۲۸  
)۰۱/۶( ۱۸  

۶۱/۶  ۱۶/۰  

  انه دانشجويدرآمد ماه
  صفر

  تومان ۲۰۰۰۰۰کمتر از 
  ۳۴۹۰۰۰تومان و  ۲۰۰۰۰۰ نيب
  تومان ۵۰۰۰۰۰و  ۳۵۰۰۰۰ن يب
 تومان ۵۰۰۰۰۰شتر از يب

  
)۶۰/۷۹( ۲۳۸  
)۴۰/۷( ۲۲  
)۳۰/۳( ۱۰  
)۰۰/۳( ۹  
)۷۰/۶( ۲۰  

  
)۷۰/۱۸( ۵۶  
)۰۰/۴( ۱۲  
)۶۷/۱( ۵  
)۶۷/۰( ۲  
)۳۴/۳( ۱۰  

  
)۷۸/۶۰( ۱۸۲  
)۳۴/۳( ۱۰  
)۶۷/۱( ۵  
)۳۰/۲( ۷  
)۳۴/۳( ۱۰  

۲۱/۱۷  ۰۰۲/۰  

  خانوادهانه يدرآمد ماه
  توامان ۲۰۰۰۰۰۰کمتر از 

  تومان ۳۴۹۹۰۰۰تومان و  ۲۰۰۰۰۰۰ن يب
  توامان ۵۰۰۰۰۰۰تومان و  ۳۵۰۰۰۰۰ن يب
 تومان ۵۰۰۰۰۰۰شتر از يب

  
)۴۰/۱۲( ۳۷  
)۷۰/۱۶( ۵۰  
)۴۰/۹( ۲۸  
)۵۰/۶۱( ۱۸۴  

  
)۰۱/۶( ۱۸  
)۰۰/۳( ۹  
)۳۰/۲( ۷  
)۰۳/۱۷( ۵۱  

  
)۳۴/۶( ۱۹  
)۶۹/۱۳( ۴۱  
)۰۱/۷( ۲۱  
)۴۲/۴۴( ۱۳۳  

۳۱/۱۰  ۰۱۵/۰  

 
  ياجتماع-يتيجمع يرهاين گروه مورد مطالعه بر حسب متغين نمره رفتار مصرف فست فود در بيانگيسه ميمقا ):۳( جدول

 f  p.valueا ي tمقدار   رفتار مصرف فست فود  ريمتغ

  اريمع انحراف و نيانگيم
  يگروه سن

  سال ۲۰ -۱۸ن يب
  سال ۲۰شتر از يب

  
۳۲/۳ ± ۳۰/۲  
۹۵/۴ ± ۶۲/۳  

۲۹/۲-  ۰۲۴/۰ 

  ت وزن بدنيوضع
  )۵/۱۸ از کمتروزن ( ريز 
  )۹/۲۴ و ۵/۱۸ نيبنرمال ( 
  )۹/۲۹ و ۲۵ نيبوزن ( اضافه 
  )۹/۲۹ از شتريبچاق ( 

  
۵۴ /۲ ±۴۴/۲  
۲۹/۴ ±۹۲/۲  
۶۶/۲±۷۷/۱  
۳۰/۲±۰۰/۳  

۲۵/۱  ۲۹/۰  

  دانشجو التيتحص سطح
  يکارشناس
  ارشد يکارشناس

  ياحرفه يدکتر

  
۵۳/۲  ±۶۲/۱ 

۴۰/۱  ±۸۳/۱ 

۶۸/۴ ±۶۹/۳  

۱۰/۱۱  ۰۰۱/۰<  

  تيقوم
  يآذر
  يکرد
  ريسا

  
۴۸/۲ ±۸۴/۱  
۶۰/۴ ± ۲۲/۳  
۶۲/۵ ± ۹۵/۴  

۸۷/۱۱  ۰۰۱/۰<  
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 f  p.valueا ي tمقدار   رفتار مصرف فست فود  ريمتغ

