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رس النمط الغذائي وبعض مؤشرات الدىون لوجبات المحم والدجاج في بعض مطاعم الوجبات السريعة د  : الممخص
. من اإلناث ممن يرتادون ىذه المطاعم 41من الذكور و 64لدراسة بمغت عينة ا. الوطنية والعالمية في مدينة الرياض
من عشرة مواقع مختمفة في ( دجاج بروستد)الدجاج والمحم ووجبات الدجاج  رغليمبر جمعت عينات الوجبات السريعة 

 .مدينة الرياض
 ٪6206و ٪16.4 اتضح من الدراسة أن نسبة المشاركين من الذكور واإلناث في الرد عمى االستبانة بمغت

كما كانت غالبية مرتادي مطاعم الوجبات السريعة من فئة , من العزاب( ٪46)عمى الترتيب وكانت غالبية العينة 
عة الوطنية كانت أكثر كما اتضح أن مطاعم الوجبات السري .٪40وشكل الجامعيين منيم حوالي  (٪42.1)الطالب 
 .الوجبات السريعة العالمية من قبل المبحوثين مقارنة بمطاعم( ٪14.0)ارتيادًا 

المحم والدجاج  رغىمبر بين العمر وتناول  2021عكسية عند مستوى ثقة  ارتباطيوأظيرت الدراسة وجود عالقة 
عند نفس  طرديوفي حين كانت الحالة االجتماعية والوظيفية لمعينة ذات عالقة , (بروستد الدجاج)ووجبات الدجاج 

المحم  رغىمبر متناول من لعالقة بين العمر عند نفس مستوى الثقة فكانت عكسية مع الأما ا. المعنوية بالمتناول نفسو
 .والدجاج

كنج مقارنة  رغر بفي مطعم  (P0.05)أعمى معنويًا ( ٪1601)المحم  رغىمبر كانت نسبة الدىون في 
في ( م دىنغ 122/مغمم 2016)إال أن كمية الكولسترول كانت األعمى ( ٪12026)وىرفي ( ٪10024)دونالد بماك
كنج إال أن  رغر بلحم  غرىمبر وبالرغم من ارتفاع نسبة الدىون في . دونالد مقارنة بالمطعمين اآلخريناكلحم م رغىمبر 

 رغىمبر بمغت نسبة الدىن في . مقارنة بمثيمو في مطعم ىرفي (P0.05)تزنخ الدىون في ىذا المحم كان أقل معنويًا 
في حين كانت , مقارنة ببقية المطاعم الوطنية والعالمية (P0.05)ألعمى معنويًا وكانت ا ٪12031الدجاج لمطعم كودو 

إال أن كمية الكولسترول , في دجاج مطعم الطازج مقارنة بمثيالتو في جميع المطاعم األخرى (P0.05)األقل معنويًا 
وكانت الكمية األقل . ا مطعم الطازجلد مقارنة ببقية المطاعم األخرى عدانو دجاج ماكد رغىمبر كانت األعمى معنويًا في 

أما . دجاج كودو مقارنة بالمطاعم األخرى رغىمبر في ( م دىنغ 122/مغمم 2011) للمكولسترو  (P0.05)معنويًا 
( م من العينةغك/م مالونثنائي الدىايدغمم 1.02)الدجاج فكان األعمى معنويًا في مطعم ىرفي  رغىمبر مستوى التزنخ في 
 .األخرى مقارنة بالمطاعم
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ر المحم والدجاج بين مطاعم غلم تكن ىنالك فروق معنوية ذات داللة إحصائية لممؤشرات الدىنية ليمبر 
دجاج  رغىمبر في  (P0.05) لسترول التي كانت األعمى معنوياً الوجبات السريعة الوطنية والعالمية عدا في كمية الكو 
 . المحم رغىمبر في حين حدث العكس لتزنخ , المطاعم العالمية مقارنة بمثيمو في المطاعم الوطنية

 .مؤشرات الدىون, نمط االستيالك, مطاعم, األغذية السريعة :الكممات المفتاحية
 

 المقدمة

بدأت صناعة األغذية السريعة في الواليات المتحدة األمريكية في الخمسينيات من القرن العشرين 
 ,.Bowmanan et al)طفال في الوقت الحالي وازداد نموىا حتى أصبحت النمط الغذائي السائد لأل

أن  (Lin et al., 1996, 1999)تعد األغذية السريعة أكثر تفضياًل من قبل المراىقين إذ ذكر . (2004
 Frenchوذكرت دراسة . متوسط ارتياد مطاعم الوجبات السريعة من قبل ىذه الفئة مرتين في األسبوع

et al.  (2001)  قد تناولوا وجبات من ( سنة 11-11عمر )من فئة الطالب من المبحوثين  ٪31أن
المطاعم السريعة في األسبوع الذي سبق إجراء استبيان عمييم لدراسة مدى ترددىم عمى ىذه المطاعم 

