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چکیده
مدیریت مصرف یکی از الزامات تحقق ا تصاد مقاومتی است و یکی از مصادیق مدیریت مصارف،
مدیریت در رستوران های دان آویی به دلیل مصرف انبوه ماواد غا ایی اسات .بررسای و تآزیاه و
تحییل برنامه غ ایی چهار دان گاه به همراه میزان ماواد غا ایی باه اررفتاه در هار ناو غا ا ن اان
می دهد در برخی از گروه های غ ایی مانند گروه گوشت ،سهم دریافتی روزانه بیش از سهم ماورد
نیاز بدن و حتی گاهی بیش از دو برابر بوده ،درحالی ه گروه های غا ایی دیگار باه درساتی تادمین
نمیگردند .این مورد عالوه بر ایآاد هزینههای اضافی ،سبب عدم دریافت مواد مورد نیاز بدن ،ابتال
به امراض مختیف و در نتیآه هزینههای درمان خواهد شد .در ادامه راهکار طراحی برنامه اربردی
در بستر اینترنت اشیاء جهت تعیین میزان مورد نیااز هار گاروه غا ایی ،میازان مصارفشاده در هار
لحظه ،میزان مورد نیاز با یمانده روزانه ،توصیههای غ ایی و غیره پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :ا تصاد مقاومتی ،اینترنت اشیاء ،رستوران دان آویی ،گروه های غا ایی ،مادیریت
صحیح مصرف.
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مقدمه
رهبر انقال

مدیریت مصرف را بسیار مهم برشـمردند و تأکیـد کردنـد کـه هـم

دستگاه هاى دولت  ،هم دستگاه هاى ییردولتی ،هم آحاد مردم و خانواده ها به این
مسئله توجه کنند که این جهاد است .ایشان پرهیز از اسراف و مالحظه تعادل در
مصرف را یک حرکت جهادی در مقابل دشمن معرفی کردند (بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار کارگزاران نظام.)3193/2/1 ،
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مدیریت مصرف ،یکی از الزامات اقتصـاد مقـاومتی اسـت .بـر اسـاس نقشـه
جهانی امنیت یذایی ،کشورها در طیف بسیار پرخطر ،پرخطر ،با خطر متوسـط و
کمخطر قرار می گیرند .بر مبنای این تقسیم بندی ایران در وضعیت پرخطـر قـرار
دارد (عبدی و همکاران ،3191 ،ص .)Islami et al, 2009, p.476 /363ترکیـب
سفره یذایی در ایران تناسبی با نیازهای بدن ندارد و خانوارهای ایرانی از الگوی
تغذیه مناسبی برخوردار نیستند .آنهـا بیشـتر شـکم خـود را سـیر مـیکننـد و از
مصرف عناصر ریزمغذی و مواد یذایی اساسی یافل هسـتند .بـهطـورکلی افـراد
جامعه  24درصد آهن مورد نیاز و  12درصـد از کلسـیم مـورد نیـاز خـود را از
رژیم یذایی دریافت نمیکننـد .بررسـی الگـوی تغذیـه مـواد یـذایی در کشـور
نشاندهنده نامتعادل بودن رژیم یـذایی و عـدم تنـوي کـافی آن اسـت .همچنـین
مصرف قند و شکر که صرفا مادهای انرژیزاست بـاال بـوده و در حـال افـزایش
است .مصرف شیر و فراوردههای آن بسیار کمتر از مقادیر متعـارف توصـیهشـده
بـرای گـروههـای سـنی مختلـف اسـت (عبـدی و همکـاران ،3191 ،ص/363
 .)Esteghamati et al, 2012, pp.179-180طبق مطالعات صـورتگرفتـه سـرانه
نان و برنج  2درصد ،روین  24درصد و قند و شکر  18درصـد بـیش از مقـدار
توصیهشده در سبد یذایی مطلو

میباشـد؛ درحـالیکـه مصـرف حبوبـات 14

درصد ،شیر و لبنیات  22درصد ،تخممرغ  24درصد ،سـبزی و میـوه  22درصـد

کمتر از مقادیر توصیهشده است (عبدی و همکاران ،3191 ،صKimiagar /361

 .)et al, 1998, pp.541-545با توجه به آمار آموزش عالی کشور مبنی بر وجـود
بیش از  2644دانشگاه در ایـران کـه بـیش از چهـار میلیـون دانشـجو را شـامل
میشوند ،مدیریت مصرف در رستورانهای دانشجویی از اهمیـت بسـزایی دارد؛
اما متأسـفانه در حـال حاضـر مـدیریت مناسـبی بـر مصـرف در رسـتورانهـای
دانشجویی صورت نمی گیـرد .مـدیریت مصـرف در رسـتورانهـای دانشـجویی
نتایجی مانند کاهش هزینه های ناشی از سـوء مصـرف ،دسـتیابی بـه سـالمت و
جلوگیری از هزینه های درمـان و بهبـود عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان در اثـر
تغذیه مناسب را در پی خواهد داشت .بـدین منظـور برنامـههـای یـذایی چهـار
دانشگاه بررسی و تجزیه و تحلیل شده است .سرانجام برنامه کـاربردی در بسـتر
اینترنت اشیاء برای مدیریت صحیح مصرف در رسـتورانهـای دانشـجویی ارائـه

