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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین متغیرهاا تاااطلبیبی د نا اغ تغ طا ا باا
الگو مصرف (میلان د گرش ب سیامت) غ اها غیرخاا گی گاشات شاد اسات ردش
تحقیق از وع پیااطشی بون د جامعۀ آمار شامل تاامی شاررد دان بالاا  51ساا شارر
تبرطل است ک  904فر از آنها ب شیوۀ او گیر ببق ا براساا
تبرطل برا مطالع ا تخاب شد ا د بر اسا

مااابق ن گا اۀ شارر

طافت ها تحقیق ،تااطلبیبی (ب شالل مببات)،

نا غ تغ ط ا (ب شلل مافی) ،پاطگا اقتصان  -اجتااعی (ب شلل مببات) د جاا

(با

فع مرنان) رابطۀ معاانار باا میالان مصارف غا اها غیرخاا گی ناشات د تاراا پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی رابطۀ مافی ،معاانار د ضعیفی با گرش ب سیامت غ اها غیرخاا گی
شان نان است تاطج حاصل از برازش مد مسیر حاکی از آن است کا هار چراار متغیار
مستقل تحقیق (شامل؛ تااطلبیبی ،نا اغ تغ طا ا  ،پاطگاا اقتصاان اجتاااعی د جاا )
تأثیرات کل معاانار بر میلان مصرف غ اها غیرخا گی ناشت د نر مجاوع  22نرصد از
تغییرات آن را تبیین کرن ا د نر ارتباط با گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی ،فقط پاطگا
اقتصان  -اجتااعی نارا تأثیر معاانار نر تحییلها چادمتغیر بون کا توا سات بخاغ
کوچک د نر عین حا معاانار از دارطا

گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی را تبیین

ااطد
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کلیدواژهها :الگو مصرف غا ا غیرخاا گی ،تاااطلبیبی ،نا اغ تغ طا ا  ،پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی
 -5مقدمه

هر موجون ز د ا برا بقا ،تدادم حیات د حفظ سیامت ،پیوست یاز با نرطافات غا ا،
ا رژ د موان مغ

نارن (لیو باچی ،2002 ،5ص  )22غ ا د تجارب غ اطی نر کاار قغ

زطستی ،با توج ب ابعان اقتصان  ،اجتااعی د فرهاگی متعادن کا نر ندران معاصار د نر
ز دگی مدرن شرر پیدا کرن  ،ب عاوان مسئی ا مرا بارا متخصصاان د محققاان حاوزۀ
تغ ط د جامع مطرح شد تا جاطی ک موجب شد نر سا ها اخیر ،برخی از شاللگیار
حوزۀ مطالعاتی جدطد باعاوان جامع شااسی غ ا د تغ ط  2صحبت کااد (ملیاتاش،5441 ،2
ص )5
ا قیاب صاعتی ضان اطجان نگرگو یها کای د کیفی بسیار نر عااوم تجاارب بشار ،
تغییر د تحولات گسترن ا را نر رفتارها مرتبط با تغ ط یل ب دجون آدرن است (کاوهی
د هالاران ،5242 ،ص  )514ک رداج مصرف غ اها غیرخا گی طلی از او هاا باارز
اطن نست از تغییرات ب شاار میردن ب عبارتی نطگر ،شرر شیای د صااعتیشادن ،نر کااار
تغییرات پرناماۀ نطگر ک نر سازمان کار ،ز دگی خا وانگی د سازمان اجتااعی با دجاون
آدرن ( ،جوکار ،5242 ،ص  ،)15موجب شد تا اشلا جدطدتر از سبک غا اخورنن یال
ظرور پیدا کااد از هاین رد ،غا اها غیرخاا گی با طلای از نغدغا ها مرا د ردزمارۀ
ساکاانِ عاوماً پرمشغیۀ شررها بلرگ امردز تبدطل شد د قغ مرای نر تجارب غا اطی
افران طافت است (آکسوطدان ،2002 ،9ص 205 :؛ لاچات د هالاران ،2052 ،1ص 222؛ بیلرا
1. Livi-Bacci
2. Sociology of food and Nutrition
3. McIntosh
4. Aksoydan
5. Lachat et al
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د ساایریر  ،2004 ،5ص  11؛ نانزطااو ،تااورطای ،کاپاااچی د سااابا ،2059 ،2ص 2؛ آناماال د
هالاران ،2051 ،2ص
هرچاد براسا