  اريمع انحراف و نيانگيم
  تأهل تيوضع

  مجرد
  متأهل

  
۵۱/۳ ± ۴۰/۲  
۰۶/۵ ±۸۲/۳  

۰۷/۲-  ۰۴۱/۰  

  سکونت تيوضع
  يشخص منزل

  خوابگاه
  يااجاره منزل

  
۷۵/۳ ± ۴۱/۲  
۹۰/۳ ± ۷۰/۲  
۸۱/۴ ± ۹۴/۳  

۰۹/۱  ۳۴/۰  

  مادر التيتحص سطح
  سواديب
  پلميد
  سانسيل

  سانسيل فوق
  دکترا

  
۰۷/۴ ± ۳۸/۲  
۴۱/۳± ۲۱/۲  
۰۶/۳ ± ۳۲/۲  
۳۸/۵ ± ۶۰/۴  
۰۱/۴ ±۵۳/۳  

۷۳/۳  ۰۰۶/۰  

  پدر التيتحص سطح
  سواديب
  پلميد
  سانسيل

  سانسيل فوق
  دکترا

  
۰۴/۴± ۵۹/۲  
۲۰/۴ ±۵۹/۲  
۱۴/۳ ± ۲۶/۲  
۴۷/۴ ± ۵۳/۳  
۷۰/۲ ± ۵۰/۲  

۹۷/۰  ۴۲/۰  

  پدر شغل
  کارگر

  کارمند
  کاريب

  آزاد شغل
  پزشک

  
۴۸/۰ ± ۴۳/۰  
۸۵/۳ ± ۷۷/۲  
۲۰/۵ ± ۶۴/۳  
۷۰/۳ ± ۴۹/۲  
۶۰/۴ ± ۵۴/۳  

۲۰/۱  ۳۱/۰  

  مادر شغل
  کارگر

  کارمند
  کاريب

  دار خانه
  پزشک

  
۶۱/۸ ± ۲۲/۴  
۲۵/۵ ± ۲۱/۴  
۱۱/۲ ± ۷۰/۱  
۶۲/۳ ±۴۷/۲  
۱۷/۳ ±۰۰/۴  

۸۳/۴  ۰۰۱/۰  

  هيتغذ آموزش کالس در شرکت
  يبل
  ريخ

  
۰۷/۳  ±۰۷/۲  
۹۲/۴ ± ۸۲/۳  

۳۴/۳  ۰۰۱/۰  

  ياهيتغذ اطالعات کسب منبع
  يدرمان-يبهداشت پرسنل
  دوستان و خانواده

  
۸۴/۳ ± ۳۲/۲  
۸۹/۳ ± ۸۰/۲  

۳۰/۱  ۲۷/۰  
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 f  p.valueا ي tمقدار   رفتار مصرف فست فود  ريمتغ

  اريمع انحراف و نيانگيم
  ونيزيتلو و ويراد

  روزنامه و مجله کتاب،
  موارد ريسا

۱۲/۴ ± ۴۵/۳  
۸۰/۲ ± ۱۵/۲  
۷۴/۴ ± ۵۳/۳  

  دانشجو انهيماه درآمد
  صفر

  تومان ۲۰۰۰۰۰ از کمتر
  ۳۴۹۰۰۰ و تومان ۲۰۰۰۰۰ نيب
  تومان ۵۰۰۰۰۰ و ۳۵۰۰۰۰ نيب
  تومان ۵۰۰۰۰۰ از شتريب

  
۹۶/۳ ± ۷۳/۲  
۲۹/۱ ± ۳۵/۱  
۵۷/۱ ± ۳۱/۱  
۱۰/۵ ± ۷۲/۴  
۹۴/۴ ± ۴۰/۳  

۷۴/۱  ۱۴/۰  

  خانواده انهيماه درآمد
  توامان ۲۰۰۰۰۰۰ از کمتر

  تومان ۳۴۹۹۰۰۰ و تومان ۲۰۰۰۰۰۰ نيب
  توامان ۵۰۰۰۰۰۰ و تومان ۳۵۰۰۰۰۰ نيب
  تومان ۵۰۰۰۰۰۰ از شتريب