لذا فإن . والبطاطس المقمية أكثر األطعمة السريعة استيالكًا من قبل ىذه الفئة رغاليمبر وشكمت 
طعمة أثار االىتمام عن جودتيا التغذوية ومدى تأثير ذلك ليس فقط عمى االستيالك العالي من ىذه األ

 . (Jeffrey and French, 1998)األطفال والمراىقين بل أيضًا عمى البالغين 
يعتبر تزايد استيالك األغذية السريعة والسيمة التحضير ظاىرة شائعة عمى نطاق العالم نتيجة 

 ,Bryant and Dundes)ي أنماط المعيشة في العصر الحديث لمتغيرات الكبيرة في ىذه المجتمعات ف

إذ تم التحول من تناول الطعام الطبيعي أو المعامل بدرجة قميمة إلى الطعام المصنَّع بدرجة كبيرة , (2008
ن تزايد استيالك . (Dongen et al., 2010)والذي يتميز باحتوائو عمى طاقة أكبر وألياف غذائية أقل  وا 

عم السريعة في اآلونة األخيرة لو تأثير عمى الصحة ألن ىذه الوجبات تحتوي عمى دىون وجبات المطا
أكثر من الوجبات المعدة في المنازل وتحتوي وجبات المطاعم السريعة أيضًا عمى نسب عالية من 

أيضًا أن ىناك  Block et al.  (2004)ذكر. (Serrano and Jedda, 2009)الصوديوم والدىون المشبعة 
وزيادة  Body Mass Index (BMI)لياًل عمى ارتباط تناول الوجبات السريعة بزيادة مؤشر كتمة الجسم د

 Prentice and Jebb, 2003; Brindal et al., 2008; Fraser and)كما أكدت بعض الدراسات. الوزن

Edwards, 2010) نتشار السمنة خاصة أن ىناك ارتباطًا وثيقًا بين كثرة تناول وجبات المطاعم السريعة وا
وجبات المطاعم في المقابل أن  Davies and Smith (2004)ويرى . بين فئات طالب المدارس والمراىقين
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تحتوي في العادة عمى نسب دىون أكثر ولكن إذا تم تناول ىذه الوجبات عمى فترات متقطعة فإن  السريعة
ان أن تناول الطعام في المطاعم السريعة تناول ىذه الوجبات ال يؤدي إلى مشاكل صحية، وأردف الباحث

لو فوائد نفسية واجتماعية ويمكن تجاوز اآلثار الصحية السمبية الناشئة عنيا بااللتزام بمعايير األكل 
تم توفير الوجبات يوفي دول الخميج العربي ونتيجة لعوامل كثيرة من بينيا خروج المرأة لمعمل . الصحي

لمطاعم، وىناك شرائح كبيرة في المجتمع خاصة من صغار السن العائمية في بعض األحيان من ا
٪ من العائالت تتناول الطعام 42، إذ لوحظ في البحرين أن روالبرغيتناولون وجبات جاىزة مثل البيتزا 

٪ من الفتيات المراىقات في المممكة العربية السعودية يتناولن وجبات من 02كما أن حوالي , خارج المنزل
 Washi andوقد أوردت . (Musaiger et al., 2007)ريعة أكثر من ثالث مرات في األسبوع المطاعم الس

Ageib (2010)  أنو في السنوات األخيرة حدث تغير مضطرد في نوعية الطعام في المممكة العربية
رتفاع أدى إلى ا( مع عوامل أخرى)السعودية من النمط العربي التقميدي إلى النمط الغربي وأن ىذا التغير 

 .ممحوظ في عدد األطفال والمراىقين الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة
ونتيجة لمتطور في شتى مناحي الحياة في المممكة العربية السعودية ومنياا التطاور االقتصاادي 
واالجتماعي والذي صاحبو تغير في السموك الغذائي لألفراد متمثاًل في تحول بعض فئات المجتمع إلى 

ونظرًا لوجود العديد مان , ل الوجبات السريعة بشكل متكرر مما يؤثر عمى الوضع الصحي لممجتمعتناو 
مطااااعم الوجباااات الساااريعة الوطنياااة والعالمياااة فاااي كثيااار مااان المااادن الساااعودية وقماااة الدراساااات التغذوياااة 

قياايم ت لااىفقااد باارزت الحاجااة لمدراسااة الحاليااة والتااي ىاادفت إ, الخاصااة باانمط اسااتيالك الوجبااات السااريعة
بعاااض مؤشااارات الااادىون لياااذه الوجباااات باإلضاااافة إلاااى دراساااة نماااط االساااتيالك لعيناااة مااان رواد بعاااض 

