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مسألهیانبومقدمه
ها سبب شده ها و فرهنگشتاب ایجاد شده در نقل و انتقال سرمایه، فناوري، ایده

)؛ و 1385اي جهانی پیدا کنند (آرنولد، و گسترهاست بسیاري از عادات مصرفی، ابعاد 
رخ دهد. همراه با افزایش تعامالت 2اي وسیع و چند فرهنگیدر محدوده1انتقال فرهنگی

هاي مستقر رو به افول اجتماعات محلی با نظم نوین جهانی، وزن و نیروي سنت و ارزش
کرد، میهاي مردم را هدایتتها و فعالیکه پیش از این انتخاب» ضوابط اجتماعی«رود. می

).91: 1389به صورت فاحشی سست شده است (گیدنز، 
آیند، عملکردهایی که در نوع هاي زندگی بصورت عملکردهاي روزمرّه درمیسبک

یابند هاي مطلوب براي مالقات با دیگران تجسم میخوراك، پوشش، طرز کار و محیط
ي الگوي تغذیه، این کنش را ر گزارشی دربارهد)،1996(3). ماریلین واکر1389(گیدنز، 

داند شاخصی براي سبک زندگی دانسته و آن را ابزاري براي بررسی تغییر اجتماعی می
کنیم: چه تغذیه نیز چون یک امر انتخابی است و خود انتخاب می). 129: 1382(فاضلی، 

گنجد.چیزي، چه زمانی، چقدر و کجا بخوریم، در این چارچوب می
العات نظري حاکی از تأثیرات یکپارچگی جهانی بر الگوهاي مصرف است. مط

شدن ثبات شدن است، با فشار جهانیي جهانیکه از محصوالت تابعی مقوله4گراییمصرف
نماید، میکه عالیق مالکیت پولی را دنبالهاي مبتنی بر آزادي فردي یابد و ارزشمی

). 1391کاري، شود (تصديي مصرفی میگیري جامعهکند و موجب شکلتشویق می
تغییرات جهانی منجر به دگرگونی در الگوهاي مصرفی و سبک زندگی از جمله الگوي 

هاي غذایی ارزان و ي وعدهبا عرضه5فودهاي فستها و مغازهتغذیه شده است. رستوران
تر کنند، هاي پیچیدهسازد تا وقت بیشتري را صرف فعالیتسریع که مردم را قادر می

).1390شدن را هموار کنند (ایندي،اند راه جهانیتوانسته
ي نگریستن ما به جهان را ، سیماي ظاهري جهان و همچنین نحوه6شدنجهانی
گشاید که پیوندهاي سازد ...؛ دیدگاه جهانی چشمان ما را به این واقعیت میدگرگون می

1 acculturation
2 multi cultural
3 Walker
4 consumerism
5 fast food
6 globalization
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عمال ما، پیامدهایی براي دیگران دارد و ي جهان به این معناست که اما با بقیهيفزاینده
). 76: 1389مسائل و معضالت جهان نیز پیامدهایی براي ما (گیدنز، 

از جمله مضامین و موضوعات نوینی است که » گستريجهان«شدن یا ي جهانیپدیده
شدن به نوعی محصول موجب تغییر و تحوالت گوناگون در دوران حاضر شده است. جهانی

ها از صورت ملی به بط اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی میان انسانگسترش روا
سطح جهانی است؛ عالوه بر روابط اجتماعی، ساختارهاي گوناگون اجتماعی نیز میل به 
صدور یا گسترش هر چه بیشتر و به تعبیري فرامرزي شدن دارند که طی جریان 

شدن بر زندگی تأثیر جهانی). 266: 1388فرد، یابند (صداقتیشدن، بدان گرایش میجهانی
افتد، در ما گسترده است. آثار و نتایجش با همان شدت و نیرویی که در بازارها اتفاق می

حضور » در آنجا«شدن چیزي نیست که فقط شود. جهانیي خصوصی نیز احساس میحوزه
داشته باشد. اي دور از ما عمل کند و ربطی به امور فردي نداشته باشد و در فاصله

است که بر زندگی شخصی و خصوصی ما از جهات » جاییاین«اي شدن پدیدهجهانی
).89: 1389گذارد (گیدنز، گوناگون تأثیر می

ها و اجتماعات ما که هاي محلی ما، خانهشدن به محیطهمراه با ورود نیروهاي جهانی
پسند و همچنین از مجراي مهها، اینترنت و فرهنگ عااز مجراهاي غیر شخصی مثل رسانه

ها و کشورهاي دیگر صورت پذیرفته است، زندگی هاي شخصی با افرادي از فرهنگتماس
). بعنوان مصداق 90شخصی ما نیز ناگزیر، دستخوش تغییر و تحول شده است (همان: 