  
۳۵/۳ ±۳۳/۲  
۱۸/۲ ± ۷۴/۱  
۴۹/۳ ± ۵۲/۲  
۳۸/۴ ± ۰۴/۳  

۶۰/۱  ۱۹/۰  

  
  و در دو جنس ي، نگرش و رفتار مصرف فست فود در گروه مورد مطالعه به صورت کلين نمره آگاهيانگيم ):۴( جدول

p-value t ريمتغ کل گروه جنس مقدار 

 )۸۵مذکر ( )۲۱۴مؤنث (  

 راجع به فست فود يآگاه ۸۰/۳±۷۱/۱۷  ۳۰/۱۷ ± ۹۹/۳  ۸۹/۱۷ ± ۷۰/۳ ۱۸/۱ ۲۴/۰

 نگرش نسبت به مصرف فست فود ۵۴/۴۳±۳۰/۱۹۰  ۴۲/۱۸۸ ۰۸/۴۰±  ۰۶/۱۹۱ ۹۰/۴۴± ۴۷/۰ ۶۴/۰

 رفتار مصرف فست فود  ۷۰/۲ ۹۱/۳±  ۹۷/۲ ± ۵۸/۴  ±۵۸/۲ ۶۱/۳ -۷۹/۰ ۴۳/۰

  
  انيدانشجو نيب در فود فست مصرف رفتار و نگرش ،يآگاه نيب يهمبستگ بيضر ):۵( جدول

 ريمتغ يآگاه نگرش رفتار مصرف فست فود

 يآگاه ۱ -۰۹۹/۰ -۲۰۰/۰  *

 نگرش -۰۹۹/۰ ۱ ۲۱۵/۰  *

 رفتار مصرف فست فود -۲۰۰/۰  * ۲۱۵/۰  * ۱

.* P.value <0.01 was significant  يج آمارينتا  
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  انيدانشجو فود فست مصرف رفتار يرو متعدد يخط ونيرگرس ليتحل ):۶( جدول

p-value Beta t-value ريمتغ  
  

۷۹/۰  
۵۱/۰  
۰۳/۰  
۰۶/۰  

۰۰۱/۰<  
۴۴/۰  
۲۳/۰ 

  
۰۱/۰  
۰۴/۰  

۱۱۶/۰-  
۱۲۶/۰  
۲۱۴/۰  
۰۴/۰  
۰۷/۰- 

  
۲۶/۰  
۶۵/۰  
۰۷/۲-  
۸۵/۱  
۶۷/۳  
۷۷/۰  
۱۸/۱- 

  ۱مدل 
  يگروه سن

  الت دانشجويسطح تحص
  تيقوم

  تأهلت يوضع
  الت مادريسطح تحص
  شغل مادر

 هيدر کالس آموزش تغذشرکت 

  
۹۹/۰  
۰۷/۰  

۰۰۱/۰**  
۳۷/۰  
۷۶/۰  
۱۳/۰  
۶۸/۰  
۰۲/۰*  
۰۱/۰* 

  
۰۰/۰  

۱۲۳/۰  
۲۰۳/۰  
۰۵/۰  
۰۲/۰  
۰۹/۰-  
۰۳/۰-  
۴۲/۱-  

۱۵۰ 

  
۰۰۷/۰  
۸۲/۱  
۴۵/۳  
۸۹/۰  
۲۹/۰  
۵۳/۱-  
۴۱/۰-  
۲۶/۲-  
۵۵/۲ 

  ۲مدل 
 يسن گروه

 دانشجو التيتحص سطح

 تيقوم

 تأهل تيوضع

 مادر التيتحص سطح

 مادر شغل

  هيتغذ آموزش کالس در شرکت
  انيدانشجو يآگاه

 انينگرش دانشجو

*. P.value <0.05, **.p-value <0.01 were significant 
  
  بحث

ت رفتار مصرف فست فود و يوضع يابين مطالعه ارزيهدف ا
ود. ب يان دانشگاه علوم پزشکين دانشجويعوامل مرتبط با آن در ب

