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توکل آقایاری هیر ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران
مرضیه ساعی دانشجوي كارشناسي ارشد ،پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش رسانه در رفتارهاي تغذيهاي به انجام رسيده است .روش پژوهش ،پيمايشي است و جامعه آماري آن تماام
شهروندان باالي  61سال ساكن شهر تبريز هستند .حجم نمونه برابر با  489نفر و شيوه نمونهگيري ،نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي اسات.
نتايج تحقيق نشان مي دهد محاسبه ضريب همبستگي پيرسون بين متغير ميزان تماشاي تبليغات رسانه و رفتاار تغذياهاي در ساح امميناان 33
درصد معنيدار و معکوس است .همچنين ميزان ضريب همبستگي محاسبه شده بين متغير ميزان اعتماد به تبليغات رسانه و رفتاار تغذياهاي در
سح اممينان  31درصد معنيدار و معکوس است .در مقابل ميزان همبستگي محاسبه شده بين متغير ميزان تماشاي برنامههاي مختلف رسانه و
رفتار تغذيهاي غيرمعنيدار است .در بررسي ميزان تفاوت رفتار تغذيهاي پاسخگويان از لحاظ متغيرهاي زمينهاي (سن ،وضعيت اشاتغال ،ساح
تحصيالت ،وضعيت تأهل و مبقه اقتصادي) ميتوان گفت رفتار تغذيهاي پاسخگويان از لحاظ متغيرهاي مذكور متفاوت و معنايدار اسات .در
مقابل رفتار تغذيهاي پاسخگويان از نظر متغير جنس متفاوت نيست .به عبارتي ديگر رفتار تغذيهاي مردان و زنان يکسان است.
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مقدمه و بیان مسأله

داشته است .اين نوع الگوي تغذيه به خصوص در كشاورهاي

اثر مستقيم تغذيه بر تندرستي انساان از ديربااز شاناخته شاده

درحال توسعه كه با افزايش شهرنشيني مواجهناد و در تاالش

است .انسانها از قرنها قبل مي تجربههاي مختلف باه روش

براي مي راه پيشرفت با تکيه بر الگوهاي بيگانه غربي هستند،

صحي تغذيه پي بردهاند و در مي هزاران سال تغذيه و رشاد

بسيار نمايان است (.)Madanat & et al. 2011

كردهاند .بنابراين ،افارادي كاه در اثار هماان تجاارذ ،تغذياه

از سوي ديگر ،الگوي تغذيه در كل خاورميانه و از جمله

صحيحي داشتهاند ،از زندگي سالمتر و موالنيتري برخاوردار

در ايران به سرعت در حال تغيير اسات.از نظار بيمااريهااي

بودهاند .با استفاده از غاذاي الزم و كاافي ،كاارايي و فعاليات،

مزمن مرتبط با تغذيه ،تحليل وضاعيت تغذياه جامعاه ايراناي

رضايت خامر ،نشاط زندگي و قدرت مبارزه باا مشاکالت در

حاكي از آن است كه در حال حاضر عالوه بار ساوت تغذياه و

انسان تأمين مايشاود و در عاين حاال ،ساالمت و بهداشات

فقر غذايي ،دوران گذار تغذيهاي نيز به سرعت در حاال ماي

نسلهاي بعدي نيز تضمين ميگردد .اهميت تغذياه تاا حادي

شدن است .نشاانههااي هشاداردهنده گساترش بيمااريهااي

است كه كميته مشترک كارشناسان سازمان جهاني بهداشت 6و

متابوليک در پي گسترش شهرنشايني و تغييار شايوه زنادگي،

سازمان غذا و دارو 9تأكيد كاردهاناد كاه برناماهريازي دربااره

بهويژه در شهرهاي بزرگ ديده ميشوند .بررسي ملي ساالمت

خوراک و تغذيه بايد جايي را در برنامه كلي توسعه اقتصاادي

و بيماري در سال  6928نشان ميدهد كه در حدود  90درصد

به خود اختصاص

مردان  61تا  13سال كشور و در حدود  41درصد زنان همين

دهد (صديقي.)6981 ،

در سالهاي اخير شاهد پديدهاي با عنوان «انتقال تغذيه»9

گروه سني دچاار اضاافه وزن و چااقي هساتند .بيمااريهااي

يا به عبارتي «گذار تغذيه» در بين جوامع مختلف بودهايم .اين

قلبي– عروقي يکي از علل عمده مرگ و مير در ايران است به

پديده كه به عنوان پديدهاي جهاني به صورت بسايار گساترده

موري كه باالترين علل مرگ و مير در سال ،6980مرباوط باه

مورد محالعه قرار گرفته ،عبارت است از تغييار ریيام غاذايي

بيماريهاي قلبي – عروقي ( 92 /1درصد) بوده اسات

سنتي سرشار از فيبار و تاوأم باا مصارف داناههاا ،مياوههاا و

و همکاران.)6989 ،

(دالوري

سبزيجات به نوعي ریيم غذايي توأم با مصرف بااالي چرباي،

تأثير رسانهها در شکلدهي رفتار و اعتقادات مردم بسايار

شکر ،نمک و ساير غذاهاي فرآوري شده .به نوعي بايد گفات

باالست و بسياري از مردم تحت تأثير تبليغاات و برناماههااي

كه در الگوي تغذيه سنتي ،افراد براي رفع گرسنگي به مصرف

رسانهاي ،رفتارهاي خود را در زميناه خرياد و مصارف ماواد

غذاها روي ميآوردند ولي در الگوي تغذياه جدياد ،انتخااذ

غذايي تغيير ميدهند و شايد نتوانند خحرات واقعيتري را كاه

نوع غذاي افراد تحت تأثير رسانهها و عوامل فرهنگي مختلف

در رسانهها محار نشادهاناد در كناار خاود احسااس كنناد

مانند مد باشد .تغييرات مهمي كه در گذار اقتصادي و جمعيتي

بسياري از مردم (اگر نگاوييم هماه) ظااهرا پايشداوريهاا را

اتفاق ميافتد اثر بسيار مهمي در گذار تغذيه دارد .شهرنشايني،

جذذ ميكنند و بر اساس عادات غذايي كه از مريق رسانههاا

افزايش درآمد همراه با تغيير در عوامل فرهنگاي و رساانههاا،

تبليغ ميشود و در اغلب موارد عاادت غاذايي ناساالم اسات،

نقش مهمي در گذار تغذيه به شکل جديد دارند .الگوي تغذيه

تغذيه ميكنند

جديد خود پيامدهاي ناامحلوبي مانناد اباتال باه بيمااريهااي
مختلف (سکته  ،فشارخون ،سرمان و  )....را در افراد به همراه

(سيل.)949: 6982 ،
4

به گفته پاكارد ( ،)6312عادات ما ،تصاميمات ماا باراي
خريد و رفتار مصرفكنندگان ،هار روزه در ساح ناخودآگااه
تغيياار پياادا ماايكنااد .وي باار اياان باااور اساات كااه تبليغااات

1

WHO
FAO
3
Nutrition Transition
2

Pakard

4

93

نقش رسانه در رفتارهاي تغذيهاي و زمينه اجتماعي مرتبط با آن ...

تکنيکهاي دستکاري كننده و تأثيري پنهان بر مصرفكنندگان

ادبیات نظری

دارند بنابراين وي مدعي است كه تبليغات تجااري ،از مرياق

تركيبي از عوامل اعم از عوامل زيساتي و اجتمااعي در تعياين

تأثيرگذاري بر سح نيمه هشيار مصرف كنندگان  ،سبب خلق

رفتارهاااي تغذيااهاي در مااي دورانهاااي مختلااف تأثيرگااذار

تقاضا در آنها ميشود (عبداللهيان و حسني.)6983 ،

هستند .اكثر تحقيقات صورت گرفته بر روي عوامل مرتبط باا

در ايران تلويزيون پرمخامبترين رسانه جمعاي اسات و

انتخاذ غذاو رفتارهاي تغذيهاي ،بر روي عوامل فيزيولویياک

بيشتر بينندگان تلويزيون ،بيينده آگهيهاي تجاري پخش شاده

و رواني متمركز باوده و توجاه كمتاري باه عوامال فرهنگاي،

از اين رسانه هستند .بخش قابل توجهي از مخامبان تلويزياون

اجتماعي و جمعيتي ،معحوف گردياده اسات .ولاي باا انادكي

را نوجوانان تشکيل ميدهند و حجم عمادهاي از آگهايهااي

تأمل ميتوان پي برد كه نقش عوامل اجتمااعي و فرهنگاي در

تبليغاتي تلويزيون ،مستقيم يا غير مستقيم به خصوص با نسال

بروز رفتارهاي تغذيهاي بسيار حائز اهميت است

جوان و نوجوانان ارتباط دارد (اسمي و همکاران.)6983 ،

.)1998

( Nestle et al.