هاي وابسته دم کشیدن و جا افتادن (که) از مفاهیم خاص آشپزي ایرانی و مکتب«عبارت، 
: 1379(دریابندري، » شوندهاي بیگانه با آشپزي ایرانی دیده نمیآن هستند و در مکتببه 
)؛ اما در غذاهاي غیر بومی / غیر محلی، این دو ویژگی خاص آشپزي ایرانی مشاهده 70

شوند. ي خوردن میشود و معموالً با حرارت زیاد و تند در مدتی اندك، آمادهنمی
300ونالد، که به نماد غذاي مدرن و جهانی تبدیل شده و دبعنوان مثال، غذاهاي مک

دهد (ریتزر، میلیون نفر را خوراك می45کشور دارد و روزانه 130هزار شعبه در بیش از 
)، به دلیل پخت و پز و تحویل غذا در سه دقیقه مشهور است؛ اما برخالف آن، 461: 1392

اثر تغییرات تکنولوژیک و پیشرفت ابزار و در پزي تمایز یافته است. درآشپزي ایرانی به آرام
ها و آداب و رسوم را نیز متحول ساخته، آشپزي هم فرهنگکه » شدنجهانی«یک کلمه 

به تعبیر بوردیو 2ذائقهو تغییر 1ي پخت و پزدستخوش دگرگونی در مواد خام، شیوه

1 culinary
2 taste
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. مثالً در مورد کَره که شده استباشد،)؛ که متأثر از روابط فرهنگی می685: 1387(ریتزر، 
آمد و عطري خوش داشت، امروزه در اثر جهانی/ صنعتی شدن، از سابقاً از دوغ بدست می

ترین عامل اي که مهمي شیر را دارد. این تغییرات ذائقهشود و طعم و مزهخامه گرفته می
قتصاد آن، ادغام اقتصادي در صنعت و فناوري و تجارت و فرهنگ جهانی است و همچنین ا

وابسته، باعث دگرگونی الگوهاي تغذیه از محلی و سنتی به سوي مدرن و غیر بومی شده 
فود در سفره و عادات ایرانی است.ترین جلوه و بروز آن، پدیدآیی فستاست که بزرگ

ها به غذا در خانوادهيهاو سفرهزهایشود، میفود سبب مفستيمصرف گسترده«
(نقیایی، » شودها گرفته شدن از خانوادهرصت دور هم جمعسپرده شود و فیفراموش
-) و کارکردهاي سفره که شامل آشنایی و انتقال میراث فرهنگی به خانواده، جامعه1390

تر است، صورت نگیرد.یابی اعضاي کوچکپذیري و هویت
از شود این است که هر کدام اي که با یک نگاه کلی به آشپزي ایرانی روشن مینکته

ها تجربه بدست آمده است ي قرنغذاهاي اصلی ایرانی، الگویی است که بواسطه
بایست نسبت به گیرد. مییابی هویت ما در آن شکل می)، و ساخت74: 1379(دریابندري، 

جهان که همان یکسان شدن 1دونالدیزه شدني الگوي مکخطري واقعی در زمینه
فرهنگی به مثابه نخستین قدم در از میان رفتن الگوهاي فرهنگی و از میان رفتن تنوع 

هاي هاي قدرتمند مرکزي است (چه در مرکزیتهاي پیرامونی در برابر فرهنگفرهنگ
هاي ملی)، هوشیار ماند و در برابر آن تدبیرهاي الزم را اندیشید جهانی و چه در مرکزیت

ل حاکم شدن بر سبک شدن آرام و آهسته در حا). اقتضائات جهانی270: 1389(فکوهی، 
این اشتیاق و گرایش روزافزون جوانان و دهند.الگوهاي آن را تغییر میزندگی ما هستند و

، بدیهی است که متأثر از چندین 2فود یا غذاي بنجلي ایرانی به فستتغییر ذائقه از تغذیه
یده شدن بر این پددسته عامل است که در این مقاله، به دنبال نقش و تأثیر جهانی

شود این است که چه عواملی باعث استقبال جوانان به باشیم. سؤالی که مطرح میمی
ي سنتی است؟ و چرا الگوي تغذیه نسل جوان با فود و گرایش والدین آنها به تغذیهفست

شان متفاوت شده است.والدین

1 McDonalidization
2 junk-food
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پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

الگوي تغذیه و هویت اجتماعی :هشی تحت عنوان)، در نتایج پژو1391کاري (تصدي
فودها در شهر رشت)؛ نشان داد که جمعیت نمونه ي تجربی فرهنگ مصرف فست(مطالعه

فودها در گرایش بیشتري به الگوهاي بومی غذا دارند. اگر چه نگرش به مصرف فست
یت نمونه هاي غذایی جمعي بینابینی کثرت عددي دارد، اما مصرف آن در وعدهدامنه

توان گفت: و متقن نبوده و بر این اساس  میباثباتحاکی از آن است که این نگرش 
-134: 1391کاري، (تصديشودگسست در هویت اجتماعی مردم شهر رشت مشاهده نمی