 .مطاعم الوجبات السريعة الوطنية والعالمية بمدينة الرياض
 

 المواد والطرق
 

 ات السريعة بمدينة الرياضمطاعم الوجب رواددراسة نمط االستهالك الغذائي ل .1
/ لغرض احتاوى عماى أسائمة تتعماق بالصافات الديموغرافياة واالجتماعياةتم تجييز استبيان ليذا ا 

وتاام اختيااار عينااة عشااوائية ماان مرتااادي . االقتصااادية ونمااط االسااتيالك والااوعي التغااذوي ألفااراد الدراسااة
مان اإلنااث وتام توزياع أوراق  41مان الاذكور و 64مطاعم الوجبات السريعة بمدينة الرياض بمغ عاددىا 

 .عد شرح بعض المالحظات التوضيحية ألفراد العينةاالستبيان ليم ب
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 جمع العينات .2
شااممت ىااذه . تاام جمااع عينااات الوجبااات السااريعة ماان عشاارة مواقااع مختمفااة فااي مدينااة الرياااض 

وتاام جمااع ىااذه العينااات ماان مطاااعم وجبااات سااريعة وطنيااة . المحاام رغااوىمبر الاادجاج  ىمبرغاارالعينااات 
 Kentucky Friedر كااانج وىاااارديز وكنتااااكي غااانالاااد وبر ماكدو )وعالمياااة ( الطاااازج، وىرفاااي، وكاااودو)

Chicken  (KFC).  م لحين إجراء التحاليل الكيماوية عمييا°11-حفظت العينات عمى درجة. 
 االختبارات الكيماوية

 .(AOAC, 1995)نسبة الرطوبة طبقًا لطريقة الجمعية الرسمية لكيميائيي التحميل  قدرت 10
 .(Folch et al., 1957)لطريقة فولش وآخرون  قدرت نسبة الدىون الكمية طبقاً  -1

قدرت نسبة الكولسترول الكمية بطريقة ضوئية طبقًا لطريقة الجمعية الرسمية لكيميائيي التحميل  -0
(AOAC, 1995). 

تاااااام تقاااااادير مسااااااتوى التاااااازنخ فااااااي دىااااااون عينااااااات الوجبااااااات السااااااريعة بقياااااااس تركيااااااز حمااااااض  -2
 .(Gray, 1978)قًا لطريقة وف thiobarbituric acid (TBA)الثيوباربتيوريك 

 التحميل اإلحصائي
 Duncan’s multiple range testواختباار دنكان  Analysis of varianceاساتخدم تحميال التبااين  

 2)لمعرفااة درجااة االختالفااات بااين متوسااطات العينااات  SAS (SAS, 1990)عاان طريااق برنااامج ساااس 
 .2021عن مستوى ثقة ( مكررات لكل عينة

 
 مناقشةالنتائج وال

 ات السريعة مطاعم الوجب روادل ينمط االستهالكال .1
 ألفااااراد المشاااااركين فاااايلاالقتصااااادية / البيانااااات الديمغرافيااااة واالجتماعيااااة ( 1)يوضااااح جاااادول 

٪، وقااد شااكمت فئااة الشااباب 42يتضااح ماان ىااذه النتااائج أن نساابة المشاااركين مان الااذكور بمغاات . الدراساة
. مااان العااازاب( ٪46)٪ مااان مجمااال العيناااة وغاااالبيتيم 12 مااان الاااذكور واإلنااااث حاااوالي( سااانة 16-06)

أن معظام مرتاادي مطااعم ( 1)وتتوافق النسب األخيرة مع المستوى التعميماي حياث يالحاظ مان الجادول 
٪ ماان المسااتويات 40وشااكل الطااالب الجااامعيين حااوالي ( ٪4201)الوجبااات السااريعة ماان فئااة الطااالب 

دراساة مشاابية  فاي Akbay et al.  (2007)  وقاد أوضاح. يعةالتعميمية التاي ترتااد مطااعم الوجباات السار 
, االقتصاااادية مثااال العمااار/ لمدراساااة الحالياااة أجريااات فاااي تركياااا تاااأثير الصااافات الديمغرافياااة واالجتماعياااة 

كماا درس , ومستوى الدخل والمستوى التعميمي عماى ساموك ونماط االساتيالك لوجباات المطااعم الساريعة
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من أفراد ىذه  ٪11بمدينة جدة ووجد أن ( سنة 11-12)ن الذكور واإلناث الوضع التغذوي لممراىقين م
مان  ٪32الفئة يعتمدون عمى أطعمة المطاعم السريعة بداًل عن األطعمة المعدة في المنزل وأن حاوالي 

وتتوافاق ىاذه النتاائج ماع . (Washi and Ageib, 2010)ىذه الفئاة يتنااولون وجبااتيم فاي المطااعم نفسايا 
دراسااة الحاليااة والتااي توضااح أن معظاام مرتااادي مطاااعم الوجبااات السااريعة ماان الطااالب بنسااابة نتااائج ال