پیاینه پژوهش
نوری و همکاران ( )3192در پژوهشی کـه دربـاره مـدیریت مصـرف بـر مبنـای
اقتصاد مقاومتی انجام داده اند ،پس از تعریف مصرف در جامعـه و بررسـی آن از
دید آموزه های اسالمی به تبیین راهکارهای مدیریت مصـرف در جهـت پیشـبرد
اهداف اقتصادی کشور با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری پرداختهاند.
کـاظمی و منصـورزاده ( )3191پژوهشــی بـا هــدف اجرایـی و نهادینــهکــردن
رهنمودهای مقام معظم رهبری در بخش اصالح الگوی مصـرف کـه از الزامـات
تحقق اقتصاد مقاومتی در سبک زندگی اسالمی است ،انجام دادهاند .آنان در ایـن

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

شده است.

پژوهش به بیان راهکارهـای اصـالح الگـوی مصـرف پرداختـه و تبعـات منفـی
اسراف و الگوپذیری از بیگانگان در کاالهای مصرفی را بیان کردهاند.
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همچنین الهدینی و چیتساز ( )3191به پژوهشی در خصوص رسـتورانداری
منطبق بر موازین اسالمی در چهارچو

مدیریت رفتـار مصـرفکننـده و سـبک

زندگی اسالمی پرداختهاند.
قلیپور و همکارانش ( )3191بـه نقـش اصـالح الگـوی مصـرف در اقتصـاد
مقاومتی میپردازند .ایشان مـدیریت مصـرف را بـه عنـوان یکـی از مؤلفـههـای
کلیدی در اقتصاد معرفی میکنند که نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد.
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صفارزاده ( )3191در پژوهش خود بـه بررسـی سـبک مـدیریت خـانواده در
نهادینهکردن فرهنگ استفاده از منابع خدادادی و ترویج فرهنگ مصـرف صـحیح
و جلوگیری از هدررفتن منابع در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
آزادی و تباسیده ( )3192در تحقیقات خود ،مصرفگرایـی را عامـل تخریـب
رشد ،توسعه و ازبینرفتن منابع ملی معرفـی مـیکننـد .از دیـدگاه آنـان اصـالح
الگوی مصـرف بـا نهادینـهکـردن روش صـحیح اسـتفاده از منـابع کشـور و یـا
بهره برداری بهینه و مطلو

از امکانات و منابع در بخشهای مختلـف اقتصـادی

به یک اقتصاد مقاوم منجر خواهد شد .آنان به موضوي اقتصاد مقاومتی و اصـالح
الگوی مصرف پرداخته و راهکارهایی برای اصالح الگوی مصرف بیان میکنند.
پاوسیک و مگننت ( )Pavesic & Magnant, 2005اصول اساسی در مـدیریت
مصرف و کنترل هزینه در رستوران را بیان کردهاند.
به دلیل اهمیت رستورانهای دانشجویی در مصرف انبوه منابع یذایی و اینکه
هی یک از مطالعات پیشـین بـه موضـوي مـدیریت مصـرف در رسـتوران هـای
دانشجویی نپرداختهاند ،نیاز است این مورد به عنـوان یکـی از مصـادیق اقتصـاد
مقاومتی مطالعه شود.

انواع گروههای غذایی مورد نیاز بدن
تعیین بخشهای استاندارد یذا یکی از مواردی اسـت کـه در کنتـرل و مـدیریت
هزینه حائز اهمیت است .هر فرد باید بـرای فعالیـتهـای روزانـه خـود مقـادیر
مشخصی انرژی کسب کند .مدیریت آشپزخانه میبایست مشخ

کنـد کـه هـر

فرد بهطور میانگین به چه میزان سهم از هر گروه یذایی نیـاز دارد و سـعی کنـد
ترکیب یذا را بهنحوی ارائه دهد که هم میزان مواد یذایی مورد نیاز تأمین گـردد
و هم از اسراف و هزینه اضافی جلوگیری شود؛ مثال مشـخ
چلوکبا

کنـد یـک پـرس

نیاز به چند گرم گوشت ،چند گرم برنج و ییره دارد.