.)2

جستدجوها صورت گرفت توسط گار دگان مقالۀ حاضر ،نر مجااوع

نر ارتباط با میلان مصرف غ اها غیرخا گی ابیاعات رسای نقیق د ماتشرشد ا نر کشور
نر نستر

یست ،با اطن حا  ،شواهد موجون حاکی از مصرف میلا ن بالا غ اها آمان (طا

فستفونها ب عاوان بخشی از غ اها غیرخا گی) نست کا نر باین برخای از اقشاار یار
نا شجوطا ن (بختیار د هالاران )5240 ،است هاراین سر هلطاۀ غ ا غیرخا گی نر کل
هلطا ها خوراکی خا وارها اطرا ی نر سا  5245نر حددن  9/2نرصد برآدرن شد اسات
(فرازماد د هالاران)5249 ،
نر شرر تبرطل یل ،براسا

ابیاعات نرطافتی از اتحانط هاا صاافی مربوبا (رساتوران،

اغ ط فردشان د چیوکبابیها د غ اخور ها) ،تعدان داحدها ارائ کااد غ اها آمان (پیتالا
د سا ددطچ) از  900داحد نر سا  5240ب  100داحد نر سا  5241افالاطغ طافتا اسات
براسا

هاین ابیاعات ،تعدان رستورانها نر هاین فاصی زما ی باا  51نرصاد افالاطغ با

عدن  100داحد رسید است تعدان داحادها تریا د عرضاۀ غا اها غیرخاا گی شاامل؛
چیوکبابیها د غ اخور ها شرر تبرطل یل باا ندبرابرشادن نر فاصایۀ ساا هاا  5240تاا
 ،5241ب حددن  100داحد افلاطغ طافت است (اتحانط اصااف تبرطل )5241 ،افلاطغ تعادان
ملانها آمان ساز  ،عرض د توزطع غ اها آمان نر سا هاا اخیار مایتوا اد شاا ی از
گراطغ بالا ساکاان اطن شرر ب سات مصرف غ اها غیرخا گی یل باشد
غ اها غیرخا گی 9ب هاۀ غ اها آمان شاد نر خاارج از خا ا (صارف ر از محال
مصرف آنها) ک ب عاوان طک دعدۀ غ اطی مصرف شو د ،ابیاق میشاون (رائولیاو،2055 ،1
1. Bezerra and Sichieri
2. D'Addezio, Turrini, Capacci, and Saba
3. Adamz et al
4. Food away from home
5. Raulio
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ص  )51از چادطن زادط میتوان ب تجارب غ اطی غیرخا گی گرطست ک میالان مصارف
(طا نفعات مصرف) د سیامت خون-ارزطابی شدۀ غ اها غیرخاا گی مصارفی (اطان کا باا
توج ب برخی دطژگیهاا از جایا پرچارب طاا پر ااکباونن غا اها غیرخاا گی توساط
پاسخگوطان تا چ حد سال طا کاتر سال ببق باد میشو د) از جایۀ آنها است
مبل هر تجربۀ نطگر ا سا ی ،عوامل بسیار نر سطوح د ابعان مختیف میتوا اد بر الگو
مصرف غ اها غیرخا گی تأثیر بگ ار د ک نر تحقیق حاضر سعیشاد تاأثیر تاااطلبیبی د
نا غتغ ط ا نر کاار تأثیر پاطگاا اقتصاان  -اجتاااعی د جاا