109.(
)، در تحقیقی با عنوان: بررسی وضعیت مصرف غذاهاي فوري 1390پور (فاضل

کنندگان غذاهاي گروه سنی مصرفنیترشیبان داد که فود) در مردم شهر یزد، نش(فست
ي این است که افراد دهندهنشانفوري، مردان، افراد جوان، مجرد و دانشجو بودند که 

ي سالم را نداشته و جوان، سالم و پر نشاط هستند و تجربه و آگاهی الزم در مورد تغذیه
هاي مزمن نظیر رند که بیماريدهند و این تصور را داکمتر به سالمتی خود اهمیت می

ي افتد و به این نکته توجه ندارند که زمینهفشارخون و دیابت و ... در سنین باال اتفاق می
ها شود. در نتیجه مصرف غذاهاي فوري در آنها در کودکی و جوانی ایجاد میاین بیماري

).25-34: 1390پور، (فاضلبال بوده است
يبینی کنندهبررسی عوامل پیشج پژوهشی با عنوان: )، در نتای1390یارمحمدي (

فود با استفاده از تئوري آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فسترفتار دانش
ووالدینبااليتحصیالتفود) بافسترفتار (مصرفکهدادنشان،ریزي شدهرفتار برنامه

ا تحصیالت باال، میزان مصرف و در جوامع بدارد مستقیمارتباطخانواربااليدرآمد
فودها داده غذاهاي محلی/ سنتی کاهش یافته است و جاي خود را به غذاهاي آماده و فست

).1-10: 1390(یارمحمدي، است

ب) تحقیقات خارجی
)، در پژوهش با عنوان: ارزیابی محتویات اسید چرب در 2009و همکاران (1اصغري

دست یافتند که اسیدهاي چرب ترانس در مواد خوراکی فودهاي ایرانی، به این نتیجه فست
بر اساس شوند.هاي خوراکی یافت میهفت برابر دیگر مادههاسوپرمارکتموجود در 

1 Seddigheh Asgary
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% باالتر 9/20% تا 14هاي تحقیق، اسیدهاي چرب اشباع شده در فست فودهاي ایرانی یافته
فودها نیز، ایالدیک اسید فستترین اسیدهاي چرب ترانس در اینهاست. رایجاز دیگر گروه

).2009(اصغري و همکاران، بود
شدن اي با عنوان: فرهنگ، سبک زندگی، جهانی)، در مطالعه2012(1آلیا عبدالهادي

الگوهايچشمگیريبطوراقتصاديسریعشدنجهانیو فراسوي آن، بر این باور است که 
،هافرهنگوجوامعدرياهسابقیبعوارضبارادولتيهااستیسو کاروکسب

جستجورخدادهایی. چنینسازدیمدگرگون برابريوعدالتوها، بهداشتاکوسیستم
ازمتناقضيهادگاهیدبامواجههدرسیاسیوفرهنگی،اقتصادي،جدیديهانهیگزبراي

).2012(عبدالهادي، بخشدیمتسریعراافزایشحالي درهاتیهواظهار وجهان
گردشگري، درغذاییموادمصرفوشدن)، در تحقیقی با نام جهانی2012(2ماك

3وابسته به غذا و پخت و پزيهاتیهويبرادیتهدکیشدن بعنوان جهانیمعتقد است که 

تا کند ایجاب میکه زهیانگکیبعنوان ؛ واستآن در تضاديهاجنبهبا دیگریمحل
ی محصوالت وابسته به غذا و پخت و پز محلی وبازتولید هویت محليبرادیجديهافرصت
تواندیشدن مجهانی،یفرهنگ جهانيهینظردگاهیکه از د. نتایج نشان دادشودایجاد

ی وابسته به غذا و پخت و پز محلاتیها و خصوصسنتبازتولیدایو يبازسازيبرايازهیانگ
).2012(ماك، باشد

، به دنبال »انتقال فرهنگی و عادات خوراکی«نام اي با )، در مطالعه2010(4هارتوِل
اروپایی و آسیایی در انگلستان است. 5جویانپذیري خوراکی دانشارزیابی میزان فرهنگ

دهند که انتخاب الگوي خوراکی برآیندي پویا و چندوجهی از عوامل ها نشان مییافته
در جایی که 6نین انطباقبرند؛ همچفردي، فرهنگی و خارجی است که در نوسان به سر می

(هارتول، زا باشدتواند یک تجربه استرسپذیري دانشجویان مینقش خوراك در فرهنگ
2010.(

1 Aleya Abdel-Hadi
2 Mak
3 Local Gastronomic Identities
4 Hartwell
5 students’ food acculturation
6 adjustment
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نظري پژوهشمبانی
هاي فرهنگی ها و شکلرو به رشد سنت» تمایزگذاري«شدن به فرآیندهاي جهانی

فرهنگی، اکنون با ي جهانی بجاي همگونی و تجانس مرتبط است. وي باور دارد که جامعه
، مواجه است.هایی که پهلو به پهلوي هم حضور دارندالعاده فرهنگکثرت و تنوع خارق

