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 چکيده
در نوجوانان به عنوان قشر آينده ساز هر  مقدمه: بررسي الگوهاي تغذيه اي خصوصاً

کشوري به يکي از دغدغه هاي اصلي محققين علوم تغذيه و اجتماعي تبديل شده است. 

روند فزاينده زندگي صنعتي و افزايش گرايش به مصرف غذاهاي آماده با آثاري زيانبار و 

هاي اين قشر از  گاه جبران ناپذير در بين نوجوانان ضرورت آگاهي از ديدگاهها و نگرش

جامعه را بيش از پيش آشکار مي سازد در اين تحقيق سعي بر آن شده تا اين نگرش ها 

 بررسي شود.

نفر پسر( از مناطق  ۶۷نفر دختر و ۶۷نفرنوجوان )۵۱٠: در اين پژوهش تعداد  روش

برخوردار و معمولي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند پرسش 

داده هاي ، استاندارد نگرش به مصرف غذاهاي آماده هيون به هر يک از آنها داده شد نامه

 spss-16مستقل نرم افزار t ( و Anovaآناليز واريانس) بدست آمده توسط آزمونهاي

 تحليل شد.

رشته تحصيلي و اشتغال پدر ، : يافته هاي اين پژوهش نشان داد که محل سکونت نتايج

، اما وضعيت اقتصادي، آماده در نوجوانان رابطه اي نداشته بر نگرش مصرف غذاهاي

 وضعيت اشتغال مادر و تحصيالت والدين رابطه معني داري داشته است.، جنسيت 

: در اين پژوهش نوجوانان داراي خانواده متمکن و مادران شاغل نگرش مثبت تري  بحث

 پسران بود.به مصرف غذاهاي آماده داشتند همچنين گرايش دختران بيش از 

در دختران نوجوان و تاثير  : به دليل شيوع مصرف غذاهاي آماده  خصوصاً نتيجه گيري

ضروريست با استفاده از برنامه هاي آموزشي مصرف ، اين امر بر سالمت آنها و نسل آينده

 اينگونه مواد غذايي را محدود کرد.

 .سبک زندگي، تغذيه، نوجوانان، فست فود :يديکل واژگان
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 چوپاني پروين

 کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه رازي کرمانشاه

 

 نام نويسنده مسئول:
 پروين چوپاني

بررسي نگرش نوجوانان به مصرف غذاهاي پرکالري و فست فودها 

 ۱٩٣۶در شهرکرمانشاه در سال 
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 مقدمه
در دهه هاي اخير با بهبود وضعيت  در گذشته هاي نه چندان دور بيماريهاي عفوني مهم ترين عامل مرگ و مير در جوامع بشري بود

در مقابل امروزه مشکالت  [۵]دسترسي به مواد غذايي کافي و پيشرفتهاي پزشکي اين مشکالت تا حدود زيادي برطرف گرديده است بهداشتي،

. مطالعات زيادي ارتباط بين رژيم غذايي و شيوع بيماري را نشان داده اند [٢]باشد مي و ناتواني مرگ شناسي سبب مهم عامل يک تغذيه اي

 ،انواع سرطانها، کشورهاي در حال توسعه بيماريهاي قلبي عروقي . در حال حاضر علت اصلي مرگ و مير در جوامع صنعتي و مخصوصا ً[٣-۶]

عادات غذايي عالوه بر اينکه پاسخگوي  [۸-۵٠]که در درجه اول ناشي از تغذيه و عادات غذايي نامناسب مي باشدچاقي و ديابت مي باشد 

نيازهاي غريزي و فيزيولوژيک است يک رفتار فرهنگي نيز مي باشد و با پيشرفت علم شاهد تغيير در سنتها و آداب فرهنگهاي بومي مخصوصا ً 

. غذاهاي فوري ) فست فودها ( غذاهايي هستند که عالوه [۵۵]هاي غذايي و استفاده از فست فودها هستيم در زمينه  تغذيه  و آداب و رفتار

، و شامل انواع ساندويچ  [۵٣]خيلي سريع و آسان تهيه مي شوند [۵٢]بر کم هزينه بودن و خوشمزه بودن  )به دليل مواد افزودني و نمک ( 