ریيم غذايي و نحوه تغذيه نقش بسيار مهماي در زنادگي

پاپکين از جمله افرادي است كه به ماور هماه جانباه باه

و سالمتي انسان از بدو تولاد تاا زماان مارگ دارد .انساان باا

تحوالت صورت گرفته در الگوهاي غذايي پرداخته است .وي

انتخاذ غذا ميتواند سالمتي خاود را در معارخ خحار قارار

معتقد است به مرور زمان ،جهاان شااهد تغيياري گساترده در

دهد يا موجب ارتقاي آن گردد .توجه به الگوهاي غاذايي كاه

الگوهاي فعاليت انسان ،ساختار ریيام غاذايي و همچناين در

پيچيدگيهاي دريافتهاي غذايي را در بار مايگيارد ،تصاوير

زمينه بهداشت اسات و حركتاي تادريجي باه سامت الگاوي

مناسبي از ریيم غذايي و عادات تغذيهاي افراد جامعه را به ماا

تغذيهاي كه با بسياري از بيماريهاي غيرواگيردار مرتبط باوده

ميدهد و باه ماا كماک مايكناد تاا افاراد در معارخ خحار

است ،رخ ميدهد .اين حركت به خصاوص در كشاورهاي باا

بيماريهاي مزمن وابسته به تغذيه را شناساايي كنايم و باراي

درآمد پايينتر و يا درآمد متوسط كه در مراحال اولياه توساعه

آنها توصيههاي تغذيهاي داشته باشيم زيرا ماردم در انتخااذ

اقتصادي و اجتماعي قرار دارند ،مانند برخي كشورهاي منحقاه

غذاهايشان كمتر به محتواي مواد مغذي آن توجه ميكنناد .باه

خاورميانه ،آسيا ،آفريقاا و آمريکااي التاين ،باه وضاو قابال

عبارتي ،در نظر گرفتن تركيب غذاهاي مختلف كه مردم غالباا

مشاهده بوده است .دو فرآيند تااريخي گاذار وجاود دارد كاه

با يکديگر مصارف مايكنناد ،باراي توصايههاا و راهنماهااي

معموال هم زمان يا قبل از گذار تغذيهاي اتفاق ميافتاد .اولاين

ریيمي ضروري است .بنابراين ،توجه باه الگوهااي غاذايي و

مورد گذار جمعيتي است ،كه با تغيير از يک الگوي باروري و

عوامل اجتماعي مرتبط باا الگوهااي تغذياهاي ،باه ماا كماک

مرگ و مير باال به يک الگو با بااروري و مارگ و ميار پاايين

ميكند تا پيامدها و مفهوم راهنماهاي ریيمي را باه راحتاي در

همراه است و ديگري گذار اپيدمولویيک يا حركت باه سامت

Barkoukis,

بيماريهاي مازمن غيرواگيار و بيمااري هااي عفاوني اسات.

قالب الگوهاي غاذايي باراي جامعاه بياان كنايم (

. )2007

عوامل مختلف جغرافيايي ،اقتصادي ،اجتمااعي و فرهنگاي در

شهر تبريز يکي از شهرهاي بزرگ صنعتي كشور است كه

وقوع گذار تغذيهاي موثرند .شهرنشيني ،رشد درآمد ،تغييارات

در مسير حركت به سمت توساعه ياافتگي اسات و هار سااله

تکنولویي در زمينه كار و فراغت ،رشد رساانههااي جمعاي و

مهاجران زيادي از نقاط مختلف استان آذربايجان شرقي باراي

سرمايهداري جهاني از جمله عوامل ماؤثر در گاذار تغذياهاناد

سکونت باه ايان شاهر مهااجرت مايكنناد .تاأثير رساانه در

(.)Popkin & Wen Ng, 2006

جنبههاي مختلف سبک زندگي در اين شهر باه وضاو قابال

يکي از مهمترين عاواملي كاه بار شاکلگياري و تاداوم

لمس است و رفتارهاي غذايي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

الگوهاي مصرف و بهوياژه انتخااذ ماواد غاذايي تاأثير دارد،
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آگهااايهااااي تبليغااااتي اسااات .دو پژوهشاااگر ارتباااامي و

ميكوشد الگوهاي موجود رفتار يا نگرش را جهتدهاي كناد.

جامعااهشااناس معااروف و برجسااته ،راباارت مرتااون 6و پاال

تبليغ اغلب ميكوشد مصارف كنناده را باه مارف اساتفاده از

الزارسفيلد 9در مقالهاي با عنوان «ارتباط جمعاي ،ساليقههااي

محصوالتي سوق دهد كه قبال به اساتفاده از آن عاادت كارده

عامه و كنش اجتماعي ساازمان يافتاه» ( )6310-6348محار

است ،چه اين محصول خمير دندان باشد و چه اتومبيل .وقتي

ميكنند كه به نظر ميرسد قدرت اقتصادي بهره كشي مساتقيم

الگويي از رفتار يا نگرش برقرار شد ،مايتاوان آن را در ياک

را كاهش داده است و اين نتيجه عموما باا انتشاار تبليغاات از

مسير ياا مساير ديگار جهات داد

مريق رسانههاي جمعي به دست آمده است .برنامههاي رادياو

.)911:6986

(باه نقال از ساورين و تانکاارد،

9

و تبليغات ،جاي تهدياد و اجباار را گرفتاهاناد و رساانههااي

گربناار و همکااارش ( )6380معتقدنااد اثاارات كاشااتي

جمعااي كااار سااازگاري تااودههااا را بااا وضااعيت اجتماااعي و

رسانههاي جمعي در جامعه جديد به خوبي مشهود اسات .بناا

اقتصادي موجود بر عهده گرفتهاند

(باه نقال از ساورين و تانکاارد،

4

بر نظريه كاشات  ،تلويزياون در گزارشاگري خاود باه اباال
پيامهاي به هم پيوستهاي گرايش دارد كه درسهاي يکساني را