کا از مر تارطن عوامال

اجتااعی د ساختار مرتبط با مصرف غا اها غیرخاا گی محساوب مایشاو د (پااند ،5
2051؛ دطیل  ،باکت مییبورن ،رابرتل د لادتون2055 ،2؛ ملگی د هالااران2004 ،2؛ هالشاوف،
بردسارن ،کردئیلطاگا ،تیان د لودطک2002 ،9؛ پیردز یا )2005 ،1بر الگو مصرف (میالان د
گرش ب سیامت) غ اها غیرخا گی بررسی شو د
باابر مطالعات موجون ،امردز افران د خا وارها تجارب د ترجیحات غ اطی خون را بارا
تعیین د تعرطف جاطگا اقتصان د اجتااعی خون د نر معاا عام کیا  ،بارا اطجاان تاااطل
بین خون د نطگران تا ی میکااد ( دطیل ،باکت مییبورن ،رابرتل د لاادتون ،2055 ،ص )221
نر اطن راستا ،غ ا د ا تخابها غ اطی حتی میتوا اد ب عاوان تجرب ا هوطتبخغ یال نر
ر گرفت شو د (آلارطلو )2059 ،1اطن مسئی تاجاطی اهایت طافت ک حتی کاپیان،5442( 2
ص  )5از زادط گا مرنمشااسان ساختارگرا ب غ ا ،آن را با عاوان طاک اام فرهاگای نر
ر گرفت د معتقد است ک ذائق (اع از ذائق ها غ اطی) ب شلل فرهاگی شللطافت د ب
شلل اجتااعی مدطرطت د کاتر میشون
1. Paddock
2. Wills, Backett-Milburn, Roberts, and Lawton
3. McGee et al
4. Hulshof, Brussaard, Kruizinga, Telman, and Löwik
5. Pirouznia
6. Almerico
7. Caplan
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هرچاد تااطلبیبی ب عاوان طک متغیر اجتااعیفرهاگی اطن قابییت را نارن ک تجاارب مرباوط
ب غ ا غیرخا گی را تحت تأثیر قرار نهد ،ب

ر میرسد تأثیر اطن متغیر خون مایتوا اد تحات

تااأثیر شااراطط زمیا ا ا از جای ا پاطگااا اقتصااان  -اجتااااعی ،جااا

د هاراااین ابیاعااات د

نا ست ها غ اطی د تغ ط ا افران تعدطل شون از آنجااطی کا تجاارب غا اطی اغیاب با عاوان
راهی برا تأمین یازها زطستی یل بون د نر عال تبعات ا تخابهاا غا اطی رد سایامت د
شراطط زطستی افران یل مر هستاد ،از اطن رد ،ا ت ار میردن
ما اد سوان تغ ط ا  ،پاطگا اقتصان  -اجتااعی ،د جا

صرفاً تااطلبیبی ،بیل متغیرهااطی

ک ه املان د زمیاۀ تاااطلبیبی د ها

شراطط ا تخابها غ اطی را شلل مینهاد ،ب عاوان متغیرها تعادطیی ،یازمااد نقات د توجا
باشاد
باتوج ب مطالب پیغگفت  ،نر مقالۀ حاضر ،تااطلبیبی د سوان تغ ط ا ب هارا پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی د جا  ،ب عاوان متغیرهاا اصایی از مجاوعا متغیرهاا اجتاااعی د
فرهاگی ک توا اطی شللنانن ب ترجیحات غ اطی ،د از جای ترجیحات غ ا غیرخا گی را
نار د برا مطالع ا تخاب شد ا د بر اطن اسا

سؤالا ت تحقیق با شالل زطار قابال بارح

هستاد:
 الگو مصرف غ ا غیرخا گی نر بین شررد دان تبرطل ب چ شلل است؟
 آطا تااطلبیبی ،سوان تغ ط ا  ،پاطگا اقتصان اجتااعی د جا

افاران مایتوا اد

الگو غ ا غیرخا گی (شامل میلان مصرف د گرش ب سیامت) آن را تحات
تأثیر قرار نهد؟
 .2پیشینه و مبانی نظری