انواع پيتزاها و سوسيس و کالباس مي باشد . ، ناگت مرغ ، سيب زميني سرخ کرده ، هات داگ ، ميگو سوخاري ، ماهي ، مرغ ، چيز برگر 

. [۵۷،۵۱]کارشناسان تغذيه و بهداشت غذاهاي فوري را به دليل داشتن کالري زياد و اسيد چرب ترانس عامل بيماريهاي مختلف مي دانند 

سبب گسترش الگوهاي رفتاري يکساني در جوامع بشري خصوصا در بين نوجوانان هر چند عواملي نظير تلوزيون هاي ماهواره اي و اينترنت 

فرهنگي و ، و تابع شرايط اجتماعي [۵۷]شده است که مطالعات نشان مي دهند نگرش به مصرف غذاهاي آماده در تمام جوامع يکسان نيست 

 .  [۵۶ ,۵۸ ]اجتماعي آن جامعه است

هم ترين مشکالت بهداشت در دنياي معاصر را بيماريهاي ناشي از آلودگي مواد غذايي مي از طرفي سازمان جهاني بهداشت يکي از م

داند که موجب ايجاد مشکالت اجتماعي و اقتصادي براي آنها مي شود و فاکتورهاي زير را در بيماريهاي ناشي از آلودگي مواد غذايي دخيل 

بهداشت شخصي ضعيف و ، تهيه غذا از منابع ناسالم ، آلوده شدن ابزار ، / زمان ( مي داند که عبارتند از : ذخيره سازي نامناسب غذا ) دما 

. سازمان جهاني خوار و بارکشاورزي نارساييهاي تغذيه اي را  ناشي از عدم آشنايي به جيره غذايي و [۵٩ ,٢٠]ناکافي بودن پخت مي باشد 

. در سالهاي اخير اهميت تغذيه صحيح به عنوان يکي از جنبه هاي [٢۵]داند چگونگي تغذيه مي داند و آنرا ناشي از فقدان مواد غذايي نمي 

 .[٢٢]مهم در شيوه زندگي  مورد تاکيد قرار گرفته و گرايش به سمت رژيمهاي غذايي سالم افزايش يافته است  

در حال توسعه زندگي مي  درصد از نوجوانان در جوامع ۸۷بيش از يک پنجم از کل جمعيت جهان را نوجوانان تشکيل مي دهند که 

سال تشکيل مي دهد که سالمت و پيشرفت آنها براي آينده اقتصادي ۵٠-۵٩درصد از کل جمعيت کشور ما را گروه سني  ٢٠کنند و بيش از 

مالحظه  قابلبه طور  بدني توده شدن برابر دو به دليل نوجواني، دوران در مغذي مواد به .  نياز[٢٣،٢۷]و اجتماعي کشور بسيار اهميت دارد

 تکامل و رشد دوران مهمترين و بحراني ترين از يکي اينکه به دليل از جامعه گروه اين تغذيه اي وضعيت به توجه مي رود. بنابراين باالتر اي

 رده اين در نامطلوب وضعيت تغذيه اي دهنده نشان نوجوانان روي  بر ما کشور در شده انجام مطالعات .[٢۱]است ضروري را مي گذرانند

 .[٢۷-٢٩]است سني

ليپيد  و مطالعه قند هاي يافته براساس  .است نوجوانان در غير واگير هاي مزمن بيماري شيوع افزايش از حاکي اخير هاي مطالعه 

باال  دچار هيپرکلسترولمي نوجوانان درصد از۵۸وزن هستند ،  اضافه درصد دچار٣/۵٣ و چاق تهران ۵٣منطقه  نوجوانان درصداز ٣/۷تهران , 

عادات غذايي در سنين جواني و نوجواني رفتار غذايي افراد را در بزرگسالي شکل مي دهد و نوجوانان ، .طبق مطالعات انجام شده[٣٠]هستند

