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چکیده

تغذیه مناسب و به عبارتی حق برخورداری و دسترسی به غذذای سذا م و مناسذب ،از
اساسیترین حقوق انسذانهاسذ .بذدون برخذورداری از تغذیذه مناسذب ،هذی کذ

از

موهب .سالم .برخوردار نخواهد بود انسانی که سا م نیس ،.توانذایی و کذارییی مزم
را برای فعا ی.های روزمره ندارد در دیدگاه گستردهتر ،توسعه اقتصذادی ،اتتمذاعی و
عمرانی در تامعهای که افراد ین سا م نیستند ،اتفاق نخواهد افتاد در ایذن میذان ،توتذه
به تغذیه بانوان و دختران ،به د یل نیذازهذای تسذمانی خذاص ینهذا در دوران مختفذ
زندگی اهمی .ویژهای دارد دختران امروز ،مادران یینده هستند و در صورت توته بذه
نیازهای تغذیذهای ینذان در زمذان حذال ،مذادران سذا متذر و در نتیهذه ،نسذل سذا متذر و
کاریمدتری در یینده خواهیم داش .براین اساس هدف پژوهش حاضر ،تعیین عوامذل
تامعهشناختی مذؤثر بذر گذرایشهذای تغذیذهای دختذران مذیباشذد در ایذن پذژوهش از
نظریههای ماری استوری ،شذاو ،مذ

کذو  ،رایذممن ،هربذرت میذد ،چذار م هورتذون

کو ی و استفاده شدهاس.
 استاديار دانشگاه آزاد واحد تبريز. -2كارشناسيارشد جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحدتبريز.
E-Mail: o0manager0o@yahoo.com
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روش :روش تحقیق حاضر ،پیمایش از نوع توصیفی -همبستگی و ابمار انذدازهگیذری
پرسشنامه بوده اسذ .نمونذه یمذاری بدسذ.یمذده توسذف فرمذول کذوکران و بذه روش
تصادفی چندمرحفهای (نسبتی مطبق) 272 ،نفذر مذیباشذد دادههذا توسذف  spssمذورد
تهمیه و تحفیل قرار گرف .و برای یزمون روابف بین متغیرها ،از یزمونهای  rپیرسون،
رگرسیون خطی و چندمتغیره استفاده شده اس.
یافتههایتحقیق :بر اساس نتایج تحقیق رسانه بیشترین تأثیر را بر گرایشهای تغذیهای
دارد و عامل دوم نقش خانواده بوده اس .که این متغیرها به میمان  22درصذد گذرایش-
های تغذیهای را تبیین میکنند
واژگان کلیدی :گرایشهای تغذیهای ،نقش خانواده ،نقش همامن ،پایگاه اقتصذادی
اتتماعی ،نقش رسانه
مقدمه و بیان مسئله

برخورداری ازسذالم ،.حذق همذه انسذانهاسذ .بذه ویذژه بذرای زنذان کذه در تذامین
بهداش .و سالم .تامعه نقش مؤثرتر و مهمتری از مردان عهدهدار هسذتند ،زن محذور
سالم .خانواده و تامعه اس ،.چرا کذه دختذران ،مذادران یینذده هسذتند(نقل از سذای.
سالم .نیوز )8811 ،تغذیه از ابعاد مهذم بهداشذ .عمذومی و هذدف ین فذراهمکذردن
شرایف تسمی و روانی مزم از نظر رشد و تکوین ارگانیسم ،تحرک و کارییی انسذان-
ها در زندگی اتتماعی اس .تغذیه انسانی از ی

سو با عوامل متعذددی نظیذر شذرایف

محیف طبیعی ،رشد فنی ،ویژگیهذای اقتصذادی -اتتمذاعی ،عوامذل فرهنگذی و سذابقه
تاریخی مف.ها و از سوی دیگر با ساخ .زیستی بذدن در رابطذه اس(.محسذنی:8857 ،
 )212غذا برای انسان از پر اهمی.ترین مسائل زندگی محسو میشود در ایذن میذان
تغذیه دختران که مادران یینده میباشند از اهمی .زیادی برخوردار میباشذد ،چذرا کذه
زنان نیمى از تامعه را تشکیل مىدهند ،زنان نیمذى از نیذروا اقتصذادا تامعذه هسذتند،
زنان نبض حیات خانواده به شمار میروند ،زنان نقش اول یذ

خذانوادهانذد پیشذرف.

تامعه در گرو سالم .خانوادهها و سالم .خانوادهها وابسذته بذه سذالم .زنذان اسذ.
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برای دس.یابی به توسعه پایدار ،توته بذه تنبذههذای گونذاگون سذالم .در همذه افذراد
ضروری اس .امروزه به واسطه گسترش فرایند مدرن شدن ،تغییر ا گوهای شهرنشذینی
و تنوع ا گوهای فرهنگی ،سب

