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مقاله پژوهشی

مقدمه :در سالهای اخیر مصرف فست فود به طور فزایندهای در بین نوجوانان افزایش یافته است و به یک نگرانی ،مشکل عمدده بهداشدتی و
عامل تهدید کننده سالمت تبدیل شده است .شواهد و مطالعات اندکی در خصوص عوامل بازدارنده و ترغیب کننده مصرف فست فدود در دسدت
است .این مطالعه باهدف شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مصرف فست فود در نوجوانان انجام گرفت.
روش :این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا ،در تهران انجام شد .در این مطالعه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده گردید و  42نوجواندان
وارد مطالعه شدند .برای جمعآوری دادهها ،از روش مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد.
یافتهها :بر اساس یافتههای این مطالعه ،فاکتورهای بازدارنده و ترغیب کننده مصرف فست فدود هدر یدک در سده تدا اصدلی قدرار گرفتندد.
فاکتورهای بازدارنده شامل دیدگاههای شخصی ،بازدارندههای اجتماعی و بازدارندههای خانوادگی و فاکتورهای ترغیدب کنندده عبدارت بودندد از:
دیدگاههای شخصی ،جذابیتهای اجتماعی و خانواده القاء کننده مصرف فست فود.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مصرف فست فود را از نگاه نوجوانان نشان داد؛ بهطوری که عوامل ترغیب کننده
مصرف فست فود قویتر از عوامل بازدارنده مصرف بودند؛ به عبارت دیگر فاکتورهای بسیاری وجود دارند که نوجوانان را به مصرف فست فود
ترغیب میکنند .یافتههای این مطالعه میتواند زمینهساز مداخالت ارزشمند در رابطه با کاهش مصرف فست فود شود؛ اما درک راهکارهای مؤثر
بر کاهش مصرف در نوجوانان نیاز به بررسی و پژوهشهای بیشتری دارد.
کلیدواژهها :فست فود ،نوجوانان ،عادات غذایی ،تحقیق کیفی
ارجاع :عسکری مجدآبادی حسامالدین ،منتظری علی ،خلج آبادی فراهانی فریده ،نجات سحرناز ،صلحی مهناز .شناسایی عوامل بازدارنده
و ترغیب کننده مصرف فست فود در میان نوجوانان .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت 8338؛ .233-44 :)3(8

تاریخ دریافت4931/8/8 :

تاریخ پذیرش4938/7/3 :

تاریخ چاپ38/3/93 :

 -8استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران
 -2استاد ،گروه سالمت روان مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه سالمت جمعیت و بهداشت باروری ،مؤسسه ملی تحقیقات جمعیتی ،تهران ،ایران
 - 4استاد ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،مرکز تحقیقات بهرهبرداری از دانش سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -5دانشیار ،گروه خدمات بهداشتی و آموزش سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
Email: solhi@iums.ac.ir
نویسنده مسئول :مهناز صلحی
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مقدمه
در چند دهه گذشدته مصدرف فسدت فدود در سراسدر جهدان
افزایش یافتده اسدت ( .)8،2مطالعدات اخیدر نشدان داد تعدداد
فروشگاههای عرضه فست فود؛ و ها چنین مصرف فست فود
در کشور ایران نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافتده اسدت؛ و
به یک نگرانی ،مشکل عمده بهداشتی و عامل تهدیدد کنندده
سالمت به ویژه در مناطق شهری ،تبدیل شده است (.)3
فست فود غذایی است که به سرعت آماده و عرضه میشدود
()8؛ حاوی سطح باالیی از انرژی ،قند ،نمک و سطح پایینی از
ریز مغذیها و فیبر است ( .)4مصرف فست فدود بدا عدوار
زیادی همراه است؛ مطالعات متعددی رابطه بین مصرف فست
فود با شاخص توده بدنی ( ،)BMIدریافدت اندرژی و الگدوی
تغذیه را نشان دادهاند ( .)5،4هدر وعدده فسدت فدود بده طدور
متوسط  8111کیلوکالری انرژی تولیدد میکندد؛ یعندی حددود
نیمی از کالری مورد نیاز روزانه که عاملی پر اهمیت در ایجداد
چاقی است ( .)7مصرف فست فود ،ازدیاد وزن و چداقی ناشدی
از آن بدده تغییراتددی ماننددد فشددارخون بدداال ،سددطح نددامطلو
کلسترول ،افزایش بیماریهدای قلبدی عروقدی ،سدکته قلبدی،
دیابت شیرین و بسدیاری از سدرطانها میانجامدد ( .)8فسدت
فودها دشمن شماره یک دستگاه گوارش هستند که به خداطر
چربی فراوان ،مواد نگهدارنده و طعا دهندههایی مانند نمدک،
میتوانند باعث بروز برخی از شایعترین بیماریهدای گوارشدی
مثل کبد چر  ،ریفالکس ،ترش کردن معده ،ایجاد سنگهای
صفراوی و سرطانهای معده و روده شوند ( .)3مصرف فسدت
فود موجب افزایش خطر بدروز سدندرم متابولیدک ( )81و روده
تحریکپذیر ( )88در کودکان و نوجواندان میشدود .همنندین
مصرف فست فود باعث اختالل سیستا کنترل اشتهای طبیعی
بدن و پرخوری میشود ( .)3اخیراً محققان اعالم کردهاند کده
فست فود به لحاظ میزان چربی و شکر باال باعث ترغیب فدرد
به سفارش بیشتر آن و بدروز اعتیداد بده مصدرف فسدت فدود
میشود (.)82
برخی از سازمانها مانند صندوق جهانی تحقیقدات سدرطان و
موسسه تحقیقات سرطان آمریکا ،به دلیل وجدود ارتبدا بدین
مصرف فست فود و افزایش وزن و بیماری ،بده کداهش و یدا
عدم مصرف فست فودها توصیه کردهاند (.)83