ي شود و مجموعههاي محلی الحاق میهاي فرهنگی خارجی نسبت به سنتانبوهی از شکل
ها باید کند که از میان آنهاي سبک زندگی را به مردم عرضه میآوري از گزینهسرسام

انتخاب زد. ما به جاي فرهنگ واحد جهانی، شاهد گسیختگی و چند پارگی دست به
اي است که همواره سبک ترین پدیده). مصرف اصلی95:1389فرهنگی هستیم (گیدنز، 

ي سبک زندگی نیز با بررسی ي دربارهپردازهینظرزندگی با ارجاع به آن تعریف شده است؛ 
). انسان یک موجود همیشه ناخرسند 15: 1382شود (فاضلی، ي مصرف آغاز میپدیده

کنند، نیازهاي پیدا مینشانیشیپهایی براي ارضاي نیازهاي ها راهاست. همین که انسان
). 76: 1387کنند (کوزر، اي سر بلند میتازه

تمایزگرایی فرهنگی
ها تا حد دهد و ساختار ژرف فرهنگشدن فقط در سطح رخ میدر این دیدگاه، جهانی

ها تا حد زیادي نه تنها در برابر گیرند. فرهنگدي، اگر نه تماماً، از آن تأثیر نمیزیا
شوند، در یک تصویر، هاي دیگر نیز بسته تلقی میشدن، بلکه در برابر نفوذ فرهنگجهانی

تر شود. تصویر تهدید کنندههاي عمدتاً مجزا مجسم میجهان به مثابه موزائیکی از فرهنگ
هاي توپرسدمینظرها) بهي فرهنگهاي بیلیارد (نمایندهلیارد است، که توپدیگر توپ بی

کند. این تصویر تهدید ورد دور میهاي دیگر) پس از برخي فرهنگدیگر را (نماینده
آمیز درون و بین فاجعهيهاي خطرناك و بالقوهتر است زیرا حاکی از امکان تصادمکننده

آمیزترین مثال این پارادایم اثر ). مشهورترین و مناقشههاي جهانی است (همانفرهنگ
است (ریتزر، » ها و بازسازي نظم جهانیبرخورد تمدن«ساموئل هانتینگتون تحت عنوان 

1392.(

همگرایی فرهنگی
شدنی است که به همسانی فزاینده در سرتاسر ي جهانیاین پارادایم مبتنی بر ایده

ها و ندیشمندانی مانند هانتینگتون بر تداوم فرهنگشود در حالی که اجهان ختم می
کنند آن انداز حمایت میها به رغم جهانی شدن تأکید دارد، کسانی که از این چشمتمدن
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هاي بینند. فرهنگي جهانی شدن در حال تغییر، گاه از بیخ و بن میها را در نتیجهفرهنگ
تر به نظر به شدن هر چه بیشکم تا حدي و از برخی لحاظ در حال مشاجهان، دست

ها و جوامع غالب در جهان وجود آیند. گرایش به دیدن همگونی جهانی در جهت گروهمی
شان بر اموري است از قبیل کنند کانون توجهانداز عمل میدارد. آنان که از این چشم

ر منتها د». دونالدي شدنمک«داري جهانی، غربی شدن و ، سرمایه»امپریالیسم فرهنگی«
دونالدي شدن است بطور شدن و مکشدن، آمریکاییشدن همان غربیدرجه، جهانی

).461آمیز (همان: مبالغه
شدن ریتزر بر روي همگرایی فرهنگی متمرکز است و این چنین محور بحث جهانی

ي همگون یا دهد که فرایندهایی جهانی وجود دارند که در حال بردن پدیدهادامه می
کشور) به بسیاري از 130دونالد در بیش از هاي مکمشابه (مثالً رستورانايپدیده
هاي جهان هستند و به آن معنا، همگرایی فرهنگی وجود دارد. بدین سبب ریتزر بخش
کند.دونالدي شدن را مطرح میي مکنظریه

قالنی ي عدونالدي شدن ریتزر اگر چه مبتنی بر دیدگاه ماکس وبر دربارهي مکرساله
آورد گزیند و آن نظریه را به قرن بیست و یکم میشدن غرب است، الگوي متفاوتی را بر می

هایی از جامعه و مناطقی از ي دسترسی عقالنیت را در حال گسترش درون بخشو دامنه
بیند (کانون توجه وبر بوروکراسی بود اما جهان بیش از آنچه وبر تصور کرده باشد می

ترین اهمیت را دارد، بیشفود است). آنچه در این قسمت فستم رستوران ریتززر، مکانیز
شدن مخصوصاً افزایش همگونی جهانیدونالدي شدن، نیرویی دره مکاین واقعیت است ک

فرهنگی است.
دونالدي شدن فرایندي است که از طریق آن اصول رستوران تعریف ریتزر از مک

طور سایر ي آمریکایی و همینتري از جامعهر و بیشتهاي بیشفود به تدریج در بخشفست
یابد؛ به این معناي آخر، شکلی از امپریالیسم فرهنگی است (همان: نقاط جهان غلبه می