.)414-416: 6986

براساس نظريه تکمله الزارسفيلد و رابرت مرتن ،وساايل

مکرر به نمايش در ميآورند .گربنر تماشاگران تلويزيون را باه

ارتباط جمعي داراي تأثير قحعي خواهند باود كاه كماکهااي

دو دسته « ضعيف» و « قوي» تقسيم ميكند و معتقد است كاه

جااانبي دريافاات دارنااد و از جملااه اياان كمااکهااا بااه نظاار

هر آمريکايي به مور متوساط روزي چهاار سااعت تلويزياون

نويسندگان مذكور ،بايد از تماسهاي مستقيم و شخصاي يااد

تماشا ميكند .بينندگان دائمي عالقه بيشتري به تلويزيون دارند

كرد تا از اين مريق هدف نهايي ارتباط كه تاأثير بار مخاماب

و ساعات بيشتري را صرف تماشا ميكنند تلويزيون براي آنان،

است ،محقق شود .بدين سان در «گفت و گوي در محال» باه

همه چياز را در انحصاار خاود دارد .در معارخ هماه گوناه

تقويت محتواي تبليغات در جمع ميانجامد .اين تأييد متقابال

پيامهاي تلويزيوني قرار گرفتن و تأثيرپاذيري از آنهاا ،هماان

(تأييد وسايل ارتبامي توسط ساخنران محال و تأيياد نظارات

چيزي است كه گربنر آن را كاشت ناميده است .از نظر گربنار،

گوينده توسط وسيله ارتبامي) موجبات پيدايي اثر پار يعناي

رسانهها به ارائه ديدگاههاي همشکل و كم و بايش يکساان از

استحکام و قوام تأثير را فراهم ميساازد .باه نظار نويساندگان

واقعيت اجتماعي تمايل دارند و مخامبان آن ها نيز بار اسااس

مذكور ،پيام وسايل ارتباط جمعي زمااني موجباات باروز اثار

چنين سازوكاري فرهنگپذير ميشوند .گربنر تاا آنجاا پايش

قامع را در انسانها فراهم ميسازد كه از جانب محيط پيرامون

ميرود كه ميگويد رسانهها ،بهويژه تلويزيون ،به دليل نظام و

تکميل شود .ايان امار مساتلزم همگان باودن پياام و شارايط

هماهنگي در ارائه پيام در مول يک زمان مشخص ،از قادرت

محيحي است .چنانچه پيام ارتبامي حاوي نکاتي باشد كاه در

تأثيرگذاري فراواني برخوردارند ،به ماوري كاه باياد آنهاا را

محيط پيرامون قابل جذذ نباشد ،يا با امکانات عملاي محايط

شکلدهنده جامعه دانست (مهرداد.)6980 ،

سازگار نباشد ممکن است فرد در آغاز بحث تحت تاأثير پياام

گربنر در واكنش به انتقادهاي محر شاده باه نظرياهاش

قرار گيرد ،لايکن باه زودي و بعاد از خاارش شادن از اثارات

مبني بر اين كه متغيرهاي ديگري در تأثيرگذاري تلويزياون بار

فاصله ناشي از پياام جاذاذ وسايله ارتباامي ،دچاار تحيار و

بينندگان دخيل هستند ،با تجديد نظر كردن در نظرياه كاشات،
1

سرگرداني شود (برگرفته از ساروخاني.)614 :6921 ،

دو مفهوم ديگر يعني جريان سازي و تشديد را به آن اضاافه

بااه نظاار الزارساافيلد و مرتااون ،تبليااغ تجاااري معمااوال
Robert Merton
Lazarsfield

1

1
2

3

Gerbner
4
Cultivation theory
5
Mainstreaming
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Resonance
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كرد .بر اساس اين مفاهيم ميتوان نتيجه گرفات كاه تماشااي

ميشود.

بيش از حد تلويزيون ،براي تماامي افاراد پيامادهاي يکسااني

اسمي و همکاران ( )6983در تحقيقي باا عناوان «رابحاه

ندارد بلکه نتايج متفاوتي براي گاروههااي مختلاف اجتمااعي

تماشاي آگهيهاي تلويزيون با الگاوي مصارف در كودكاان و

دارد (سورين و تانکارد.)93 :6986 ،

نوجوانان تهراني» تاأثير تماشااي آگهايهااي تلويزياون را باا

همسو با نظريه كاشت گربنر ،نتايج محالعااتي كاه دربااره

مصرف كودكان و نوجوانان شهر تهران بررسي كردهاند .نتاايج

همبستگي بين مدت زمان تماشااي آگهايهااي تلويزياون باا

پژوهش حاكي از اين است كه بين ميزان تماشاي آگهايهااي

رفتارها و نگرشهاي مخامبان انجام شده است ،نشان ميدهد

بازرگاني تلويزيون و ميزان استفاده از مواد خاوراكي ،لاوازم و

بينندگان دائمي آگهايهااي تلويزياوني ،در مقايساه باا سااير

وسايل ،مکانهاي خدمتي و تفريحي رابحه مثبت وجود دارد.

بينندگان ،غذاهايي را كه در آگهيها تبليغ شاده اسات ،بيشاتر

حسيننژاد و همکاران ()6981در تحقيقي با عنوان «نقش

دوست دارند و بيشتر از ديگران شيرينيها و مواد غذايي تبليغ

خود كارآمدي در پيشبيناي رفتارهااي غاذايي داناشآماوزان

شده را درخواست ميكنند (اسمي و همکاران.)6983 ،

دختر دبيرستانهاي شهر كرمان» باه بررساي نقاش پايشبيناي

تحليل تبليغات اين نکته را آشکار مايساازد كاه مفهاوم

خودكارآماادي در پاايشبينااي رفتارهاااي غااذايي دختااران

فرهنگ مصرفي ،چيزي بيشتر از رابحاه مساتقيم باين افاراد و

دبيرستانهاي شهر كرمان پرداختند .نتايج تحقيق حاكي از ايان

كاالهايي است كه مصرف ميكنند .تبليغات عالوه بر اينكه باه

است كه ارتباط معنايدار و مثبتاي باين مياانگين نماره رفتاار

ما ميگويند چه كاالهايي را مصرف بکنيم ،معاني ديگاري نياز

غذايي و خودكارآمدي وجود دارد و عالوه بر خاود كارآمادي

با خود دارناد و گارايش باه رفتارهاايي خااص را اغلاب باه

رفتارغاذايي عاواملي چاون تحصايالت پادر ،ارزياابي وضااع

شيوهاي غير مستقيم موجب ميشوند .در خصوص اين نکتاه،

اقتصادي خانواده در مقايسه با سايرين از دياد داناشآماوزان،

ويليامسااون )6382( 6معتقااد اساات كااه تبليغااات ،نيازهااا و

ميزان اهميت دادن خانواده به مصرف غذاي سالم ،داشتن حاق

الگوهاي مصرفي جديدي را خلق ميكنند اما به افاراد دربااره

انتخاذ مواد غذايي در خانواده ،تعداد صرف وعادههااي غاذا

ويژگيهاي خاص يک محصول آگااهي نمايدهناد .وي ايان

با خانواده و شغل ماادر ،پايشبيناي كنناده رفتارهااي غاذايي

موقعيت را به اين ترتيب تشري مايكناد كاه ارزش مصارفي

بودند.

كاالهاي مادي ،نيازهاي اوليه ما را پوشش ميدهند .جامعاهاي

معصااومي و همکاااران ( )6930در تحقيقااي بااا عنااوان

كه ما در آن زندگي مايكنايم ،مايتواناد باه وسايله تبليغاات

«بررسي وضعيت تغذيه و عوامال مارتبط باا آن در ساالمندان

تجاري تغيير كند و زمااني جامعاه باه وسايله تبليغاات تغييار

شهر رشت» به بررسي وضعيت تغذيه سالمندان بازنشساته در

مي كند كه الگوهااي مصارف كناوني را تغييار دهاد ياا اناواع

دو بخش غربالگري و تکميلي بار حساب برخاي مشخصاات

جديدي را خلق كند

دموگرافي پرداختند .نتايج بررسي آن ها بادين شار باود كاه

(به نقل از عبداللهيان و همکاران.)6983 ،

 6/82درصد از سالمندان تغذياه مبيعاي 69/3 ،درصاد امکاان
پیشینه پژوهش

سوت تغذيه و  4درصد سوت تغذيه داشتند .در بررساي ارتبااط

در زمينه رفتارهاي تغذيهاي به مور كلي و متغيرهاي جمعيتاي

بين وضعيت تغذيه و مشخصههاي دموگرافي ،يافتهها نشاانگر

و اجتماعي مرتبط با آن ،تحقيقات معدودي در داخل و خارش

ارتباط تغذيه با جنس و درآمد بود و وضعيت تغذيه مبيعي در

از كشور به انجام رسيده است كاه باه برخاي از آنهاا اشااره

زنان و سالمندان با درآمد باالتر ،بيشتر بود.

Williamson

1

بوينتون و همکااران ( )Boyton & et al. 2003در پاژوهش

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)16شماره اول ،بهار 6931
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خود با عنوان «تأثير الگوهاي تماشااي تلويزياون بار مصارف

نوشابهها دوري ميجستند .تأثير معنادار سح تحصايالت نياز

ميوه و سبزيجات در نوجوانان» نشاان دادناد كاه باا هار ياک

در مدلهاي مورد بررسي كامال مشهود بوده است (تأثير منفاي

ساعت افزايش تماشاي تلويزيون در هر روز ،مصارف مياوه و

روي تقاضاي نان و غالت ،چربي و روغن ،سبزيجات ،قهوه و

سبزيجات به ميزان  -0/64كاهش يافته است .اين پژوهشگران

چاي و تاأثير مثبات روي تقاضااي گوشات ،لبنياات ،مياوه و

نتيجه گرفتند كه اين ارتباط ممکن است در نتيجاه جاايگزيني

نوشابههاي غيرالکلي) .تفاوتهاي معنادار شاهري و روساتايي

ميوه و سبزيجات با مواد غذايي باشاد كاه تلويزياون آنهاا را

نيز در الگوهاي مصرف همه اناواع گاروههااي غاذايي ماورد

تبليغ ميكند.