متأسددفانه نوجوانددان و جوانددان بددهعنوان یکددی از مهاتددرین
گروههای سنی عالقمند به مصرف فسدت فدود هسدتند (-84
 .)2،84مطالعهای در کالیفرنیا در سال  2112-2114نشدان داد
که حدود نیمی از نوجوانان هر روز فست فود میخوردندد؛ و از
این تعداد حدود  3/5درصد دو بار در روز فست فود میخوردند
( .)87بر اساس مطالعهای که در سال  8338در آنکدارا انجدام
شد 43 ،درصد مشتریان فروشگاههای فست فود را نوجوانان و
جوانان کمتر از  24سال تشکیل میدادند (.)88
در کشور ما آمار چندانی در مورد چگونگی مصرف فست فود و
اپیدمیولوژی مصرف آن وجود ندارد .دادههای تحقیقی کده بدر
روی جوانددان  83-25سدداله شددهر اراک و اصددفهان در سددال
 8373-8381انجام گرفت؛ نشان داد که به طدور متوسدط بده
ترتیب جوانان این دو شهر  8/53و  8/24بدار در هفتده فسدت
فود میخورند ( .)83مطالعده دیگدری در اصدفهان نشدان داد،
دانشآموزان به طور هفتگی فست فود مصرف میکنند که بدا
چاقی آنها در رابطه است (.)4،21
شواهدی وجود دارد که فاکتورهای خطر تغذیدهای مدرتبط بدا
بیماریهای مزمن در مراحل اولیه کدودکی و نوجدوانی شدکل
گرفته و رشد میکنند ()28،22؛ لذا عدادات غدذایی کودکدان و
نوجوانددان از اهمیددت زیددادی برخددوردار اسددت؛ زیددرا احتمدداالً
رفتارهای غذایی کسب شده در این دوران در تمام طول عمدر
پایدار و ادامه خواهند یافت؛ و دوره انتقال از نوجوانی به جوانی
زمانی مها و فرصتی طالیی برای اجرای مدداخالت مدؤثر در
این رابطه است (.)23
استفاده مکرر از فست فودها در سنین نوجوانی ممکن است به
دلیل ویژگیهای خاص این نوع از مواد غذایی باشد که سریع،
راحددت و نسددبتاً ارزان هسددتند ( .)24عددالوه بددر ایددن ،پددس از
گذراندددن دوره ابتدددایی و متوسددطه ،نوجوانددان دبیرسددتانی
مستقلتر میشوند و آزادی بیشتری برای انتخا رژیا غذایی
ناسالا دارند (.)25
مطالعه  Denney-Wilsonو همکداران بدر روی نوجواندان
 88-84ساله نشدان داد ،سهلالوصدول بدودن و آمداده شددن
سریع از علل مها مصرف فست فود است و پیشدنهاد میکندد
مداخالت اصالحی باید در محیط منزل و مدرسه صورت گیرد؛
ضمن اینکه فروشندگان تشویق گردند تا غذاهای سالا متنوع
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با قیمت مناسب عرضه کنند ( .)24همننین مطالعه  Bauerو
همکاران بدر روی نوجواندان آمریکدایی نشدان داد ،نگراندی از
چاقی ،عالقمندی به کاهش وزن در دختران و تشویق خانواده
و دوستان به غذاهای سالا از علل کاهش مصرف فسدت فدود
است ( .)25علیدرغا اینکده مطالعده  Glanzو همکداران نیدز
مشخص کرد که مزه ،هزینه ،راحتدی و سدالا بدودن غدذا بدر
انتخا نوع غذا مؤثر است ،اما به نظر میرسد اهمیدت نسدبی
هر یک از این فاکتورها بستگی بده جمعیدت تحدت مطالعده و
محیطی دارد که این انتخا ها صورت میگیرد (.)27
مطالعات معددودی در ایدران بده علدل و زمیندههای مصدرف
تنقالت و مواد غذایی کا ارزش و فسدت فدودهدا پرداختهاندد
( .)3،28از جمله در مطالعده یارمحمددی و همکداران بدر روی
دانشآموزان اصفهانی؛ که نشان دادند از دالیل عمده مصدرف
فست فودها شامل لذت بردن از طعا فسدت فودهدا ،خدوردن
فست فودها در هر مکانی و ارزان قیمت بودن آنها بود (.)23
نظر به اینکه رویکدرد مرسدوم و غالدب در اجدرای تحقیقدات
قبلی ،استفاده از روشهای منظا و از قبل طراحی شده کمدی
است ،اما برخی از پدیدهها و رفتارهایی که به جنبههایی نظیدر
ارزشهددای انسددانی ،فرهنددگ ،مناسددبات انسددانی و ارتباطددات
بشری مرتبط هستند را نمیتوان با این رویکرد بررسی نمدود؛
لذا در این گونه موارد باید از روشهدای کیفدی کده ریشده در
فلسفه طبیعت گرایانه دارد استفاده کرد .تحقیقات کیفی امکان
بررسددی عمیددق رفتارهددای زمینددهای ،نگرشهددا و ادراکددات
تعیینکننده رفتار بهداشتی را ممکن میسدازند ()31؛ بندابراین
درک عوامل ترغیب کننده و یا بازدارنده مصرف فست فدود؛ و
داشتن چارچو ذهنی دقیق و صحیح تجار افرادی کده بده
طور مستقیا یا غیر مستقیا با مصرف فست فود روبرو شدهاند
از طریق انجام بررسی کیفدی ،اولدین گدام در زمینده طراحدی
مداخالت پیشگیرانه است .لذا از آنجایی که اطالعات چنددانی
پیرامون دیدگاه نوجواندان در مدورد عوامدل ترغیدب کنندده و
بازدارنده مصدرف فسدت فدود در ایدران وجدود نداشدت ،ایدن
پژوهش باهدف تبیین دیدگاه نوجواندان در خصدوص عوامدل
ترغیب کننده و بازدارنده مصرف فست فود انجام گرفت.