های زندگی افراد تامعه نیم دچار تغییرها و تحولهذای

شگرفی گردید زندگی شهری و ماشینی ،نذوع تدیذدی از گذرانذدن اوقذات فراغذ،.
شیوه مصرف و حتی کار را برای افراد مهیا ساخ .شیوههایی کذه موتذب شذده زمینذه
برای تحرک بدنی کمتر ،فعا ی.های استرسزا و احیانذا پرخطذر و مصذرف مذواد مّرذر
ایهاد شود(اشتیاقی )8811 ،تبفیغات ،میتواند نقش مؤثری در انتخا و مصرف کذام
در تامعذذذذه داشذذذذته باشذذذذد در ایذذذذن میذذذذان ،تبفیغذذذذات مذذذذواد غذذذذذایی بذذذذه
د یل تأثیر مستقیم غذا بر سالم .افراد تامعه ،از اهمیتی دو چندان برخورداراس.
تای تردید نیس .که در اکثر توامع زنان در مقایسه با مردان نسب .به وضعی.
زیبایی و ظاهر خود و ینچه به چشم مییید دق .نظر بیشتری داشته و حساسی .و
توته بیشتری نشان میدهند این توته وافر ایشان را وا میدارد تا رفتارهایی گاه
افراطی را به منظور مطابق .دادن ویژگیهای بدن خود با ا گوهای فرهنگی زیبایی
چهره و اندام که در رسانههای تمعی و عوامل تبفیغاتی صنع .زیبایی تبفیغ میشود،
اتخاذ کنند که گاهی تبعات سوئی ببار مییورد(احمدی و اردمن)882-818 :8811 ،
بسیاری از فاکتورهای رفتاری نیم بر سالم .تأثیرگذارند که بیشتر مربوط به عوامل
فرهنگی و یدا

و رسوم بومی ،میمان مشارک.پذیری عموم مردم و سطح دانش و

یگاهی ینهاس .به عبارت دیگر حداقل  52درصد سطح سالم .تامعه مستقیم به
رفتار و باور و نوع نگاه مردم به مقو ه بهداش .و سالم .وابسته اس(.شهاعی باغینی،
 )8811از ینتا که در فرییند توسعه ،نیروی انسانی از ارکان اصفی اس .و زنان به
عنوان نیمی از تمعی .انسانی از تایگاه ویژهای برخوردارند ،برخورداری از سالم.
کامل ،حق همه ینهاس .و در این بین کسی نمیتواند به هی عنوان منکر نقش مؤثر
زنان در انهام مسئو ی .وامی تامین بهداش .و سالم .خانواده و درنتیهه تامعه شود
در دوران کنونی نقش نهادهای اتتماعی همانند خانواده ،مدرسه و همامن در
اتتماعی کردن نسلها تّعی

و در مقابل روز به روز بر اهمی .و نقش رسانهها
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افموده میشود بنابراین ضرورت انهام تحقیق حاضر را با توته به نقش عوامل
اتتماعی -فرهنگی ،میتوان گامی در ته .یگاهی دختران از روند تغذیهای خود
دانس .از طرف دیگر نتایج تحقیق حاضر میتواند در برنامهریمی تغذیهای وزارت
بهداش .وسازمانهای دیگر در ته .تدوین سیاس.های راهبردی ته .تنظیم روند
تغذیهایی مفید و مؤثر واقع گردد
مبانی نظري

گرایشهای تغذیهای گرایشهایی هستند کذه انتخذا هذای تغذیذهای و رفتارهذای
تغذیهای افراد را ته .میدهند گرایشهای تغذیهای ،گرایشهایی هستند که شامل
غذاهای ناسا م و یا متفاوت از غذاهای رایج و مرسوم بوده و میتواند شامل افکار در
مورد رژیم،گرسنگی مفرط برای مغری و پر خوری غذایی باشد(هیودسان)2221 ،
تحقیق ماری استوری که دو رویکرد  SCTو رویکرد اکو وژی

را ادغام کرده و

عوامل فردی و درونی (عوامل روانشناختی و زیستی) و عوامل اتتماعی و بیرونی
(خانواده،گروه همامن) ،عوامل ساختاری ومحیف های فیمیکی (رستورانها ،فروشگاه-
های غذایی) وعوامل ماکروسیستم و اتتماعی (رسانه ،تبفیغات) مؤثر بر گرایشها و
انتخا های تغذیهای را مورد بررسی قرار داده اس ،.گویای این واقعی .میباشد که
داشتن گرایشهای تغذیهای مناسب در میان توانان بسیارکم و فقف در حدود 22
درصد بوده اس .و این گروه بیشتر متمایل به مصرف غذاهای کمچر بودهاند و بقیه
بیشتر به غذاهای پرچر و حذف وعده صبحانه متمایل بوده و میوه ،سبمیهات ،فیبر و
بنیات کمتر مصرف کرده و سا م بودن تغذیه فاکتور مهمی در انتخا غذا نمیباشد
از نظر مید و کو ی ،خانواده به عنوان او ین کانونی که فرد در ین قرار میگیرد
دارای اهم ی .شایان توتهی اس .او ین تأثیرهای محیطی که فرد دریاف .میکند از
محیف خانواده اس .و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیفها میتواند نشأت گرفته از
همین محیف خانواده باشد خانواده پایهگذار بخش مهمی از سرنوش .انسان اس .و در
تعیین سب

و خف مشی زندگی یینده ،اخالق ،سالم .و عملکرد فرد در یینده نقش
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بمرگی بر عهده دارد خانوادهها نقش مهمی در انتقال پیامهای اتتماعی ذ فرهنگی
راتع به اهمی .تغذیه دارند این تأثیرها از طریق تقوی .و ترغیب به رژیمهای غذایی
مناسب و نامناسب اتفاق میافتد به طور کفی مطا عهها نشان میدهد که وا دین
بخصوص ینهایی که در مورد بدن خود وسواس دارند در ته.گیری فرزندان خود
به سوی رژیمهای مغری و چاقی ،نقش چشمگیری ایفا میکنند(ووروبی و همکاران،
)2222
گروه همامن منبع مهم دیگری از نفوذ اتتماعی ذ فرهنگی اس .گروه همامن از
طریق قا بریمی رفتارها و قواعد و مقررات بهطور مستقیم و غیرمستقیم در فرییند
شکلگیری گرایشها و رفتارهای افراد نقش ایفا میکند به عنوان مثال این گروه با
مهبورکردن افراد به رعای .یا عدم رعای .ی