 .من عينة الدراسة 4201٪
 .االقتصادية لعينة الدراسة/ البيانات الديمغرافية واالجتماعية (.  1)جدول 

 النسبة المئوية العدد البيانات

 :الجنس
 ذكر
 أنثى

 
64 
41 

 
1604 
6206 

 :العمر
 سنة 12-16
 سنة 11-11
 سنة 16-06
 سنة 01-12
 سنة 11<

 
1 
1 
36 
16 
3 

 
102 
102 
6601 
2404 
602 

 :الحالة االجتماعية
 متزوج
 أعزب

 
11 
122 

 
24 
46 

 :المستوى التعميمي
 ابتدائي
 متوسط
 ثانوي
 جامعي

 فوق الجامعي

 
3 
12 
26 
66 
3 

 
606 
101 
0102 
4106 
606 

 :طبيعة العمل
 موظف حكومي
 قطاع خاص

 متسبب
 لبطا

 عاطل عن العمل

 
01 
11 
1 
61 
11 

 
1301 
1101 
200 
4201 
302 
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 رغااوبر , وىااارديز, ماكدونالااد)أن مطاااعم الوجبااات السااريعة العالميااة ( 0)يتضااح ماان جاادول  
الوطنياااة مااان قبااال المبحاااوثين مقارناااة بمطااااعم الوجباااات الساااريعة ( ٪66حاااوالي )أقااال ارتياااادًا ( كااانج
فااي دراسااتيما حااول  Schröder and McEachern (2005)وكمااا ذكاار  (.وىرفااي, والطااازج, كااودو)

الساااموك الشااارائي لمرتاااادي اثناااين مااان أشاااير مطااااعم الوجباااات الساااريعة فاااي إنجمتااارا ىماااا ماكدونالاااد 
فاااإن تفضااايل زوار مطااااعم الوجباااات الساااريعة تحكماااو عااادة عوامااال تشااامل نوعياااة المطعااام , KFCو

أن أكثار الوجباات ( 0)يالحظ من جادول و  .وعوامل أخالقية وتغذوية وعوامل خاصة بجودة الطعام
الادجاج إذ شاكمت نسابة المبحاوثين الاذين ال يتنااولون ىاذا الناوع مان الوجباات  ىمبرغرتفضياًل كان 

المحم ووجبات الدجاج أقل الوجبات تفضاياًل مان قبال المبحاوثين إذ  ىمبرغرفي حين كان , 2406٪
. ٪ عمااى الترتيااب6301٪ و 4401السااريعة بمغاات نساابة الااذين ال يتناااولون ىااذا النااوع ماان الوجبااات 

ماان ( المحضار بااالقمي فاي الزياات)المحام ولحااد ماا وجبااات الاادجاج  ىمبرغااروقاد يعكااس تادني تناااول 
قباال المبحااوثين وعااي ىااذه الفئااة بأىميااة تقمياال تناااول الاادىون فااي الوجبااة والتقمياال أيضااًا ماان المحااوم 

تعاد أحااد العوامال المساائولة عان اإلصااابة  الحماراء الحتوائياا عمااى األحمااض الدىنيااة المشابعة التااي
أنااو  Saguy and Dana (2003)وبااالرغم ماان ذلااك فقااد أوضااح . بااأمراض القمااب وتصاامب الشاارايين

بااالرغم ماان  أن نساابة الاادىون العاليااة فااي األطعمااة المقميااة وتزايااد إدراك المسااتيمك الرتباااط الغااذاء 
الطياي الرئيساة كماا وأن األطعماة المقمياة  تظال طريقاة (frying)والتغذية بالصحة فإن عممية القمي 

 .ليا صفات تذوق مميزة وىذا االتجاه يجب أن يتم مواجيتو عن طريق التثقيف الغذائي
أن نسب استيالك الوجبات الساريعة لمارة فاي األسابوع كاان األعماى ( 0)كما يوضح جدول 

ا تعطاي ىاذه النتيجاة داللااة مقارناة بمارتين أو أكثار فاي األسابوع لكال أناواع الوجباات الساريعة، وربما
 .ايجابية عمى مدى وعي المبحوثين تجاه استيالك وجبات المطاعم السريعة
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 .مرتادو مطاعم الوجبات السريعة ونمط االستهالك لعينة الدراسة(. 2)جدول 
 النسبة المئوية العدد البيانات

 :اسم المطعم
 ىرفي

 ماكدونالد
 الطازج
 كودو

 ىارديز
 كنج رغبير 
 اكيكنت

 
22 
06 
03 
04 
16 
10 
10 

 
0104 
1602 
1304 
1302 
600 
301 
301 

 :الوجبات
 :دجاج رغهمبر 

 ال يتناول
 مرة في األسبوع

 مرتين في األسبوع
 ثالث مرات في األسبوع

 ثالث مرات في األسبوع< 

 
 
