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The impact of media and advertising of food on the eating behaviour of adolescent girls in Jeddah, Saudi Arabia

ABSTRACT This study aims to detect differences in eating behaviours demonstrated by adolescent girls in 
Jeddah Saudi Arabia, according to the influence of the media through TV advertisements. A cross-sectional 
survey was conducted of 1519 girls from 20 schools in Jeddah. Survey questions included information regarding 
media advertising and its effect on eating behaviour. Bivariate analyses were performed to define differences in 
eating behaviour according to media influence and Chi-square analyses to detect significant relationships. The 
results indicated a significant correlation between dessert consumption and advertising exposure (P = 0.035). 
Adolescent girls exposed to such advertising were more likely to consume dessert [n=299 (48.5%)], to shop for 
food [n=316 (50.7%)], and had attempted to lose weight [n=373 (59.5%)]. The results emphasize the role and 
obligation of decision-makers to protect young consumers through increased legislation and control of media 
content (particularly food advertisements) targeting young people. 

اخلالصــة: هتــدف هــذه الدراســة إىل بيــان االختالفــات يف الســلوكيات الغذائيــة لــدى الفتيــات املراهقــات بمدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية، 
كــا يعكــس تأثــر وســائل اإلعــالم عــْر اإلعالنــات التلفزيونيــة التجاريــة. واســتخدمت الدراســة مســحًا مقطعيــًا شــِمل 1519 فتــاة مــن عرشيــن 
مدرســة للبنــات بمدينــة جــدة. وتضّمنــت أســئلة املســح معلومــات حــول اإلعالنــات التجاريــة وتأثرهــا عــى الســلوكيات الغذائيــة. وُأجرَيــت 
ــتغرِّ لتحديــد اختالفــات الســلوك الغذائــي نتيجــة التأثــر اإلعــالين مــع اســتخدام اختبــار مربــع كاي )chi-square( لبيــان  حتليــالت ثنائيــة الـمـُ
 .)P = 0.035( العالقــات ذات الداللــة اإلحصائيــة. وأبــرزت النتائــج وجــود ارتبــاط قــوي بــن تنــاول احللويــات والتعــرض لإلعالنــات التجاريــة
وبلــغ عــدد املراهقــات اللــوايت تعّرضــن لتلــك الدعايــة التجاريــة، وُكــنَّ عــى األرجــح أكثــر اســتهالكًا للحلويــات 299 فتــاًة )% 48.5(، وعــدد مــن 
قن لــرشاء املــواد الغذائيــة 316 فتــاًة )% 50.7(، وعــدد مــن حاوْلــن إنقــاَص أوزاهنــن 373 فتــاًة )59.5%(. وتؤكــد الدراســة عــى الــدور الــذي  تســوَّ
ــتهدف  ــذي يس ــي ال ــوى اإلعالم ــى املحت ــة ع ــرض رقاب ــات وف ــادة الترشيع ــر زي ــتهلكن ع ــباب املس ــة ش ــم بحاي ــرار والتزامه ــو الق ــه صانع يلعب

الشــباب )ال ســّيا اإلعالنــات عــن األغذيــة(. 

أثر اإلعالم واإلعالن يف الرتويج التجاري لألغذية عىل السلوك الغذائي للمراهقات بمدينة جدة
إهلام اجلعلي1

Impact des médias et de la publicité pour les produits alimentaires sur les comportements alimentaires des 
adolescentes à Djeddah (Arabie saoudite)

RÉSUMÉ La présente étude a pour objectif de détecter les différences de comportements alimentaires 
démontrées par des adolescentes à Djeddah (Arabie saoudite), en fonction de l’influence des médias dans 
les publicités télévisées. Une enquête transversale a été réalisée auprès de 1519 jeunes filles de 20 écoles de 
Djeddah. Les questions de l’enquête concernaient des informations sur la publicité dans les médias et son 
impact sur le comportement alimentaire.  Des analyses bivariées ont été conduites pour définir les différences 
en matière de comportement alimentaire en fonction de l’influence des médias, et des analyses du Chi carré 
ont été effectuées pour détecter les relations significatives. Les résultats ont indiqué une corrélation significative 
entre la consommation de desserts et l’exposition à la publicité (p= 0,035). Les adolescentes exposées à ce 
type de publicité étaient plus susceptibles de consommer des desserts [n=299 (48,5 %)], de vouloir acheter 
des produits alimentaires [n=316 (50,7 %)], et avaient essayé de perdre du poids [n=373 (59,5 %)]. Les résultats 
soulignent le rôle et l’obligation des responsables de la prise de décision en matière de protection des jeunes 
consommateurs en augmentant la législation et en contrôlant les contenus médiatiques (notamment pour les 
publicités alimentaires) ciblant les jeunes gens.  
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املقدمة

الدراسات  مراجعة  إىل  دراسة  هذه  هدفت 
واملرتبطة  املعدية  غر  األمراض  بوضع  اخلاصة 
األمراض  هبذه  املرتبطة  اخلطر  وعوامل  بالتغذية 
عى  التلفزيون  تأثر  املتوسط  رشق  إقليم  يف 
األطفال  عند  احلياة  ونمط  الغذائي  االستهالك 
من  كمية  أعى  أستهالك  هي:  طرق  ثالث  يف 
البدين  النشاط  قلة  إىل  إضافة  والدهون  الطاقة 
مشاهدة  بسبب  مخواًل  األكثر  احلياة  ونمط 
اإلعالنات  ومشاهدة  طويلة،  لفرتات  التلفزيون 
الوجبات  عن  اإلعالنات  وخاصة  التلفزيونية، 
بدورها  والتي  الصحية  غر  واألطعمة  الرسيعة 
وتغرهيم  لألطفال  الغذائية  اخليارات  عى  تؤثر 

بتناول كميات كبرة من الدهون والطاقة )1(.