نر سطح تحییل کیان د نر گاهی کیی میتاوان از چراار ردطلارن ار نر ارتبااط باا
مصرف غ ا د تغ ط نر عیوم اجتاااعی ساخن با میاان آدرن (لرسااطی زان  )2005 ،5اطان
1. Lahsaeizadeh
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ردطلرنها عبارتا د از ردطلرن فرهاگی 5ک شامل ردطلرن ا سان شااساا با مساائل غا ا د
تغ ط است؛ ردطلرن اقتصان  2ک بیشتر ب قغ جرا یسااز د شارکت ها چاادمییتی نر
فراطادها جدطد تولید ،توزطع د مصرف غ ا مایپارنازن؛ ردطلارن سیاسای 2کا رد ابعاان
سیاسی غ ا تأکید نارن د ردطلرن اجتااعی 9ک نر پی فراه آدرنن تبیین ها اجتااعی بارا
تحولات غ ا د تغ ط است ردطلرن اخیر ،بیشتر متوج فراطادها اجتااعی است کا ماجار
ب تحو نر ک د کیف تغ ط  ،الگوها غ اطی د مصرف غ ا میشو د تبیینهاا ارائ شاد
توسط برفداران اطن ردطلرن نر پی آن هستاد ک شاان نهااد چگو ا خا وان هاا ،ببقاات
اجتااعی د رانها اجتااعی مرتبط با تولیاد ،توزطاع د مصارف ماوان غا اطی نر تحولاات
غ اطی قغ باز میکااد
بحثها دبین 1د بورنطو 1نربار مصرف ،قط آغااز بحثهاا جامع شااساا نرباار
الگوها مصرف غ ا یل میتوا د باشد (نطااگیو ،5449 ،2ص  )921دبین ( )5244نر کتااب
خون با عاوان « رط ببق مرف  ،»2ک تحیییی است از کارکرنها پارا ی مصرف ااطشای ،معتقاد
است ک ببق مرف گردهی از مرنم هستاد ک با توج ب نرآمد زطان خون ،هاوار نر اطان ساونا
هستاد ک از ادقات فراغت خون ل ت ببر د افران اطن ببق  ،صرفاً قصد ارضا

یازها فیلطلای،

ردا ی د ردشنفلرا خون را داشت بیل هاوار کالاهاطی را بارا خون اااطی د ا رفاع یااز،
مصرف میکاد اطن وع مصرف را دبین« ،مصرف ااطشی »4می امد (با قال از پااناش،5221 ،
ص )20

1. Cultural Approach
2. Economic Approach
3. Political Approach
4. Social Approach
5. Veblen
6. Bourdieu
7. Dimaggio
8. The Theory of Leisure Class
9. Conspicuous Consumption
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شاان نانن جاطگاا اجتاااعیاقتصاان

ر فاک  ،2052 ( 5صص  ،)9-1افران

تارا خونشاان را باا

وع خاص معرفی میکااد ،بیل حو مصرف غ ا (ما اد محل مصارف ،کیفیات

مصرف د اطر اطنها) یل برا هاین ما ور استفان میشون از اطان ار ،نر مجاوعاۀ رفتاار
آنمی ،ک د کیف غ اخورنن ،نر نستر ترطن د راحتترطن دسیی ا تقا پیامها د ب نطگران
میتوا د باشد هر غ ا ،قغ طک پیام را نارن د اطن ک کجا غ ا میخورط ب ا داز اطان کا چا
چیل میخورط  ،نر ا تقا پیام ما ب نطگران مر است
بورنطو ( )5429یل نر کتاب «تااطل »2شیو هاطی را تحییل کرن است ک گرد هاا ها رن د
ه ببق  ،خون را ب دسیی آنها ،از گرد ها نطگر متااطل میکااد بورنطو شان مینهد ک چگو
گرد ها خاص ،ب دطژ ببقات اقتصان اجتااعی ،از میاان ا اواع کالاهاا مصارفی ،ردشهاا
لبا پوشیدن ،غ اخورنن ،آراطغکرنن ،مبیاان د تلئین ناخیی مال د اطر اطنهاا ،ا تخابهااطی
را ا جام مینهاد تا ردش ز دگی ماحصر ب فرن خاون را مشاخص د خاون را از نطگاران متاااطل
کااد (ب قل از حاید د هالاران ،5221 ،ص  )22از ار بورنطاو نر جامعا ا کا مصارف
اهایت فرادا ی نارن ،با رشد د تغییر الگوها مصرف ،فر جامع د تااطل موجون نر آن بیشاتر از
آ ل با مفاهیای هارون ببق فر پ طر باشاد ،با کاک مفاهیای چون میدان ،عاانتدار  ،ذائقا د
بخصوص سرماط ها فرهاگی د اجتااعی د تولیاد د بازتولیاد فرهاا