11 
11 
04 
12 
12 

 
 

2406 
2604 
1406 
402 
402 

 :لحم رغهمبر 
 ال يتناول

 مرة في األسبوع
 األسبوع مرتين في

 ثالث مرات في األسبوع
 ثالث مرات في األسبوع< 

 
 

121 
21 
12 
0 
2 

 
 

4401 
0601 
402 
102 
101 

 :*دجاجوجبات 
 ال يتناول

 مرة في األسبوع
 مرتين في األسبوع

 ثالث مرات في األسبوع
 ثالث مرات في األسبوع< 

 
36 
16 
11 
12 
2 

 
6301 
2304 
302 
406 
106 

 وتعرف باسم دجاج بروستد لزيتتجيز في الغالب بالقمي با 

 
بااااين الصاااافات  واالرتباطيااااوجااااود بعااااض العالقااااات ( 2جاااادول )أظياااار معاماااال ارتباااااط بيرسااااون  

عكساية عنااد  وارتباطيااالقتصاادية والبياناات الغذائياة، إذ كاناات ىنالاك عالقاة / الديمغرافياة واالجتماعياة 
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كماا كانات ىنااك عالقاة , باات الادجاجالادجاج والمحام ووج ىمبرغاربين العمر وتنااول  2021مستوى ثقة 
أمااا الحالااة االجتماعيااة . المحاام والاادجاج عنااد نفااس مسااتوى الثقااة ىمبرغااربااين الجاانس وتناااول  وارتباطياا

الادجاج  ىمبرغارماع تنااول  2021عناد مساتوى  وطردياوالوظيفية ألفراد عينة البحث فقد ارتبطت بعالقة 
باين رأي أفاراد الدراساة فاي سابب  2021ناد مساتوى ع وطردياكما وجادت عالقاة . والمحم ووجبات الدجاج

باين رأي أفاراد الدراساة  واالرتباطياوربماا تؤكاد العالقاة . تناول الوجباات الساريعة وباين المساتوى التعميماي
في تأثير الوجبات السريعة السمبي عمى الصحة مع الحالة االجتماعية عزوف فئاة المتازوجين عان ىاذه 

٪ بينماا كانات غالبياة مرتاادي 24ي المطااعم الساريعة مان المتازوجين الوجبات حياث كانات نسابة مرتااد
أن ىنااك ارتباطاات معنوياة قوياة ( (Park, 2004وقاد بينات دراساة فاي كورياا . ىاذه المطااعم مان العازاب

بااين تناااول الوجبااات فاااي مطاااعم الوجبااات الساااريعة وبااين بعااض العواماال مثااال ماازاج مرتااادي المطااااعم 
خدمات، ومستوى النظافة، والمذاق المميز لممطااعم، ولطاف ومعامماة العااممين السريعة، وسرعة تقديم ال

 .في المطاعم
 

  .الصفات الشخصية والبيانات الغذائيةارتباط بيرسون بين  (.3)جدول 
 الصفات الشخصية

 البياانت الغذائية

 احلاةل العمر اجلنس

 الاجامتعية

 املس توى

 التعلميي

 الوظيفة

981615- 983167- ادلجاج رغمهب تناول 
** 

981547
**

 -983937 981030
** 

980334- اللحم رغمهب تناول 
**

 -980044
88

 980655
**

 -98904 980373
**

 

980930- (دجاج بروستيد) ادلجاج وجباتتناول 
**

 -980395
**

 980201
**

 989422 980093
**

 

رأ ي أ فراد ادلراسة يف تأ ثري الوجبات الرسيعة 

 الس ئي عىل احلاةل الصحية
-980243

**
 -980011

**
 980247

**
 983922 983674 

رأ ي أ فراد ادلراسة يف سبب تناول الوجبات 

 الرسيعة
-989423 983547 -989733 980304

**
 -983233 

رأ ي أ فراد ادلراسة يف احتواء ال غذية الرسيعة عىل 

 ادلهون والزيوت
-983966 -980039

**
 983351 989234 989613 

 2021   مستوى ثقة 
 2021مستوى ثقة ** 
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 الوجبات السريعة لدهوناوية المؤشرات الكيمبعض  .2
كانت نسبة الدىون . المؤشرات الكيماوية لموجبات السريعة الوطنية والعالمية( 6)يوضح جدول  

مقارنة بيرفاي وماكدونالاد، إال أن كمياة الكولساترول  ركنجغبر المحم أعمى معنويًا في مطعم  ىمبرغرفي 
وباالرغم مان . المحام مان مطعام ماكدونالاد مقارناة باالمطعمين اآلخارين ىمبرغارويًا فاي كانت األعمى معن