این پژوهش کیفی در سدال  8338-8332و در شدهر تهدران
انجام گرفت .تحقیق کیفی برای ارزیابی مسائل پینیده مانندد
نگرش مردم ،رفتارها ،سیستا ارزش ،فرهنگ و شیوه زنددگی
استفاده میشود؛ در نتیجه تحقیق کیفی میتواندد بده توسدعه
ابزارهای بررسی جامع کمک کند و فرضیهای در مورد وجدود
ارتباطی ارائه دهد؛ که این ارتبدا در مطالعدات کمدی آیندده
میتواند بررسی شود (.)38
بر اساس معیارهای ورود به مطالعه ،پسران و دختدران  85تدا
 88سال ،ساکن در تهران ،فارسی زبان و مایل به شدرکت در
این تحقیق وارد مطالعه شدند .عدم تمایل به ادامه حضدور در
مطالعه ،ارائه پاسد نادرسدت و امضدا نکدردن فدرم رضدایت
آگاهانه بهعنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
در این مطالعه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شدد؛ ایدن
روش بکار رفت تا آگداهترین و مطلدعترین نموندهها انتخدا
شددوند ( .)32شددرکتکنندگان بددا حددداکثر تنددوع از مندداطق و
مکانهای مختلف شهر تهران انتخا شددند؛ ایدن مکانهدا
شددامل پارکهددا ،مدددارس و مراکددز فرهنگددی شددهرداری
(فرهنگسراها) بود که معموالً نوجوانان در آنجا حضور داشتند.
نمونهها یک به یک برای مصاحبه انتخا شدند تا زمانی کده
اشباع دادهها حاصل شد .اطالعات مورد نیاز بدرای مطالعده از
طریق مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته جمعآوری گردید.
بهمنظور رعایت مسائل اخالقی پژوهش ،شرکتکنندگان قبل
از شروع مصاحبه فرم مکتو رضایت آگاهانه را امضا کردند و
برای ضبط صدا به صورت شفاهی کسب اجدازه شدد ( .)33از
تمام افراد شرکتکننده در مطالعه خواسدته شدد کده رضدایت
آگاهانه مکتو والدین را ارائه دهندد .هدر مصداحبه بدین 21
دقیقه تا  41دقیقه به طول انجامید .پاس شرکتکنندگان تنها
با موافقت خود آنها ضبط شد؛ هر کجا که امکان ضبط وجود
نداشت ،یادداشت برداری انجدام گرفدت؛ عدالوه بدر ایدن بده
مصاحبهشوندگان اطمینان داده شد کده اطالعدات جمدعآوری
شده محرمانه باقی خواهد ماند .شرکتکنندگان آزادی کامدل
داشتند که در هر مرحلهای مطالعه را تدرک کنندد؛ همنندین،
بهمنظور محافظت از هویت آنها ،به هر یک از آنهدا کددی
اختصداص یافددت کده بدده جدای نددام واقعدی آنهددا در طددول
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
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یافتهها
در جدول  8جنسدیت شدرکتکنندگان ،وضدعیت اجتمداعی و
اقتصددادی خددانواده و الگددوی مصددرف فسددت فددود در می دان
شرکتکنندگان و والدین آنها ارائه شد.
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مصاحبهها توسط نویسنده اول انجدام شدد کده دارای ارتبدا
خو و مهارتهای الزم برای انجام مصاحبه بدود .در ابتددای
هر مصاحبه ،فرد مصاحبهکننده که در انجدام تحقیقدات روش
کیفدددی مهدددارت الزم را داشدددت ،اهدددداف مطالعددده را بددده
مصاحبهشوندگان توضیح داد .محقق از یک راهنمای مصاحبه
استفاده کرد که این راهنما دربردارنده سؤاالت اصلی مصاحبه
بود .برای ایجاد راهنمای مصاحبه ،ابتدا مجموعدهای از شدش
سؤال نیمه ساختاریافته طراحی شد و سؤاالت از نظر محتدوی
توسط دو کارشناس مورد بررسی قرار گرفتند؛ و سپس با چهار
دانشآموز در همان گروه سنی پیشآزمون شد و بدا تغییدرات
جزئی بر اساس بازخورد آنها مورد استفاده قرار گرفتند.
راهنمای نیمه ساختاریافته که از سؤاالت باز تشکیل شده بدود
پاس دهندگان را قادر میساخت نظرات شخصی ،ادراکدات و
تجار خود را به طور کامل توضیح دهند ( .)32سؤال اصدلی
توسط برخی از سدؤاالت اکتشدافی دنبدال مدیشدد کده ایدن
سؤاالت اکتشافی بهمنظور دستیابی کامل به دادههدای مدورد
نیاز مطرح میشدند .سؤاالت شروع کننده گفتگو و همنندین
راهنمای مصاحبه عبارت بودند از :به چه غذاهایی فست فدود
گفته میشود؟ چقدر فست فود استفاده میکنید؟ چه نظری در
مورد فست فود دارید؟ چه چیزها و چه شرایطی باعث میشود
فست فود مصرف کنید یا نکنید؟ آیا این عوامل در زمانهدای
مختلددف متفاوتانددد؟ چددرا بعض دی از نوجوانددان فسددت فددود
م دیخورنددد؟ چددرا بعض دی از نوجوانددان فسددت فددود مصددرف
نمیکنندد؟ پددر و مدادر شدما مصدرف فسدت فدود را چطدور
میبینند؟
محقق مصاحبه را زمانی که اشباع دادهها رخ داد متوقف کرد؛
اشباع دادهها زمانی رخ میدهد که هیچ داده جدیدی از طریق
آخرین مصاحبه بده دسدت نمدیآمدد ( .)34اشدباع دادههدا در
مصاحبه چهلا اتفاق افتاد و برای اطمینان از اشباع دادههدا دو
مصاحبه دیگر نیز انجام شد.
در این مطالعه ،جمعآوری دادههدا و تجزیدهوتحلیل بده طدور
هازمان انجام شد و حدود  8ماه بده طدول انجامیدد .فرآیندد
تحلیل دادهها با توجه به مراحل پیشنهادی گرانهیا و الندمن
انجام گرفت ( .)32برای تجزیهوتحلیل دادههدا ،از ندرم افدزار
 MAXQDA 10بددرای مکتددو کددردن ،طبقهبندددی و