سری اصول خاص گروه نقش مستقیم

در پذیرش یا عدم پذیرش فرد را در درون گروه بازی میکند وگاهی با طرد یا کم
توتهی اعّای گروه ،فرد خاطی را مهازات میکنند ازین تاییکه همانندسازی با
دوستان در زمینه های مختف

از دغدغه های توانان میباشد ،ذاگروه همامن نقش

مهمی در فرییند تامعهپذیری دارد به طورکفی مطا عات نشان میدهد که سخنگفتن
در مورد تغذیه ،رژیم های مناسب و نامناسب و پیروی از هرکدام از این رفتارها عامل
پیوند یا رقاب .در میان دختران اس (.یبرمن) 2228 ،
نظریه برتسته سازی نقش رسانه را در انتقال پیام همراه با نوعی برتستهسازی یا
او وی.سازی برای مخاطب میداند و تأثیرهای رسانه را در حوزه رفتار محدود می-
کند شاو و م

کومب به این نکته رسیدند که رسانهها با بمرگ کردن و برتری دادن

به برخی موضوعها بر انتخا

مردم تأثیر میگذارد ،مخاطب در این نظریه فعال اس.

اما مسئو ی .ته.دهی به افکار عمومی را رسانه ها بر عهده دارند(رزاقی)12 :8815 ،
رایممن سیر تحول توامع و دگرگونیهای ینها را ناشی از تحول ارتباطات و
وسایل ارتباطی میداند وی سیر زندگی بشر را به سه دوره تقسیمبندی کرده اس.
وی در این دورهها ،به نقش رسانهها در تغییر سن.ها و ایهاد شکاف نسفی اشارهکرده
اس(.رابرتسون )888 :8871 ،دوره سوم او ،دورهی دگر راهبر اس .که دوران ظهور
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وسایل ارتباط تمعی اس .و پدیدههایی چون هدای .از راه دور ،ب.واره پرستی،
شیء سروری و بحران هوی .از ویژگیهای ین اس .دراین دوره عدهای با استفاده از
قدرت تادویی وسایل ارتباطتمعی ،تودهها را تح .تأثیر قرار میدهند و ا گوهای
خاص فکری و اتتماعی خود را ا قا میکنند انسان در این دوره در پی امحای روابف
سنتی وپابرتای خانوادگی ،خویشاوندی ،همسایگی ووسایل ارتباطتمعی دوستیهای
قدیم اس .و دربرابر رسانهها و گردانندگان قدرتمند ین و همچنین وسوسههای ناشی
ازین بسیاریسیبپذیر اس .به زعم «رایممن» این دوره درتاریخ انسان با عنوان دورهای
ثب .خواهد شد که در ین رسانهها وگردانندگان ینها ا گوهای حیات اتتماعی را
میسازند(رابرتسون ) 888 :8871 ،به عبارتی این دوران ناشی از تمدن ارتباط تمعی و
پیدایش ابمارسامری اس .در این دوره ب.های ذهنی تدیدی به وتود مییید که در
انسان موتب از خودبیگانگی میشود در این مرحفه فرهنگ بفعیده میشود(مهدی-
زاده )21 :8812 ،رسانهها فراهم یورنده دانش و شکل دهنده ارزشهایند و مردم
همواره از ینها تأثیر میپذیرند و مییموزند اهمی .وظیفه یموزشی وسایل ارتباطی
در توامع معاصر ،بهحدی اس .که بعّی از تامعهشناسان برای مطبوعات و رادیو و
تفویمیون و سینما نقش «یموزش موازی» یا «یموزش دائمی» قائل هستند تامعهشناسان
معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطالعات و معفومات تدید ،به موازات کوشش
معفمان و اساتید ،وظیفه یموزشی انهام داده و دانستنیهای عفمی ،فرهنگی و اتتماعی
دانشیموزان و دانشهویان را تکمیل میکنند(معتمدنژاد )821 :8815 ،ا بته برخی
معتقدند ورود رسانه تمعی به عرصه یموزش موتب کاستن خرده فرهنگها و تقوی.
تامعه توده وار میشود معنی تامعه توده وار این اس .که ما به خاطر رسانههای
تمعی گرایش بیشتری پیدا میکنیم به اینکه به شیوه یکسانی صحب .کنیم ،به شیوه
یکسانی فکر کنیم و کنش و واکنش ما مثل هم باشد در کنار این گرایش به
یکدس.سازیها ،این اتهام وتود دارد که رسانههای تمعی مانع رشد فرهنگی
میشوند(سورین و تانکارد)158 :8812 ،
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گا برای .اقتصاددان معروف یمریکایی نقش مؤسسههای تبفیغاتی را در ایهاد
نیازهای غیرضروری یشکار میسازد ،به عقیدة گا برای .شرک.های یگهیدهنده
نمیگذارند ،مردم مطابق دریمد خود عمل کنند ،زیرا این مؤسسهها بیشتر از ین
ته .به وتودیمدهاند که تمایلهای تدیدی را در مردم برانگیمند و احتیاجهایی را
در ینها پدید یورند که پیش از ین وتود نداشتهاند(معتمدنژاد)1 :8815 ،
ترنر در کتا