كااان  اليمبرغاار، إال أن تاازنخ الاادىون فااي ركنجغاابر المحاام ماان مطعاام  ىمبرغاارارتفاااع نساابة الاادىون فااي 
األقاال مقارنااة بمثيمااو فااي مطعاام ىرفااي وقااد يرجااع ذلااك لنوعيااة الاادىون المسااتخدمة فااي اإلعااداد وطريقااة 

الدجاج فكانت أعمى نسب لمدىون في مطعم كاودو  رغليمبر أما بالنسبة . اليمبرغرىذا النوع من  إعداد
الااادجاج األعماااى فاااي مطعااام ىرفاااي  ىمبرغاااروكاااان التااازنخ فاااي . وأقميااا فاااي الطاااازج وكنتااااكي وماكدونالاااد

الادجاج مان  ىمبرغاركانت كمية الكولسترول األعمى في . الدجاج في المطاعم األخرى رغبيمبر مقارنة 
وعمومااًا كااان التاازنخ أقاال فااي . الاادجاج ماان مطعاام كااودو ىمبرغاارمطعاام ماكدونالااد والطااازج وأقميااا فااي 

إن بعااض المؤشاارات الكيماويااة الخاصااة بالاادىون مثاال نساابة . المحاام بيمبرغاارالاادجاج مقارنااة  ىمبرغاار
دىون فاااي وجباااات الااادىون الكمياااة والتااازنخ وكمياااة الكولساااترول لياااا ارتبااااط بصاااحة المساااتيمك فنسااابة الااا

المطاااعم السااريعة تعطااي داللااة عمااى المتناااول ماان الطاقااة وتاازنخ المااواد الغذائيااة المحتويااة عمااى نساابة 
وياااؤدي تااازنخ زياااوت ودىاااون القماااي كاااذلك إلاااى إنتااااج الماااواد المولااادة لمجاااذور الحااارة , عالياااة مااان الااادىون

ط باااأمراض القماااب وتصااامب المعاااروف ارتباطياااا بااااألمراض كماااا أن زياااادة تنااااول الكولساااترول لاااو ارتباااا
حااول محتااوى الاادىون فااي مطاااعم الوجبااات  Slover et al. (1980) وفااي دراسااة شاابيية لااا . الشاارايين

السريعة شممت نسبة الدىون الكمية واألحماض الدىنية والكولسترول والتوكاوفيروالت، وأوضاحت النتاائج 
دىنية المشبعة فاي العيناات التاي تام انخفاض نسبة األحماض الدىنية عديدة الالإشباع إلى األحماض ال

وأوضاااحت . م دىاانغااا122/مغاامم 2606ر رغااادراسااتيا، وبمغااات كميااة الكولساااترول فااي الااادىون فااي اليمب
عيناة أخاذت مان ساتة مراكاز لألغذياة  66أجريات عماى  Bowers et al.  (1987)دراساة أخارى قاام بياا 

ساابة الاادىون كاناات األقاال فااي لحاام السااريعة فااي عشاار ماادن أمريكيااة أن نساابة الرطوبااة كاناات األعمااى ون
وكمااا ساابق اإلشااارة إليااو فااإن , ٪02-11وبصااورة عامااة بمغاات نساابة الاادىون فااي العينااات ماان . الاادجاج

وبالتااالي فمرتااادي ىااذه المطاااعم , محتااوى أو مؤشاارات الاادىون فااي األغذيااة السااريعة لااو ارتباااط بالصااحة
ذكار أن مان حاق المساتيمكين أن يكوناوا  يجب أن يكونوا عمى معرفة بمحتوى األغذياة مان الادىون، فقاد

عمى دراية بأن تناول األغذية الساريعة ذات المحتاوى العاالي مان الادىون يناتج عناو متنااول طاقاة أعماى 
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أن ياتم  Bednar et al. (1998)واقتارح . (Paeratakul et al., 2003)ومتناول مغذيات صاحية أخارى أقال 
ساساايات التغذيااة السااميمة وعمااى طاارق تحضااير الطعااام تاادريب مااديري مطاااعم الوجبااات السااريعة عمااى أ
 .المناسبة لتقميل محتوى الدىون في ىذه األغذية

 

بددين المطدداعم المختمفددة لوجبددات تحتددوي عمدد  المحددم أو يددة و مقارنددة المؤشددرات الكيما(.  4)جدددول 
  .الدجاج