تجزیهوتحلیل کدها استفاده شد .تمام فرآیندها به زبان فارسی
انجام بود .تمام مصاحبههای ضبط شده به صدورت نوشدتاری
درآمدند و پس از آن بدرای بده دسدت آوردن درک کداملی از
دادهها چندین بار خوانده شدند .جمالت و پاراگرافهدای هدر
مصاحبه بر اساس محتوا و متن آنها بدهعنوان واحدد تحلیدل
تخلیص شدند .واحدهای معنایی شناسایی شده ،خالصده و بدا
کدگذاری نشاندار گردیدند .پس از آن ،با مقایسه شدباهتها و
تفاوتها ،کدها به زیر طبقات و طبقات دسدتهبندی شددند .در
نهایت ،یک تا به دست آمد که محتوای نهفتده هدر مدتن را
بیان میکرد.
بهمنظور تعیین صحت و اسدتحکام دادههدا ( )Rigorکده بده
ندوعی مشدابه روایدی و پایدایی پژوهشهدای کمدی اسددت از
معیارهای پیشدنهادی گوبدا و لیدنکلن شدامل قابلیدت اعتبدار
( ،)Credibilityقابلیت تأیید پذیری (،)Confirmability
قابلیت ثبات یا اعتماد ( )Dependabilityو قابلیدت انتقدال
( )Transferabilityاسددتفاده شددد ( .)35جهددت افددزایش
قابلیت اعتبار ،پژوهشگر مشارکت کافی و تعامدل نزدیدک بدا
شرکتکنندگان داشت و از بازنگری مشارکتکنندگان تحقیق
( )Member checkاستفاده شد؛ برای این کدار خالصدهای
از مصاحبه به مشارکتکنندگان بازگردانده شد تا آنها درستی
برداشت محقق را تأیید نمایند .همننین بدرای کنتدرل تأییدد
پذیری از روش بازبینی توسط همکاران تحقیق اسدتفاده شدد؛
بدین منظور کلیه دادههای کدگذاری شدده و طبقدات توسدط
اساتید راهنما و مشاور بررسی و بازنگری گردید .برای کنتدرل
قابلیت اعتماد یا ثبات دادههدا از روش حسابرسدی ( Audit
 )trailاستفاده شدد؛ در ایدن روش محقدق دادههدای اولیده،
طبقات و درونمایدهها را تدا انتهدای فرایندد پدژوهش حفد
میکند .نمونهگیری با حدداکثر واریدانس از نظدر اقتصدادی و
اجتماعی سبب شد که اعتبار دادهها و قابلیدت انتقالپدذیری و
ثبات یافتهها بیشتر شود.

حسام الدین عسکری مجدآبادی و همکاران

وضعیت مصرف فست فود در میان نوجوانان

جدول  .4اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان و تعداد دفعات مصرف فست فود در میان نوجوانان و خانوادههای آنها
اطالعات جمعیت شناختی

درصد

نتایج نشان داد که پسران نسبت به دختران بیشتر به مصدرف
فست فود عالقهمند هستند .این دو گروه دالیدل مختلفدی را
برای سطوح مختلف عالقه خود به غذاهای فست فدود بیدان
کردنددد کدده در ادامدده بدده آن پرداختدده شددد .از نظددر عوامددل
دموگرافیک ،اجتماعی و اقتصادی ،اکثریت جوانان و نوجوانانی
که فست فود میخوردندد از خانوادههدای بدا درآمدد متوسدط
بودند.
شرکتکنندگان موارد زیر را بهعنوان دالیل اصلی خود بدرای
خوردن فست فود بیان کردندد :فسدت فدود خوشدمزه اسدت؛
فروشگاهها و رستورانهای فست فود به راحتدی در دسدترس
هستند؛ فست فودها نسبت به غذاهای پختده شدده در مندزل
متنوعترند و مردم قدرت انتخا بیشتری دارند؛ فست فودهدا
احساس استقالل را برای نوجوانان فدراها مدیکنندد؛ بیدرون
رفتن با دوستان و خوردن غذاهای فست فود بدا آنهدا راهدی
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برای سرگرمی است .از سوی دیگر ،شرکتکنندگان موارد زیر
را بهعنوان دالیل عمده باز دارنده مصرف فست فدود معرفدی
کردند :نگرانیهای زیادی در مورد خطرات بهداشتی ناشدی از
مصرف فست فود وجود دارد ،نگرشها و گزارشهدای منفدی
بسیاری در مورد ترکیبات مورد استفاده در غذاهای فست فدود
وجود دارد؛ اکثر والدین فست فود را بهعنوان تهدیددی بدرای
سالمت در نظر میگیرند؛ نوجوانان در مورد اندام خود نگدران
هستند و فکر میکنند که مصرف فست فود منجر بده چداقی
میشود.
در این مطالعه پس از کدگدذاری مدتن مصداحبه ،یافتدهها در
مورد هر یک از فاکتورهای بازدارنده و ترغیب کننده مصدرف
فست فود در سه درونمایه اصلی قرار گرفتند که بده ترتیدب
عبارتاند از :دیدگاههای شخصدی ،بازدارنددههای اجتمداعی و
بازدارندههای خانوادگی و در مورد فاکتورهای ترغیدب کنندده
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جنسیت
زن
مرد
وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده
خیلی خو
خو
متوسط
ضعیف
فراوانی مصرف فست فود در میان نوجوانان
اغلب
گاهی اوقات
به ندرت
هرگز
فراوانی مصرف فست فود در مادران
اغلب
گاهی اوقات
به ندرت
بسیار به ندرت
هرگز
فراوانی مصرف فست فود در پدران
گاهی اوقات
به ندرت
بسیار به ندرت
هرگز

فراوانی

حسام الدین عسکری مجدآبادی و همکاران

وضعیت مصرف فست فود در میان نوجوانان

زیر طبقه تقسیا شد و جمالت و عبارات کدگذاری شده تحت
هر طبقه و زیر طبقه قرار داده شدند (جدول  2و .)3

عبارتاند از دیدگاههای فردی ،جذابیتهای اجتماعی ،خانواده
ترغیب کننده مصرف فست فود .هر درونمایه به چند طبقه و

جدول  .2عوامل ترغیب کننده مصرف فست فود در نوجوانان
طبقه
-

جذابیت فست فود
دسترسی سریع و راحت

کالری و انرژی فراوان
مصرف برحسب عادت
جذابیتهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی

عالقه عموم به مصرف فست فود

مالحظات هزینه و زمانی والدین
خانواده ترغیب کننده

عالقه خانواده به غذاهای جدید
مشکالت مصرف غذاهای سنتی در مکانهای
دیگر

-

بیتوجهی پدر و مادر به ذائقه نوجوانان
وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده

322

-

تنوع در شکل ،رنگ و بو
مزه بهتر نسبت به غذاهای پخته شده در خانه
آمادهسازی و خرید سریع
هضا سریع
عرضه در مدارس
وجود مغازهها در تمام نقا شهر
پر انرژی بودن
مناسب برای نوجوانانی که از لحاظ جسمی فعال هستند
اعتیاد به مصرف فست فود
خوردن فست فود بهعنوان یک فعالیت معمول
خوردن فست فود جهت ها رنگ شدن با دوستان دیگر
مصرف فست فود جهت صرف زمان با دوستان و معاشرت و سرگرمی
مصرف فست فود بهعنوان یک نشانهای از مدرنیسا و اتصال به طبقه
اجتماعی باالتر
ایجاد احساس استقالل در نوجوانان
مصرف فست فود بهعنوان ابزاری برای اظهار تمایل به سبک زندگی
غربی
تبلیغات گسترده فست فود
محبوبیت جهانی فست فود
عالقه دوستان و اعضای خانواده نسبت به خوردن فست فود
افزایش تعداد فروشگاههای فست فود
ارزان و راحت بودن
عدم طب غذا توسط پدر و مادر به دلیل کمبود زمان
صرف زمان اندک جهت صرف غذا با خانواده
سرعت در آمادهسازی
فرصتی برای چشیدن طعا نوع جدیدی از مواد غذایی
عالقه پدر و مادر به فست فود
عدم تمایل نوجوانان به مصرف مواد غذایی خانگی در مدرسه و یا
مکانهای دیگر
مشکالت پختوپز و جابهجایی مواد غذایی پخته شده در خانه به
مکانهای دیگر
آمادهسازی غذاها در منزل بر اساس یک روال معمول
عدم توجه پدر و مادر به سلیقه کودکان
هزینههای باالی مصرف غذاهای سنتی در خارج از منزل
هزینه کا فست فود
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درون مایه اصلی
دیدگاههای فردی

زیر طبقه

حسام الدین عسکری مجدآبادی و همکاران

وضعیت مصرف فست فود در میان نوجوانان

جدول  .9عوامل بازدارنده مصرف فست فود در میان نوجوانان
تم اصلی
دیدگاههای شخصی

طبقه
تهدیدهای احتمالی سالمت ناشی از
مصرف فست فود

بیماری و مسمومیت

بازدارندههای اجتماعی

شایعات در مورد مواد اولیه فست فود

نگرش منفی دوستان
بازدارندههای خانوادگی

ارزش غذا خوردن با اعضای خانواده

ایمنی مواد غذایی پخته شده در خانه
نظارت دقیق پدر و مادر بر رژیا غذایی
نوجوانان

مهاترین یافتههای این مطالعه در خصدوص عوامدل ترغیدب
کننده مصرف فست فود در میان نوجوانان به شرح زیدر بدود.
بسیاری از شرکتکنندگان که به مصرف فست فود عالقهمند
بودند بر این باور بودند که فست فود احساس مطلو و خوبی
برای آنها فراها میکند ،همنندین ایدن غدذاها خوشدمزه و
سریع هستند و به راحتی هضا میشوند« :غذاهای فست فود

غذاهای با پخت ساده هستند که بده سدرعت گرسدنگی را از
بین میبرد» (نوجوان پسر  87سداله)؛ شدرکتکننده دیگدری
گفت« :آنها به راحتی خورده و هضدا مدیشدوند» (نوجدوان
پسر  84ساله) .شرکتکنندگان معتقد بودند که فسدت فودهدا
ارزانتر و دستیابی به آنها آسانتر اسدت« :ایدن غدذاها بده

سرعت آماده میشود و ارزانتدر از اندواع دیگدر مدواد غدذایی
هستند» (نوجدوان پسر  87ساله) .عالوه بر این ،تنوع مزه ،بدو

 خطر ابتال به اختالالت قلبی خطر ناباروری خطر ابتال به مسمومیت افزایش سطح کلسترول نگرانی در مورد چاقی استفاده احتمالی از مواد تاری گذشته روش پختوپز بد استفاده احتمالی تکراری از روغن (سوخته) تجربه مشکالت سالمت و بیماری ابتالی دوستان و اعضای خانواده به بیماری بستری شدن در بیمارستانها استفاده احتمالی از مواد ناسالا و حتی خطرناک وجود گزارشهای منفی در مورد فست فود روایتهای منفی در مورد فست فود عدم تمایل دوستان به خوردن فست فود تجار منفی دوستان در مورد فست فود اثر منفی فست فود بر روابط خانوادگی احساس دور بودن از خانواده در هنگام خوردن غذا در بیرون از منزل عالقه نوجوانان بهصرف غذا خوردن با خانواده ایمنی و امنیت مواد تشکیلدهنده مواد غذایی پخته شده در خانه اطمینان از سالمت و پاکی وسایل و محل پختوپز عدددم تمایددل پدددر و مددادر بدده صددرف غددذاهای آمدداده بدده دلیددلمشکالت سالمتی
 -تمایل پدر و مادر به داشتن کودکان سالا

و رنگ غذاهای آماده بهعنوان عوامدل ایجداد کنندده انگیدزه
برای مصرف این مواد ذکر شد« :من فست فدود را فقدط بده
خاطر ظاهر ،رنگ و شکل آنها تدرجیح مدیدهدا» (نوجدوان
دختر  84ساله) .نوجوان دیگری گفت« :بو و طعا این غدذاها
من را وسوسه میکند» (نوجوان دختر  85ساله).
هنجارهای اجتماعی و دوستیها بهعنوان یک محدرک بدرای
مصرف فست فدود معرفدی شددند ،بده طدوری کده برخدی از
شرکتکنندگان اظهار داشتند که آنها فست فود را ناخواسدته
و فقددط بدده دلی دل همراه دی و همدداهنگی بددا دوسددتان خددود
میخورند« :زمانی که من با دوستان خود هسدتا ،اگدر آنهدا

من را به خوردن فست فود دعوت کنند ،من پیشنهاد آنهدا را
رد نمیکنا» (نوجوان پسر  85سداله) .اکثدر شدرکتکنندگان
گفتند :آنها فست فود را به دلیل اینکده غدذایی محبدو در
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کیفیت بد غذاهای فست فود

زیر طبقه

حسام الدین عسکری مجدآبادی و همکاران

وضعیت مصرف فست فود در میان نوجوانان

ما در خانه میخوریا بیش از حد ،معمولی میباشند و مدا نیداز
بدده تنددوع داریددا» (نوجددوان پسددر  88سدداله)؛ یکددی از
شرکتکنندگان گفت« :گاهی اوقات رستورانهای فست فدود
نامهددای عجی دب و غری دب را بددرای غددذاهای خددود انتخددا
میکنند ،ما فقط دوست داریا کده آنهدا را امتحدان کندیا»

سبب افزایش کلسترول و وزن میشدود» (نوجدوان دختدر 87
ساله)؛ همننین گفته شد که« :مصرف مواد غذایی فست فود
منجر به حمله قلبدی مدیشدود» (نوجدوان دختدر  84سداله)؛