اي از پنج وجه اصلی آن توضیح داد: بازدهی، توان با چکیده). سرشت این فرایند را می462
طریق گذاشتن فناوري به جاي افراد و پذیري، نظارت (پایش) از بینیپذیري، پیشمحاسبه

به نحوي معماروار، عدم عقالنیت عقالنیت. در سطور زیر این پنج شاخصه توضیح داده 
شوند.می
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کند، یعنی بر تالش تأکید می1دونالدي شدن بر بازدهیي در حال مکجامعه-1
ها، قواعد، ي ممکن براي هر هدف مطلوبی. انواعی از هنجاربراي کشف بهترین وسیله

اند تا تضمین فود در جاي خود قرار گرفتهمقررات، روندها و ساختارها در رستوران فست
کنند تا مطمئن شویم که اي کارآمد عمل میشود که هم کارکنان و هم مشتریان به شیوه

دیگري به نحو مشابه عمل خواهد کرد.
ي اغلب بر کمیت به بهاي شود، با تأکیدداده می2پذیرياهمیت زیادي به محاسبه-2

شود؛ این تأکید بر بندي میفود زمانهاي فستهاي گوناگون کار در رستورانکیفیت. جنبه
کند و به میفیت کار از دیدگاه کارکنان عملسرعت اغلب در جهت تأثیر منفی بر کی

ن انتظار شود. به همین قیاس از مشتریاجایی باال منجر مینارضایتی، بیگانگی و میزان جابه
ي فود صرف کنند. در واقع ارائهرود تا جایی که امکان دارد وقت کمی در رستوران فستمی

دهد.خوراك از پنجره اتومبیل، این زمان را به صفر کاهش می
تأکید بر اینکه این کار باید تا چه حد سریع صورت گیرد، به این معناست که -3

توان به مشتریان داد چرا که تقریباً طبق تعریف، غذاي با کیفیت غذایی با کیفیت عالی نمی
دونالدي شدن همچنین شامل تأکیدي به وقت زیادي براي تهیه شدن نیاز دارد. مک،عالی

ها، کارکنان، رفتار ت، به این معنا که چیزها (محصوالت، محیطاس3پذیريبینیبر پیش
مشتري و ...) از یک محیط جغرافیایی به محیط دیگر و از یک زمان به زمان دیگر کمابیش 

پذیر بینیرود که کارشان را به نحوي پیش). از کارکنان انتظار می463یکسانند (همان: 
رود با رفتاري که به طرزي مشابه نتظار میانجام دهند و از مشتریان به سهم خود، ا

فود اجرا پذیر در رستوران فستبینیپذیر است پاسخ دهند. آدابی بسیار پیشبینیپیش
پذیر است و از یک زمان یا مکان به بینیشود؛ آدابی که شامل خوراك بسیار پیشمی

کند.دیگري تغییر چندانی نمی
دونالدي شده وجود دارد و ي مکزیادي در جامعه) 4عالوه بر این، نظارت (پایش-4

ها بر کارکنان و گیرد و استیالي فناوريها سرچشمه میمقدار زیادي از آن پایش از فناوري
ها در حال حاضر بر کارکنان غالب است، گیرد. اگر چه این فناوريمشتریان ثبات می

ها را تبدیل خواهند کرد.اي آنکارکنان به نحو فزاینده

1 efficiency
2 calculability
3 predictability
4 control
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شوند که به می1سرانجام هم کارکنان و هم مشتریان دچار عدم عقالنیت عقالنیت-5
کند. به عبارت دیگر به نحوي دونالدي شدن را همراهی میرسد ناگزیر مکنظر می

ا به ضدش ـ عدم عقالنیت ـ منتهی     رسد عقالنیت اغلب همانپارادوکسی، به نظر می
فود غالباً جایش را به عدم کارآیی وابسته به ران فستشود. براي مثال کارآیی رستومی

ها در محل ارائه هاي طوالنی اتومبیلخوان یا صفهاي طوالنی مردم در جلو پیشصف
هاي بسیار دیگري وجود دارند، دهد. اگر چه عدم عقالنیتي اتومبیل میخوراك از پنجره

هایی شوند به شغلمجبور میزدایی شدن است. کارکنان عدم عقالنیت نهایی انسانیت
ها و شرایطی غذا زداید و مشتریان مجبورند در محیطمشغول شوند که انسانیت را می

ي تنزل مقام هم کارکنان فود سرچشمهزداید. رستوران فستصرف کنند که انسانیت را می
).464و هم مشتریان است (همان: 

شناسی پژوهشروش
ي آماري این تحقیق شامل جرا شده است. جامعها2این پژوهش به صورت پیمایشی

9650ها بالغ بر باشد که تعداد آنآموزان مقطع متوسطه در شهر بوشهر میي دانشکلیه
گیري در نفر دختر هستند. نمونه5020نفر پسر و 4630آموز است که از این میان، دانش