عى  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 
للمراهقن،  املعييش  والنمط  الغذائي  السلوك 
العوامل.  هذه  أهم  من  الغذائي  اإلعالن  ويعتر 
الغذائية  اإلعالنات  هذه  معظم  أن  نجد  حيث 
وقليلة  احلرارية  بالسعرات  غنية  ألطعمة  ترّوج 
يف القيمة الغذائية بطرق مغرية مثل: الشوكوالتة 
باألمالح  الغنية  والبطاطا  املختلفة  واحللويات 
القنوات  تعتر  حيث  الغازية،  واملرشوبات 
املستخدمة  الوسائل اإلعالمية  أكثر  الفضائية من 
يف اإلعالن وخاصة اإلعالن عن األغذية املوجه 
وجود  بسبب  وذلك  واملراهقن  األطفال  لفئة 
األجهزة  مقتنيات  ضمن  تلقائيًا  التلفزيون  جهاز 

املنزلية )2(. 

عى  الدراسات  من  العديد  أثبتت  ولقد 
األطفال  تعّرض  أن  املاضية  عامًا  الثالثن  مدى 
عى  ومداومتهم  التلفزيون،  ألجهزة  واملراهقن 
تكوين  إىل  يؤدي  قد  الرامج  بعض  مشاهدة 
سلوك معن لدهيم بسبب تأثر العديد من الرامج 
احلياتية،  أناطهم  تقليد  حياولون  وقد  ومقدميها 
التجارية  لإلعالنات  تعرضهم  اىل  باإلضافة  هذا 
غر  واملرشوبات  لألطعمة  ترّوج  التي  املغرية 

الصحية مما يؤثر عى سلوكهم ونمطهم الغذائي.

عن  لإلعالن  حتليلية  دراسة  أشارت  ولقد 
اختر  والتي  واملراهقن  لألطفال  املوجة  األغذية 
وتم حتليل  واعالنية  إعالمية  كأداة  التلفزيون  فيه 
التجارية  اإلعالنات  يف  عنه  يرّوج  ما  مضمون 
الفتيات  قبل  من  مشاهدة  األكثر  بالقنوات 
وهي  احلالية(  الدراسة  عينة  )نفس  السعوديات 
وMBC3 وتتبع ملجموعة   MBC4و MBC1 قنوات 
إىل   (MBC األوسط ( الرشق  تلفزيون  قنوات 

كبرًا  تعرضًا  التجاري  لإلعالن  يتعرضن  أهنن 
طويلة  لساعات  باملنزل  وجودهن  بسبب  وذلك 
الفتيات  مشاهدة  يصل  قد  حيث  اليوم  خالل 
بث  ساعة  كل  عن  إعالنًا   21 إىل  السعوديات 
هذه  من   18% أن  ووجدنا  التلفزيون  فيها  يشاهد 
غذائية  منتجات  لرتويج  خمصصة  اإلعالنات 
هذه  لتحفيز  خمتلفة  تروجيية  أساليب  باستخدام 
الفئات العمرية عى رشائها )3( والتي تتفق اتفاقًا 
كبرًا مع األساليب املستخدمة يف الدول املتقدمة 
حتليل  اإلعالنات  هلذه  التحليل  شمل  كا   .)4(
حيث  من  وتصنيفها  عنها  املعلن  الغذائية  املادة 
وكمية  احلرارية،  كالسعرات  الغذائية  املكونات 
واألمالح  السكريات  وكمية  ونوعيتها،  الدهون 
وذلك حسب التعريف اخلاص بوكالة أساسيات 
ما  أن  الدراسة  ووجدت  الريطاين)5(،  الغذاء 
األطعمة غر  ُصنَِفت من ضمن  منها   70% نسبته 
الدهون  من  عالية  نسب  عى  الحتوائها  الصحية 
املشّبعة والسكرّيات واألمالح. كا أشارت دراسة 
تعنى  احلالية  الدراسة  عينة  بنفس  خاصة  أخرى 
عى  املؤثرة  والبيئية  الشخصية  العوامل  بدراسة 
السلوك الغذائي للمراهقات بالسعودية والتي تم 
االسرتشاد بنتائجها وخمرجاهتا يف الدراسة احلالية 
إىل أن ما نسبته %96 من املشاركات من إمجايل 1519 
طالبة يقضن أوقات طويلة يف مشاهدة التلفزيون 
وألعاب  كاإلنرتنت  األخرى  بالوسائل  مقارنة 

الكمبيوتر واملجالت والصحف )5(.