شرکتکنندگان غذا خدوردن در رسدتورانهای فسدت فدود را
بهعنوان راهدی بدرای اجتمداعی شددن و گذرانددن وقدت بدا
دوستان و اعضای خانواده معرفی کردند« :غذاهای سنتی کده

(نوجددوان دختددر  84سدداله) .همددانطور کدده توسددط چنددد
شرکتکننده بیان شد ،مصرف فست فود به نوجوانان احساس
مدرنیسا و طبقه اجتماعی باالتر میدهد.
خوردن فست فود برای برخی از شدرکتکنندگان شدبیه یدک
عادت بود« :بعد از مدتی خوردن فست فدود بده یدک عدادت

تبدیل میشود و شدخص بارهدا و بارهدا مانندد غدذا خدوردن
احساس نیاز به خوردن فست فود پیدا میکند؛ من باید بدرای
غذا خوردن بیرون بروم ،بهعنوان مثال حداقل یک بدار در روز
یک ساندویچ میخدورم» (نوجدوان پسدر  88سداله) .خدوردن
فست فود در رستورانها ،رسدمی شدده و یدک راه سدرگرمی
برای برخی از نوجوانان است« :خوردن فست فود بده تنهدایی

جالب نیست ،زمانی که با دوستان خود همراه باشیا ایدن کدار
یک روش سرگرمی است» (نوجوان پسر  85ساله).
فرآیند سریع دسترسی و آمادهسازی فست فدود نیدز بدهعنوان
یک عامل ایجاد انگیزه جهت مصرف فست فود اشاره شد .بر
اساس نظر شرکتکنندگان ،مصرف فست فود در میان برخدی
از خانوادهها رایج است ،زیرا والدین مشغول کار هسدتند و بده
اندازه کافی زمان برای آمادهسازی و پختوپز غذاهای سدنتی
ندارند« :امروزه هر دو نفر پدر و مادر به کار مشغول هسدتند و

زمان خیلی زیادی برای طب ندارند ،در نتیجه آنها فست فود
سفارش میدهند» (نوجوان دختر  88ساله).
مهاترین یافتههای این مطالعه در خصوص عوامل بازدارندده
مصرف فست فود در میان نوجوانان عبارت بودند از :تعددادی
شرکتکننده گفتند که آنها به دلیل تأثیر منفی فست فود بر
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«غذاهای فست فود منجر به ناباروری و سرطان مدیشدوند»
(نوجوان پسر  88ساله) .برخی از شرکتکنندگان و یا یکدی از
اعضای خانواده یا دوستان آنها قبالً به دلیل مصدرف فسدت
فود دچار بیماری یا عارضهای شده بودند« :به دلیدل خدوردن

فست فود ،برادر من مریض شد ،حالت تهوع و استفراغ داشت
و به مدت دو روز در بیمارستان بستری شد؛ مدن فسدت فدود
نمیخدورم و فقدط غدذاهای طدب شدده در خانده را مصدرف
میکنا» (نوجوان دختر  87ساله).
اکثر شرکتکنندگان معتقد بودند که نگرانیهای بهداشدتی در
میان عوامل عمده بازدارنده مصرف غدذاهای آمداده هسدتند.
برخی از شرکتکنندگان گفتند که نگرانیهدای اصدلی آنهدا
ناشی از شایعاتی است که در خصوص کیفیت مواد و ترکیبات
استفاده شده در فسدت فدود؛ و همنندین روشهدای تولیدد و
آمادهسازی آنها وجود دارد« :یک بار پدر من در حال خواندن

روزنامهای بود که در آن گزارش شده بود که یک کامیون پدر
از گربه کشف شده و پس از بررسی مشدخص شدد کده قدرار
بوده است برای تهیه سوسیس استفاده شوند» (نوجدوان پسدر
 85ساله) .شرکتکنندگان حتی در مورد بهداشدت و سدالمت
فروشگاهها و رستورانهای مواد غذایی فست فود نیز مطمدنن
نبودند« :یک بار ،من دیدم کسی در حال آمداده کدردن یدک

ساندویچ بود که خیار شور روی زمین افتاد؛ اما او دوباره آن را
برداشت و آن را در ساندویچ قرار داد ،من آن محدل را تدرک
کردم» (نوجوان پسر  85ساله).
عالوه بر این ،تعداد کمدی از شدرکتکنندگان بده خداطر جدو
عاطفی غذا خوردن با اعضای خانواده ،خوردن غدذاهای طدب
شده در خانه را ترجیح میدادند« :خوردن غدذاهای سدنتی بدا
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سطح جهان است میخورند« :چگونه ما میتوانیا بگوییا کده
فست فود بد است در حالی که ما میبیندیا مکدونالدد تمدام
نقا جهان را پوشش داده اسدت» (نوجدوان پسدر  85سداله).

اندام خود ،از خوردن فست فود اجتنا میکنندد« :مدن فکدر
میکنا که دختران کمتر از پسران فست فود میخورندد ،چدرا
که ظاهر و اندام برای دختران نسبت به پسران بسیار مهاتدر
است» (نوجوان دختر  85ساله) .نگرشهدای منفدیای کده از
مالحظات بهداشتی نوجوانان نشات گرفتده نیدز در ایدن امدر
دخیل هستند« :فست فود دارای مقدار باالیی از چربی است و
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خانواده بهتر است زیرا اعضای خانواده با ها هستند ،خدوردن
فست فود باعث فاصله افتادن بین نوجوانان و خدانواده آنهدا
میشود» (نوجوان دختر  85ساله) .همنندین اعدالم شدد کده