خود با عنوان بدنهای در حال تنظیم معتقد اس .که توامع صنعتی

مدرن به سمتی حرک .میکنند که ین را تامعه کا بدی مینامد این تامعه نظامی
اتتماعی اس .که در ین بدن حوزه اصفی فعا ی.های سیاسی و فرهنگی را نشان می-
دهد(کیوان یرا )12 :8812 ،به نظرینندال (به نقل از کاکرهام ،)2228 ،حوزهی دیگر
مطرح در تامعه شناسی بدن ،ساختن اتتماعی بدن وعواط
تامعه ،بدن و عواط

اس .یعنیکه چگونه

را ساخته و پردازش میکند رویکرد «ساختن اتتماعی» نیم در

تامعه شناسی پمشکی تا حد زیادی با افکار میشل فوکو پیوند خورده اس .که بدن را
به عنوان فریوردهی قدرت و دانش مورد تهمیه و تحفیل قرار میدهد و بر شیوههایی
که انسانها بدنهایشان را تغییر شکل میدهند ،تمیین میکنند ،عرضه میکنند،
مدیری .میکنند و از نظر اتتماعی مورد ارزیابی قرار میدهند تأکید دارد
و یزاده و همکاران ( )8818در پژوهش خود به این نتیهه رسیدند که در ایران به
عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه تعداد اعّای خانواده در خانوادههای
پرتمعی .بر وضعی .تغذیه تأثیر دارد اما موقعی .اقتصادی -اتتماعی مانند تحصیالت
وا دین و شرایف اقتصادی خانواده با نمایه توده بدن رابطه ندارد زیرا تقسیمبندی
استانداردی برای این پارامتر وتود ندارد
تید ( )2222در پژوهشی با عنوان تأثیر رسانه بر روی اختاللهای تغذیهای به این
نتیهه رسید که نقش رسانه بر روی اختاللهای تغذیهای مهم اس .در حقیق .رسانه-
های خبری به طور غیر مستقیم با تأثیر بر تصور بدنی منهر به اختاللهای تغذیهای در
مناطق مختف

مانندیسیا ،اروپا و یمریکا میشود او به کماشتهاییعصبی ،عدم حفظ

وزن نرمال بدن ،ترس بیش از حد از افمایش وزن ،تصور بدنی نامناسب ،عدم قاعده-
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گی در سه دوره متوا ی بدون حامفگی ،پرخوری و اعمال وسواسی از انواع اختاللهای
تغذیهای اشاره کرد ،اگرچه در این میان پرخوری وکماشتهاییعصبی به عنوان اختالل-
های رایج محسو

میشود بر طبق نظریه تید ،تامعه متشکل از خرده فرهنگهای

متفاوت اس .که توسف عوامفی مانند نژاد ،طبقهاتتماعی ،نگرشسیاسی ،سب
تفکی

زندگی

میشود این گروهها تمامی اطالعات ورودی را فیفتر کرده و مانع ورود

ارزشهای مخا

به درون گروه میشوند رسانهها از طریق تبفیغ غذاهای چر

و با

کا ری بام توسف مدلهای تبفیغاتی مغر ،افراد را تح .تأثیر قرار داده و منهر به تّاد
و سردرگمی فرهنگی میشوند همچنین او به این نتیهه رسید که رسانه با برتسته
سازی مغری به عنوان عامل ارزش و احترام در تامعه باعث ایهاد عمت نف

پایین

میشود او معتقد اس .که رسانه هم نقش هدای.کننده و هم منعک کننده وسواس
ذهنی و فرهنگی ،درمورد اینکه چگونه به نظر میرسیم و چه چیمی باید بخوریم ،را
بازی میکند
موکائی و همکاران ( )8111تأثیر خانواده وهمسامن را بر روی اختاللهای تغذیهای
در میان دختران بمرگسال ژاپن را بررسی کردند و به این نتیهه رسیدند که تصور از
چاقی بییشتر از خود چاق بودن بر روی گرایشهای تغذیهای تأثیر گذاشته و باعث
اختاللهای تغذیهای میشود همینطور با بررسی ا گوهای فرهنگی ،تأثیرین را بر
روی تیپ ایده یل بدن (مغری) را مورد مطا عه قرار دادند به نظر ینها تامعه معاصر
ژاپن ارزشهای مشترک زیادی با توامع غربی دارد ،ذا ینها غر

و سیاس.های

ینها را د یل افمایش دغدغه مغری ایدهیل نمیدانند چراکه معتقدند استاندارد مغری
به عنوان بدن ایدهیل ریشه در سن .خود کشور ژاپن دارد نه در سفطه وتأثیر توامع
غربی بر این کشور
پژوهش ین بکر(نقل از تید ،)2222 ،انسانشناس مدرسه پمشکی هاروارد ،که به
حمای .انهمن پمشکی بریتانیا در فیهی انهام گرف .این تحقیق نشان داد که تعداد
افرادیکه از تفویمیون استفاده کردهاند به میمان  8برابر بیشتر از افراد دیگر دچار
اختاللهای تغذیهای میشوند این تحقیق خبر از افمایش چشمگیر اختاللهای تغذیه-
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ای در میان کشورهای غیرغربی میداد که بامترین یمار در این میان مربوط به ایرانیها
میباشد
سؤالهاي تحقیق