 .[٣۵-٣٢]ما در امر تغذيه به سمت زندگي به سبک غربي حرکت مي کنند 

يات کمتري مصرف مي کردند زيرا نوجوانان اغلب تمايل دارند که در مطالعه دادخواه دختران نوجوان تنقالت و غذاي آماده بيشتر و لبن

 .[٣٣]وعده هاي غذايي را با دوستانشان خارج از منزل صرف کنند همين عادتهاي غذايي مي تواند در بزرگسالي ادامه يابد

صد دانش آموزان داراي عملکرد در ٩٠در مطالعه اميدوار نيز به مصرف ناکافي ميوه و سبزي در نوجوانان دانش آموز اشاره شده که 

. [٣۷]نامطلوب تغذيه اي بودند و تمرکز بر عوامل روانشناختي و رفتاري به عنوان عامل کليدي تدوين راهکارهاي تغيير رفتار پيشنهاد شده است

ت مشکال حل به کمک ستايرا مورد بررسي قرار داده و در جامعه درنگرش نوجوانان به مصرف غذاهاي آماده را  دارد، نظر در حاضر تحقيق

 .دهد قرار شناسايي مورد را آن بر موثر ، عواملتغذيه اي اين قشر 

 

 ابزار و روش 
انجام شده و به منظور بررسي و مقايسه نگرش  ۵٣٩٣مقايسه اي است که به صورت مقطعي در سال -اين مطالعه از نوع توصيفي

نوجوانان به مصرف غذاهاي آماده و پرکالري)فست فود(  در شهر کرمانشاه انجام شد. در اين پژوهش، پرسش نامه استاندارد نگرش به غذاهاي 

اسخ دهند. سئواالت جنبه هاي مختلفي سئوال بوده و در آن از آزمودنِيها خواسته شد به سئواالت پ۵٢آماده هيون استفاده گرديد که داراي
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نظير طعم فست فود ، نمک و چربِي ، مراعات اصول بهداشتي در تهِيه، محتواي انرژي و احساس سيري بعد از صرف فست فود را مورد سنجش 

ي روايي آن ، مجدداً مورد . هر چند اين پرسش نامه استاندارد بود ول[٣۱]بود ۷۸و حداکثر  ۵٢قرار مي داد در اين آزمون حداقل نمره فرد 

. جمعيت [٣۱]بدست آمد ۸۸/٠تايِيد صاحبنظران قرار گرفت و در مطالعه سئو و همکاران ضرِيب آلفاي کرونباخ جهت تعِيِين پايايِي پرسشنامه 

 ر مدرسه )دو دخترانه ،مورد مطالعه کليه نوجوانان شهر کرمانشاه مي باشد، جهت نمونه گيري ابتدا به روش نمونه گيرِي تصادفي ساده، چها

دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب و به پرسش ۵۱٠دو پسرانه( از مدارس پيش دانشگاهي شهر کرمانشاه انتخاب گرديد پس از آن تعداد 

مورد تجزيه و تحليل  مستقل و آناليز وارِيانس ِيک طرفه tو آزمون آمارِي  SPSS-16نامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

 قرار گرفت.

 

 يافته ها 
وضعيت تحصيالت والدين ، وضعيت اشتغال والدين ، اجتماعي افراد مورد مطالعه شامل سن  -وضعيت دموگرافيکي ۵در جدول شماره 

بود که ٣٣/۵۸ ±۷۶/٠شدند و وضعيت اقتصادي خانواده نشان داده شده است. يافته ها نشان داد ميانگين سني نوجوانان که وارد اين مطالعه 

درصد  ۷٣، درصد والدين نوجوانان داراي تحصيالت دانشگاهي  ۵۱نفر( پسر بودند . حدود ۷۶درصد )٣/۷٩نفر( دختر و  ۶۷درصد از آنها ) ۱٠

نوجوانان  درصد از ۶۷درصد خوب بودند . شغل پدر  ۵۷درصد ضعيف و  ٢۵، از دانش آموزان داراي خانواده اي با وضعيت اقتصادي متوسط 