بالسعرات  الغنية  اخلفيفة  الوجبات  وتعتر 
الشوكوالتة  مثل  والسكريات  والدهون  احلرارية 
شعبية  األكثر  هي  املمّلحة  والبطاطا  والكيك 
األطفال  لدى  السعودية  العربية  اململكة  يف 
أنواع  بعض  إىل  باإلضافة  هذا  واملراهقن)6(، 
احللويات وأن أعى نسبة من اإلعالن املوجه هلذه 
خاصة  إعالنات  بث  عى  يرّكز  العمرية  الفئات 
هبذه األطعمة والتي متثل %18 من مجلة اإلعالنات 
يمثل  احلبوب  عن  اإلعالن  أن  حن  يف  املبثوثة 
املعلنة  الرشكات  معظم  وأن  املعلن)3(،  من   12%

التلفزيونية بالسعودية وبنسبة )58%(  يف القنوات 
الغذائية  املكّونات  عن  معلومات  أي  تدرج  ال 
وجود  يستوجب  مما   ،)3( منتجاهتا  عّبوات  عى 
تلزم  السعودية  العربية  اململكة  يف  ملزمة  قوانن 
الرشكات املنتجة واملعلنة عى رضورة إدراج مجيع 
أن  نجد  كم  ونسبها،  املنتج  يف  املستخدمة  املواد 
استهداف فئة األطفال واملراهقن هبذه اإلعالنات 
الرشاء  لعملية  حمّفزة  أساليب  استخدام  يصاحبه 
مثل تقديم حوافز سعرية، وهدايا جمانية وعرض 

الشخصيات  من  املشاهر  بعض  بواسطة  املنتج 
املحبوبن لدى هذه الفئة )3(.

اخلليج  منطقة  يف  الدراسات  أثبتت  كذلك 
واململكة العربية السعودية بأن هنالك سلوك عام 
لدى املراهقات وميل يف تقليد اجلنسيات األخرى 
الفتيات  بعض  لدى  وأن  معيشتهم.  نمط  يف 
عادات غذائية غر صحية مثال: تناول املأكوالت 
يف  االنتظام  وعدم  الغازية،  واملرشوبات  الرسيعة 
بتناول  االهتام  عدم  وكذلك  الغذائية  الوجبات 
كميات كافية من اخلرضوات والفواكه واالعتاد 
من  مأخوذة  الوزن  لتخفيف  محية  أنظمة  عى 
صبغة  ذات  وهي  واملجالت  الفضائية  القنوات 
جتارية ال تعتمد عى أسس صحية معتمدة من قبل 

إخصائين )7–11 (.

وضعت  قد  الدول  من  العديد  أن  ونجد 
التجاري  اإلعالن  لعملية  منظمة  وأسس  قواعد 
للصغار  املوجه  واإلعالنات  العموم  وجه  عى 
أوقات  وحتديد  اخلصوص  وجه  عى  واملراهقن 
هذه  إىل  املوجهة  اإلعالنية  املادة  جيعل  مما  بثها، 
الفئة العمرية منتقاة بعناية، ولكن نجد يف العديد 
انعدام  العريب  اخلليج  ودول  النامية  البلدان  من 
املادة  نوعية  حتدد  التي  املنظمة  واللوائح  األسس 
اإلعالنية املوجهة إىل الصغار أو قصورها أو عدم 
كفايتها يف كثر من األحيان )12( وذلك من حيث 
نوعية املادة املعلن عنها ووقت البث حيث إنه من 
من  فالبد  والرتبوية  والصحية  السلوكية  الناحية 
االختصاص.  ذات  اجلهات  من  اللصيقة  املراقبة 
دراسات  وجود  عدم  هو  سبق  ما  عى  والدليل 
املادة  نوعية  توّضح  كافية  علمية  وأبحاث 
الَنْشء من  اإلعالنية وكميتها ومدى تأثرها عى 
خيتص  فيا  خاصة  املحظورات  أو  الفوائد  حيث 
العمرية  الفئة  هلذه  الغذائي  السلوك  عى  بتأثرها 
أمهية  األنسان  مراحل حياة  أكثر  تعتر من  والتي 
الذي  الغذائي  السلوك  تشكيل  فيها  يبدأ  حيث 

يرافق اإلنسان إىل فرتة ما بعد البلوغ.