بحث
هدف این مطالعه تبیین ترغیب کننددهها و بازدارنددههای
مصرف فست فود؛ در نوجوانان با بهرهگیری از تجار واقعدی
تأثیر پذیران اصلی این وضعیت یعندی خدود مصدرفکنندگان
فست فود بود .یافتههای این مطالعه نشان دادند کده طعدا و
مزه ،هزینه ،راحتی و سالمت از عوامدل مهدا تدرویج دهندده
مصرف فست فود هستند؛ در راستای یافتههای ایدن مطالعده
برخی از مطالعات دیگر نیز گزارش کردندد کده طعدا و مدزه،
هزینه ،راحتی و سالمت ،عوامل کلیدی مؤثر در انتخا مدواد
غذایی هستند (.)34
یافتههای این مطالعده نشدان داد کده مالحظدات زمدانی
نوجوانان و خانواده ،نقش مهمی در تمایل آنهدا بده خدوردن
فست فود ایفا کرده اسدت؛ حتدی برخدی از شدرکتکنندگان،
فست فود را به دلیل آنکه آنها به سرعت و به راحتی هضدا
میشوند ترجیح میدادند .در همین راستا تحقیقات قبلدی هدا
حاکی از وجود ارتباطی میان ذائقه فرد و مصرف فست فود در
میان نوجوانان بود و نشان دادهاند؛ که مالحظاتی مانند راحتی
و سالمت غذا ممکن است انتخا های غذایی را تحدت تدأثیر
قرار دهد Schmidt .و همکداران ( ،)37مالحظدات زمدانی و
راحت دی را بددهعنوان عوامددل مهددا انتخددا مددواد غددذایی در
نوجوانان بیان کردند(.)84
نتایج این مطالعه نشان داد ،عوامل اجتماعی میتواند هدر
دو تأثیر منفی و مثبت را در مصرف فست فدود داشدته باشدد؛
بهعنوان مثال ،هماهنگی با دوسدتان و تمایدل بده حضدور در
مکانهای عمومی مثدل رسدتورانها مصدرف فسدت فدود را
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خوردن غذاهای پختده شدده در خانده بدرای مدردم تضدمین
میکند که مواد تشدکیلدهنده آنهدا سدالا هسدتند؛ و روش
پختوپز به وضدوح امدن و بددون هیچگونده تهدیددی بدرای
سالمت است« :غذاهای پخته شده خدانگی بهتدر اسدت زیدرا
شما میدانید بیخطر است؛ و میدانیدد کده کسدی کده آن را
پخته چقدر تمیز است» (نوجوان دختر  85ساله).

افزایش میدهد ،در حالی کده گزارشهدای منفدی و تجدار
دوستان و اعضای خانواده بهعنوان عوامل بازدارندده گدزارش
شدند .در همین راستا  Kipkeو همکارانش اعالم کردند؛ نده
تنها ویژگیهای شخصی (سدن ،جدنس ،مشخصدات ژنتیکدی
و ،)...بلکه تماس با محیطهای اجتماعی ،فرهنگدی و زیسدت
محیطی بزرگتر که کودکان در آن زندگی میکنند؛ میتوانند
عادات غذایی را تحت تأثیر قرار دهند (.)38
نتایج این مطالعه نشان داد ،عالقه به مصرف فسدت فدود
در بین خانوادهها با درآمد متوسط بیشتر است؛ در صورتی کده
مطددابق یافتددههای مطالعدده  Steenhuisو همکدداران،
قیمتگذاری از عوامل مها در انتخا مواد غذایی بدود ()33؛
همنندین  Kipkeو همکداران بیدان کردهاندد کده افدزایش
دسترسی و ارزانی فست فود ،بهخصدوص در محلدههای کدا
درآمد ممکن است نقدش مهمدی در افدزایش سدطح مصدرف
فست فود بازی کندد ()38؛ لدذا بده نظدر مدیرسدد وضدعیت
اقتصادی خانواده بر مصرف فست فود تأثیر چندانی ندارد.
نتایج ایدن مطالعده نشدان داد برخدی پسدران و دختدران
خوردن فست فود در خارج از منزل را دوست دارندد ،زیدرا بده
آنها حس اعتماد به نفس میدهد؛ در همین راستا به گفتده
 Denney-Wilsonو همکدداران نوجددوانی مرحلددهای از
زندگی است؛ که در آن افراد افزایش استقالل را ها از لحداظ
در دسترس بودن وعدههای غذایی در خارج از خانه؛ و هدا از
نظر درآمد مستقل تجربه میکنند(.)24
شرکتکنندگان در این مطالعه تنها نگرانیهای بهداشدتی
خود را ابراز کردند؛ و هیچ چیزی در مورد اثرات طوالنی مدت
فست فود اعالم نکردند .با این حال برخی از شدرکتکنندگان
فست فود را بهعنوان یک منبع انرژی و کالری؛ که مدیتواندد
به آنها کمک کند انرژی کافی برای فعالیتهای روزانه برای
به دست آوردند معرفدی کردندد Martens .و همکداران نیدز
ایدهای مشابه را بیان کردند  Seoو همکداران ( ،)41مصدرف
مکرر فست فدود توسدط نوجواندان را بدهعنوان یدک تهدیدد
احتمالی برای رشد کودکان و نوجوانان شناسایی کردندد ()24؛
این امر لزوم توجه به آگاهسازی نوجوانان نسبت به پی آمددها
و عوار فست فود را اثبات میکند.
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نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد؛ از نگاه نوجوانان عوامل ترغیب
کننده به شکل قدویتدر و پدر رندگتری نسدبت بده عوامدل
بازدارنده عمل میکنند؛ و باعث ترغیب بیشدتر نوجواندان بده
مصددرف فسددت فددود م دیشددوند .همنن دین نتددایج بددر نقددش
دیدگاههای شخصی ،جامعه و خدانواده در ایدن زمینده تأکیدد
داشتند .این امر لزوم توجه به آگاهسازی نوجوانان و خانوادهها
را نسبت به پیامدها و عوار فست فود دو چندان مدیکندد.
یافتههای این مطالعه میتواند زمینده مدداخالت ارزشدمند در
رابطه با کاهش مصرف فست فود شدود .همنندین مطالعدات
آینده میتوانند بر روی دیدگاههای پددر و مدادر ،کارشناسدان
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اکثر مطالعات خطرات مختلفی را به مصرف مواد غذایی فست
فود نسبت دادهاند از جمله :افزایش وزن ( ،)23کداهش ارزش
غذایی ،کاهش مصدرف میدوه و سدبزیجات و شدیر (،)85،24
چاقی ،عدم تعادل انرژی ( ،)48افدزایش مصدرف اندرژی (،)4
پایین آمدن کیفیت رژیا غدذایی ،مصدرف مقددار بیشدتری از
کالری ،چربی ،چربی اشباع ،نوشیدنیهای حاوی قند ،افدزایش
شاخص توده بدن ( )BMIو پی آمدهای مضدر آن ،موفقیدت
کمتر در کاهش وزن ( ،)42کاهش حساسدیت انسدولین (،)25
افزایش خطر ابتال به دیابت ( .)37از آنجا که شدرکتکنندگان
در این مطالعه گروهی از نوجواندان  85تدا  88سدال بودندد و
مانند بسیاری از بزرگساالن ،بدا واژههدای پزشدکی حرفدهای
خیلی آشنا نبودند؛ بندابراین آنهدا مشدکالت مشدابه را بیدان
نکردند .با این حال ،عدهای از آنان افزایش چربی ،اضافهوزن،
ناباروری ،سطح باالی کلسترول و سرطان را بدهعنوان نتدایج
احتمالی ناشی از مصرف میزان باالی فست فود ذکر کردند.
همنن دین نتددایج ای دن مطالعدده نشددان داد کدده برخ دی از
شرکتکنندگان ،مصرف فست فود را بدهعنوان یکدی از علدل
مشکالت قلبی معرفی کردند Schmidt ،و همکاران نیز در
مطالعه خود به این نتیجه رسیدند؛ که مصرف فست فود عامل
تعیینکننده کیفیت رژیا غذایی در دختران نوجدوان اسدت ،از
این رو تالش برای کاهش مصرف مدواد غدذایی فسدت فدود
ممکن است در بهبود رژیا غدذایی و کداهش خطدر بیمداری
قلبی -عروقی مفید باشد(.)84
مطالعهای در ایران ،الگوهای غذایی ناسالا ،مصرف زیداد
نوشابه ،نخوردن صبحانه و تعداد نامناسب وعددههای غدذایی
در خانواده را بهعنوان خطدرات احتمدالی سدالمت کده باعدث
تهدید سالمت افراد میشود معرفی کرد ( .)3این مطالعه هدا
نشان دهنده وجود مالحظاتی در خصوص عادات غذا خدوردن
در میان شرکتکنندگان بود؛ برای مثال آنها به ویژه به غدذا
خوردن با اعضای خانواده خود توجه داشتند؛ آنهدا همنندین
گزارش دادند که خانوادههایشان نیدز نگراندیهدایی در مدورد
رژیا غذایی سالا فرزندان خود دارند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامدل ترغیدب
کننده مصرف فست فود قویتر و غالبتر از عوامل بازدارندده
آن به نظر میرسیدند؛ چنین رونددی نیدز در مطالعدات دیگدر