 درصد از مادران خانه دار بود .٩۵آزاد و 
 

 اجتماعي  -دموگرافيکي وضعيت اساس بر پژوهش مورد افراد فراواني توزيع : ۱جدول

 متغير
 جنس

 درصد جمع کل جمع
 دختر پسر

 تحصيالت پدر

 ۷۵ ٢۱ ٣۷ زير ديپلم
۵٢٠ ۸٠% 

 ۱٩ ٢۷ ٣٣ ديپلم متوسطه

 ٢۷ ۵۱ ۵۵ دانشگاهي
٢٠ ٣٠% 

 ۷ ٣ ۵ تکميلي

 تحصيالت مادر

 ۸۷ ۷٣ ۷٣ زير ديپلم
۵٣٣ ۸٩% 

 ۷۶ ٢۷ ٢٣ ديپلم متوسطه

 ۵٣ ۶ ۷ دانشگاهي
۵۶ ۵۵% 

 ۷ ٢ ٢ تکميلي

 رشته تحصيلي

 ٢۶ ٠ ٢۶ رياضي فيزيک

۵۱٠ 

۵۸% 

 %۱٠ ۶۱ ٢۸ ۷۶ علوم تجربي

 %٣٢ ۷۸ ۷۸ ٠ علوم انساني

 وضعيت اقتصادي

 %۵۷ ٢۷ ٢۷ ۵٩ ۱ خوب

 %۷٣ ٩۷ ٩۷ ۷۷ ۱٠ متوسط

 %٢۵ ٣٢ ٣٢ ۵٣ ۵٩ ضعيف

 وضعيت اشتغال والدين

 پدر
 %٢۷ ٣٩ ٣٩ ۵٩ ٢٠ دولتي

 %۶۷ ۵۵۵ ۵۵۵ ۱۶ ۱۷ آزاد

 مادر
 %٩۵ ۵٣۶ ۵٣۶ ۷٩ ۷۸ خانه دار

 %٩ ۵٣ ۵٣ ۶ ۷ شاغل
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سئوال نشان مي دهد ميانگين نمره سواالت پرسش نامه و ميانگين نمرات نگرش به غذاهاي آماده به تفکيک هر  ٢ جدول شماره

نشان مي دهد که باالترين نمره مکتسبه مربوط به سئواالت  ۵مي باشد. اين جدول و نمودار شماره ۷۱/٣۵±۷٣/۷اکتسابي پرسش نامه ها

بيشترين دليل مصرف غذاهاي آماده بوده است در حاليکه سئواالت شماره ، خوشمزگي و چربي باال، شماره چهار و ده بوده يعني طعم خوب

هفت و سه کمترين نمره را به خود اختصاص داده  يعني توجه به بهداشت مواد غذايي و ارزشهاي تغذيه اي  کمترين انگيزه را براي مصرف 

 فست فودها ايجاد مي کند. 
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شماره سئوال ميانگين نمرات بدست آمده به تفکيک هر سئوال-۱نمودار

 اي آمادهپرسش ها و ميانگين نمرات  نگرش به غذاه -٢جدول 

 جنس متغير
 ميانگين

 دختر پسر پرسش ها

 ۱۷/٢±۶٩/٠ ٠/۶۷±٢/۶۵ ٣۶/٢±۸٢/٠ مصرف غذاهاي آماده براي من امري عادي است . -۵

 ٩۵/٢±٩٢/٠ ٠/٩۷±٢/۸٩ ٩٣/٢±۸٩/٠ فکر مي کنم که مصرف غذاهاي آماده براي سالمتي مضر است -٢

 ٠۸/٢±۸۵/٠ ٠٢/٢±۶٩/٠ ۵۷/٢ ±۸٢/٠ اي بدن را فراهم مي کندفکر ميکنم مصرف  غذاهاي آماده نيازهاي تغذيه  -٣

 ٢٠/٣±٩٣/٠ ۷٠/٣±۸۵/٠ ٩۸/٢±٩٩/٠ فکر مي کنم که غذاهاي آماده لذيذ هستند . -۷

 ۱۸/٢±٩۶/٠ ۷٩/٢±٩٣/٠ ٢/±۷۶ ٠٠/۵ فکر مي کنم که فروشگاههاي عرضه غذاهاي آماده  محيطي دلپذير هستند. -۱