يف  – حدث  الذي  والنوعي  الكمي  التطّور  إن 
السعودية  العربية  باململكة  التلفزيوين  البث 
سوى  هنالك  تكن  فلم  كبرًا،  تطورًا  يعتر 
قناتان تلفزيونيتان فقط حتى هناية الثانينات 
حتت  وتبثان  وتداران  املايض  القرن  من 
اإلعالم  وزارة  قبل  من  املبارش  اإلرشاف 
قناة   600 عى  يربو  ما  اآلن  نجد  ولكننا 
فضائية جمانية تبث عى أنظمة عربسات ونايل 
ويمكن  الصناعية  األقار  من  وغرها  سات 
كاملة  بحرية  ومشاهدهتا  التقاطها  للجميع 
)13(، وتعتمد ىف استمراريتها عى اإلعالنات 
بّينت  وكذلك  مرصوفاهتا،  لتغطية  التجارية 
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بتاريخ  العرب  املرشدين  جمموعة  أبحاث 
العامة  القنوات  أن   )14(  )11/6/2009(
قائمة  تتصدر  اخلاص  للقطاع  اململوكة 
الرسمية  بالقنوات  مقارنة  املجانية  القنوات 
اململكة  تتصدر  حيث  العام  للقطاع  اململوكة 
العربية السعودية وحدها النصيب األكر من 
اخلاص.  للقطاع  اململوكة  الفضائية  القنوات 
مركز  قنوات  القنوات  هذه  ضمن  ومن 
تلفزيون الرشق األوسط )MBC( والذي بدأ 
بثه يف سبتمر 1991م ومن ثم تطورت حيث 
منها  انبثقت  األخرة  سنوات  العرش  يف  إهنا 
عدة قنوات، وهي تعتر من قنوات التلفزيون 
الفضائية املجانية والتي يبث من خالهلا معظم 
الدراسة  هذه  وهدفت  التجارية.  اإلعالنات 
لإلعالم  املبارش  التأثر  مدى  عى  التعّرف  اىل 
واإلعالن التجاري عن األغذية عى السلوك 
الغذائي عى مستوى الفرد واجلاعة، والذي 
اإلجابات  بعض  خالل  من  عليه  التعّرف  تم 
اخلاصة بأسئلة االستبانة املتعلقة بمدى تأثر 
املنتجات  عن  التجاري  واإلعالن  اإلعالم 
ومن  الغذائي  الفتيات  سلوك  عى  الغذائية 
وبيئية  شخصية  بعوامل  إحصائيًا  ربطها  ثم 
خمتلفة هلا تأثرعى تناول الطعام والسلوكيات 
اخلاصة به5. خاصة وأنه تم التعّرف عى نوعية 
عينة  يف  للفتيات  وكميته  املشاهد  اإلعالن 
بالتزامن  ُأجريت  أخرى  دراسة  يف  الدراسة 

مع هذه الدراسة )3(.

الطرق املتبعة يف الدراسة ومنهجها

عينة الدراسة وطرق البحث
فئاهتم  – طالبة   )1519( عدد  عى  الدراسة  أجريت 

واخترت  سنة(   18-13( بن  ما  ترتاوح  العمرية 
سطة  متو ( سة  ر مد ين  عرش من  ت  لبا لطا ا
القطاعن  تشمل  ئية  عشوا بطريقة  وثانوية( 
الدرايس  بالعام  وذلك  واخلاص  احلكومي 
العينة  استخدمت  وقد  2010م(  /2009 (
الفتيات  اختيار  يف  املتعددة  الطبقية  العشوائية 
كا  جدة.  بمدينة  اجلغرافية  املناطق  خمتلف  من 
دراسة  بغرض  تكاميل  نظري  إطار  استخدم 
السعوديات  للمراهقات  ئي  لغذا ا السلوك 
والبيئية  الشخصية  العوامل  بعض  عى  والتعّرف 
املؤثرة عى ذلك السلوك ومن ضمنها عامل تأثر 
رصحت  وقد  األغذية،  عن  واإلعالن  اإلعالم 
امللك  جامعة  يف  والبحوث  األخالقيات  جلنة 
إجرائها  قبل  الدراسة  عى  بجدة  العزيز  عبد 
عليها  والتعليم  الرتبية  وزارة  وافقت  وكذلك 
من  للمشاركات  اخلطية  املوافقة  اىل  باإلضافة 
للمشاركة  أسايس  أمورهن وذلك كرشط  أولياء 

يف هذه الدراسة )5(. 

عى  – للحصول  ُصمم  الذي  االستطالع  تضمن 
السلوك  تؤثر عى  التي  العوامل  معلومات بشأن 
الغذائي للفتيات يف عينة الدراسة عى عامل خيص 
أختص  والذي  الغذائي  واإلعالن  اإلعالم  تأثر 
املبثوث  التجاري  واإلعالن  التلفزيون  بمشاهدة 
الغذائي  السلوك  عى  تأثره  ومدى  خالله  من 
للمشاركات  السؤال  توجيه  خالل  من  وذلك 
تأثر  لديه  التلفزيوين  اإلعالن  أن  تعتقدين  "هل 

عى سلوكيات تناول الطعام اخلاصة بك؟" 

التحليل اإلحصائي للدراسة 
اآليل  – احلاسب  يف  االستطالع  نتائج  ُأدخلت 

االحصائي  الرنامج  باستخدام  وحّللت 
SPSS )النسخة 18( لبيان:

التكرار والنسب املئوية لعرض البيانات الوصفية. –
"هل  – املتغر املسحي واملتعلق باإلعالن  استخدام 

عى  تأثر  لديه  التلفزيوين  اإلعالن  أن  تعتقدين 
وذلك  بك؟"  اخلاصة  الطعام  تناول  سلوكيات 
السلوكيات  يف  االختالف  ودراسة  لقياس 