انرژی مورد نیاز یک زن بالغ سالم با فعالیـت متوسـط ،حـدود  3944کـالری
است .این میزان برای مردان حدود  3244کالری میباشد .برای تأمین این میـزان
بهطورکلی مواد یذایی به شش گروه عمده نان و یالت ،سبزیها ،میوهها ،شیر و
لبنیات ،گوشت و جانشینهای آن ،و روینها و چربـیهـا تقسـیم مـیشـود .در
جدول یک گروههای یذایی به همراه مواد یذایی و میـزان توصـیهشـده روزانـه
مربو به هر گروه آورده شده است (شمس و همکاران ،3193 ،ص.)23-11
جدول  :3گروههای یذایی به همراه مواد یذایی و میزان توصیهشده هر گروه
گروه غذایی

گروه نان و
غالت

مواد غذایی گروه مربوطه

میزان توصیهشده گروه
مربوطه

بهطور میانگین هشت سهم
 .1غالت سبوسدار (جو ،گندم ،جو دوسر،
چاودار و ارزن) ،نان سبوسدار ،برنج ،روزانه.
ماکارونی و دانه ذرت ،رشته پلویی و رشته
بهطور مثال بر حسب ضخامت
آشی ،آرد کامل غالت ،گندم برشته و بینمک
نان (بربری ،سنگک ،تافتون و
و آرد کامل غالت :این مواد را باید نسبت به
لواش) از یک تا چهار کف دست.
سایر مواد غذایی این گروه بیشتر مصرف کرد.
این مقدار برابر  8-0قاشق پلو،
 .2نان ذرت ،بیسکویت ،نان سفید ،نصف لیوان غالت پختهشده یا
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کالری بایستی از هر یک از گروههای یذایی مقدار سهم خاصی اسـتفاده گـردد.
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شیرینیهای کمچربی ،گندم یا ذرت نصف لیوان ماکارونی است.
شیرینشده ،آرد کمسبوس غالت :این مواد را
بهتر است گاهگاهی استفاده کرد.
 .9شیرینیهایی با چربی متوسط یا زیاد
(خامهای) و مواد نشاستهای با روغن
سرخشده :این نوع مواد را باید بهندرت مصرف
کرد.
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گروه سبزیها

 .1سبزیجات برگدار ،جوانه حبوبات و غالت،
انواع کلم ،انواع کدو ،گوجه فرهنگی،
میانگین چهار سهم روزانه که هر
بادمجان ،بامیه ،هویج ،شلغم ،نخود سبز ،لوبیا سهم معادل صد گرم در نظر گرفته
سبز ،چغندر ،انواع ترب و تربچه ،پیازچه ،انواع شده است.
فلفل ،پیاز ،سیر ،قارچ ،کاهو ،خیار و غیره
یک عدد گوجه متوسط ،یک
بیشتر مصرف شود.
عدد خیار متوسط ،یک بشقاب
 .2گاهی از ذرت و سیبزمینی به عنوان سبزی ،کدو ،بادمجان و سبزی
سبزی استفاده شود.
موجود در کوکوی سبزی نیاز ما را
سبزیجات کمتر به صورت سرخشده مصرف در یک روز تأمین میکند.
شود.

گروه میوهها

گروه شیر و
لبنیات

 .1زردآلو ،گرمک ،طالبی ،خربزه ،گریپفروت،
میانگین سه سهم روزانه معادل
پرتقال ،هلو ،هندوانه ،توت ،توتفرنگی،
سیب ،موز ،گالبی ،کیوی ،انگور ،گیالس ،سیصد گرم.
آلبالو و غیره حتماً باید به صورت تازه استفاده
یک عدد میوه متوسط مانند هلو،
شوند.
گالبی ،سیب و پرتقال و یا دو تکه
 .2میوههای کمپوتشده و کنسروشده و بزرگ از میوههایی مانند هندوانه و
آبمیوهها گاهگاه استفاده شوند .آبمیوه تازه طالبی و برای میوههایی مانند
مواد مغذی مناسبی دارد ولی فیبر کافی ندارد .انگور ،آلبالو و توت ،نصف لیوان
معادل یک سهم است .نصف لیوان
 .9میوههایی مثل نارگیل به دلیل چربی زیاد آبمیوه معادل یک سهم است.
بهندرت استفاده شوند.
 .1شیر کمچرب با چربی یک درصد و یا
ماست و پنیر ،دوغ و کشک کمچربی ،شیر

بهطور میانگین دو سهم روزانه.
هر سهم معادل یک لیوان شیر یا

تهیهشده از سویا شیر سویا ترکیبی شبیه ماست و یا دو لیوان دوغ یا نصف
شیر معمولی دارد؛ ولی در واقع از سویا تهیه لیوان کشک یا بستنی و یا به
اندازه یک قوطی کبریت پنیر در
میشود و منشأ حیوانی ندارد .
نظر گرفته شده است.
 .2شیر با چربی متوسط با چربی  2/0درصد
و مواد لبنی دیگر مانند ماست ،پنیر ،دوغ،
کشک و بستنی با چربی متوسط حداکثر 9-2
بار در هفته مصرف شود.
 .9شیر تمامچرب با چربی سه درصد یا
بیشتر و سایر لبنیات تهیهشده از آن ،ماست
خامهای ،پنیر خامهای و بستنی حاوی
تکههای خامه را بهندرت استفاده کنید.