 ۵٩/٢±۸۵/٠ ٠٩/٢±۶۱/٠ ٢٩/٢±۸۶/٠ غذاهاي آماده تميز و بهداشتي هستند .فکر مي کنم که فروشگاههاي  -۷

 ٠۷/٢±۸۵/٠ ٩۸/۵±۶٩/٠ ٠٩/٢±۸۷/٠ فکر مي کنم که غذاهاي آماده بهداشتي و مطمئن هستند . -۶

 ۶٢/٢ ±٩٠/٠ ٠/۸۱±٢/٩٠ ۱۷/٢ ±٩٢/٠ فکر مي کنم حجم غذاهاي آماده به اندازه ايست که احساس سيري نمايم -۸

 ٢۸/٢±٩٣/٠ ٠/۸٩±٢/٣۵ ٢۱/٢±٩۸/٠ فکر مي کنم که غذاهاي آماده نمک زيادي دارد . -٩

 ۵۱/٣±۸۷/٠ ٠/۸٢±٣/۵٠ ٢٠/٣±۸۱/٠ فکر مي کنم که غذاهاي آماده چربي زيادي دارند . -۵٠

 ٩۸/٢±٩۶/٠ ٠/٩۵±٣/٢ ۶۱/٢ ±٩٩/٠ فکر مي کنم که غذاهاي آماده مرا چاق خواهد کرد . -۵۵

 ٩٣/٢±٩۷/٠ ٠/٩۶±٣/٠۵ ٠/٩۵ ±٢/۸۱ غذاهاي آماده پرکالري هستند .فکر مي کنم که  -۵٢

 ۷۱/٣۵±۷٣/۷ ٣۷/٣٢±۶/٣ ۱/٣٠±٩۵ جمع کل
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ت وضعي، مستقل با در نظر گرفتن جنسيت  tمقايسه نگرش نوجوانان به مصرف غذاهاي آماده با استفاده از آزمون  ٣در جدول شماره 

ميتوان قضاوت کرد که نگرش به غذاهاي آماده در نوجوانان دختر و پسر  ٩۱۵با اطمينان اشتغال و محل سکونت نشان داده شده است . 

 ۱۵اختالف معني داري داشته و دختران در اين مطالعه نگرش باالتري نسبت به مصرف غذاهاي آماده داشتند همچنين با خطاي کمتر از 

ري نداشته در حاليکه نوجوانان با مادران خانه دار غذاهاي آماده کمتري وضعيت اشتغال پدر بر نگرش به مصرف غذاهاي آماده نوجوانان تاثي

 نشان مي دهد که محل سکونت تاثيري بر نگرش به مصرف غذاهاي آماده در نوجوانان نداشت. ٣مصرف مي کردند . از طرفي جدول شماره 
 

 

تحصيالت پدر و تحصيالت مادر را نشان مي ، وضعيت اقتصادي، رشته تحصيليبررسي معني داري تاثير پارامترهاي  ۷جدول شماره 

تاثيري در نگرش نوجوانان به مصرف غذاهاي  ٩۱۵( نشان داد که رشته تحصيلي نوجوانان با اطمينان Anovaدهد آزمون واريانس يکطرفه )

پارامتري تاثير گذار بر نگرش بوده و نوجواناني که در خانواده هاي آماده ندارد در صورتيکه با استفاده از اين آزمون متغير وضعيت اقتصادي 

اطمينان مي توان ٩۱/٠مرفه تر زندگي مي کردند گرايش بيشتري به مصرف غذاهاي آماده داشتند . همچنين با استفاده از اين آزمون با 

 صرف غذاهاي آماده داشتند. قضاوت کرد که نوجوانان داراي والدين با سطح تحصيالت باال نگرش مثبت تري به م

 
 

 

 

 

 

 

 

 ل سکونت و اشتغال والدينمح، مقايسه نگرش نوجوانان به مصرف غذاهاي آماده بر حسب متغيرهاي جنس -٩جدول

 (p-valueدرصد خطا ) (.sig)معني داري t df متغير

 