الغذائية للمشاركات 
ثنائي  – اإلحصائي  التحليل  عملية  يف  استخدم 

املتغرات لتحديد مدى االختالف يف السلوكيات 
بتناول الطعام للمشاركات واملشاهدات  اخلاصة 
اختيار  عى  تأثرها  ومدى  التلفزيون،  لرامج 
املواد الغذائية وذلك باستخدام اختبار مربع كاي 
متغرين  بن  العالقة  لدراسة   )chi-square(
مها: )أثر اإلعالن التلفزيوين( كمتغر و)السلوك 

الغذائي( كمتغر تابع  

نتائج الدراسة

ذات  – عالقة  وجود  الدراسة  هذه  أثبتت 
مدى  بن  تربط  مؤكدة  إحصائية  داللة 
السلوك  وبن  التلفزيوين  لإلعالن  التعّرض 
ذلك  عى  مثال  والغذائي،  االستهالكي 
وتفضيل  الغازية،  املرشوبات  تناول  كثرة 
وتفضيل  األطعمة  من  معينة  نوعية  تناول 
مفضلة  وبأماكن  ملنزل  ا خارج  الطعام 
املشاهد  حسب  الصغرات  الفتيات  لدى 
األطعمة  تناول  وكذلك  اإلعالن  يف  الواردة 
املثال(  سبيل  عى  التلفاز  )أمام  واملرشوبات 
رقم  بجدول  موّضح  هو  ما  حسب  وذلك 
أقل  اإلحصائية  الداللة  أوضحت  حيث   .1
الفتيات  استهالك  بن   )0.035(  0.05 من 
وبن  والسكريات  للحلويات  األسبوعي 
عى  لإلعالم  السلبي  التأثر  بمدى  االعتقاد 
لإلعالن  التعّرض  نتيجة  الغذائي  نمطهن 
يعرتفن  الاليت  الفتيات  أن  كا  الغذائي. 
عى  لغذائي  ا لإلعالن  السلبي  لتأثر  با
سلوكهن الغذائي نادرًا ما يشاركن عائالهتن 
ويمثلن  الغذائية  املواد  لرشاء  التسّوق  يف 

 )316 )بعدد  املشاركات  من   )50.7%( نسبة 
السلبي  التأثر  هبذا  يعتقدن  ال  بالاليت  مقارنة 
 ،)p =0.002 إحصائية  )داللة  لإلعالنات 
بعض  بن  كبرة  عالقة  هناك  أن  إىل  إضافة 
وبن  غذائية  أنظمة  باتباع  املتعلقة  املارسات 
هلا،  التعّرض  عند  لإلعالنات  املؤثرة  القوة 
يعتقدن  الاليت  الفتيات  إن  املثال  سبيل  فعى 
كن  التلفزيونية  لإلعالنات  املؤثرة  بالقوة 
لتخفيف  غذائية  أنظمة  باتباع  التزامًا  األكثر 
الوزن بلغت نسبتهن %18 )بعدد 114( مقارنة 

مع زميالهتن الاليت ال يؤمن هبذا التأثر. 

مناقشة النتائج والتوصيات   

الدراسة  هبذه  اخلاصة  النتائج  مناقشة  عند 
املختلفة  والبيئية  الشخصية  العوامل  وكذلك 
تناول  وكيفية  الغذائي  السلوك  تأثر يف  هلا  والتي 
وحسب   ،)5( به  اخلاصة  والسلوكيات  الطعام 
بالقنوات  عنها  املعلن  املواد  حتليل  إليه  أشار  ما 
من  العينة  لنفس   )3( مشاهدة  األكثر  الفضائية 
املراهقات  أن  تبن  احلالية  بالدراسة  املشاركات 
يف السعودية يعشن يف وسط يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
من  يقدم  والذي  التجاري  واإلعالن  باإلعالم 
الفضائية  القنوات  عر  خمتلفة  وسائل  خالل 
املعلومات  مصادر  أهم  من  باعتباره  التلفزيونية 
أوضحته  ما  وحسب  لدهين،  والغذائية  الصحية 
الدراسة التحليلية لإلعالنات الغذائية2 من نتائج 
عنها  املعلن  األغذية  من   70% نسبة  أن  وجدنا 
)أي  غالبيتها ضار صحيًا  أن  ومن خالل حتليلها 
مقارنة  واألمالح(  والسكريات  بالدهون  غنية 
باألطعمة الصحية املعلن عنها األخرى وأشارت 
اإلعالنات  من  نسبة  أعى  أن  إىل  الدراسة  نفس 
كانت خمصصة للحلويات واملرشوبات والتي متثل 
%18، يف حن أن اإلعالنات عن احلبوب املسكرة 

هذا  ملثل  الفتيات  تعّرض  بأن  علًا   ،12% شكلت 
النوع من اإلعالنات التلفزيونية يكون أطول ألن 
التلفزيون  شاشة  عى  لعرضه  املخصص  الوقت 
الوجبات  عن  اإلعالنات  وخاصة   ،)2( أطول 
اخلاص  الوقت  معدل  كان  حيث  الرسيعة 
واملرشوبات  ثانية(   8.3±  33.8( عنها  باإلعالن 
 الغازية )27.1±6.7 ثانية( واحللويات والسكريات