 -1وضعی .گرایشهای تغذیهای دانشهویان دختر چگونه اس.؟
 -2وضعی .عوامل مرتبف با گرایشهای تغذیهای دانشهویان دختر چگونه اس.؟
فرضیه تحقیق

تبیین گرایشهای تغذیهای دانشهویان براساس عوامل تامعهشناختی مرتبف با ین
فرضیههاي اختصاصی

 -1بین میمان نقش خانواده و گرایشهای تغذیهای دانشهویان دختر رابطه وتود
دارد
 -2بین میمان نقش همامن و گرایشهای تغذیهای دانشهویان دختر رابطه وتود
دارد
 -8بین پایگاه اقتصادی اتتماعی خانواده و گرایشهای تغذیهای دانشهویان دختر
تفاوت وتود دارد
 -1بین میمان نقش رسانهها وگرایشهای تغذیهای دانشذهویان دختذر رابطذه وتذود
دارد
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر ،پیمایش از نوع توصیفی -همبستگی میباشد
جامعه آماري ،نمونه آماري و شیوه نمونهگیري

تامعه یماری شامل کفیه دانشهویان دختر دوره کارشناسی سال  11-11دانشکده
پیراپمشکی ارومیه میباشد که تعداد ینها طبق یمار گمارش شده از سوی مسئول-
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های یماری دانشگاه عفوم پمشکی ارومیه 177 ،نفر میباشد که در  82رشته تحصیفی
متفاوت مشغول به تحصیل میباشند که با استفاده از فرمول کوکران  272دانشهوی
دختر بدس .یمد که به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحفهای (نسبتی مطبق)
پاسخ دادند ته .سنهش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده-
گردید که طی سؤالهایی در مقیاس طی

یکرت سنهیده شد

ابزار اندازهگیري

برای سنهش گرایشهای تغذیهای از
صورت ی

طی

گویه در سطح اندازهگیری فاصفهای به

درتهای استفاده شده اس .مانند (مصرف غذاهای کمچر ،
و پف

مصرف تنقالتی مانند چیپ

به عنوان میان وعده)

برای سنهش متغیر میمان نقش خانواده از گویه در سطح اندازهگیری فاصفهای
به صورت ی

طی

درتهای استفاده شده اس .مانند ( توته به تامین مواد مورد

نیاز بدن در غذای مصرفی ،داشتن تغذیه مناسب)
برای سنهش متغیر میمان نقش همامن از
به صورت ی

طی

گویه در سطح اندازهگیری فاصفهای

درتهای استفاده شده اس .مانند (همانندسازی با دوستان،

استفاده از اطالعات دوستان در مورد غذاهای سا م و رژیمی )
متغیر پایگاه اقتصادی  -اتتماعی دانشهویان شامل :تحصیالت پدر ،مادر
پدر و مادر و همسر -دریمد خانواده

شغل

مسکن محل سکون - .نوع منمل مسکونی

قیم .اتومبیل  -قیم .منمل میباشد که ابتدا هر ی

از متغیرها را به  2قسم .از

کمترین رتبه تا بیشترین رتبه تقسیمبندی نموده و سپ

به درصد تبدیل نمودیم که در

نهای .نمرهی پایگاه اقتصادی  -اتتماعی دانشهویان که بین  82تا  22مشخص شد که
 82بیانگر کمترین میمان پایگاه اقتصادی -اتتماعی دانشهویان و  22بیانگر بیشترین
میمان پایگاه اقتصادی -اتتماعی دانشهویان بود
برای سنهش متغیر میمان نقش رسانه در دو شاخص نقش تبفیغاتی رسانهها و نقش
یموزشی رسانهها و در قا ب

گویه در سطح اندازهگیری فاصفهای به صورت ی
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طی

درتهای استفاده شده اس .مانند (برنامههای یموزشی عفمی تفویمیونی در

رابطه با تغذیه در رسانه ها ،ترغیب به مصرف تنقالتی مانند چیپ

با مشاهده تبفیغات)

تعیین اعتبار ( )Validityابزار پژوهش و قابلیت اعتماد ()Reliability

برای تعیین اعتبذار محتذوایی (صذوری) پرسشذنامههذا از نظذر داوران و تاییذد اسذاتید
مهر بهره گرفته شد همچنین متغیرهای پیشبین و مالک مطابق تذدول شذماره ()8
از پایایی مناسبی برخوردار بودند
جدول شماره ( :)1نتايج تحلیل پايايي گويههای مربوط به متغیرها
متغیرها

تعداد گویه

ضریب آلفا

نقش خانواده

7

0 /56

نقش دوستان

11

0 /57

پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی

10

0 /77

نقش رسانه

8

0 /.81

گرایشهای تغذیهای)(y

15

0 /70

تجزیه و تحلیل دادهها

تهمیه و تحفیل دادهها با استفاده از نرمافمار  SPSSنسخه  88/5انهام شده اس.
یافتههاي تحقیق