بررسي مشاهده شده است .چنين تأثيري از ناحيه متغير منحقه،

 )Mao,در رسااله دكتاري خاود باا عناوان «تعياين

تأثير فصلي و وضعيت تأهل نياز در الگوهااي مصارف قابال

مائو

عوامل مؤثر بر گذار تغذيه در بين بزرگساالن چين» به مقايساه

مشاهده است .آزمون هااي باه كاار رفتاه باراي بررساي تاأثير

دريافت انریي و ميزان فعاليت بدني سه گاروه پردرآماد ،كام

متغيرهاي جمعيتي بر الگوي مصرف غذا نياز حااكي از تاأثير

درآمد و مهاجر شهري پرداخته است .نتايج اين تحقياق نشاان

معنادار آنها در مدلهاست .

(2007

ميدهد كه تفاوتهاي عمده غذايي بين دو گاروه پردرآماد و

براساس يافتههاي اين پژوهش ،در تبيين الگوي مصرف

كاام درآمااد از نظاار دريافاات چربااي ،كربوهياادرات ،فيباار و

مواد غذايي گروههاي مختلف متغيرهاي درآمد و قيمت اقالم

كلسترول وجود دارد و گروه پردرآمد ،شيوه تغذيهاي غربي را

خوراكي قابل تقاضا ،داراي اهميت هستند .بهويژه نتايج حاكي

بيش از گروه كم درآمد اتخاذ كرده اسات .پايگااه اقتصاادي -

از تأثير مهم عواملي چون بعد و تركيب اعضاي خانوار،

اجتماعي ،بعد خانوار ،سح تحصيالت ،ميزان درآماد ،هزيناه

تحصيالت ،سن و جنسيت سرپرست خانوار و تأثيرات

ماهانه براي اقالم غذايي ،دفعات صرف غذا در بيرون از خاناه

منحقهاي و فصلي روي الگوهاي تخصيص هزينههاي خوراكي

در هفته ،دفعات كار سخت بيرون از خانه در هفته و تمايل به

خانوار بودهاند .اين پژوهش به اتفاق افتادن تغييرات عمده و

مصرف باالي روغن  -چربي مخصاوص پخات و پاز ،رابحاه

در عين حال نياز به بررسيهاي بيشتر اين تغييرات در الگوي

خحي معناداري را با شاخص گاذار تغذياهاي نشاان دادهاناد.

مصرف خانوارهاي تركيهاي اذعان داشته است .

چنين رابحهاي روي متغير وابسته از ناحيه ميزان فعاليت بادني
نيز مشاهده شده است.

بري پاپکين در سال  9006در تحقيقي با عنوان «تغذيه در
حال گذار :چالش در تغذيه در حال تغيير جهاني» باه بررساي

اكباي و همکارانش ( )Akbay & et al. 2007در پژوهشي با

ميزان تغيير در تغذيه عموم ماردم باهوياژه در باين ساالهااي

عنوان «مصرف مواد غذايي خانوار در تركيه» با كاربرد مرحاي

6383تا 6339پرداخت .نتايج اين تحقيق حااكي از ايان اسات

مقحعي و استفاده از دادههاي پيمايش هزينههاي خاانوار ساال

كه تغيير سريعي در وضعيت تغذيه در حاال وقاوع اسات .باه

 9009تركيه ،به برآورد يک سيساتم كامال تقاضاا باا در نظار

عبارتي ،تغيير چشمگيري از تغذياه ساالم باه سامت الگاويي

گرفتن تفاوتهاي جمعيتي خاانوار اقادام كردناد .نتاايج ايان

بيمارگونه در كشورهاي در حال توسعه در حال وقاوع اسات.

پژوهش حاكي از تأثير معنادار متغيرهاي جمعيتي در مدلهاي

تغييرات در ترجيحات غذايي عمدتا ناشي از تغيير در درآماد،

تبييني سح تقاضاي غذا بود .تاأثير بعاد خاانوار روي كام و

قيمت محصوالت غذايي ،ميزان در دسترس بودن مواد غاذايي

كيف تقاضا به اين نحو بود كه خانوارهاا باا افازايش بعدشاان

و همچنااين ت اأثير رسااانههاااي جمعااي بااوده اساات .يکااي از

تمايل بيشتري براي تقاضاي غذاهاي ارزانتر نشان دادناد و از

پيامدهاي انتقال تغذيه كاهش سوت تغذيه همراه با چاقي قابال

مصرف غذاهاي گران قيمتاي چاون گوشات ،مياوه و برخاي

توجه بوده است .بر اساس اين پژوهش ،تفاوت قابال تاوجهي
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از لحاظ ميزان استفاده از مواد غذايي آماده بيرون از خانه ،باين

افراد بودهاند و در پژوهش حاضر هم اين مورد يکي از اهداف

منامق شهري و روستايي مشاهده شده است .تغييار باه ساوي

اصلي است .توجه به محتوا و ميزان اعتماد به تبليغاات رساانه

يک ریيم غذايي حاوي چربيها و مصرف گوشت باال هماراه

يکي ديگر از اهداف اين پژوهش است كه كمتر در تحقيقاات

با مصرف پايين كربوهيدراتها و فيبر و فعاليتهااي فيزيکاي

پيشين به پرداخته شده است .بررساي نقاش ايان متغيرهاا بار

كمتر بهويژه در بزرگسااالن ،اثارات ناخواساتهاي در تغذياه و

رفتار تغذيهاي ميتواند بر غناي نتايج تحقيقات در اين حيحاه

سالمت به جا ميگذارد.

كمااک كنااد .در بررسااي نقااش متغيرهاااي زمينااهاي (جاانس،

با توجه باه ايانكاه در پاژوهش حاضار ،محقاق در پاي

تحصيالت ،اشتغال و )...بار رفتاار تغذياهاي نياز مايتاوان از

بررسي ارتباط بين رسانه و رفتار تغذيهاي است ،بهرهگياري از

متغيرها و نتايج محر در تحقيقات پيشين استفاده كرد و با در

پژوهشهاي مرتبط در اين حيحه ميتواناد راهنمااي مناسابي

نظر گرفتن آن نتايج به بررساي هار چاه بهتار نقاش در ايان

باشد .در تحقيقات مذكور ،محققان بيشتر در پي بررسي نقاش

متغيرها تبيين رفتار غذايي پاسخگويان پرداخت.

تبليغات رسانه بر مصرف اقالم غذايي (سالم و نا سالم) توسط

میزان تماشای تبلیغات رسانه
متغیرهای زمینهای
سن ،جنس،
تحصیالت ،اشتغال،

رفتار تغذیهای

وضعیت تأهل ،طبقه

میزان اعتماد به تبلیغات رسانه

اقتصادی

میزان تماشای برنامههای مختلف
شکل  -5مدل تجربی تحقیق

رسانه

فرضیات تحقیق
 -6بااين مياازان تماشاااي تبليغااات رسااانه و رفتااار تغذيااهاي

تعریف مفاهیم

شهروندان شهر تبريز رابحه وجود دارد.

رفتار تغذيهاي :رفتارهاي تغذيهاي مجموعهاي است از آداذ و

 -9بين ميازان اعتمااد باه تبليغاات رساانه و رفتاار تغذياهاي

رسوم ،عقايد و افکار و عرف ملتها در زميناههااي متعادد از

شهروندان شهر تبريز رابحه وجود دارد.

قبيل مبخ و نگهداري مواد غذايي ،انتخاذ نوع غاذاها ،نحاوه

 -9بين ميازان تماشااي برناماههااي مختلاف رساانه و رفتاار

توزيع آنها در گروههاي سني و تمايالت از نظر عالقاهمنادي

تغذيهاي شهروندان شهر تبريز رابحه وجود دارد.