مصارف ابرابرا ا نر

میشو د .بر اطن اسا  ،بورنطو معتقد است ک هر ببقا اجتاااعی الگاو ماحصارب فرن از
ذائق را نارن ک با ترکیب خاصی از سرماط

اقتصان د فرهاگی شلل میگیرن (ب قال از

گاجی د هالاران ،5242 ،ص  )21نر حقیقت ذائق مبااطی برا اطجان تاااطل میاان گرد هاا
اجتااعی د اقتصان بالا د پاطین است (بورنطو ، 2050 ،ب قل از کامفوئی  ،جا سن ،ملیاباخ
د دن لات  ،2051 ،2ص )2
1. Fox
2. Distinction
3. Kamphuis, Jansen, Mackenbach, & Van Lenthe
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مطالب پیغگفت  ،بورنطو ( )5429ذائقا را با وعی آگااهی از ببقا د جاطگاا

اجتااعی د نر تیج ردحیات زطباطی شااختی د گراطغ ها مصرفی تعبیار میکااد بورنطاو،
ضان لحاظ وعی نطدگا ثابت ببق ا د ساختار نر ارتباط با مفروم ذائق  ،معتقد است ک
هر طک از ببقات اجتااعی ،ذائق خاص خون را ناشت د هرگو ا تغییار د تحاو نر ذائقا
ماوط ب شراطط ببق ا است (ب قل از گاجی د هالاران ،5242 ،ص  )21-2براسا
بورنطو ،هرچاد نرگ شت ردشها تااطل اجتااعی بیشتر براسا

ر

ببق بون  ،اماا اماردز مساائل

مربوط ب غ ا د تغ ط د تااطلات اشی از عانتها غ اطی ،ک تحت تأثیر شاللها گو ااگون
عضوطت گردهی است ،آن را تحت تأثیر خون قرارنان است (ب قل از عییلان اقادم ،5224 ،ص
)240
چاان ک پیغتر یل اشار شد ،هرچاد تااطلبیبی میتوا د تجاارب غا ا بیاردن از خا ا را
تحت تأثیر خون ناشت باشد ،با اطن حا  ،اطن تأثیر میتوا د تحت شراططی تعدطل شاون از جایا
متغیرهاطی ک براسا

انبیات تجربی تحقیق ،میتوا د تأثیر اشی از تااطلبیبی بار الگاو غا ا

غیرخا گی را تعدطل کاد ،پاطگا اقتصاان اجتااعی افاران اسات با

ار مایرساد افاران بارا

تااطلبیبی ،باطستی جاطگا بالااطی را نر رنباان اقتصاان اجتااعی جامعا نارا باشااد مبتاای بار
انبیات موجون یل ا ت ار میردن اطن تجرب (تااطلبیبی) نر باین افاران متعیاق با ببقاات بالاا
اجتااعی (د عاوماً با با کاارگیر ماد) ،بیشاتر رداج ناشات باشاد (زطاال ،5412 ،5ص )919
میتوان گفت پاطگا افران خواهد توا ست ضان تأثیر مستقی خون رد تجارب غا اطی ،آن را از
برطق تأثیرگ ار بر تااطلبیبی یل ب شلل غیرمستقی  ،د نر عین حا مببت ،تحات تاأثیر قارار
نهد
براسا

مطالعات صورتگرفت نر زمیا سبک ز دگی سیامتمحاور ،جامعا د سااختارها

اجتااعی د اقتصان آن میتوا اد شا

ها ز دگی 2افران د از اطن برطق ،ا تخابهاا ز ادگی

2

1. Simmel
2. Life chances
3. Life choices

شمارة اول
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(د از جای ا تخابها غ اطی) آنها را تحت تأثیر قرار نهاد (کاکرهام )2000 ،5نر داقع ،بحث
از تفادتها ببقاتی د جاطگا اجتااعی نر حوز