ه ب مطالعه حاضر آشکار کرد که متوسط بار مصرف فست فود جينتا
بار در  ۷/۲بود (شتر ين گروه از حد استاندارد بيانه در ايصورت ماه

اگرچه تفاوت  بار). ۵۸/۲بار ودر دخترها  ۹۷/۲هر دوجنس، در پسرها 
وجود  يفور يمصرف غذاها ازنظر ين دو گروه جنسيب يآمار

شتر ين پسرها بيدر ب غذاهان نوع يمصرف ا يطورکلبه ينداشت، ول
العه ج مطياز مطالعات منطبق با نتا يج بعضياز دختران بودند و نتا

که در  ۱۳۹۰در سال  يامطالعهمثال  ي. براباشنديمحاضر 
 شيد که گرايز انجام شد، مشاهده گرديدانشگاه تبر انيدانشجو
 انيشتر از دانشجويان پسر بين دانشجويدر ب فودهافستمصرف 

که بر  يامطالعه ۱۹۸۵و همکاران که درسال  رايپر ).۲۱بود (دختر 
کا يساله در آمر ۳۰-۱۸فرد بالغ  ۳۰۳۱ن يعادات فست فود در ب يرو

ن زنان در يزان مصرف فست فود در بيافتند که ميانجام دادند، در
  ).۲۲داشت (وع را ين شيسه با مردان کمتريمقا

ز وجود تفاوت در مصرف ين )Driskellدريسکل (ج مطالعه ينتا
). مطالعه فاضل پور و ۲۳داد (ن دو جنس را نشان يفست فود در ب

را  يفور يش از زنان غذاهايزد آشکار کرد که مردان بيهمکاران در
ه کرد که ينطور توجيا توانيمن موضوع را يا ).۲۴( کننديممصرف 

 يسنت يه غذاهايدر ته يو مهارت کاف ک طرف اغلب مردان وقتياز 
خانه،  رون ازيشتر در بياد و حضور بيز ينداشته و به علت مشغله کار

آورند و  ي، روشونديمع آماده يکه سر ييبه غذاها دهنديمح يترج
گر ي. از طرف دباشديماد يز فودهافستاز  هاآنزان استفاده يلذا م

ن است ياز ا يحاک )Driskellدريسکل (از مطالعات مثل  يج بعضينتا
 يبرا يشتريل بيو تما ت نداشتهياد رضايزنان از وزن زشتر يکه ب

ش از مردان به عدم مصرف ين رو بي) و از ا۲۳دارند (کاهش وزن 
 يليدل توانديمن ي) که ا۲۵( دهنديمت ياهم چاق کننده يغذاها

 ياما در بعض فست فود در زنان باشد. ه مصرف کمتريتوج يبرا
ن يب در ۱۳۹۴در سال  کهع و همکاران يمطالعات مثل مطالعه صنا

تهران انجام شد، نشان داد  يد بهشتيشه يان علوم پزشکيدانشجو
 کسان بودين پسران و دختران يدر ب يفور يزان مصرف غذاهايکه م

به  توانيمن امر را يمطالعه ما بود و علت ا يهاافتهيکه بر خالف 
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 يو اقتصاد يو عوامل اجتماع ، فرهنگيچون جامعه آمار يعوامل
 ).۲۶داد (نسبت  هاآنمتفاوت 

عوامل  يآمار يهاليتحلج يدر مطالعه حاضر بر اساس نتا
ت، يدانشجو، قوم التيتحص سطح ،يسن گروه ازجمله يمختلف