يا عدم عالقهمندي به انواع خوراكيها .رفتارهاي تغذياهاي ياا

 -4براساااس ساان ،جاانس ،تحصاايالت پاسااخگو ،اشااتغال،

الگوهاي غذايي در فرهنگ هاا ،نژادهاا ،جانس هاا و مناامق

وضعيت تأهل و مبقه اقتصادي ،در رفتار تغذيهاي شاهروندان

جغرافيايي مختلاف باا هام متفاوتناد (صاديقي .)6912 ،در ايان

شهر تبريز تفاوت وجود دارد.

تحقيق ،رفتارهاي تغذيهاي افاراد در خصاوص انتخااذ ناوع
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اقالم غذايي بررسي ميشود .باه عباارتي منظاور از رفتارهااي

مختلف صوتي و تصاويري (رادياو و تلويزياون) ،ايان گوناه

تغذيهاي در اين تحقيق ،تركيب اقالم غاذايي مصارفي توساط

استنباط ميشود كه در اين حوزه ،اساتراتژي عقالنيات رو باه

پاسخگويان است .به مور كلي هارم غاذايي باه  1گاروه و 4

كاهش و بالعکس احساسات گرايي رو به افزايش است يعناي

مبقه به شر زير تقسيم ميشود:

تبليغات امروزي ديگر آنچنان براي ذهن عقالني مصرفكننده

 -6نشاسته و غالت (مبقه اول)  –9سابزيجات (مبقاه

مراحي نميشود و بر كيفيت و قيمت كاال تأكيد چنداني ندارد

دوم)  -9ميوجات (مبقه دوم)  -4گوشت و حبوبات (مبقاه

بلکه بيشتر به حالات احساساي مصارف كنناده ،شخصايت و

سوم)  -1لبنيات (مبقه سوم)  -1چربي هاا و شايرينيجاات

سبک زندگي او توجه ميشود

(مبقه چهارم يا رأس هرم) .

(عبداللهيان و حسني.)6983 ،

در اين پژوهش ،ميزان تماشااي تبليغاات رساانه توساط

از پاسخگويان در مورد اين كه از گروه اقالم غذايي نان و

پاسااخگويان مااورد نظاار اساات .بااراي ساانجش اياان متغياار،

غالت (انواع نان ،برنج ،ماكاروني ،گندم ،جو و ذرت) ،گوشت

گويه هاايي در ماورد تبليغاات رساانه در ماورد اقاالم غاذايي

يا حبوبات و مغزها (گوشتهاي قرماز و سافيد ،تخاممار و

مراحي شاده اسات كاه در جادول  6درش شاده اسات .ايان

انواع مغزها) ،شير و فرآوردههاي آن (شير ،ماست ،پنير ،كشک

گويهها  1گزينه دارند.

و بستني) ،ميوهها (مياوههااي سابز تياره ،ناارنجي ،زرد و آذ

اعتماد به تبليغات رسانه :اعتماد به معناي وجود حلقاهاي

ميوهها) ،سبزيجات (خيار ،گوجه فرنگي ،پياز ،سيب زميناي و

محمئن از روابط ميان افراد و گروههاسات كاه ايان حلقاههاا

 )...و گروه متفرقه شامل چربيها و شيرينيها (مربا ،شاکالت،

هنجارها را تعيين مي كنند و انتظارات را بين افاراد باه وجاود

شورها ،چاشنيها و ترشيها) در مول هفته چه قادر اساتفاده

ماايآورنااد .وجااود رسااانههاااي حجاايم در جوامااع كنااوني و

ميكنند سؤاالتي ميشود .سواالت مربوط به متغيار رفتارهااي

ارتبامات گسترده بين آنها ،اساس و بنيان تغييار و تحاول در

تغذيهاي به صورت تعداد وعده مصرف شده از هر گروه اقالم

جامعه انساني تلقي ميشود .يکي از اهداف بلند مدت رسانهها

غذايي در مول هفته است .باالترين نمره ( )1نشاندهنده رفتار

ارتباط تنگاتنگ و مستمر آنها با تمام اقشار جامعه اسات كاه

تغذيهاي سالم و كمترين نمره ( )6نشاندهنده رفتاار تغذياهاي

مهمترين دساتاورد آن ،تبلياغ كااال و شناسااندن آن باه افاراد

ناسالم است .با بررسي ايان امالعاات مايتاوان پاي بارد كاه

جامعه ميباشد .آگهيهااي تبليغااتي اماروزي باراي جلاب و

رفتارهاي تغذيهاي افراد سه نسل از لحاظ مصرف اقالم غذايي

حفظ توجه مردم بايد داراي برنامهريزي بهتر باشاد و مزايااي

متفاوت است يا تفاوتي وجود ندارد.

بيشتري براي مصرف كنندگان به ارمغاان آورد

(شااه محمادي و

تبليغات رسانه :تبليغات عبارت است از هر گوناه آگهاي

احمدي اسکويي .)6930 ،در اين پژوهش ،ميزان اعتماد به تبليغات

عمومي كه براي جلب توجه مردم به ويژگيهاي قابل دسترس

رسانه توسط پاسخگويان مورد نظر است .باراي سانجش ايان

بودن ،كيفيت و يا هزينه كاالها يا خدمات خاصي باشد .هدف

متغياار ،گويااههااايي در مااورد اقااالم غااذايي مراحااي و از

از تبليغات ،آگاهاندن مخامبان و ترغيب آنان به عملي خاص،

پاسخگويان خواساته شاده اسات تاا ميازان اعتمااد خاود باه

يعني خريد كااال ياا خادمات تبلياغ شاده اسات و باه شاکل

تبليغات رسانه را در حيحه اين اقالم غذايي مشخص كنند .اين

مجموعهاي از كلمات ،تصاوير ،موسيقي و  ...به سمت گيرنده

گويهها در جدول  6درش شده است و  1گزينه دارند.

پيام ارسال ميشود تا به اهداف خود نايال آياد .باا توجاه باه

محتواي برنامههاي رسانه :متغير مهم در بحث از رسانهها

گرايشهاي اساسي در حوزه تاريخچه تبليغات در رسانههااي

به ويژه تلويزيون ،توجه به محتواي برنامههااي رساانه اسات.
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رسانهها ميتوانند با برجسته كردن رويدادهاي خاص ،در ذهن

با توجه به ماهيات موضاوع ،روش ماورد اساتفاده در تحقياق

مخامبان تأثيرگذار باشند .محتواي برنامههاي رسانه مايتواناد

حاضر پيمايشي و از نوع مقحعاي اسات و ناوع پاژوهش نياز

موضوعات مختلف ورزشي ،اجتمااعي ،سياساي ،پزشاکي و...

كاربردي و واحد تحليل نيز فارد (شاهروندان بااالي  61ساال

باشاد (خوانچاه سارهر و ناصاري .)6983 ،در ايان پاژوهش مياازان

شهر تبريز) است .جامعه آمااري ،كلياه افاراد بااالي  61ساال

تماشاااي برنامااههاااي تلويزيااوني داراي محتواهاااي مختلااف

است كه مبق آخارين سرشاماري  6634419نفار هساتند .باا

ورزشااي ،پزشااکي و سااالمت ،سياسااي ،اجتماااعي ،مسااتند و

استفاده از فرمول كوكران 489 ،نفر با اساتفاده از نموناهگياري

علمي ،آشرزي ،ديني – مذهبي و سرگرمي توسط پاساخگويان

خوشهاي چندمرحلهاي به عنوان حجم نمونه انتخااذ شادند.

مورد نظر است .اين متغير توسط  8گويه  1گزيناهاي بررساي

ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي شامل سؤاالتي دربااره هار

شده است.

كدام از متغيرهاي مساتقل و همچناين متغيار وابساته اسات .