الوقت  بمعدل  مقارنة  ثانية(   ±13.6  24.9 (
واخلرضوات  الفواكه  عن  لالعالن  املخصص 
تتكرر  اإلعالنات  هذه  أن  كا  ثانية(   6.5±  16.3(
األطعمة  عن  باإلعالن  مقارنة  كبر  دوريًا 
والسكريات  بالدهون  يف  القليلة  واملرشوبات 
واألمالح. كا أكدت الدراسة بأن املواد الغذائية 
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ذات  الرسائل  بعض  حتمل  املعلن  واملرشوبات 
أو  إضافة  املثال  سبيل  وعى  بالصحة،  العالقة 
تدعيم املنتج بالفيتامينات واملعادن )%37(، وتوفر 
املواد الغذائية األساسية الطبيعية )%25(، وإدراج 

رسائل صحية بسيطة )29%( )15(. 

داللة  ذات  عالقة  وجود  تأكيد  إىل  إضافة 
متضيه  الذي  الوقت  بن  تربط  مؤكدة  إحصائية 
الفتيات املشاركات يف مشاهدة التلفزيون والذي 
تم حتديده كوقت مستقطع كساعتن او أكثر وبن 
تتناوهلا  التي  الصحية  غر  األطعمة  بعض  نوعية 
الفتيات مثل تناول املأكوالت الرسيعة ومشاهدة 
 = إحصائية  )داللة  أكثر  أو  لساعتن  التلفزيون 

عنها من خالل السؤال املبارش هلذه الفئة واخلاص 
املرّوج  التجاري  الغذائي  اإلعالن  تأثر  بمدى 
للمنتجات الغذائية وتأثره عى سلوكهن الغذائي 

من خالل مشاهدهتن له.  

خاصة  املجال  هذا  يف  العلمية  األبحاث  إن 
املتحدة والواليات  اململكة  با يف ذلك  أوروبا  يف 
شاملة  بدراسات  قامت  األمريكية  املتحدة 
ومراجعة لألدلة عى أثر اإلعالن عن األغذية يف 
اختيار  يف  واملراهقن  األطفال  سلوك  عى  التأثر 
بعض األطعمة واملرشوبات وتفضيلها. وكذلك، 
وغرها  السعودية  الدراسات  من  القليل  حتققت 
من دول اخلليج العريب عن تأثر وسائل اإلعالم 
لفئة  الطعام  بتناول  اخلاصة  السلوكيات  عى 

)داللة  الغازية  املرشوبات  وتناول   )0.001 <

إحصائية =0.001( )15(.  

وتقدم  تعرض  اإلعالنات  هذه  معظم  أن  كا 
بأهنا  واضحة  داللة  يعطي  مما  مراهقن  بواسطة 

موجهة مبارشة إىل هذه الفئة. 

لإلعالن  املبارش  التأثر  لنا  اتضح  ذلك  ومن 
الغذائية  واملنتجات  باألطعمة  اخلاص  التجاري 
من  للعديد  الغذائي  لنمط  وا السلوك  عى 
الدراسة  يف  املستهدفة  الفئة  خاصة  املشاهدين 
سن بن  أعارهن  ترتاوح  الاليت  املراهقات   من 
)13–18( باإلضافة اىل األرضار الصحية األخرى 
تم االستبانة  والتي  الغذائي  بالنمط  العالقة  ذات 

اجلدول 1 يوضح العالقة بني تصّورات املراهقات بمدينة جدة عن تعّرضهن لإلعالنات التلفزيونية والسلوك الغذائي هلن
هل تعتقدين بأن مشاهدتك لإلعالن التجاري اخلاص باملنتجات الغذائيةالسلوك الغذائي

تأثري يف سلوكك الغذائي
*النتائج تعكس بيانات االستجابة اإلجيابية )بنعم(

 قيمة الداللة اإلحصائيةالعدد النسبة )%(
كم مرة يف األسبوع غالبًا ما تتناولني وجباتك خارج املنزل؟ )العدد = 1441(

P=0.01             (69)425           من مرة إىل مرتن يف األسبوع

د = 0.01  (30.9)3190 مرات أو أكثر يف األسبوع

أين تأكلني عادة؟ )العدد = 1447(
P<0.001                     (29)179غرفة الطعام

د >0.001                       (3.4)21غرفة النوم

                       (3.5)22يف املطبخ

                     (59) 370أمام التلفاز

أي نوع من الطعام تتناولني يف الغالب؟ )العدد = 1447(
P=0.004                     (44)273الطعام املصنوع باملنزل

د =0.004                        (15)94الطعام املصنوع خارج املنزل

                    (40) 248املأكوالت الرسيعة

P=0.02                    (80) 503هل تتناولني املرشوبات الغازية مثل البيبيس والكوال )العدد = 1453(

د = 0.02
  كم مرة يف األسبوع تتناولني احللويات مثل الكيك والشوكوالتة )العدد = 1468(

P=0.035                     (6.3) 39وال مرة باألسبوع

د =0.035                     (45)279من مرة إىل مرتن باألسبوع

                  (48.5) 3299 مرات أو أكثر يف األسبوع

P=0.008                 (18.3) 114 هل تتبعني أي نظام غذائي خاص يف الوقت احلارض؟  )العدد = 1475(