 کالس در مادر، شرکت مادر، شغل التيتحص ، سطحتأهل تيوضع
 يفور يان با مصرف غذاهايدانشجو و نگرش آگاهي ه،يتغذ آموزش

 عامل عنوانبهرا  ييرهايما آن متغ ي(فست فود) مرتبط بودند. ول
 م که در مدليبر رفتار مصرف فست فود در نظر گرفت مؤثر ياصل
امل ع توانيم هاآنن ياز ب ماندند. يباق يونيرگرس يهاليتحل يينها

بر رفتار مصرف  مؤثرن مطالعه عامل يگرفت که در ا را در نظر يآگاه
ک يو رفتار  ين آگاهيکه بيان بود، بطوريدانشجو يفور يغذاها

 يکه آگاه ين معنا که افراديارتباط معکوس وجود داشت، به ا
ا ي يفور يشتر به سمت مصرف غذاهايا کم داشتند بيمتوسط و 

 اي اطالعات يقبل مطالعات ي. برخکردنديمدا يش پيگرا فودهافست
را در  فست فود)فوري ( يمصرف غذاها مورد در ينگران و يآگاه

 و ميمثال ک يبرا .)۲۷،۲۸،۲۹( اندکرده يابينوجوانان و جوانان ارز
ت و يماه شتر نوجوانان ازيافتند که بيدر همکاران در مطالعه خود

 که ييفودهافست بخصوص ييموجود در موادغذا يهايافزودن
 ا اطالعاتيبوده  اطالع يب هاآند کننده يز از آثار تهديو ن خورنديم

ست ف کنندگانمصرف که شوديمن امر باعث يداشتند. لذا ا يفيضع
از خطرات بالقوه  يبا تعداد فودهافستفود در انتخاب و مصرف 

و همکاران در مطالعه خود آشکار  ي). اوک۲۷شوند (مواجه  يسالمت
و  فودهافستو داشتن اطالعات در مورد مصرف  يکردند که آگاه

راد نگرش اف يامنفيمثبت  طوربه توانديم هاآنبات موجود در يترک
). ۳۰دهند (قرار  ريتأثن غذاها را تحت يد و مصرف اينسبت به خر

نشان دادند که  )Leeلي () و Backبک (مطالعه  يهاافتهين يهمجن
ن يدر مورد ا يا ناکافيفست فود اطالعات نادرست  کنندگانمصرف

را در  هاآنم يتصمنگرش و  توانديمغذاها داشتند و به نوبه خود 
  ).۳۱دهد (قرار  ريتأثن غذاها تحت يانتخاب و مصرف ا

 که داد نشان و همکاران در سئول )Seoاو (سه  ج مطالعهينتا
 يغذاها در مورد ياطالعات کاف دهندگان پاسخ از درصد ۷۸ از شيب

 احساس که يگروه حال، نيا با. نداشتند هاآنبات يترک و يفور
 ييغذا مواد مصرف به نسبت نگرش مثبت داشتند يکاف اطالعات

 يناکاف اطالعات که يگروه به نسبت هاآنمصرف  و شده يفرآور
ن بخش از يج ايهمه مطالعات مذکور نتا .)۳۲بود (شتر يداشتند، ب

قات بر ين تحقيج اينتا .کننديمت يو حما دييتأمطالعه حاضر را 
و محدود  يفست فود که اطالعات ناکاف کنندگانمصرفآموزش 

 يهابرنامه ي. طراحکننديمد ين غذاها دارند، را تاکينسبت به ا
 ؤثرمق عوامل يدق ييازمند به شناساين مؤثره يآموزش بهداشت تغذ

  .باشديمشده  يفراور يبرانتخاب و مصرف غذاها

ر و اصالح ييدر تغ يو اطالعات بهداشت ياگرچه فاکتور آگاه
 هايماريب ژهيوبه يو کنترل مشکالت بهداشت يريشگيپ يبرا رفتار
 يست. لذا درکنار بهبود آگاهين يکاف ي، ولرسديمبه نظر  يضرور