تغ ط  ،طلی از مباحث مر نر رطاات

بورنطو بون است ( ب قل از پیسالوپو ،2009 ،2ص  )22از ار بورنطاو ( ،5429ص )24
برا نر

کامل ا تخابها غ اطی ،مجاوعۀ پیریاد ا از عوامال باطاد ماورن توجا قارار

گیر د ب

ر د  ،سبک غ اطی ک افران ندست نار اد نر پایغ بگیر اد ،بایترنطاد معارف

مااسبی برا ارائ تصوطر نلخوا  ،طا ماا عت از ارائ تصوطر غیرنلخوا  ،از خوطغ ب نطگران
است د از اطن رد ،ترجیحات غ اطی میتوا د ا علاسی سیستااتیک از موقعیت فرن نر سیسی
مراتب اقتصان  ،اجتااعی د فرهاگی نر ر گرفت شو د
از برف نطگر ،سوان تغ ط ا ب عاوان ظرفیت افران بارا با نساتآدرنن ،پارنازش د فرا
ابیاعات تغ ط ا د مرارتها مورن یاز را ب ما ور تصاای گیر بارا ا تخااب ماوان غا اطی
مااسب (زدلار ،کا ل ،با ادز ،کارد د طاانرطچ ،2004 ،2ص  )5یال مایتاوان از عوامال نطگار
تعدطلکااد تأثیر تااطلبیبی بر تجارب غ ا غیرخا گی نر ار گرفات از آنجااطی کا ساوان
تغ ط ا میتوا د تبدطل ب رفتار تغ ط ا مااسب شاون (نالو جوطال ،ماارکو  ،کاتال ،بیاگاام د
آموطل ،2000 ،9ص  )22د یل اطن قابییت را نارن ک تجاارب غا ا غیرخاا گی را تحات تاأثیر
قرار نهد (هو د هالاران )2051 ،1قانر است تأثیر مببت اشی از تاااطلبیبی بار تجاارب غا ا
بیردن از خا را تعدطل کاد ب دطژ  ،چاان کا د ادردطن ،2002( 1ص  )920یال بحاث کارن ،
برخیاف جوامع گ شت ک عاوماً کایت غ ا ب عاوان عامیی برا اطجاان تاااطل اجتاااعی با کاار
گرفت میرفت  ،نر جوامع پیریدۀ امردز  ،بیشتر کیفیت (شامل محتوا د ترکیبات) د سبک غا اطی
ب عاوان عوامل تااطل اجتااعی مورن توج قرار میگیر د
1. Cockerham
2. Piscopo
3. Zoellner, J., Connell, C., Bounds, W., Crook, L., & Yadrick
4. Dallongeville, Marecaux, Cottel, Bingham, & Amouyel
5. Hu et al
6. Van der Veen
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اگفت پیدا است ک نر چاین فراطاد از ا تخاب غ ا ،میتوان تأثیر اشی از سوان تغ ط ا بار
تجارب غ اطی ب بور عام ،د هاراین الگو غ ا غیرخا گی ب بور خاص ،را مفردض نا ست
نا غ تغ ط ا بیشتر میتوا د ا تخاب عقیا ی د ماطقی غا ا را نر پای ناشات باشاد (تاراباشالیاا،
کوئستر ،د کردچ ،2051 ،5ص  )591بررسیها مردر ا جامشد نر حاوزۀ تغ طا یال شاان
مینهاد ک نا غ تغ ط ا تأثیر مببت د معاانار بر رفتارها تغ ط ا گ اشات د قاغ اساسای
نر اتخاذ عانات غ اطی سال نارن (اسپرا ک ،کولن ،بورنن ،د اُکاار ،2059 ،2ص )5222
نر کاار ردطلرنها