نمونه بر اساس فرمول بوده است و حجم "3ايگیري خوشهنمونه"این پژوهش براساس 
باشند بطور تصادفی انتخاب سال) می15- 18نفر که در سنین نوجوانی (385کوکران، 

ي محقق ساخته بود که پس از ها در این پژوهش، پرسشنامهشدند. ابزار گردآوري داده
ها پرداخته شد. به تجزیه و تحلیل دادهSPSSافزارها، با استفاده از نرمآوري دادهجمع

گیري وجود آلفاي کرونباخ یا پایایی به خطاهاي گوناگون که ممکن است در ابزار اندازه
ها ها میزان مناسبی از پایایی گویه). یافته134: 1376کند (کرلینجر، داشته باشد اشاره می

دهد. نشان می

1 irrationality of rationality
2 survey
3 cluster sampling
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ي محاسبه شدهآلفاي کرونباخ، میزان پایایی پرسشنامه:1جدول 
شاخص آماري

آلفاي کرونباخمقیاس

72/0استفاده از اینترنت
74/0مدگرایی

58/0دانش بهداشتی
73/0گروه همساالن

70/0ايرسانهتبلیغات
56/0فود فروشیفضاي فست
56/0فودي فستفراوانی عرضه

هاي پژوهشیافته
%) و 8/26نفر (103سال بیشترین فراوانی 15در این پژوهش، پاسخگویان با سن 

است. دختران با %) را به خود اختصاص داده 9/10نفر (42سال کمترین فراوانی18سن 
%) از حجم نمونه و سال اول دبیرستان با 6/49نفر (191%) و پسران با 4/50نفر (194
%) بیشترین فراوانی را در حجم 8/26نفر (103%) و سال دوم دبیرستان با 4/30نفر (117

مندي به خوراك ها حاکی از آن است که عالقهدادند؛ همچنین یافتهنمونه تشکیل می
%) را نشان 8/35نفر (138فود با مندي به فست%) و عالقه2/64نفر (247ایرانی با 

دهد.   می

ي پژوهشهاهیفرض
داري معنیي رسد بین مدگرایی و تغییر الگوهاي مصرف خوراك رابطهبه نظر می-1

.وجود دارد
الگوهاي مصرف خوراك رابطه وجود رسد بین دانش بهداشتی و تغییربه نظر می-2

دارد.
اي دیداري و تغییر الگوهاي مصرف رسد بین میزان تبلیغات رسانهبه نظر می-3

خوراك رابطه وجود دارد.
فود و تغییر الگوهاي رسد بین همراهی گروه همساالن به مصرف فستبه نظر می-4

اك رابطه وجود دارد.مصرف خور
هاي ها نسبت به رستورانفود فروشیرسد بین جذابیت فضاي فستبه نظر می-5

الگوهاي مصرف خوراك رابطه وجود دارد. تغییرسنتی و 
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فود و تغییر الگوهاي خوراك رابطه فستي فراوانی عرضهرسد بینبه نظر می- 6
.وجود دارد

ینترنت و تغییر الگوهاي مصرف خوراك رابطه رسد بین استفاده از ابه نظر می-7
.وجود دارد
آزمون همبستگی این پژوهش شامل هاي مربوط به فرضیهاستنباطیهاي یافته

متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش در يباشد که براي کلیهمیپیرسون و رگرسیون 
ارائه شده است.داول زیر ج

آموزاني دانشي مستقل و تغییر الگوي تغذیههمبستگی پیرسون بین متغیرها:2جدول 

متغیر مستقل
متغیر وابسته

الگوي تغذیه
ضریب 

همبستگی
سطح 

معناداري
سطح 
ي آزموننتیجهتعدادخطا

تأیید فرضیه31/0000/005/0379میزان استفاده از اینترنت
تأیید فرضیه39/0000/005/0379مدگرایی

رد فرضیه062/005/0379- 095/0دانش بهداشتی
تأیید فرضیه33/0000/005/0379همراهی گروه همساالن

تأیید فرضیه27/0000/005/0379هافود فروشیجذابیت فضاي فست
تأیید فرضیه39/0000/005/0385ي دیداريهارسانهتبلیغات

تأیید فرضیه11/0019/005/0379فودفستي فراوانی عرضه

حاکی از آن است که، بین تمامی متغیرهاي مستقل به جز دانش بهداشتی؛ 2ول جد
ي دانش ها به جز فرضیهي معناداري وجود دارد و تمامی فرضیهبا الگوي تغذیه رابطه

آموزان از عواملی ي دانشدهد که الگوي تغذیهبهداشتی افراد تأیید شدند. این امر نشان می
هاي )، تشویق و همراهی گروهr=39/0)، مدگرایی (r=31/0نترنت (نظیر میزان استفاده از ای

ي دیداري هارسانهتبلیغات)،r=27/0فود فروشی ()، جذابیت محیط فستr=33/0همسن (
)39/0=r11/0فود (ي فست)، فراوانی عرضه =rکند.می) تبعیت
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اي، دانش هرسد بین میزان استفاده از اینترنت، مدگرایی، تبلیغات رسانبه نظر می
فود فروشی، هیجانات افراد با تغییر الگوي بهداشتی، گروه هماالن، جذابیت فضاي فست

مصرف خوراك رابطه چندگانه وجود دارد.