 ينسبت به رفتارها و سبک زندگ هاآن يباورهاد نگرش و يمردم با
الم س ياست که رفتار و سبک زندگ يطين شراياصالح شود، در چن

و جامعه شکل  ياجتماع يهاگروهسالمت در افراد،  يدهندهارتقاء 
گر از يد يکيج مطالعه حاضر ي. با توجه به نتاابدييمگرفته و توسعه 

رش ان نگيو مرتبط با مصرف فست فود در دانشجو مؤثر يفاکتورها
 که نمره ييهاآنکه ين نوع غذاها بود. بطورينسبت به ا هاآنو باور 

به سمت  شترين بيريسه با سايدر مقا باال داشتند نگرش متوسط به
ن يز اين ي. مطالعات قبلاندکردهدا يش پيگرا فودهافستمصرف 

ماده آ يفور يين نگرش و مصرف مواد غذايارتباط ب يعنيارتباطات 
ه ک يامطالعه. باشنديمج ما همسو يو با نتا اندکردهشده را گزارش 

زوار سب يرستانيدبان آموزدانش ين و ناصح نژاد بر رويتوسط نوش
ان با رفتار مصرف آموزدانشن نگرش يانجام شد، آشکار نمود که ب

ن يتريقو عنوانبهده شد و يد يداريمعنک ارتباط ي هاآنفست فود 
د شو مصرف فست فود شناخته  يقصد رفتار يکننده ينيبشيپ
ت را بدس يج مشابه ايز نتايو همکاران ن يارمحمدي ا مطالعهي) و ۳۳(

م يبر تصم مؤثر عامل کي عنوانبهز نگرش افراد را ين هاآنآوردند و 
). ۱۹نمودند (گزارش  يفست فود يد و مصرف غذاهايدر خر هاآن
ج ين بخش از نتايا يو همکاران در راستا )Seoاو (ج مطالعه سه ينتا

افتند که نگرش مثبت به فست فود يدر هاآن .باشديمحاضر  مطالعه
بسمت خوردن  هاآنشهر سئول کره باعث شد که  ن مردميدر ب

و  تيش با حماين گراين ايدا کنند و همچنيش پيگرا فودهافست
  ).۳۲شد (ت يزه همساالن تقويبو يفشار اجتماع

ر ب مؤثرعامل  عنوانبهدر مطالعه حاضر  کنندگانشرکتت يقوم
ان زيکه ميشناخته شد. بطور هاآنفست فود) فوري ( يمصرف غذاها

 شتر ازيب ير آذريرکرد و غيان غين غذاها توسط دانشجويمصرف ا
اده ن غذاها استفيگران از ايان دو برابر دين دانشجوير افراد بود. ايسا
از  هاآنه کرد ين توجيچن توانيمن امر را يل ايو دل کردنديم

 ژهيوبه يجان غربياستان آذربا ن بودند و دريفارس نش يهااستان
م خوابگاه يمق نداشته و يو منزل شخص ييآشنا ه اقوام،يشهر اروم

نظر  به . ورفتنديمبه شهر خودشان  يطوالن يزمان فاصله ا باي بوده
تر شيبه مصرف ب هاآنممکن است باعث شوند که  ن عوامليا رسديم

  دا کنند.يش پيگرا فودهافست
داشت که  ييهاتيمحدودر مطالعات ين مطالعه مثل سايا

ک ي ين بررسينکه ايبه چند مورد آن اشاره نمود: اول ا توانيم
 توانيمنله آن يبود که بوس يازنوع مقطع يليتحل -يفيمطالعه توص