ر م کور نر زمیاۀ تبیین الگو مصرف غ اها غیرخا گی ،نر اناما

ب بور اجاالی ابیاعات عاومی د یل خیاص طافت ها برخی مطالعات تجربی قبیی ک نر ناخال
د طا خارج از کشور نر ارتباط با موضوع مورن بررسی ا جام شد ا د ،پرناخت می شون
پاند

( ) 2051تحقیقی را با عاوان «موقعیتطابی فرها هاا غا اطی :غا ا جااطگلطن

ب عاوان عال تااطلبخغ برا مصرفکااد » برا بررسی قغ متااطلکااد غا ا نر دلال 2باا
استفان از ردش کیفی ا جام نان است اطن مطالع با مصاحب یا ساختطافت از  20فار نر
ندر ا ند سال ا جام شد است تاطج اطن تحقیق حاکی از آن است ک افران ماورن مطالعا
از غ ا د تجارب مربوب ب آن برا اطجان تفادت د تااطل میاان خاون د نطگاران د با عاوان
ابلار برا بالا برنن شأن د ماللت خون د اطجان مرز میان خون د نطگران استفان میکااد
دطیل ،باکت مییبورن ،رابرتل د لادتون ( ) 2055پژدهشی را بااعاوان «زمیاا طاابی تاااطلات
ببق اجتااعی با استفان از تجارب غ اطی د مصرف غ ا خا وان » با استفان از ردش کیفی
ب رشت تحرطر نرآدرن ا د ابیاعات اطن پژدهغ از برطق مصاحب با جوا ان  52تا  51ساال
( 20فر از ببقۀ کاارگر د  20فار از ببقاۀ متوساط) ،باا هادف مقاطسا تجاارب ند ببقا
گرنآدر شد است تاطج تحقیق شان نان ک بین تغ طۀ وجوا ان ببقاۀ متوساط باا ببقاۀ

1. Tarabashkina, L., Quester, P., & Crouch
2. Spronk, Kullen, Burdon, & O'Connor
3. Wales
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کارگر تفادت دجون نارن د جوا ان ببقۀ متوسط خون را با استفان از غ ا ،از وجوا ان ببقاۀ
پاطینتر متااطل میکااد
ملگی د هالاران نر سا  2004پژدهشی با عاوان «تأثیر گرش ها د بادرها بر مصارف
غ ا غیرخا گی نر میسیسیپی» اطالات متحد آمرطلا با هدف شااسااطی عوامال ماؤثر بار
مصرف غ ا غیرخا گی نر میان ساکاان اطن اطالت ب ردش پیااطشی ب ا جاام رساا د ا اد
او ۀ آمار اطن تحقیق  5102فر از آمرطلاطی ها آفرطقااطی د قفقااز تباار بون اد تااطج
شان نان ک ه آمرطلاطیها آفرطقاطیتبار د ه قفقاز تبار ب بور متوسط نر بو هفت س
دعااد غ ا ا غیرخااا گی مصاارف میکااااد د میاالان مصاارف غ ا ا غیرخااا گی نر بااین
قفقاز تبارها بیغتر از آفرطقاطیتبارها است هاراین براسا