با روش ضرایب همبستگی چندگانه بین متغیرهاي مستقل با الگوهاي مصرف خوراك: 3جدول 
اینتر

متغیر وابسته
متغیرهاي مستقل

خوراکی بطور کلیتغییر الگوي مصرف 
همبستگی 

MRچندگانه

ضریب تعیین
RS

Fنسبت 

pاحتمال 

ي درجه
آزادي

ي نتیجه
آزمون

F=55/031/074/13متغیرهاي مستقل

00/0=p
تأیید 12

فرضیه

، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش اینتر، ضریب همبستگی چند 3طبق جدول
هاي مستقل با تغییر الگوي مصرف خوراکی در بین متغیرمتغیري براي ترکیب خطی 

باشد که در میRS= 31/0و MR= 55/0برابر با ي شهر بوشهر آموزان مقطع متوسطهدانش
) مشخص شده که RSباشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین (معنادار می05/0سطـــح 

ي شهر توسطهآموزان مقطع متغییر الگوي مصرف خوراکی دانشدرصد از واریانس 31/0
.باشدیمتوسط متغیرهاي پیش بین قابل تبیین بوشهر 

رگرسیون متغیرهاي مستقلضرایب:4جدول 
جدول ضرایب رگرسیون

متغیرهاي مستقل یراستانداردغضرایب  ضرایب استاندارد Tمقدار 
سطح 

Bمعناداري Std. Error Beta

)aمقدار ثابت (مقدار  564/60 902/6 774/8 000/0
میزان استفاده از اینترنت 484/0 340/0 077/0 422/1 156/0

مدگرایی 032/1 347/0 163/0 970/2 003/0
ايتبلیغات رسانه 044/1 346/0 153/0 017/3 003/0

دانش بهداشتی 090/0 - 224/0 019/0 - 400/0 - 690/0
گروه همساالن 330/0 218/0 083/0 515/1 131/0

ود فروشیفجذابیت فضاي فست 215/0 342/0 033/0 629/0 530/0
فودفستيفراوانی عرضه 137/0 - 331/0 021/0 - 412/0 - 680/0
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نیترشیبBeta=16/0از میان تمامی متغیرهاي مستقل، متغیر مدگرایی با مقدار 
؛ متغیر وابسته را Beta=153/0اي با مقدار سهم و پس از آن متغیر تبلیغات رسانه

.کنندیمی نیبشیپ

هاي تحلیل مسیریافته
توان مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد. عالوه در تحلیل مسیر با استفاده از وزن بتا می

دهد و اینکه اثر هر متغیر تا بر این تحلیل مسیر سازوکار اثر متغیرها بر یکدیگر را نشان می
. در نمودار زیر، نتایج )222: 1391است (دواس، میمستقریغچه حد مستقیم و تا چه حد 

تحلیل آورده شده است.   

1نمودار مسیر

گیريبحث و نتیجه
شدن، ما با حرکتی به سمت ي رشد فردیت، در اوضاع و شرایط جهانیبر اساس نظریه

نوینی روبرو هستیم که مردم ناچارند خویشتنِ خویش را فعاالنه بسازند و » فردگرایی«

1 path diagram

استفاده از 
اینترنت

تبلیغات 
ايرسانه

گراییدم تغییر الگوهاي 
مصرف خوراك

1/0

44/0

1/0
15/0

2/0

فودفراوانی فست

11/0
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ها و تر شدن خانواده)؛ که با کوچک91: 1389ش را بنا کنند (گیدنز، هاي خویهویت
اش با پذیري کودکان در خانواده قابل رؤیت است. بطوریکه رابطهرنگ شدن جامعهکم

جویند شود و در نتیجه هویت خود را در بیرون از خانه میتر میخانواده محدودتر و ضعیف
سازي است که توسط رسانه و اینترنت و ... یند جهانیو محیط پیرامون نیز متأثر از فرآ

بیگانه از "فردیتی"شود. در نتیجه نوجوانان و جوانان امروز با تقویت و تشدید می
شوند که امروزه از آن با عنوان شکاف نسلی و در مدل پذیر میشان جامعههاي قبلیهویت

ود در میان نسل جدید و ایجاد فگیرد. رشد مصرف فستشدیدتر، گسست هویتی نام می
رسد. بر اساس ي جدي به نظر میي سبک زندگی و به ویژه تغذیهشکاف نسلی در حوزه