مواد غذایی اصلی این گروه شامل گوشت،
حبوبات ،تخممرغ و مغزها و دانههای روغنی
است.
 .1از گوشت مرغ ،ماهی ،گوشت سایر طیور
مثل بوقلمون و بلدرچین ،انواع مختلف
هر کدام از این موارد یک سهم
حبوبات مانند لوبیا ،نخود ،ماش ،عدس،
باقالی خشک ،ململی و لپه ،سفیده تخممرغ ،است :شصت گرم انواع گوشت،
سویا ،مغزها و دانهها شامل گردو ،بادام ،پسته ،یک عدد تخممرغ ،نصف لیوان
کنجد ،شاهدانه ،فندق ،بادامزمینی و مغز حبوبات پخته ،دو قاشق غذاخوری
از انواع مغزها مانند گردو ،بادام و
تخمهها بیشتر استفاده شود.
پسته و غیره بهتر است ترکیبی از
 .2از گوشت گاو و گوسفند کمچرب و زرده این مواد استفاده شود.
تخممرغ گاهگاه استفاده شود (مصرف 9-2
عدد برای بالغین در هفته توصیه میشود).
میانگین دو سهم در طول روز.

گروه گوشت

 .9از سوسیس ،کالباس ،همبرگرهای موجود
در بازار ،گوشت سرخشده ،غذاهای گوشتی

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

 .0کره ،خامه و سرشیر به دلیل درصد چربی
باالیی که دارند در گروه شیر و لبنیات قرار
نمیگیرند و از گروههای چربی محسوب
میشوند.

139

فراوریشده (آماده) بهندرت استفاده شود.
 .1از انواع روغنهای مایع مثل روغن کلزا،
روغن بزرک ،کنجد ،بادامزمینی ،تخمهکدو،
گردو ،شاهدانه ،زیتون ،سویا ،ذرت،
آفتابگردان ،آویشن ،روغن ماهی و مواد
غذایی مانند مغزها و دانهها بهویژه کنجد،
شاهدانه ،دانه بزرک ،بادام ،بادامزمینی ،فندق،
توصیه میشود تا حد امکان
گردو ،دانههای روغنی مثل زیتون به مقدار
غذاهای کمچرب مصرف نشوند.
کافی استفاده شود.
چون بسیاری از غذاهایی که
استفاده میکنیم حاوی مقادیری
روغن و یا چربی هستند ،واحد
خاصی برای چربیها در نظر گرفته
نمیشود.
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گروه روغن و
چربیها

 .2از روغنهای مخصوص سرخکردنی
(نیمهجامد) ،کره حیوانی ،سرشیر ،خامه ،کره
مغزها ،روغن پالم و مواد غذایی حاوی چربی
مثل شیر و لبنیات با چربی متوسط ،بستنی،
پنیر پیتزا ،سیبزمینی سرخکرده ،پیازداغ،
کنسروهای ماهی حاوی روغن و سسهای
کمچربی گاهگاه استفاده شود.
 .9از روغنهای اشباع (پیه و دنبه) ،روغنهای
جامد نباتی ،روغن چربی مرغ ،مارگارین (کره
گیاهی جامد) ،روغن نارگیل یا خود نارگیل و
مواد غذایی مانند لبنیات پرچرب ،بستنیهای
حاوی تکههای خامه ،سس مایونز ،کیک و
شیرینی خامهای بهندرت استفاده شود.

برای تأمین اسیدهای چرب
ضروری بهتر است حداکثر روزانه
بین  2-1قاشق غذاخوری روغن
معادل شش واحد ترجیحاً از انواع
روغنهای مایع در رژیم غذایی
گنجانده شود.
برای مثال با مصرف  9-2واحد
لبنیات با چربی متوسط9-2 ،
قاشق از بعضی از مغزها و دانهها،
تخممرغ و گوشت و غذایی حاوی
حداکثر دو قاشق مرباخوری روغن
در روز نیاز به چربی هر فرد تأمین
میگردد.

جهت بررسی میزان تأمین سهم هر گروه یذایی ،برنامه یذایی رستورانهـای
دانشجویی از چهار دانشگاه 3به همراه میزان استفاده از مواد یـذایی در هـر نـوي
یذا مانند میزان استفاده برنج ،گوشت ،سبزی و ییره در چلو قورمـه جمـعآوری
شد .همچنین سهم تأمینشده از هر گروه یذایی بـا درنظرگـرفتن میـانگین مـواد
 3با توجه به حساسیت برنامه یذایی دانشجویان ،مسئوالن دانشگاههـای مـورد مطالعـه مجـوز
انتشار اسامی را ندادند.