 الـمطــامع
 ادلجــــــاج مهبغر اللـحـــــــــم مهبغر

 ن٪ادلهو الرطوبة٪ ن
1

 الزتخن
2

 ادلهون٪ الرطوبة٪ ن الكولسرتول
1

 الزتخن
2

 الكولسرتول

 4 ماكـدوانلـد
0a

33849
** 

±08330 

b
30814 

±38079 

ab
4823 

±38111 

a
9837 

±98933 
4 

a
33896 

±08270 

cd
4877 

±38426 

b
3826 

±989367 

a
9809 

±9899 

 4 هـرفــــــــي
a

33817 

±2862 

b
31897 

±98336 

a
30893 

±338094 

b
9835 

±9805 
4 

a
33891 

±38500 

c
5836 

±3822 

a
3801 

±18761 

b
9836 

±98933 

 4 ر كنجغبري 
a

26800 

±38130 

a
32869 

±38049 

b
3865 

±98905 

b
9833 

±9899 
4 

c
22800 

±08632 

b
7846 

±38909 

b
3831 

±98902 

b
9836 

±989052 

 7 -- -- -- -- - كنتاكـــي
a

35842 

±38637 

cd
4809 

±38036 

b
3833 

±98951 

b
9836 

±98931 

 7 -- -- -- -- - الطــــــازج
b

39861 

±98307 

d
3815 

±38341 

b
3841 

±98332 

ab
9837 

±98993 

 كــــــودو
- -- -- -- -- 7 

b
39831 

±18716 

a
31853 

±08041 

b
9857 

±98331 

c
9833 

±98993 
 .عدد العينات= ن1
ختمفة في العمود الواحد االنحراف المعياري؛ المتوسطات التي تحمل أحرف إنجميزية م ±المتوسط 0

 .(P<0.05)بينيا فروق معنوية 
 (.م من العينةغك/م مالونثنائي الدىايدغمم)التزنخ 2
 (.م دىنغ122/مغمم)الكولسترول 6
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أي اختالفاات ( 1جادول )لم تظير المقارنات بين المطاعم العالمية والوطنياة لموجباات الساريعة  
 ليمبرغاارحاام والاادجاج عمومااًا عاادا فااي كميااة الكولسااترول الم ليمبرغاارمعنويااة فااي المؤشاارات الكيماويااة 

الاادجاج حيااث كاناات كميتااو أعمااى فااي المطاااعم العالميااة مقارنااة بالمطاااعم الوطنيااة، وكاناات االختالفااات 
المحاام بااين المطاااعم الدوليااة والمطاااعم  ىمبرغااربااين التاازنخ فااي  (P>0.05)ذات داللااة إحصااائية معنويااة 
وثمة . المحم أعمى في المطاعم الوطنية مقارنة بالمطاعم العالمية برغرىمالوطنية حيث كان التزنخ في 

تباااين فااي الوجبااات السااريعة ماان حيااث محتواىااا ماان الاادىون المشاابعة والطاقااة ماان بمااد إلااى آخاار فقااد تاام 
وخمصاات , تقياايم تغااذوي لوجبااات سااريعة تقاادم عمااى الطريقااة اليابانيااة وأخاارى تقاادم عمااى الطريقااة الغربيااة

والبيتازا تحتاوي عماى  اليمبرغارأن الوجبات السريعة التي تقدم عمى الطريقاة الغربياة وتشامل الدراسة إلى 
طاقااة ماان الاادىون أعمااى وتحتااوي عمااى أحماااض دىنيااة مشاابعة أكثاار ماان تمااك التااي تقاادم عمااى الطريقااة 

 .(Kamei et al., 2002)اليابانية 

 

والعالمية لوجبات سريعة تحتوي عم  المطاعم الوطنية  ية بينو مقارنة المؤشرات الكيما(.  5)جدول 
 .المحم أو الدجاج

 الصفات الكيميائية
 مطاعم عالمية مطاعم وطنية

 دجاج ىمبرغر 06=ن*
 دجاج ىمبرغر 01=ن*

 (٪)الرطوبة 
**a

11040
**

±20024 
a

12023±40061 

 (٪)الدىون 
a

1063±60160 
a

3060±10663 

 التنزنخ
 (ةم من العينغك/م مالونثنائي الدىايدغمم)

 
a

00016±00414 

 
a

1012±200311 

 الكولسترول
 (م دىنغ122/مغمم)

 
b

2013±202161 

 
a

2016±202111 

 لحم ىمبرغر  10= ن لحم ىمبرغر 4= ن 

 الرطوبة
a

11026±60261 
a

66061±00612 

 الدىون
a

12026±20111 
a

12011±10341 

 التزنخ
a

100211±110020 
b

6014±60216 

 الكولسترول
a

2013±20203 
a

2013±20203 

 .عدد العينات= ن *
االنحراف المعياري، المتوسطات التي تحمل أحرف إنجميزية مختمفة في كل سطر بينيا  ±المتوسط **