روششناسی پژوهش
جدول  -5میزان پایایی و روایی ابعاد متغیرهای تحقیق
نام متغیر
ميزان تماشاي تبليغات رسانه

عاملها و گویههای مورد سنجش
نشاسته و غالت (نان ،برنج ،ماكاروني و ،)...سبزيجات (سبزيجات خردشده و سارخ شاده) و مياوههاا (آذ
ميوهها ،نکتار) ،شير و لبنيات ،گوشت و حبوبات و خشکبار ،شيرينيجات ،چربيهاا ،غاذاهاي آمااده( پيتازا،
سوپ آماده ،كالباس و )...و انواع كمروتها و كنسروها و تنقالت.

ميزان اعتماد به تبليغات رسانه

نشاسته و غالت (نان ،برنج ،ماكاروني و ،)...سبزيجات (سبزيجات خردشده و سارخ شاده) و مياوههاا (آذ
ميوهها ،نکتار) ،شير و لبنيات ،گوشت و حبوبات و خشکبار ،شيرينيجات ،چربيهاا ،غاذاهاي آمااده (پيتازا،
سوپ آماده ،كالباس و  )...و انواع كمروتها و كنسروها و تنقالت.

ميزان تماشاي برنامههاي مختلف رسانه

برنامه اي ورزشي ،برنامه هاي پزشکي و ساالمت ،سياساي ،اجتمااعي ،مساتند و علماي ،آشارزي ،ماذهبي و
سرگرمي

رفتار تغذيهاي

ميزان استفاده از انواع سبزيجات ،لبنيات ،ميوه ،گوشت ،نان ،برنج و غالت ،حبوبات و مغزهاي گياهي.
ميزان استفاده از انواع چربي ،غذاهاي سرخ كردني ،شيريني ،شکالت ،غذاهاي آماده و كنسرو شده.

یافتههای پژوهش

مربوط به گروه سني  61تا  93سال ( )43/9و كمترين فراواني

یافتههای توصیفی

مربوط به گروه سني  11سال و باالتر ( )64/9است.

الف -ویژگیهای اجتماعی – جمعیتی پاسخگویان
نتايج به دست آمده در مورد متغيار سان پاساخگويان كاه در
جدول  9درش شده است ،نشان مي دهد كه بيشاترين فراواناي

از مجموع پاسخگويان 44/1 ،درصد از افراد مارد و 11/1
درصد زن هستند.
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جدول  -2توصیف آمارههای مربوط به متغیرهای زمینهای
نام متغیر
سن

جنس
تحصيالت پاسخگو

اشتغال پاسخگو

مبقه اقتصادي

وضعيت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

طبقات
 61تا  93سال

998

43/9

 90تا  14سال

621

91/4

 11سال و باالتر

13

64/9

مرد

961

44/1

زن

918

11/1

بيسواد

90

4/6

ابتدايي

99

1/8

راهنمايي

12

66/8

دبيرستان /ديرلم

632

40/2

كارداني /كارشناسي

11

69/1

كارشناسي ارشد /باالتر

660

99/2

كارمند دولتي

91

2/1

كارمند بخش خصوصي

96

4/9

شغل آزاد

699

92/9

بازنشسته

90

4/6

محصل

614

96/3

خانه دار

82

68/0

بيکار

63

1/0

پايين

32

62/0

متوسط به پايين

616

92/2

متوسط به باال

632

49/1

كل

489

600

مجرد

630

93/9

متأهل

921

12/6

محلقه

2

6/4

همسر مرده

3

6/3

وضعيت تأهل پاسخگويان در قالب يک متغير اسمي چند

در مورد توصيف متغيار تحصايالت پاساخگو ،بيشاترين

حالته سنجيده شده است .از بين  489نفر پاساخگو ،بيشاترين

فراواني مربوط به سح تحصيالت دبيرستان /ديرلم با فراواناي

فراوانااي مربااوط بااه افااراد متأهاال ( 12/6درصااد) و كمتاارين

( 40/2درصد) و كمترين فراواني مربوط به ساح تحصايالت

فراواني مربوط به افراد محلقه ( 4/6درصد) است.

بيسواد ( 4/6درصد) است.

در مورد متغيار وضاعيت اشاتغال پاساخگو ،از  489نفار

در مورد مبقه اقتصادي بيشترين فراواني مربوط باه مبقاه

پاسخگو بيشترين فراواني مربوط به وضاعيت شاغلي محصال

اقتصادي متوسط باه بااال ( 49/1درصاد) و كمتارين فراواناي

( 96/3درصد) و كمترين فراواني مربوط باه وضاعيت شاغلي

مربوط به مبقه پايين ( 62درصد) است.

بيکار ( 1/0درصد) است.
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ب -توصیف متغیرهای مستقل و متغیر رفتار تغذیهای

تماشاي تبليغات و ميزان اعتماد به تبليغات ،به ترتياب 19/22

جدول  9ميانگينهاي به دست آمده براي متغير رفتار تغذيهاي

و  11/81درصد از پاسخگويان نمراتي كمتر از ميانگين كساب

و متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد .بر اساس نتاايج حاصال،

كردهاند .به عبارت ديگر ،در بين پاسخگويان اهتمام كمتري به

در مورد رفتار تغذيهاي به عنوان متغير وابسته ميتاوان اذعاان

تماشاي تبليغات رسانه و اعتماد به ايان تبليغاات وجاود دارد.

نمود كه ميانگين اين متغير در بين پاسخگويان  48/98درصاد

همچنين در مورد ميزان تماشاي برناماههااي رساانه مايتاوان

است كه حاكي از گرايش داشتن رفتار تغذيهاي پاسخگويان به

گفت  41/88درصاد پاساخگويان نمارهاي بيشاتر از مياانگين

سمت رفتار تغذيهاي ناسالم است .در ماورد متغيرهااي ميازان

كسب كردهاند.

جدول  -3نتایج مربوط به فراوانی و درصد فراوانی نمرات طیف لیکرت متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش
متغیر

بیشینه

کمینه

میانگین

درصد تجمعی کمتر از میانگین

رفتار تغذيهاي

98

11

48/98

10/86

ميزان تماشاي تبليغات اقالم غذايي

2

49

99/24

19/22

ميزان اعتماد به تبليغات اقالم غذايي

2

19

94/00

11/81

ميزان تماشاي برنامههاي رسانه

8

48

96/32

14/69

یافتههای استنباطی پژوهش

همبستگي پيرسون بررسي شده است .جدول  4نتاايج مرباوط

الف -بررسی روابط بین متغیرهای مستقل با رفتار تغذیهای

به محاسبه ضرايب همبستگي و ميزان معنايداري آن را باراي

رابحه متغيرهاي مستقل با متغيار وابساته باا محاسابه ضاريب

متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد.

جدول  -4نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر رفتار تغذیهای
نام متغیرها
ميزان تماشاي تبليغات رسانه و رفتارتغذيهاي
ميزان اعتماد به تبليغات رسانه و رفتار تغذيهاي
ميزان تماشاي برنامههاي مختلف رسانه و رفتار تغذيهاي
٭ معنيدار در سح اممينان  31درصد

ضریب پیرسون

سطح معنیداری

تعداد مشاهدات

**-0/900

0/000

489

*-0/664

0/062

489

0/098

0/111

489

٭٭ معنيدار در سح اممينان  33درصد

بررسي ميزان همبستگي بين متغير ميزان تماشاي تبليغات

تغذيهاي همبستگي معکاوس ( )-0/664و در ساح امميناان

رسانه با رفتار تغذيهاي نشان ميدهاد مقادار ايان همبساتگي

 31درصد معنيدار ( )0/062وجود دارد .به عبارتي ديگر ،هار

( )-0/900معکوس و در سح امميناان  33درصاد معنايدار

چه ميزان اعتماد به تبليغات رسانه در پاسخگويان افزايش پيدا

( )0/000اساات .بااه عبااارتي ديگاار ،هاار چااه مياازان تماشاااي

ميكند ،رفتار سالم تغذيهاي در آنان كاهش مييابد .در نهايات

تبليغات رسانه در پاسخگويان افزايش پيدا ميكند ،ميزان رفتار

نتاايج بررسااي مياازان همبسااتگي بااين متغياار مياازان تماشاااي

تغذيهاي سالم در آنان كاهش پيدا ميكند .نتايج همچنين نشان

برنامههاي مختلف رسانه با رفتار تغذيهاي نيز نشاان مايدهاد

ميدهد بين متغير ميازان اعتمااد باه تبليغاات رساانه و رفتاار

مياازان اياان ضااريب همبسااتگي ( )0/098مسااتقيم ولااي غياار
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معنيدار ( )0/111است.