در مقا ذذه حاضذذر ابتذذدا بذذه توصذذی
پرداختهایم ،سپ

متغیرهذذای فذذردی و متغیرهذذای بررسذذی شذذده

بررسی روابف متغیرها با استفاده از یزمونهای دو متغیذری پذارامتری

و چند متغیری انهام شده اس.
یافتههای توصیفی تحقیق

میانگین سن دانشهویان مورد مطا عه  28سال میباشد  15/8درصد از دانشهویان
مهرد و  1/7درصد نیم متأهل میباشند میانگین وزن دانشهویان مورد مطا عه  57/28کیفو
میباشد به طوری که کم وزنترین دانشهو  12کیفو و سنگینترین ینها  15کیفو دارد

81

جامعهشناسی  -سال اول ،شماره سوم ،تابستان 8811

کوتاهترین دانشهو  821سانتی متر و بفندقدترین ینها  818سانتیمتر قد دارند بیشتر
دانشهویان  18/2درصدینها  8وعده غذا در روز دارند بیشتر دانشهویان  12/1درصد2 ،
نوب .میان وعده غذا در روز دارند  87درصد مدرک زیر دیپفم و  8/1درصد مدرک
دکتری و بامتر دارند .مادران دانشهویان مورد مطا عه 51/7 ،درصد مدرک زیردیپفم و
 2/1درصد مدرک دکتری و بامتر دارند پدران بیشتر دانشهویان مورد مطا عه52/7 ،
درصد شاغل در بخش خصوصی و یزاد میباشند از بین  82نفر همسران دانشهویان
مورد اکثر ینها 2/5 ،درصد شاغل بخش خصوصی و یزاد میباشند مزم به ذکر اس.
که  222نفر 11/2 ،درصد از دانشهویان مهرد بوده و همسری ندارند از بین  272نفر
مادران اکثر دانشهویان مورد مطا عه 18/8 ،درصد خانه دار میباشند
دریمد ماهیانه خانواده ینها 18/1 ،درصد بین  822تا  222همار تومان میباشد اکثر
دانشهویان 12 ،درصد مسکن مفکی -شخصی دارند اکثردانشهویان 18/8 ،درصد ساکن
مرکم شهر میباشند قیم .اتومبیل اکثر پاسخ دهندهها 28/1 ،درصد  82میفیون و بامتر
میباشد قیم .منمل مسکونی اکثر ینها 15/8 ،درصد  12میفیون وبامتر میباشد حداقل
 1/2درصد  8وعده درهفته وحداکثر 12/2درصد  8وعده در روز از مواد گوشتی مصرف
میکنند حداقل  88/7درصد  8وعده در هفته و حداکثر  21/2درصد  8وعده در روز از
مواد گیاهی مصرف میکنند حداقل  5/1درصد  8روز در میان و حداکثر  18/8درصد 8
وعده در روز ،از بنیات مصرف میکنند حداقل  81/2درصد  8وعده در هفته و
حداکثر 21/1درصد  8روز در میان ،از حبوبات و غالت مصرف میکنند حداقل 5
درصد  8وعده در هفته و حداکثر  81/7درصد  8وعده در روز ،از میوه مصرف میکنند
سؤال ( :)1وضعیت گرایشهاي تغذیهاي دانشجویان دختر چگونه است؟

مطذابق تذدول شذماره( )2مالحظذه مذیشذذود نمذره میذانگین گذرایشهذای تغذیذذهای
دانشهویان

با انحراف استاندارد

و چو گی

میباشد بذه طذوری
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و بیشترین ین

که کمترین نمره گرایشهای تغذیهای دانشهویان
توته به اینکه گرایشهای تغذیهای با مهموع

مذیباشذد و بذا

گویه در مقیذاس گمینذهای طیذ

یکرت سنهیده شد ،ذا با نسب .گرفتن و تبدیل به درصد ،میمان گرایشهای تغذیهای
درصد تعیین شد که در سطح متوسف میباشد.
جدول شماره ( :)2توزيع پراكندگي گرايشهای تغذيهای دانشجويان دختر
انحراف
متغیر

تعداد

میانگین

275

62/08

ضریب
حداقل

استاندارد

كجی

5/16

-0/15

حداكثر

دامنه
تغییرات

گرایشهای تغذیهای
دانشجویان دختر

13

72

18

گ راي ش هاي ت غ ذي ه ا ي
60

50

51
46

40
34

30

27 26

25

23

11

Mean = 52.1
N = 276.00

10

10 11

4
70.0
72.5

4

65.0

67.5

60.0

62.5

55.0

57.5

50.0

52.5

45.0

47.5

40.0

42.5

0

Frequency

Std. Dev = 6.36

20

35.0

37.5

گ راي ش هاي ت غ ذي ه ا ي

شكل شماره ( :)1توزيع پراكندگي گرايشهای تغذيهای دانشجويان مورد مطالعه
سؤال ( :)2وضعیت عوامل مرتبط با گرایشهاي تغذیهاي دانشجویان دختر چگونه است؟

مطابق نمودار ( )2مالحظه میشود ،میمان نقش خانواده دانشهویان مورد مطا عه
 57/5درصد ،میمان نقش دوستان دانشهویان مورد مطا عه  51/81درصد ،میمان نقش
پایگاه اقتصادی -اتتماعی دانشهویان مورد مطا عه  51/2درصد و میمان نقش رسانهها
 28/5درصد در گرایشهای تغذیهای ینها میباشد
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64
64
62

60
59
58
58
56

54

54

52
نقش رسانه ها

پ ايگاه اقتصادي-اجتما

نقش خانواده

نقش هماالن

شكل شماره ( :)2میزان عوامل اجتماعي مرتبط با گرايشهای تغذيهای دانشجويان مورد مطالعه