% تمایل 36هاي ایرانی و % گرایش به خوراکی64نتایج حاصل از این پژوهش، در نوجوانان 
ي توجهاي نشان داد که باتبلیغات رسانهياند و آزمون فرضیهفود نشان دادهبه فست

ي ایرانی از خوراك ایرانی مرزي، ممکن است سفرههاي برونروزافزون این قشر به شبکه
هاي غیر بومی و مدرنی پر کند که نسبتی با فرهنگ و تهی شود و جاي آن را انواع خوردنی

بوم ما نداشته باشد. زیست
اینترنت،ازهاستفادمیزان"متغیرهايبینيرابطهکهدادنشانپژوهشهايیافته
الگويبافودفستيعرضهفراوانیفود،فستفضايجذابیتاي،رسانهتبلیغاتمدگرایی،

،)2012(ماكپژوهشبانوعیبهنتیجهاینوبودمعنادارآماريلحاظبه"خوراكمصرف
،)1389(برزوئیو) 1390(پورفاضل،)1391(کاريتصدي،)2012(عبدالهاديآلیا

الگويتغییرواینترنتمصرفمیزانبینکهدادنشاننتایجهمچنین. ستاهمخوان
الحسینیپژوهش خادمنتایجباامراینکهداردوجودمعناداريرابطهخوراكمصرف

بااليمصرفمیزانشدن؛جهانینمودهايازیکیکلیبطورمطابقت دارد.،)1388(
مدرنغذاهايانتخابسمتبهافرادانتخابهدایتبهامراینکههاسترسانهواینترنت

فرصتافرادکهشدهباعثاینترنتبااليمصرفمیزاناینبرعالوه. کندمیشایانیکمک
وحاضريغذاهايمصرفسمتبهوباشندنداشتهراسنتیغذاهايطبخبرايکافی

میزانلحاظبهافرادهر چهکهدادنشانپژوهشنتایجهمچنینبیاورند؛رويزودطبخ
خواهدباالترنیزفودشانفستمصرفمیزانبگیرند،قرارباالترييدرجهدرمدگرایی

مدگراییهمنوایی دارد. همچنین،)2006(پوآنپژوهشينتیجهبانوعیبهامراینرفت؛
شدهخوراكمصرفالگويتغییرباعثهمازتقلیدوچشمیهموچشمبهافرادتشویقبا

دادنشانپژوهشهايیافته. استهمخوان،)1389(کارمعدنپژوهشبایجهنتاینکه
پژوهشبااینوبودمعنادارخوراكمصرفالگويباايرسانهتبلیغاتبینيرابطهکه
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کردنالقاباايرسانهتبلیغاترسدمینظربهوهمخوانی داردکامالً،)1389(کار معدن
ودهدمیسوقبرندهاوکاالهامحصوالت،انتخابسمتبهراآنهامخاطبان،بهنیاز

انتخابمورددرامراینکهکندمیناخودآگاهوخودکارنوعیبههاآنبرايراانتخاب
همچنین. استشدهرایججوانانونوجوانانمیاندرسنتیغذايجايبهفودفست
خوراكمصرفالگويبابهداشتیدانشمیزانبینيرابطهکهدادنشانپژوهشهايیافته

ریاحی پژوهشنتایج. استمتفاوت،)1384(ریاحیپژوهشنتایجبااینونبودمعنادار
وداردمثبتيرابطهخوراكمصرفالگويبابهداشتیدانشمیزانکهدادنشان،)1384(

ژوهشپایندر. شودمیترسالمخوراكمصرفالگويشود؛بیشتربهداشتیدانشهر چه
باعثامراینونبودندباالبهداشتیدانشداشتنلحاظبهآموزاندانشکهرسدنظر میبه
. استدادهکاهشرابهداشتیدانشداشتنتأثیرواستشدهرابطهاینشدنمعنابی

بهافرادتشویقباعثکهاندعاملدونیزفودفستيعرضهفراوانیووفودفستجذابیت
تفریحبرايالزمامکاناتوجودعدمدلیلبهامراینالبته. شودمیفودتفسبهرفتن

نوعیبهوکندمیتشویقفودفستبیشترمصرفبهراجوانانوشودمینیزتشدیدجوانان
کاهشمنظوربهشودمیپیشنهادآخردر.استشدهآنانسالمتفریحاتبرايجایگزینی

دانشبهبودجهتآموزشیهايکارگاهجوانان،نووجوانانتوسطفودفستمصرف
تقویتمنظوربهشود؛پابرغذاهااینمصرفازناشیعوارضازسازيآگاهوبهداشتی

ماهوهفتهدربارچندیایکصورتبهمدارسدرغذاها،اینتوزیعسنتی،غذاهايجایگاه
بهرهايرسانهتبلیغاتازتوانمیفودفستمصرفکاهشمنظوربههمچنینشود؛انجام

غذامصرفبهبودبهسالمتبلیغاتکردنجایگزینوناسالمتبلیغاتحذفباوجست
.  کردکمک
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