یذایی مورد استفاده از این چهار دانشگاه برای هر نوي یذا محاسـبه گردیـد .بـا
توجه به برنامه یذایی در هر روز ،میزان سهم تأمینشده روزانه گروههای یذایی
حاصل شد؛ برای نمونه ،برنامه یذایی برای سه روز با درنظرگرفتن میـزان مـواد
یذایی هر نوي یذا ،سهم تعیینشده از هر نوي یذا و در نهایت سهم تعیـینشـده
آن روز و میزان باقیمانده از هر سهم ،در جدولهای دو ،سه و چهار آمده است.
میزان سهم تأمینشده در هر یک از روزها با فـرض ارائـه ماسـت در کنـار یـذا
(تأمین نیم سهم از گروه شیر و لبنیات) محاسبه شدهاند.
جدول  :2برنامه یذایی یک روز نمونه به همراه میزان مواد یذایی و سهم تأمینشده آن
صبحانه

ناهار

چلو خورشت قیمه
سیبزمینی

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

1/30سهم از  6سهم روزانه
 1/13سهم از  0سهم روزانه
4/491سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 4/68سهم از  2سهم روزانه

شام

ماکارونی

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها

 2/40سهم از  6سهم روزانه
 4/60سهم از  0سهم روزانه
 4/49سهم از  9سهم روزانه

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

تخممرغ آبپز

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 1/0سهم از  6سهم روزانه
 4/0سهم از  0سهم روزانه
 4سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 1/9سهم از  2سهم روزانه
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گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 4سهم از  2سهم روزانه
 4/86سهم از  2سهم روزانه

سهم تأمینشده در کل روز

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال دوم  /شماره  / 3بهار و تابستان 1396

گروه غذایی

مقدار سهم تأمینشده

مقدار سهم باقیمانده

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 0/03سهم از  6سهم روزانه
 2/09سهم از  0سهم روزانه
 4/48سهم از  9سهم روزانه
 4/0سهم از  2سهم روزانه
 2/60سهم از  2سهم روزانه

2/01
1/01
2/30
1/0
- 4/60

جدول  :1برنامه یذایی یک روز نمونه به همراه میزان مواد یذایی و سهم تأمینشده آن
صبحانه

خامه عسل

ناهار

چلو مرغ
142

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 1/0سهم از  6سهم روزانه
 4سهم از  0سهم روزانه
 4سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت

 1/38سهم از  6سهم روزانه
 4/00سهم از  0سهم روزانه
 4/93سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 9/9سهم از  2سهم روزانه

گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها
شام

چلو خورشت قورمه
سبزی

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 1/30سهم از  6سهم روزانه
 4/62سهم از  0سهم روزانه
 4/90سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 4/1سهم از  2سهم روزانه

سهم تأمینشده در کل روز

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 0/01سهم از  6سهم روزانه
 1/21سهم از  0سهم روزانه
 4/19سهم از  9سهم روزانه
 4/0سهم از  2سهم روزانه
 0سهم از  2سهم روزانه

2/03
2/19
2/21
1/0
-2

جدول  :1برنامه یذایی یک روز نمونه به همراه میزان مواد یذایی و سهم تأمینشده آن
صبحانه

خامه عسل

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 1.0سهم از  6سهم روزانه
 4سهم از  0سهم روزانه
 4سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

گروه غذایی

مقدار سهم تأمینشده

مقدار سهم باقیمانده
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ناهار

چلو مرغ
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گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 1/38سهم از  6سهم روزانه
 4/00سهم از  0سهم روزانه
 4/93سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 9/9سهم از  2سهم روزانه

شام

لوبیا پلو با گوشت

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 1/68سهم از  6سهم روزانه
 1/20سهم از  0سهم روزانه
 4/41سهم از  9سهم روزانه
 4سهم از  2سهم روزانه
 4/16سهم از  2سهم روزانه

سهم تأمینشده در کل روز
گروه غذایی

مقدار سهم تأمینشده

مقدار سهم باقیمانده

گروه نان و غالت
گروه سبزیها
گروه میوهها
گروه شیر و لبنیات
گروه گوشت
گروه روغنها ،چربیها و
شیرینیها

 0/92سهم از  6سهم روزانه
 1/83سهم از  0سهم روزانه
 4/0سهم از  9سهم روزانه
 4/0سهم از  2سهم روزانه
 0/46سهم از  2سهم روزانه

2/86
1/91
2/8
1/0
- 2/46

همانطورکه مشاهده میشود ،برخی از گروههای یذایی مانند گروه گوشـت،
بیش از سهم مورد نیاز روزانه ـ حتـی بـیش از دو برابـر ـ دریافـت مـیشـوند؛
درحالیکه گروه یا گروه های یذایی دیگر دچار کمبود سهم هسـتند .ایـن مـورد
عالوه بر اسراف و هزینههای زیاد ،سبب ابتال به بیماریهـای مختلـف بـه دلیـل

ازدیاد یک یا چند گروه یذایی و کمبود گروههای دیگر میشـود کـه خـود نیـز
هزینههای درمان را در پی خواهد داشت؛ بنابراین نیاز به یـک مـدیریت صـحیح
در انتخا