مشاهده شد .در حال حاضر ،تعداد فزایندهای از افراد بده غدذا
خوردن و مراجعه بده رسدتورانهای فسدت فدود عالقهمندندد
( .)83بدا توجده بده نتدایج حاصدل از مطالعده  Thorntonو
همکارانش ،عرضده و تقاضدای مدواد غدذایی فسدت فدود در
دهههای اخیر افزایش یافته است ( .)43روحدانی و همکداران
نیز گزارش کردند؛ میزان مصرف مواد غدذایی فسدت فدود در
سالهای گذشته به ویژه در کودکان و نوجوانان افزایش یافته
است ( )4که این یافتهها با نتایج این مطالعه سازگار بود.
مطالعات مختلفی بر روی اهمیت ترویج رفتارهای غدذایی
سالا در کودکان و نوجوانان تأکید داشتند ()44؛ برخدی دیگدر
انجام مداخالتی مانند عرضه فسدت فدود سدالا در بوفدههای
مدارس و فروشدگاههای محلده؛ ایجداد سیاسدتهایی جهدت
افزایش قیمت فست فدود ناسدالا؛ انجدام فعالیتهدایی بدرای
افزایش مهارتهای نوجوانان برای افزایش خدود کارآمددی و
کاهش اثر کنترلی عوامدل خدارجی را پیشدنهاد کردندد (.)45
بهمنظور ارتقا سالمت کودکدان و نوجواندان ،نیداز اسدت کده
عوامل مثبت یا منفدی در نظدر گرفتده شدود؛ و سیاسدتهای
مناسب در مورد کیفیت فست فود طراحی گردد و نوجوانان در
خصوص کنترل عادات غذایی خود آموزش ببینند .یافتدههای
مطالعات کیفی قابلیت تعمیا نداشته و این از محددودیتهای
این مطالعه بود؛ اما نتایج پژوهش حاضر مدیتواندد زمینهسداز
مداخالت ارزشمند در حیطه فست فود و کداهش مصدرف آن
گردد.
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همننین نویسنده اول از نظرات و توصیههای اسدتاد محتدرم
 مدیر سابق حفاظت و ارتقدا سدالمت،آقای دکتر احمد محیط
) کده او را بدرایemro( سازمان منطقهای بهداشدت جهدانی
انتخا این موضوع مطالعده تشدویق کدرد بسدیار سپاسدگزار
.است
تضاد منافع
منافعی توسط نویسدندگان گدزارش نشدده

هیچ گونه تعار
است

 سیاسدتگذاران سدالمت و سدایر ذینفعدان،بهداشت و درمان
.تمرکز کنند
تشکر و قدردانی
این پژوهش بهعنوان بخشی از پایاننامه دکتدری بدا حمایدت
مالی دانشگاه علوم پزشکی ایدران انجدام شدد (شدماره ثبدت
.)IR.IUMS.REC.1391.17896  و کد اخدالق87834
نویسندگان از نوجوانانی که در مطالعه ما شرکت کرده و افکار
.و تجار خدود را بده اشدتراک گذاشدتند سپاسدگزار هسدتند
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Exploration of Factors Promoting and Inhibiting Fast Food Consumption
among Adolescents
Hesamedin Askari Majdabadi1 , Ali Montazeri2, Farideh Khalajabadi Farahani3, Saharnaz Nedjat4,
Mahnaz Solhi5

Abstract

Original Article

Introduction: In recent years, fast food consumption has increased among adolescents and it has become
a concern, a health threat, and a major health problem. There are few studies and evidences about factors
promoting and inhibiting the consumption of fast food. This study aimed to identify factors promoting or
inhibiting the consumption of fast food among adolescents.
Method: This qualitative study was conducted in Tehran. Using purposive sampling method, a total of 42
adolescents were enrolled in the study. Data were collected using in-depth, semi-structured interviews.
Results: According to the findings of this study, all factors inhibiting the consumption of fast food were
classified into three main themes: personal views, social and family inhibiting factors. And promoting
factors include: personal views, social and family promoting factors.
Conclusion: This study identified the factors promoting and inhibiting the consumption of fast food
among adolescents. According to the results, the factors promoting fast food consumption were stronger
than the inhibiting factors. In other words, there are many factors promoting adolescents to consume fast
foods. The findings of this study can be a valuable groundwork for designing interventions for reducing
the consumption of fast food; however, more research is needed to investigate and understand effective
strategies to reduce fast food consumption in adolescents.
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