افراد داراي ساح تحصايلي دبيرساتان  /ديارلم و كارشناساي
ارشد و باالتر متفاوت و در سح اممينان  31درصد معنايدار

ب -بررسی روابطط متغیرهطای زمینطهای بطا متغیطر رفتطار

است .همچنين رفتار تغذيهاي افراد داراي تحصيالت دبيرستان

تغذیهای

 /ديرلم با رفتار تغذيهاي سه گروه بيسواد و داراي تحصايالت

محاسبه واريانس يک مرفه براي مقايسه تفاوت مياانگينهااي

ابتدايي و راهنمايي متفااوت و در ساح امميناان  31درصاد

متغيرهاي سن ،وضعيت اشتغال ،تحصيالت ،وضاعيت تأهال،

معنيدار است.

مبقه اقتصادي با متغير رفتار تغذياهاي كاه در جادول  1ذكار

مقايسه مقاادير مياانگينهاا نشاان مايدهاد كاه در باين

شده است ،نشان ميدهد رفتار تغذياهاي پاساخگويان از نظار

گروههاي سني ،گروه سني بزرگساال داراي مياانگين بااالتر و

متغيرهاي زمينهاي متفاوت و معنيدار است.

به عبارتي رفتار تغذيهاي سالمتاري اسات و در مقابال ،گاروه

براي بررسي اين نکته كه تفاوت بين كدام يکي از مبقات

جوان با مقدار ميانگين كمتر قرار ميگيرد .در بين پاساخگويان

متغيرهاااي زمينااهاي معناايدار اساات از آزمااون  LSDتعقيبااي

با وضعيت اشتغال متفااوت ،افاراد بيکاار كمتارين مياانگين و

استفاده شده است .مبق نتايج اين آزمون ،در مورد متغيار سان

كارمندان بخاش دولتاي بيشاترين مياانگين را دارناد .مقايساه

ميتوان گفت ميانگين رفتاار تغذياهاي نسال جاوان باا رفتاار

ميانگين پاسخگويان بر حسب سح تحصيالت نشان ميدهاد

تغذيهاي نسل ميانسال و بزرگسال در سح اممينان  31درصد

كه با باالرفتن سح تحصيالت ،رفتار تغذيهاي به سمت تغذيه

معنيدار است.

سالم سوق پيدا ميكند .در مقايسه باين متاأهالن و مجاردان و

مبق اين آزمون ،رفتار تغذيهاي كارمند دولتي با دو مبقاه

افراد همسر فوت كرده ،متأهالن از لحاظ ميانگين در حاد بااال

محصل و خاناهدار ،رفتاار تغذياهاي شاغل آزاد باا ساه مبقاه

هستند و رفتار غذايي سالمتري را دارند .در نهايت ،با مالحظه

محصل ،خانهدار و بيکار و رفتار تغذيهاي گروه بيکار با مبقاه

مقادير ميانگين ميتوان نتيجه گرفت كه هرچه مبقه اقتصاادي

شغل آزاد در ساح امميناان  31درصاد متفااوت و معنايدار

اجتماعي باالتر ميرود  ،رفتار غذايي به سمت استفاده از ماواد

است.

غذايي سالم سوق پيدا ميكند.

همچنااين نتااايج آزمااون  LSDمربااوط بااه متغياار سااح

نتايج آزمون تعقيبي  LSDوضعيت تأهل نيز نشان ميدهد

تحصيالت پاسخگو نيز نشان مايدهاد رفتاار تغذياهاي افاراد

از بين مبقات متغير وضعيت تأهل ،رفتار تغذيهاي افراد مجارد

بيسواد با رفتار تغذياهاي افاراد داراي تحصايالت دبيرساتان /

با رفتار تغذيهاي افاراد متأهال در ساح امميناان  31درصاد

ديرلم ،كارداني /كارشناسي ،كارشناسي ارشد /باالتر متفااوت و

معنيدار است.

در سح اممينان  31درصد معنايدار اسات .رفتاار تغذياهاي

در نهايت بررسي نتايج مربوط به آزمون  LSDمتغير مبقه

افراد داراي تحصيالت ابتدايي باا رفتاار تغذياهاي ساه ساح

اقتصادي پاسخگو نيز نشان ميدهاد مياانگين رفتاار تغذياهاي

تحصيلي دبيرستان /ديرلم ،كاارداني /كارشناساي و كارشناساي

مبقه پايين با ميانگين رفتار تغذيهاي دو مبقه ديگر متفااوت و

ارشد  /باالتر متفاوت و در سح اممينان  31درصد معنايدار

در سح اممينان  31درصد معنيدار است.

است .رفتار تغذيهاي افراد داراي سح تحصيلي راهنماايي باا
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جدول  -1نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین متغیرهای زمینهای و متغیر وابسته
میانگین رفتار

نام متغیر

F

سطح معنیداری

تغذیهای
سن

گروه سني  61تا  93سال

42/19

و

گروه سني  90تا  14سال

43/80

رفتار تغذيهاي

گروه سني  11سال و باالتر

10/66

كارمند بخش دولتي

10/89

كارمند بخش خصوصي

43/30

وضعيت اشتغال

شغل آزاد

10/92

و

بازنشسته

48/91

رفتار تغذيهاي

محصل

42/28

خانهدار

48/41

بيکار

42/94

بيسواد

41/80

تحصيالت

ابتدايي

48/64

و

راهنمايي

48/83

رفتار تغذيهاي

دبيرستان  /ديرلم

43/16

كارداني  /كارشناسي

10/96

كارشناسي ارشد  /باالتر

16/90

وضعيت تأهل

مجرد

42/83

و

متأهل

16/81

رفتار تغذيهاي

فوت همسر

41/91

مبقه اقتصادي

پايين

48/03

و

متوسط به پايين

48/19

رفتار تغذيهاي

متوسط به باال

43/29

3/069

0/000

9/823
0/000

9/819
0/009

9/149

9/999

0/064

0/002

جنسیت

بنابراين ،نسبت به زنان از رفتار غذايي سالمتري برخوردارناد.

از متغيرهاي زمينهاي و مساتقل در ايان تحقياق اسات .باراي

با اين حال نتايج بررسي تحقياق حاضار نشاان مايدهاد كاه

مشخص كردن ايان كاه باين ماردان و زناان از لحااظ رفتاار

محابق با سح معنايداري باهدسات آماده از آزماون تفااوت

تغذيهاي تفاوت وجود دارد يا نه ،از آزمون تفاوت ميانگينهاا

ميانگينها اين تفاوت بين مردان و زنان معنادار نبوده است.

استفاده كاردهايام .جنسايت ،متغيار اسامي دو حالتاه و رفتاار
تغذيااهاي ،متغياار فاصاالهاي اساات .بنااابراين مناساابتاارين
دستورالعمل براي سنجش ارتباط دو متغير مساتقل و وابساته،
آزمون  tبا نمونههاي مساتقل 6اسات .محاابق نتاايج پاژوهش
حاضر ،در رفتار تغذياهاي ،ماردان مياانگين بااالتري دارناد و
Independent samples T test

1
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جدول  -6نتایج آزمون تفاوت میانگین رفتار تغذیهای براساس جنس
متغيرها
جنسيت و رفتار تغذيهاي

t

ميانگين رفتار تغذيهاي
زن

مرد

48/11

48/31

0/210

سح معنيداري
0/110

بحث و نتیجه

محصوالتي سوق دهد كه قبال به اساتفاده از آن عاادت كارده

اين تحقيق با هدف بررسي نقش رسانه در رفتارهاي تغذياهاي

است ،چه اين محصول خمير دندان باشد و چه اتومبيل .وقتي

به انجام رسيده است .با توجه به نتايج تحقيق .بررساي ميازان

الگويي از رفتار يا نگرش برقرار شد ،مايتاوان آن را در ياک

همبستگي بين متغير ميزان تماشاي تبليغاات رساانه باا رفتاار

مسير يا مسير ديگر جهت داد (سورين و تانکارد.)911:6986 ،

تغذيهاي نشان ميدهاد كاه ميازان ايان همبساتگي ()-0/900

از نظر گربنر نيز رسانهها به ارائه ديدگاههاي هم شاکل و

معکوس و در سح امميناان  33درصاد معنايدار اسات باه

كم و بيش يکسان از واقعيت اجتماعي تمايل دارند و مخامبان

عبارت ديگر ،هر چه ميزان تماشااي تبليغاات رساانه در باين

آنها نيز بر اساس چنين سازوكاري فرهناگپاذير مايشاوند.