گروه های یذایی مختلف است که عالوه بر دستیابی به اهداف اقتصاد

مقاومتی ،سالمت و تندرستی را به ارمغان آورد.
اگر تمامی مواد یذایی مورد نیاز دانشجو از طریق رستورانهـای دانشـجویی
تأمین گردد ـ بـه عنـوان نمونـه بـرای دانشـجویان خوابگـاهی ـ ،طبـق مطالـب
بیانشده میتوان بهراحتی و به صورت ثابت میزان هر پرس یذا را طوری تنظیم
کرد که سهم های مورد نیاز هر یک از گروههای یذایی تـأمین گـردد؛ ولـی اگـر
قصد داشته باشیم این نحوه مدیریت صحیح را برای دانشجویانی که تمامی مـواد
یذایی آنها از طریق رستورانهای دانشجویی تأمین نمیشود ـ بـه عنـوان نمونـه
برای دانشجویان ییرخوابگاهی ـ نیز اعمـال نمـاییم ،اسـتفاده از اینترنـت اشـیاء

اینترنت اشیاء
از فناوری های جدیدی که می تواند به مـا در جمـع آوری اطالعـات و مـدیریت
صحیح کمک نماید ،اینترنت اشیاء است .اصطالح اینترنـت اشـیاء توسـط کـوین

اشتون در سال  3999مطرح گردیـد .او جهـانی را توصـیف کـرد کـه در آن هـر
چیزی ،برای خود هویت دیجیتال داشته باشد و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را
سازماندهی و مدیریت نمایند .بـا اینترنـت اشـیاء تمـامی اشـیاء بـه هـم متصـل
میشوند که میتـوان بـا کمـک اپلیکیشـنهـا ،آنهـا را کنتـرل و مـدیریت نمـود
( .)Ashton, 2009, p.1در واقع اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

میتواند به ما در حل این مسئله کمک نماید.

ارتباطات است که بـه عنـوان فنـاوری ای مـدرن ،قابلیـت ارسـال داده از طریـق
شبکههای ارتباطی را برای هر چیزی فراهم میکند (Chui, Loffler & Roberts,
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& 2010, pp.2-3/ Fox, Kamburugamuve & Hartman, 2012, p.6/ Ritz

 .)Knaack, 2017شکل یک نمایشی از وضـعیت ارتباطـات اشـیاء در اینترنـت
اشیاء را نشان می دهد که هر یک از اشیاء میتوانند در صورت نیـاز بـا یکـدیگر
ارتبا برقرار نمایند.
شکل  :3شمای کلی از ارتباطات اشیاء در اینترنت اشیاء
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اینترنت اشـیاء یـک مفهـوم و الگـوی فراگیـر و جهـانی اسـت کـه در همـه
حوزههای سالمت ،انرژی ،حمل ونقل ،تولید و مشابه آن برای ایجاد یـک جهـان
هوشمند قابل بهکارگیری است .در ادامه به برخی از کاربردهای اینترنت اشیاء در
حوزههای مختلف اشاره شده است ( & Mulani & Pingle, 2016/ Keerthana
.)Parveen, 2017/ Lin et al, 2017
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 .1خانه هوشمند
با استفاده از اینترنت اشیاء می توان به کنترل وسـایل منـزل از راه دور پرداخـت؛
برای نمونه امکان مدیریت هوشمند روشنایی ،تهویه هـوا و ییـره بـا اسـتفاده از
اینترنت اشیاء وجود دارد .مدیریت هوشمند خانه سبب مدیریت مصـرف انـرژی
و کاهش آن نیز خواهد شد.
 .2شهر هوشمند
شــهر هوشــمند بــه شــهری گفتــه مــیشــود کــه از انــواي مختلــف سنســورهای
الکترونیکی برای جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها استفاده میکند.
برخی از کاربردهای مطرح اینترنت اشیاء در شهر هوشمند عبارتاند از:
الف) روشنایی هوشمند :هوشمندکردن میزان روشنایی المپ های خیابانها با
) کنترل ترافیک :نظارت بر حجم تردد ماشینها و افراد به منظور مـدیریت
مسیر عبورومرور؛
ج) پارک هوشمند :نظارت و شناسایی فضاهای خـالی موجـود بـرای پـارک
خودروها و اطاليرسانی به رانندگان؛
د) مدیریت پسماندهای شهری :نظارت بر میزان زباله موجود در سـطلهـای
زباله به منظور بهینهکردن زمان جمعآوری آنها.
 .3دامداری و کااورزی هوشمند
کشاورزان و دامداران نیز نیازمند روشهای مؤثری جهـت پـرورش و نگهـداری
منابع خود هستند .اینترنت اشیاء با جمـعآوری بـیدرنـگ اطالعـات متناسـب و

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

توجه به شرایط محیطی هر مکان؛

دقیق ،آنها را در دستیابی به این هدف کمک میکند؛ برای نمونه نظـارت پیوسـته
شرایط و وضعیت آ وهوایی به منظور پیش بینی برف ،باران ،خشکسالی و باد و
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اطالي رسانی و پیشگیری از نابودی محصوالت یا نظـارت بـر میـزان رطوبـت و
حرارت محیط بـرای جلـوگیری از رشـد و پیـدایش آالینـدههـای میکروبـی در
زمینهای کشاورزی.
 .4محیط زیست
تشخی

و کنترل گازهای سمی موجود در هوا ،نظارت بر میزان رطوبت خـاک،

دوفصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال دوم  /شماره  / 3بهار و تابستان 1396

ارتعاشات و تراکم زمین برای تشخی

الگوهای خطرناک در وضعیت زمـین از

جمله کاربردهای اینترنت اشیاء در بخش محیط زیست هستند.
 .5سالمت الکترونیک
اینترنت اشیاء در بخش سالمت نیز کاربردهای فراوانی دارد؛ برای نمونـه کنتـرل
عالئم حیاتی افراد مسن و اطالي به پزشک در صورت وخامـت وضـعیت آنهـا،
کنترل شرایط داخلی فریزرهای نگهداری دارو و نظارت و کنترل بـر کودکـان از
راه دور.