آزمون فرضیه هاي اختصاصی

با توته به یزمونهذای همبسذتگی انهذام گرفتذه مالحظذه مذیشذود از بذین  1فرضذیه
تدول ذیل ،سه فرضیه با شدتهای مختف

تأیید گردیدند و فقف فرضیه سوم رد شذد

که در تدول شماره ( )8نشان داده شده اس.
جدول شماره( :)3آزمون رابطه بین عوامل جامعه شناختي مرتبط با
گرايشهای تغذيهای دانشجويان دختر مورد مطالعه
سطح
فرضیه ها

بین میزان نقش خانواده و گرایشهای
فرضیه1

تغذیهای دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
بین میزان نقش هماالن و گرایشهای

فرضیه2

تغذیهای دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
بین پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و گرایش-

فرضیه3

های تغذیهای دانشجویان دختر تفاوت وجود دارد.
بین میزان نقش رسانه ها و گرایشهای

فرضیه4

تغذیهای دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.

مقدارR

معنی داري

ضریب

آزمون

تعیین

0/000

0/12

%10

0/000

0/22

%6

0/2

0/07

0/000

0/13

..

نتیجه
آزمون

تایید
تایید

رد

.......
%16

تایید
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در رابطه با فرضیه اول :همبستگی معنادار ،ضعی

و مستقیم بین نقش خانواده و

گرایشهای تغذیهای وتود دارد ،که به میمان  82درصد گرایشهای تغذیهای را تبیین
نمود در رابطه با فرضیه دوم :همبستگی معنادار ،ضعی

و مستقیم بین نقش همامن و

گرایشهای تغذیهای وتود دارد که به میمان  5درصد گرایشهای تغذیهای را تبیین
نمود در رابطه با فرضیه سوم :همبستگی معناداری بین پایگاه اقتصادی ذ اتتماعی و
گرایشهای تغذیه ای وتود ندارد در رابطه با فرضیه چهارم :همبستگی معنادار،
ضعی

و مستقیم بین نقش رسانه و گرایشهای تغذیهای وتود دارد که به میمان 85

درصد گرایشهای تغذیهای را تبیین نمود
آزمون فرضیه اصلی

به منظور تبیین میمان گرایشهای تغذیهای دانشهویان براساس مهموع متغیرهای
تأثیرگذار معنیدار از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام 8استفاده شد ،که در
نهای .طبق اطالعات تدول شماره ( )1مالحظه میشود که در مهموع دو متغیر
تأثیرگذار به ترتیب نقش رسانه ها و در گام دوم نقش خانواده در نمودار رگرسیونی
باقی ماندند که ضریب همبستگی چندگانه ینها با میمان گرایشهای تغذیهای برابر
2

2
 R =0/64و ضریب تعیین برابر  R = 2/28و ضریب تعیین خا ص برابر  R =2/22به

دس .یمده اس .و این ضریب بیانگر ین اس .که حدود  22درصد از واریان

میمان

گرایشهای تغذیهای توسف متغیرهای تأثیرگذار موتود تبیین میشود و  12درصد از
واریان

میمان گرایشهای تغذیهای توسف متغیرهایی خارج از موضوع این تحقیق و

عوامفی زیربناییتر قابل تبیین میباشد

Step Wise

1-
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جدول شماره ( :)4ضريب همبستگي چندگانه برای تبیین میزان گرايشهای تغذيهايي
ضریب همبستگی

ضریب

ضریب

اشتباه

نمودار
چندگانه

تبیین

تبیین خالص

معیار برآورد

1

0/13

0/16

0/16

6/86

2

0/35

0/21

0/2

6/5

در مهموع طبق اطالعات تدول شماره ( )5و با توته به ضذرایب بتاهذای اسذتاندارد
نشده مالحظه میشود مقدار ثاب )  ( .برابر  ،82/1نقش رسانهها با بتذای   =2/588و
نقش خانواده با بتای   =2/882سهم معنذی داری دارنذد در نهایذ .بذا حذذف مقذدار
ثاب .ی فا (  ) از طریق استاندارد کردن مقادیر متغیرهای تأثیرگذار مالحظذه مذیشذود

که به ترتیب نقش رسذانههذا بذا بتذای   =2/818و نقذش خذانواده بذا بتذای  =2/258
بیشترین تأثیر مثب .را در پیشبینی گرایشهای تغذیهای دارند
جدول شماره ( :)5ضرايب متغیرهای مستقل باقیمانده در نمودار رگرسیوني به روش گام به گام
ضرایب

ترتیب ورود
ضرایب خام
متغیرهاي مستقل در
نمودار

استانداردشده

B

Std.Error

T

Sig.