 ٠۱/٠ ٠۵/٠ ۵۷۸ ٠٢/٢ جنس

 ٠۱/٠ ٠٣/٠ ۵۷۸ -۵۱/٢ وضعيت اشتغال مادر

 ٠۱/٠ ٠٩/٠ ۵۷۸ ۸۵/٠ وضعيت اشتغال پدر

 ٠۱/٠ ٢۶/٠ ۵۷۸ ۷۷/٠ محل سکونت

 رتحصيالت پدر و تحصيالت ماد، وضعيت اقتصادي، آناليز واريانس يکطرفه جهت بررسي معني داري تاثير پارامترهاي رشته تحصيلي -۴جدول 

 شرح
مجموع 

 مجذورها

ميانگين 

 مجذورها

درجه 

 آزادي
F 

معني 

 (.sig)داري

 رشته تحصيلي
 ٢ ۷٩/٣۷ ٩/۶۸ مابين گروهها

٠٣/٢ ۵۷/٠ 
 ۵۷۶ ۷٣/۵٩ ٩۸/٢۸۱۷ درون گروهها

 وضعيت اقتصادي
 ٢ ٣۵/۶۷ ۷٣/۵۱٢ مابين گروهها

٠٣/۷ ٠٢/٠ 
 ۵۷۶ ٩٣/۵۸ ٣۷/٢۶۸٣ درون گروهها

 تحصيالت پدر
 ٣ ٠۷/٢٩ ۵٣/۸۶ مابين گروهها

۷۸/۵ ٠٣/٠ 
 ۵۷۷ ۱۵/۵٩ ۸٣/٢۸۷۸ درون گروهها

 تحصيالت مادر
 ٣ ۷۶/٢۱ ۷٠/۶۷ مابين گروهها

٣/۵ ٠٢/٠ 
 ۵۷۷ ۱٩/۵٩ ۱۷/٢۸۱٩ درون گروهها
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 بحث و نتيجه گيري

 ،نوجواني يکي از حساسترين و با ارزشترين برهه هاي زماني در زندگي هر فردي است زيرا در اين دوران روند تکامل جسمي و رواني

. يکي از مهمترين مباحث مربوط به اين دوران [٣۷]شخصيتي شکل گرفته و سنگ بناي عادات و رفتار وي را در بزرگسالي  تشکيل مي دهد

رعايت رژيم غذايي مناسب بواسطه مصرف ، باالخص نگرش به مصرف غذاهاي آماده است. بر اساس تحقيقات صورت گرفته، مبحث تغذيه

واع بيماريهاي قلبي و ان نقش پيشگيرانه اي در کاهش ابتال به بيماريهاي مزمن از جمله، غذاهاي سنتي سالم در کنار اصالح سبک زندگي

نوجوانان پسر و دختري بودند که اختالف سني چنداني با هم نداشتند لذا بحث تاثير پارامتر سن ، سرطانها دارد. جامعه آماري اين پژوهش 

حصيلي رشته هاي تدر نگرش آنها منتفي است. از طرفي تاثير رشته تحصيلي نيز در نگرش آنها معني دار نبود به عبارت ديگر نوجوانان با 

حتي در صورت ، داراي نگرش يکساني به مصرف غذاهاي آماده بودند که در توجيه آن مي توان گفت اين طيف سني ٩۱/٠مختلف با اطمينان 

 اداشتن اطالعات فيزيولوژيک )نوجوانان با رشته علوم تجربي( به دليل کمي سن و تجربه ناکافي توجه چنداني به عوارض زيانبار و چه بس

ديابت و... مختص ايام ، چربي خون، مرگبار اين مواد غذايي نمي شود چرا که انسان در اين سن عقيده دارد بيماريهايي نظير فشار خون

بزرگسالي است و در سنين کم رخ نمي دهد غافل از اين واقعيت که بيماريهايي که در ايام بزرگسالي بروز مي کند بطور عمده بدليل سبکهاي 

چربي و مواد افزودني غير مجاز فراواني هستند که در سنين ، غذيه و مصرف غذاهاي ناسالم نظير غذاهاي آماده که حاوي نمک نادرست ت