پاسخگويان افزايش پيدا ميكند ،از سالم بودن رفتار تغذياهاي

گربنر تا آنجا پيش ميرود كه مايگوياد رساانههاا ،باهوياژه

آنها كاسته ميشود.

تلويزيون ،به دليل نظم و هماهنگي در ارائه پيام در مول ياک

همچنين نتايج بررسي ميزان همبستگي بين متغيار ميازان

زمان مشخص ،از قدرت تأثيرگذاري فراواني برخوردارناد ،باه

اعتماد به تبليغات رسانه با رفتار تغذيهاي نشاان مايدهاد كاه

موري كه بايد آنها را شاکلدهناده جامعاه دانسات

ميزان اين همبستگي ( )0/064معکوس و در سح اممينان 31

 .)6980همسو با نظريه كاشت گربنر ،نتايج محالعاتي كه دربااره

درصد معنيدار است به عبارت ديگر ،هر چه ميزان اعتماد باه

همبستگي بين مدت زمان تماشااي آگهايهااي تلويزياون باا

تبليغات رسانه در بين پاساخگويان افازايش پيادا مايكناد ،از

رفتارها و نگرشهاي مخامبان انجام شده است ،نشان ميدهد

سالم بودن رفتار تغذيهاي آنها كاسته ميشود.

بينندگان دائماي آگهايهااي تلويزياوني در مقايساه باا سااير

(مهارداد،

در نهايت ،نتيجه بررسي ميزان همبستگي بين متغير ميزان

بينندگان ،غذاهايي را كه در آگهيها تبليغ شاده اسات ،بيشاتر

تماشاي برنامههاي مختلاف رساانه باا رفتاار تغذياهاي نشاان

دوست دارند و بيشتر از ديگران شيرينيها و مواد غذايي تبليغ

ميدهاد كاه ميازان ايان همبساتگي ( )0/098مساتقيم و غيار

شده را درخواست ميكنند

(اسمي و همکاران.)6983 ،

معنيدار است .اين نتاايج همساو باا تحقيقاات افارادي مانناد

پاپکين ( )9006نيز باه نقاش رساانه در رفتاار تغذياهاي

اسمي و همکااران ( )6983و بوينتاون و همکااران ( )9009و

اشاااره داشااته اساات .از نظاار او عواماال مختلااف جغرافيااايي،

پاپکين ( )9006است كه به وجود ارتباط بين متغير رساانه باه

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در وقوع گذار تغذيهاي موثرند.

مور كلي و ميزان تماشاي تبليغاات رساانه باا افازايش ميازان

شهرنشيني ،رشد درآمد ،تغييرات تکنولاویي در زميناه كاار و

مصرف مواد خوراكي آماده و كاهش مصرف ميوه و سبزيجات

فراغت ،رشد رسانههاي جمعي و سرمايهداري جهاني از جمله

در افراد اذعان دارند.

عوامل موثر در گذار تغذيه هستند.

بااه نظاار الزارساافيلد و مرتااون ،تبليااغ تجاااري معمااوال

نتيجه بررسي تفاوت ميانگين رفتار تغذيهاي پاساخگويان

ميكوشد الگوهاي موجود رفتار يا نگرش را جهتدهاي كناد.

از لحاظ متغيرهاي زمينهاي نيز نشان ميدهد كه رفتار تغذيهاي

تبليغ اغلب ميكوشد مصارف كنناده را باه مارف اساتفاده از

پاسااخگويان از لحاااظ متغيرهاااي ساان ،وضااعيت اشااتغال،
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تحصيالت ،مبقه اقتصادي و وضعيت تأهل متفاوت و معنيدار

آقاياري هيار ،ت .)6983( .بررساي روناد تحاوالت جمعيتاي

است .اين نتايج همسو با نتيجه تحقيقات افرادي مانند اكباي و

خانوار و تأثير آن بار مصارف غاذا در اياران ماي

همکاااارانش ( )9002و ماااائو ( )9002اسااات .يافتاااهها ااي

سالهاي  ،6919–6981پاياننامه دكتري تخصصي،

پااژوهشهاااي حاضاار حاااكي از ت اأثير مهاام عااواملي چااون

دانشگاه تهران

تحصيالت ،سن و مبقه اقتصادي با گذار تغذيهاي و باه ماور
كلي الگوي غذايي است.
بررسي و فهم تاأثيرات عوامال جمعيتاي و اجتمااعي در
زمينه تغيير الگوي غذايي و در ارائه برنامه غذايي ساالم باراي
مصرف كنندگان اهميت بسياري دارد .رفتارها و عادات غذايي
فرد به صورت مستقيم و يا غير مستقيم ،آگاهانه يا ناخودآگااه

اساامي ،ر .سااعديپااور ،ا .و اساادزاده« .)6983( . ،رابحااه
تماشاي آگهيهااي تبليغااتي تلويزياون باا الگاوي

مصرف در كودكان و نوجواناان تهراناي» ،فصالنامه
پژوهشهاي ارتبامي ،ش  ،6ص .662-39
باكاک ،ر .)6986( .مصرف ،ترجمه  :خسرو صبوري ،تهاران :
نشر و پژوهش شيرازي.

تحت تأثير افرادي قرار ميگيرد كه در محيط اجتماعي پيرامون

حساايننااژاد ،م .عزيااززاده فااروزي ،م .محماادعليزاده ،س .و

او زندگي ميكنند .باياد اشااره كارد كاه فرهناگ و اجتمااع،

حقدوسات ،ع« .) 6982( .نقاش خودكارآمادي در

زمينهاي مهم در انتخاذ مواد غذايي هستند .از آنجا كاه هماه

پيشبيني رفتارهااي غاذايي داناش آماوزان دختار

افراد در اجتماع متولد ميشوندو تحت تعليم و جامعاهپاذيري

دبيرستانهاي شاهر كرماان در ساال  ،»6981مجلاه

هنجارهاي آن جامعه قرار ميگيرناد و هار جامعاهاي فرهناگ

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درمااني شاهيد

خاص خود را در ارتباط با عادتهااي غاذايي دارد ،بناابراين

صدوقي يزد ،ش  ،9ص .11-43

ساختارهاي گروهاي باه هار نحاوي بار سابک غاذايي افاراد

خوانچااهساارهر ،ش .و ناصااري ،ع« .)6983( .نقااش بازنمااايي

تأثيرگذار است از مرف ديگار كانشهااي فاردي مايتواناد

رسانهاي الگوهاي مصرف در شکلگيري نگرشهاا

فضايي براي تنوع بخشي و تمايز و تغييارات اجتمااعي ايجااد

و رفتارهااااي مصااارفي مخامباااان» ،فصااالنامه

كند .بنابراين ،توجه به الگوهااي غاذايي و عوامال مارتبط باا

پاازوهشهاااي ارتبااامي ،سااال هفاادهم ،ش ،6ص

الگوهاي تغذيهاي به ما كماک مايكناد تاا پيامادها و مفهاوم

.642-663

راهنماهاي ریيمي را به راحتي در قالب الگوهاي غذايي باراي
جامعه بيان كنيم.
بر اين اساس ،رساانههااي جمعاي باياد تاالش كنناد از
تبليغات بيرويه كاالهاي مصرفي و مواد غذايي ناساالم پرهياز
كنند و با اتخاذ برنامههاي دقياق و صاحي باراي تبلياغ ماواد
غذايي و ارائه تغذيه سالم براي شهروندان و تبليغ روي آنهاا
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