Beta

مقدار ثابت

12/3

2/115

نقش رسانه ها

0/611

0/082

0/131

نقش خانواده

0/112

0/072

0/261

11/33

0/000

5/22

0/000

3/51

0/000

( نقش خانواده) ( +0/261نقش رسانهها) =0/131گرایشهای تغذیهای دانشجویان :معادله خط
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بحث و نتیجهگیري

بر طبق نظر و تحقیق استوری رسانهها بر گذرایشهذای تغذیذهای نقذش چشذمگیذری
دارند .شاو و م

کومب نیم به این نکته رسیدند که رسانهها با بمرگ کردن و برتذری

دادن به برخی موضوعها بر انتخا مردم تأثیر میگذارد ،مخاطب در ایذن نظریذه فعذال
اس .اما مسئو ی .ته.دهی به افکار عمذومی را رسذانههذا بذر عهذده دارنذد در تحقیذق
حاضر رسانهها بیشترین تأثیر را بر گرایشهای تغذیهای دارد نتایج حاصفه گویذای ایذن
واقعی .میباشد که با تبدیل شدن تهان به دهکده تهانی و نفوذ تکنو وژی و رسانههذا
به خصوصیترین حریمهای انسانها گرایشهای تغذیهای را نیم تح .تأثیر میگذارند
رسانهها در دوران کنونی بخشی تداییناپذیر از زنذدگی مذردم شذدهانذد نسذل کنذونی
تامعه از ابتدای حیاتش با رسانههذا بذمرگ مذیشذود و در دنیذای اطالعذاتی و ارتبذاطی
امروز ،این نسل ،بخذش عظذیم فرهنذگ ،ارزشهذا و هنهارهذای تامعذه خذود و دیگذر
توامع را از رسانهها دریاف .میکند به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطالعذات
و تامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف اس ،.بخش عظیمی از تامعذهپذذیری نسذلهذا از
طریق رسانهها انهام میشود و نفوذ و تأثیر رسانه تذا تذایی اسذ .کذه برخذی از نظریذه-
پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانهها او ویذ .ذهنذی و حتذی رفتذاری مذا را تعیذین
میکنند و اگر چگونه فکرکردن را به ما یاد ندهند ،اینکه به چه چیمی فکر کنیم را بذه
ما مییموزند .محققان نشان دادند که نمایش رسانهای با حهم بامیی از تصاویر ایدهیل
سازی منبع مهمی از فشار اتتماعی -فرهنگی هستند و روابطی بین تأثیرهای رسانههذای
تمعی و تغذیه وتود دارد بر اساس تحقیق استوری خانواده از دو طریذق بذر گذرایش-
های تغذیهای افراد تأثیر دارد ،اول از طریق فراهم کردن غذا و دوم از طریذق فشذارهای
مستقیم و غیرمستقیم ،که از این میان میتوان به تشویق وا دین به در پیشگرفتن تغذیه-
ای خاص اشاره کرد در این پژوهش نیم خانواده به عنوان مهمترین گروه مرتع دومین
عامل مؤثر بر گرایشهای تغذیهای میباشد
برطبق تحقیقات پیشین خانواده نقش اساسی و او یه در انتخا های غذایی دختران
داشته اس .و ی با پیشرف .تکنو وژی و گسس .روابف عمیق خانوادگی رسانهها تای
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این گروه را گرفته و نقش خانواده کمرنگتر شده اس .گروه همامن تأثیر ضعیفی بر
گرایشهای تغذیهای دارد از نظر فرن و استوری تأثیر دوستان بیشتر غیرمستقیم اس.
تا مستقیم در نتایج حاصفه از این پژوهش نیم نقش همامن بر گرایشهای تغذیهای
بسیارکمرنگ بوده اس .که در رگرسیون چندگانه حذف شد .مطا عات تانسون و
همکاران نشان میدهد که پایگاه اقتصادی ذ اتتماعی خانواده برگرایشهای تغذیهای
پیچیده اس .چراکه نتایج بدس .یمده بر اساس اطالعات استخراتی میتواند تغییر
کند تحقیقات او نشان می دهد که اگر متغیر سطع تغذیه باشد پایگاه اقتصادی ذ
اتتماعی بر گرایشهای تغذیه ای تأثیر ندارد اما اگر مصرف گروه خاصی از گروههای
هف.گانه تغذیهای باشد پایگاه اقتصادی ذ اتتماعی تأثیر چشمگیری دارد تحقیق
نیومارک ،کو ینم و همکاران (به نقل از استوری )2222 ،نشان میدهد که مصرف میوه
و سبمیهات در خانوادههایی که دریمد کمتری دارند ،کمتر اس .در پژوهش تعفری
راد و همکاران موقعی .اقتصادی -اتتماعی مانند تحصیالت وا دین و شرایف
اقتصادی خانواده با نمایه توده بدن (شاخص تغذیه مناسب) رابطه ندارد زیرا تقسیم-
بندی استانداردی برای این پارامتر وتود ندارد
با توته به نتایج بریمده از تحقیق حاضر پیشنهاد میشود تحقیقهای بیشتری در
زمینه عوامل مؤثر بنیادیتر برگرایشهای تغذیهای واختاللهای تغذیهای دختران انهام
گیرد و همچنین بررسی مقایسه ای عوامل فردی ذ روانشناختی و عوامل اتتماعی ذ
فرهنگی مؤثر بر گرایشهای تغذیهای مورد مطا عه قرار گیرد با توته به تأثیر رسانه به
عنوان مهمترین عامل مؤثر بر گرایشهای تغذیهای ،موم توته متو یان رسانهای به امر
تغذیه سا م و یگاهسازی مردم از طریق رسانهها ته .تفوگیری از تهاتم فرهنگی
مشاهده میشود
فرهنگسازی مصرف مواد غذایی در بحث تبفیغات رسانهای توسف مسئولها انهام
گیرد زیرا ینچه بایستی همیشه مدنظر باشد این اس .که کارخانههذای کوچذ

تو یذد

مواد غذایی سا م به عف .سرمایه کم نبایستی فدای تو یدکنندههای بمرگ شوند و یا بذا
بّاع .کم در بحث تبفیغات به بوته فراموشی سپرده شوند
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