 .(P<0.05)فروق معنوية 
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يرتااادوا ( ٪1006)لااذا يمكاان أن يسااتنتج ماان نتااائج ىااذه الدراسااة أن أكثاار ماان نصااف المبحااوثين           
من فئة الطالب وقد تكاون ىاذه النسابة متوقعاة لكاون ( ٪4201)ة ىؤالء مطاعم الوجبات السريعة وغالبي

نسبة كبيرة من ىذه الفئة قد تكون مان خاارج مديناة الريااض وال يتااح لياا األكال بانتظاام فاي المنازل ماع 
لااذا ينصااح بتكثيااف التوعيااة , أفااراد العائمااة الااذين يسااكنون فااي ماادن أخاارى ماان المممكااة العربيااة السااعودية

عمااى كافااة المسااتويات اإلعالميااة وأن يساااىم المختصااين فااي مجااال التغذيااة فااي نشاار الثقافااة التغذويااة 
كمااا ينصااح بااأن توجااو مؤسسااات التمااوين والخاادمات الغذائيااة التااي . الصااحية والتعريااف بالغااذاء الصااحي

 تقدم خدماتيا لمجامعات بأن تحتوي قوائميا الغذائية المقدمة لمطاالب عماى الغاذاء الصاحي ويشاكل ذلاك
التااي ساااىمت فااي المشاااركة فااي ىااذه الدراسااة ماان ( ٪40)أىميااة كبياارة كااون أن معظاام الفئااة الطالبيااة 

إن حث ىذه المؤسسات عمى تقديم القوائم الصحية لمطعام قد يسااىم فاي الحصاول . الطالب الجامعيين
ؤسساات كما يوصى بإجراء دراسات عن نوعية األغذياة المقدماة مان قبال ىاذه الم. عمى الوجبة الصحية

 .في الجامعات السعودية
 

 شكر وتقدير
يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير إلى مركز البحوث بكمية عموم األغذية والزراعة عمى دعمو المادي ليذا  

كما يتقدم الباحثون بالشكر إلى األستاذ أماين محماد أباو الخيار والادكتور محماد , (غذاء 11رقم )البحث 
والشااكر موصااول إلااى األسااتاذ أبااو بكاار اليااادي عمااى طباعتااو . حمياالآصااف أحمااد لمساااعدتيما فااي الت

 .لمبحث
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ABSTRACT: A survey study on the pattern of food consumption and some fat indicators of meat and 

chicken meals in some national and international fast food restaurants in Riyadh was carried out. Ninety six 

males and 65 females participated in this study. Samples of cooked meat and chicken hamburgers were 

collected from 10 different locations in Riyadh.  

Study showed that 59.6 and 40.4% of males and females, respectively answered the questionnaire 

and the majority of them were bachelors. Students represented the majority (60.5%) of the clients of these 

restaurants and most of them (62%) were university students. The national fast food restaurants were more 

commonly visited (56.2%) by the respondents compared to the international fast food restaurants.  

Negative correlation at (P≤0.01) was found between age and the consumption of meat hamburger 

and chicken hamburger. However, social and employment status had positive correlation at the same 

significant level with the same intake. Age had negative correlation with the intake of meat and chicken 

hamburgers. 

The percentage of fat in the meat hamburger was significantly (P≤0.05) higher (14.8%) in Burger 

King Restaurant compared to that in Macdonald (12.36%) and Hervey (13.09%), but the amount of 

cholesterol was the highest (0.19 mg/100 g extracted fat) in the meat Hamburger of Macdonald compared to 

the other two restaurants. 

Despite the high percentage of fat in the meat hamburger of Burger King, the rancidity of fat in this 

meat was significantly lower (P≤0.05) compared with that in Hervey restaurant.  The percentage of fat in the 

chicken hamburger of Kudu restaurant was 13.75% and it was significantly higher (P≤0.05) compared to the 

other national and International restaurants, while it was the significantly (P≤0.05) lower in the Tazej chicken 

restaurant compared to all other restaurants. However, the amount of cholesterol was significantly higher in 

chicken hamburger of Macdonald restaurant compared to the other restaurants except the Tazej restaurant. 

The amount of cholesterol (0.15 mg / 100 g extracted fat) was significantly the least (P≤0.05) in the chicken 

hamburger of Kudu restaurant compared to the other restaurants. The rancidity level (5.23 mg 

malondieldehyde/kg of sample) was significantly (P≤0.05) the highest in the chicken hamburger of Hervey 

restaurant compared to the other restaurants.  

There were no significant differences of fat indicators for chicken and meat hamburgers among the 

national and international fast food restaurants except for cholesterol content which was significantly 

(P≤0.05) higher for chicken hamburger of the international restaurants compared to that of national 

restaurants; however, the opposite was true for the meat hamburger. 

 
Key Words: Fast Foods, Restaurants, Consumption Pattern, Fat indicators. 
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