ارائه برنامه کاربردی در بستر اینترنت اشیاء
جهت تحقق هدف بیانشده و تأمین سـهم گـروههـای یـذایی ،نیـاز بـه برنامـه
کاربردی داریم که میزان مورد نیاز هر سهم از گروههای یذایی ،میزان تأمینشده
و میزان باقیمانده از هر سهم به صورت روزانه نمایش داده شود و با مصرف هر
نوي ماده یذایی ،این مقادیر بهروز شوند .میتوان برای مـواد یـذایی ماننـد یـک
بسته کیک ،ماست و ییره ،بارکدی در نظر گرفت کـه بـا خوانـدن آن بارکـد بـه
وسیله برنامه ،مقادیر تأمینشده سهمها بهروز شوند یا اینکه میزان سهمهـایی کـه
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هر ماده یذایی تأمین میکند روی آن نوشته شود و این موارد به صـورت دسـتی
توسط هر فرد در برنامه کاربردی وارد شود .در حالتی هم که تعیین دقیـق میسـر

نیست ،این موارد به صورت حدودی ثبت شوند .برای محاسبه سهم تأمینکننـده
هر ماده یذایی میتوان از مواردی مانند جدول یک در راهنمـای برنامـه اسـتفاده
کرد .این اطالعات و مقادیر تأمینشده از هر یک از سهمهای گروههـای یـذایی
برای دانشجو و مدیریت رستوران باید قابل مشاهده باشند .در صورت رزرو یذا
توسط دانشجو ،مدیریت رستوران با توجه بـه اطالعـات دریـافتی از سـهمهـای
می تواند در تعیین میزان مواد یذایی در وعده یذای او ،بـرای

تأمینشده شخ

مثــال تعیــین میــزان بــرنج یــا گوشــت و همچنــین تعیــین نــوي دورچــین یــذا
تصمیمگیری نماید؛ مثال اگر سهم مورد نیاز از گروه شـیر و لبنیـات فـرد تـأمین
شده است ،ولی سهم گروه سبزیجات دچار کمبود است ،بهجای ارائه ماست بـه
عنوان دورچین یذا ،ساالد و سبزیجات ارائه نماید .در نهایت مدیریت رسـتوران
میتواند با پیشنهاد برنامههای یذایی بـه افـراد و دریافـت بـازخورد ،آنهـا را در
مراحل برنامه کاربردی نمایش داده شده است.
شکل  :2مراحل برنامه کاربردی
توضیح پیرامون گروههای غذایی و نحوه محاسبه سهم هر گروه غذایی در راهنمای برنامه

تعیین و نمایش سهم مورد نیاز از هر گروه غذایی با دریافت اطالعات مربوط به سن و جنسیت دانشجو

با استفاده از بارکد 7.

در صورت مصرف هر نوع ماده غذایی ،مقادیر تامین شده از هر گروه غذایی بروز گردد:
 .5استفاده از جدول تعیین سهم (که در راهنمای برنامه قرار
وارد کردن دستی هر سهم تامین شده که روی بسته غذایی 2.
دارد) و وارد کردن حدودی سهمهای تامین شده از هر گروه
.نوشته شده است
غذایی

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

جهت انتخا

درست مواد یذایی و تأمین سالمت یاری نماید کـه در شـکل دو

نمایش اطالعات سهمهای تامین شده و میزان باقی مانده از هر گروه غذایی برای دانشجو و ارسال آن به مدیریت رستوران در صورت رزرو غذا توسط دانشجو
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 .مدیریت صحیح در تعیین میزان مواد غذایی در پرس غذای دانشجو و تعیین دورچین غذا که سهمهای مورد نیاز باقی مانده را به بهترین نحو پوشش دهد

ارائه پیشنهاد برنامه غذایی به دانشجو با توجه به الگوی غذایی مصرفی وی و دریافت بازخورد