د =0.008
P<0.001                  (59.5) 373هل سبق لك أن حاولت فقدان الوزن؟ )العدد = 1482(  

د >0.001
P=0.002                  (50.7)316  هل تقومن بأي أعال منزلية مثل غسيل املالبس أو تنظيف املنزل؟ )العدد = 1499(

د =0.002

P=0.002                  (50.7)316هل تقومن بالتسّوق لرشاء األغذية أو العنارص األخرى؟

د =0.002

*القيمة اخلاصة بمستوى الداللة اإلحصائية )د( أقل من 0.05 
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املراهقن كا نجد أن بعضها قد جتاهل نسبيًا مدى 
تناول  تأثر وسائل اإلعالم عى سلوكيات  قدرة 

الطعام واحلالة التغذوية للمراهقن.

أن  احلالية  والراهن  األدلة  أوضحت  لقد 
املختلفة  اإلعالنية  بالطرق  لألطعمة  الرتويج 
وعى  األغذية  اختيار  كيفية  عى  كبر  تأثر  له 
األغذية  هذه  توفر  بل  االستهالكي  السلوك 
وبتسهيل  واملراهقن  األطفال  بواسطة  ورشائها 
باملنزل.  هلم  إيصاهلا  حتى  عليها  احلصول  طرق 
العربية  اململكة  با يف ذلك  النامية،  البلدان  وتتبع 
التي  والرتويج  التسويق  أساليب  نفس  السعودية 

تستخدمها البلدان املتقدمة )16(. 

وقد أوصت دراسات هتدف إىل تقييم مدى أثر 
اإلعالن يف اختيار األطعمة بواسطة املراهقن أن 
ال ينظر هلذا النوع من الدراسات بشكل منفصل 
وإنا ينظر أيضًا إىل تفاعل العوامل األخرى ذات 
التأثر املبارش كالعوامل الشخصية والبيئية )17(. 
لذلك وملتابعة املشورة بن اخلراء، وملقارنة النتائج 
التي توصلت إليها الدراسة احلالية، تم االستفادة 
املواد  مدى  عن  وصفية  حتليلية  دراسة  نتائج  من 
الفضائية  بالقنوات  وطبيعتها  املروجة  الغذائية 
 )2( العينة  لنفس  الفتيات  من  مشاهدة  األكثر 
الفتيات  سؤال  وتضم  مسحية  أخرى  ودراسة 
اإلعالم  وسائل  تأثر  حول  تصوراهتن  عن 
استخدام  تم  ثم  ومن  لطعامهن  اختيارهن  عى 
"هل  اإلعالن  بشؤون  واملتعلق  املسحي  املتغر 
عى  تأثر  لديه  التلفزيوين  اإلعالن  أن  تعتقدين 
وذلك  بك؟"  اخلاصة  الطعام  تناول  سلوكيات 
السلوكيات  يف  االختالف  مدى  ودراسة  لقياس 
تأثر  كيفية  عى  للتعّرف  للمشاركات  الغذائية 
تابع(.  )كمتغر  الغذائي  سلوكهن  عى  اإلعالن 
بوجود  العالقات  من  عددًا  الدراسة  وأظهرت 
التعّرض  تأثر  عى  تؤكد  إحصائية  دالالت 
التأثر عى  لإلعالنات التجارية واالعتقاد بذلك 
التأثر  ضمنها  من  الغذائي  والسلوك  االختيار 
الغذائية  األنظمة  باتباع  اخلاصة  السلوكيات  عى 
باإلعالنات  اعتقادا  األكثر  فالفتيات  املختلفة. 
أنواع خمتلفة من  ملتابعة  األكثر عرضة  التلفزيونية 
األنظمة الغذائية اخلاصة باحلمية وختفيض الوزن 

وممارستها.

بمدى  العينة  قبل  من  االعتقاد  ارتبط  كذلك 
باختيار  كبرًا  ارتباطًا  التلفزيوين  اإلعالن  تأثر 

للمرشوبات  الفتيات  وتفضيل  األغذية  نوعية 
و0.02(   0.001 إحصائيتن  )بداللتن  الغازية 
األكثر  الفتيات  بأن  اتضح  حيث  التوايل،  عى 
تعرضًا للتلفزيون ولدهين نظرة إجيابية لإلعالنات 
املرشوبات  لتناول  عرضة  األكثر  هم  التلفزيونية 
الطعام  لتناول  تفضيلهن  إىل  باإلضافة  الغازية. 
يف  احتااًل  األكثر  أيضًا  هن  بل  املنزل،  خارج 
استهالك  وزيادة  األطعمة  رشاء  يف  املشاركة 
الاليت  بالفتيات  مقارنة  والشوكوالتة،  احللويات 
استعرضت  ولقد  اإلعالنات.  بتأثر  يعتقدن  ال 
العديد من األدلة والراهن مدى تأثر العروض 
الرتوجيية للغذاء املوجه لألطفال يف كل من البلدان 
املتقدمة والنامية )17( وأشارت األدلة بأن لوسائل 
وجودًا  لألطفال  املوجه  للغذاء  جة  املروِّ اإلعالم 
السلوكيات  عى  قويًا  تأثرًا  هلا  أن  كا  ملحوظًا 
واألناط الغذائية لألطفال واملراهقن. إال أنه من 
الغذائية  لإلعالنات  املروجون  يلعب  أن  املمكن 
دورًا  لألطفال  املوجه  األغذية  وصانعو  املختلفة 
الفئات  هذه  من  التلفزيون  ملشاهدي  مساعدًا 
صحية  ورسائل  مواد  بعرض  وذلك  العمرية 
مصاحبة لعرض اإلعالنات الرتوجيية كالتعريف 
وعرض  مبكرة  سن  يف  واحلركة  الرياضة  بأمهية 
أمهية تناول بعض األطعمة واملرشوبات الصحية 
لألطعمة  الرتوجيية  الطرق  نفس  باستخدام 
أثر  له  سيكون  مما  اإلعالن  خالل  من  األخرى 
إجيايب عى العديد من املشاهدين واحلد من بعض 