 ن نوعير را بدست آورد، چون اين دو متغيت وجود رابطه بيبا قطع
 طوربهک صفت در جامعه و عوامل مرتبط با آن را يت يمطالعه وضع
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ن از يالزم است محقق و فلذا دهديمقرار  يابيهمزمان مورد ارز
ها رين متغياثبات وجود ارتباط ب يبرا تريقو يليمطالعات تحل
 واندتينم مطالعه نمونه از فراتر جينکه نتايند. دوم اياستفاده نما

 با ييهاتيجمع به تنها توانيم نيبنابرا و شود داده ميتعم
 اب پژوهش نيا يهاداده نکه،يباالخره ا. داد ميتعم مشابه يهايژگيو

شد و  يآورجمع يگزارش ده خود پرسشنامه از استفاده
 اي و کم فست فودرا مصرف است رفتار ممکن کنندگانشرکت

 ريأثت مطالعه يهاافتهي بر است ممکن که کنند، يابيارز ازحدشيب
  .باشد داشته
  

  يريگجهينت

ت يومق، نگرش و يق آشکار کرد که آگاهين تحقيخالصه ا طوربه
فست فود) عوامل فوري ( يان در اتخاذ رفتار مصرف غذاهايدانشجو

 هاخوابگاهو  هادانشگاه يغذاهاف يشناخته شدند. بهبود کم وک مؤثر
 افودهفستان به يش دانشجويدر کاهش گرا يمؤثرنقش  توانديم

 ه سالميراجع به تغذ يمداخالت آموزش يو اجرا يداشته باشد. طراح
ن مداخالت يو پرداختن به مقوله فست فود در اان يبه دانشجو

ست ان نسبت به فيو بهبود نگرش دانشجو يش آگاهيدر افزا توانديم
ح يصح يباورهاجاد نگرش و يد باشد. ايمف هاآنه يو رفتار تغذ فود

در ارتقاء سالمت  يي، نقش بسزافودهافستدر مورد مصرف 
بخش  يآموزش يهاتياولون امر بابد در يان دارد که ايدانشجو

 يهارسانهد به نقش ينه باين زميرد که در ايبهداشت و درمان قرار گ
  نمود. يز توجه جدين يگروه
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Abstract 
Background & Aims: Changing lifestyle is one of the achievements of modernity that society, especially 
the urban community has suffered. One of the factors that indicates a change in lifestyle is a change in 
nutrition. An example of this is the prevalence of over-consumption of fast food among adolescents and 
young people. Therefore, this study was designed to study the state of consumption of fast food and its 
related factors among Urmia medical students. 
Materials & Methods: This cross-sectional (descriptive-analytic) study was conducted on 299 students 
of Urmia University of Medical Sciences. Samples from university colleges were selected by stratified 
random sampling and were included in the study. To collect the data, a valid and reliable three-part 
questionnaire including socio-demographic characteristics, knowledge and attitude was used. Data were 
analyzed using descriptive statistics and inferential statistics (independent t-test, Chi-square, one-way 
ANOVA, correlation and multiple linear regression) in SPSS-16 software. 
Results: The findings showed that the mean age in the whole was 22.10 ± 4.30 (22.86 ± 4.47 in female 
and 21.84 ± 2.50 in the female group). On average, the consumption of fast foods was 2.7 times per 
month in students and this consumption was higher in boys than in girls (2.97 ± 4.8 in males and 2.58 ± 
3.61 in females). The mean score of knowledge and attitude toward fast food consumption among 
students was 17.71 ± 3.80 and 190.30 ± 43.54, respectively. Based on the results of the study, 
knowledge, attitude and ethnicity of students in both univariate and regression analyzes were recognized 
as factors related to fast food consumption and these relationships were statistically significant (p <0.05). 
Conclusion: This study revealed that students' knowledge and attitudes play an effective role in the 
adoption and non-adoption of the behavior of their fast food consumption. The design and 
implementation of nutrition education programs is recommended for students to raise knowledge and 
improve the attitude and beliefs about the use of fast food. 
Keywords: Fast Food, Effective Factors, Medical Students, Urmia 
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