 .[٢٣]نوجواني و جواني مورد استفاده قرار گرفته اند

عليرغم اينکه در برخي از تحقيقات مردان بزرگسال و جوان بواسطه عواملي نظير ، در مبحث تاثير جنسيت بر مصرف غذاهاي آماده

نداشتن وقت يا حتي بيکاري به مصرف غذاهاي آماده نگرش مثبت تري ، گذراندن اوقات بيشتر با دوستان ، سرگرمي ، داشتن مشغله کاري 

به مصرف اينگونه غذاها داشته اند دليل اين امر را نيز مي توان در در تحقيق حاضر دختران نوجوان نگرش مثبت تري [، ٣۶]به نشان داده اند

 رواني و  همچنين داشتن اطالعات، کم تجربگي و ناپختگي اين رده سني جستجو کرد . زيرا خانم هاي جوان بواسطه خصوصيات فيزيولوژيک

سب و الغر اندام را جهت مقبوليت بيشتر اجتماعي ترجيح بهداشتي و اجتماعي تمايل به داشتن اندامي متنا، پزشکي، نسبتا کافي تغذيه اي 

رواني آنها بطور کامل شکل نگرفته لذا هراسي از چاقي و ، در حاليکه در دختران نوجوان شخصيت اجتماعي و ابعاد جسمي [٢٣]مي دهند

 بيماريهاي مربوط به تغذيه ناسالم در آنها بوجود نمي آيد.

افراد تاثيري معني دار بر نگرش آنها به مصرف غذاهاي آماده نداشت به نظر مي رسد دليل اين امر در اين پژوهش پارامتر محل سکونت 

ران بر آن تنها اشتغال ماد، اختالف کم طبقاتي خانوارهاي باال و پايين شهر باشد. از نظر تاثير گذاري پارامتر اشتغال والدين بر نگرش نوجوانان

بديهي است مادران خانه دار به دليل صرف وقت ، خانه دار نگرش کمتري به مصرف غذاهاي آماده داشتندتاثير گذار بوده و فرزندان مادران 

بالطبع غذاهاي با طعم بهتري آماده نموده و تمايل کمتري به مصرف غذاهاي آماده در خارج از منزل دارندکه با ، بيشتر در منزل و طبخ غذا 

 .[٣۸]مکاران مطابقت داردنتايج بدست آمده در تحقيق کمال کوهي و ه

چنانکه عنوان گرديد نوجوانان با وضعيت اقتصادي مرفه تر گرايش ، در خصوص تاثير پارامتر وضعيت اقتصادي بر نگرش به غذاهاي آماده

ب الگوي ابيشتري به مصرف اينگونه مواد غذايي داشتند چرا که منبع درآمد مي تواند عاملي تعيين کننده در انتخاب سبک زندگي و انتخ

. واضح است افراد با درآمد باالتر به مواد غذايي صرفا به عنوان عاملي جهت رفع نيازهاي فيزيولوژيک نمي نگرند بلکه [٣٢]تغذيه اي افراد باشد

با  ربدنبال کسب لذت بيشتر و تنوع بخشي به اين جنبه از زندگي هستند بهمين دليل جهت وقت گذراني و سرگرمي و گذراندن اوقات بيشت

در تحقيق پرستو يار محمدي و همکاران نيز افراد با سطح در آمدي باالتر مصرف غذاهاي آماده ، دوستان غذاهاي آماده مصرف مي کنند

. سطح باالي تحصيالت والدين نيز پارامتري تاثير گذار بر نگرش به غذاهاي آماده بوده بنحويکه نوجوانان با داشتن والدين [۵٢]بيشتري داشتند

نگرش مثبت تري به استفاده از غذاهاي آماده داشتند به نظر مي رسد دليل اين امر را بتوان در وضعيت مناسبتر اقتصادي ، صيکرده ترتح

 عاينگونه خانواده ها جستجو کرد زيرا والدين با سطح تحصيالت باالتر معموال داراي موقعيت شغلي بهتر و درآمد باالتري مي باشند و بالطب

 .[۵٢]نها نيز در انتخاب غذاي خود از اختيار و آزادي بيشتري برخوردارندفرزندان آ
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