به منظور پیادهسازی ایده مطرحشـده در محـیط دانشـگاه نیـاز اسـت برنامـه
کاربردی بر اساس موارد و گزینههـای مطـرحشـده در شـکل دو بـا زبـانهـای
برنامهنویسی نوشته شود که میتواند جهت بهرهبرداری در اختیار مسئوالن امر یا
حتی روی تلفن همراه دانشجو نصب گردد .پس از نصب برنامـه ،دانشـجو بایـد
به ثبتنام با واردکردن شماره دانشجویی ،سن و جنسیت بپردازد .سپس دانشـجو
میتواند با اجرای برنامه کاربردی بـه اسـکن بارکـدهای مـواد یـذایی از طریـق
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دوربین تلفن همراه ـ در صورت تدارکدیدن این روش در محصـوالت یـذایی
دانشگاه ـ یا واردکردن دستی سهمهای تأمینشده از گـروههـای یـذایی پـس از
مصرف هر ماده یذایی ،به منظور بهروزرسانی سهمهای تـأمینشـده گـروههـای
یذایی مختلف بپردازد .پس از رزرو یذا توسط دانشـجو ،اطالعـات سـهمهـای
تأمینشده گروه های یذایی مختلف به مدیریت رسـتوران از طریـق اینترنـت بـه
صورت خودکار ارسال میگردد و مدیریت بر اساس اطالعات دریافـتشـده بـه
تعیین میزان تقسیم بندی یذا و نوي دورچین یذا برای جبران کمبـود گـروههـای
یذایی تصمیم خواهد گرفت .این کار سبب کاهش هزینه مصـرف مـواد یـذایی
ییرضروری ،تأمین سالمت دانشجویان و جلوگیری از هزینه های درمان خواهـد
شد .بر اساس مراحل مورد نیاز مطرحشده برای اجرای ایده ،این برنامه کـاربردی
بدون نیاز به تجهیزات سختافزاری خاص ،تنها با طراحی به وسـیله زبـانهـای
برنامهنویسی و هماهنگی با سیستم مدیریت رسـتوران قابـل پیـادهسـازی اسـت.
هزینه تحقق این مدل صرفا به میزان هزینه برنامهنویسی آن خواهد بود که بسـته
به امکانات نرمافزار ،هزینه قابل برآورد خواهد بود و با توجه به اهمیت موضـوي
هزینه پیادهسازی آن ناچیز است.

جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله نقش اقتصاد مقـاومتی در جامعـه امـروز توضـیح داده شـد .دربـاره
ضرورت بهکارگیری اقتصـاد مقـاومتی در رسـتورانهـا بـهویـژه رسـتورانهـای
دانشجویی به دلیل مصرف انبوه منابع یـذایی و همچنـین تـأثیر آن در سـالمت،
بهداشت و هزینه های درمان بحث شد .سپس به ارکان مختلف اقتصـاد مقـاومتی
که مرتبط با موضوي پژوهش بودند بهطور مختصر پرداختـه شـد و بـه مـدیریت
صــحیح مصــرف بــه عنــوان یکــی از مهــمتــرین ارکــان اقتصــاد مقــاومتی در
رستورانهای دانشجویی اشاره شـد .یکـی از مـوارد مهـم مـدیریت مصـرف در
رستورانهای دانشجویی مربو به نحوه ارائه یذاست تا سهم مورد نیـاز بـدن از
هر گروه یذایی تأمین شود؛ لذا برنامههای یذایی چهار دانشگاه به همـراه میـزان
صورتگرفته و محاسبه سهمهای تأمینشده از هر گروه یـذایی ،مشـخ

شـد

برخی از گروه های یذایی مانند گروه گوشت بیش از سـهم مـورد نیـاز و حتـی
گاهی بیش از دو برابر از سهم مورد نیاز دریافت میشود؛ درحالیکه گـروههـای
یذایی دیگر با کمبود روبهرو هستند .جهت تحقق مدیریت صـحیح مصـرف در
رستوران های دانشجویی و انتخا

مقادیر صحیح مواد یذایی ،وضعیت مختلـف

دانشجویان از جمله دانشجویان خوابگاهی و ییرخوابگاهی در نظر گرفتـه شـد.
راهکار طراحی برنامه کاربردی در بسـتر اینترنـت اشـیاء ذکـر گردیـد .در ارائـه
چارچو

برنامه کاربردی تالش شد انواي گروههای یذایی و سهم مورد نیاز هر

فرد بر اساس سن و جنسیت او بیان گردد .همچنین محاسبه سهمهـای مختلـف
در راهنمای برنامه کاربردی بیان شود .در صورت مصـرف مـواد یـذایی ،میـزان

نگاه اقتصاد مقاومتی به مصرف مواد غذایی رستورانهای دانشجویی ...

مواد یذایی بـهکاررفتـه در هـر نـوي یـذا تجزیـه و تحلیـل شـد .طبـق بررسـی

تأمینشده سهمهای گروههای یـذایی ثبـت و بـهروز گـردد .میـزان مـورد نیـاز
باقیمانده از گروههای یذایی و میزان مازاد استفادهشده از گروههای یذایی ذکـر
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و هشدار داده شود .اطالعات مربوطه عالوه بر شخ

برای مـدیریت رسـتوران

به منظور تعیین نوي و میزان مواد یذایی ارسال گردد .همچنین با توجه به الگوی
مصرفی شخ

 ،برنامه یذایی پیشنهادی جهت بهره گیری بهینه از منـابع یـذایی

مورد نیاز ذکر گردد و بازخورد دریافت شود.

منابع و مآخذ
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