العادات الغذائية غر الصحية )18(. 

امللخص واآلثار والتوصيات 

املوّجة  الغذائي  اإلعالن  وطرق  لإلعالم  بالنظر 
السعودية  العربية  باململكة  واملراهقن  لألطفال 
ومدى تأثره عى النمط والسلوك الغذائين هلذه 
الفئة العمرية فإهنا البد من وضع سياسات تنّظم 
وجود  لعدم  واملراهقن  لألطفال  املعلنة  املادة 
األمر  هذا  حتكم  واضحة  إجراءات  أو  توصيات 
البد  فإنه  عليه  األخرى،  الدول  ببعض  أسوة 
الدولية  التوجيهية  املبادئ  من  االستفادة  من 
إىل  االنضام  أجل  من  وذلك  اخلصوص  هبذا 
جهود املجتمع الدويل يف معاجلة املشاكل املرتبطة 
من  العديد  تضامن  أمهية  إىل  إضافة  بالتغذية، 
اإلدارات املعنية بأمور الناشئة للقيام بعمل علمي 
الغذائي  النظام  يف  التوازن  إلعادة  شامل  وعميل 

بالنظام  الصلة  ذات  األمراض  عبء  من  واحلد 
الغذائي بن املراهقن يف اململكة العربية السعودية.

عمل  من  فالبد  البحثية،  النظر  وجهة  ومن 
يساعد  مما  املستمرة  واملراجعة  للمتابعة  دراسات 
وإجراءات  سياسات  لتطبيق  املستمر  التقييم  عى 
حلول  إلجياد  ولوائح  توجيهية  بمبادئ  متعلقة 
من  والوقاية  بالتغذية  املتعلقة  للمشاكل  علمية 

األمراض ذات الصلة 

تذليل  العمل عى  ينبغي  األهداف،  ولتحقيق 
بعض العقبات:

عى  بالتأثر  كبرًا،  دورًا  احلكومات  تلعب 
البيئة املادية التي بسببها توفر األغذية للمراهقن، 
من  حتّد  أنظمة  واستحداث  تقنن  عى  والعمل 
سلوك  عى  الغذائي  التجاري  اإلعالن  تأثر 
واملرشوبات  الغذائية  للمواد  املراهقن  واختيار 
وتوفر  البدين  النشاط  زيادة  واحلث عى رضورة 

وهتيئة األماكن اخلاصة له.

التوصيات

تويص الدراسة احلالية باآليت: 

اإلعالن  – لعملية  منّظمة  ولوائح  أسس  وضع 
التجاري من حيث املادة املبثوثة والفئة املستهدفة 
عملية  ملتابعة  رقابية  جهة  ووضع  البث  وأوقات 
األرضار  من  للحد  وذلك  التجاري  اإلعالن 

والسلبيات التي قد تنجم عنه.
ْإدخال مادة االعالم من ضمن املناهج الدراسية  –

والطالبات  الطالب  يّطلع  حتى  املدارس  يف 
وبخاصة   اإلعالنات  وأنواع  املختلفة  الرامج 
تأثرها  مدى  ملعرفة  منها  التجارية  الرامج  عى 
املرسلة  اإلعالنية  الرسالة  من  والرضر  والفائدة 

عر الرامج واإلعالن. 
التشجيع واملتابعة من اجلهات املختصة للمعلنن  –

صحيًا  تثقيفًا  التجاري  اإلعالن  يتضمن  أن  عى 
بأمهية  اإلعالنية  الرسائل  ومتلقي  للمشاهدين 
اتباع السلوك الغذائي الصحيح وممارسة التارين 
بن  التمييز  وكيفية  وطرق  الرياضية  واألنشطة 

املواد الضارة أو ذات املنفعة الغذائية.
يعرض  – من  قبل  من  اللصيقة  املراقبة  رضورة 

بمدى  النشء  وتعريف  وتبصر  املشاهدة  املادة 
ضحية  يكونوا  ال  حتى  رضرها  أو  فائدهتا 
ملنتجات  تروج  التي  التجارية  اإلعالنات  لبعض 

تستهدفهم.
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