تاطج ،کسا ی ک معتقد بون اد

غ اها غیرخا گی فیبرکا فی ،چربی زطان ،اک زطان د موان معد ی کاتر نار اد ،اطان اوع
غ اها را کاتر مصرف کرن ا د تاطج حاصل از تحییلها رگرسیو ی شان نان کا نر کااار
سااطر عوامال ،نا ااغ تغ طا ا  ،تحصاییات د نرآمااد بار مصارف غا ا غیرخاا گی تااأثیر
گ اشت ا د
هالشوف ،بردسارن ،کردئیلطاگا ،تیان د لودطک ( ،)2002پژدهشی را با عاوان «دضاعیت
اقتصان اجتااعی  ،رژط غ اطی د رد د  50سال آن  :پیااطغ میی مصرف غا ا نر هیااد» باا
هدف مطالعۀ تغییرات صورتگرفت نر رژط غ اطی بلرگساالان (بالاا  54ساا ) براساا
دضعیت اقتصان اجتااعی نر بو زمان ،با اساتفان از نان هاا سا پیاااطغ نر ساا ها
 5442 ،5422د  5442گاشت ا د تاطج تحقیق حاکی از آن بون ک نر هر سا مقطاع زماا ی،
پاسخگوطا ی ک پاطگا اقتصان اجتااعی پاطیای ناشتاد ،غ اهاطی با کیفیت کاتر (پرچرب ،باا
فیبر کاتر د پردتئی ن کاتر) مصرف کرن بون اد د هارااین افاران کا متعیاق با پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی بالاتر بون د ،غ اها با کیفیت بالا (ک چارب د نارا فیبار د پاردتئین
بیشتر) مصرف کرن ا د
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نالو جوطل ،مارکو  ،کاتل ،بیاگام د آموطل ( )2000نر مقالۀ خون باا عااوان «ارتبااط باین
سوان تغ ط ا د نرطافت غ اطی نر میان مرنان میانسا مااابق شااالی فرا سا » باا مطالعاۀ
تجارب غ اطی حددن  215مرن  91-19سال ب ردش پیااطشی ،نرطافتاد ک افران نارا سوان
تغ ط ا بالا ،عاوماً افران نارا تحصییات د نرآمد بالا یل هستاد د هارااین مشاخص شاد
ک با کاتر اثر ساطر متغیرها (ما اد سن ،شاخص تون بدن ،استعاا نخا یات ،تحر

باد ی

د اطر آنها) ،سوان تغ ط ا هاراان تأثیر معاانار بر تجارب غا اطی ساال (د رفتارهاا
تغ ط ا ) افران نارن
آکسیون  ،فدرلاطن ،د برطابرگ )5421( 5یل نر فراتحییل مطالعاات ا جاامگرفتا نر زمیااۀ
بررسی رابطۀ بین آگاه ی (سوان) ،گرش د رفتارها تغ ط ا کا باا جااعبااد د تحییال
طافت ها  4مطالعۀ قبیی نر اطن ارتباط ا جام شد  ،نرطافتاد کا ارتبااط مببتای باین ساوان د
گرش تغ ط ا با رفتارها تغ ط ا دجون نارن بررسیهاا بیشاتر شاان نان گرچا اطان
تأثیر ات ب لحاظ آمار معاانار هستاد  ،ب هر حا  ،ا داز تأثیر ب بور سبی کوچک است
پیردز یا پژدهشی با عاوان «ارتباط بین نا غ تغ طا ا د رفتاار غا ا خاورنن نختاران د
پسران وجوان نر آمرطلا» نر سا  2005را ب ردش پیااطشی ب ا جام رسا ید است او ا
آمار اطن تحقیق را  122فر از نا غ آموزان اطالت ادهااطو 2کا بصاورت تصاانفی ا تخااب
شد ا د ،تشلیل مینهد تاطج تحقیاق حااکی از آن اسات کا نختاران ابیاعاات تغ طا ا
بیشتر

سبت ب پسران نر پاط هاا هفات د هشات نبیرساتان ناشات د رابطا باین نا اغ

تغ ط ا د رفتارها تغ ط ا فقط نر بین نختران پاط ها هفات د هشات مببات د معااانار
بون است نر میان پسران پاط ها هفت د هشت یل رابط معاانار باین نا اغ تغ طا ا د
ا تخاب غ ا سال تر ب شلل مببت مشاهد شد است

1. Axelson, Federline, & Brinderg
2. Ohio
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مباحث ر د یل مردر پیشیاۀ تجربی ،می تاوان ارتبااط باین متغیرهاا ماورن

استفان نر تحقیق حاضر را نر قالب مد تحیییی تحقیق (شلل  )5ارائ کرن:

شکل  -5مدل تحلیلی تحقیق

براسا

ردابط موجاون نر ماد تحیییای ،فرضای ها تحقیاق میتوا اد با شالل زطار

صورتباد شون:
 بین الگو مصرف (میلان د گرش ب سیامت) غ اها غیرخا گی د تااطلبیبی نربین شررد دان تبرطل رابطۀ معاانار دجون نارن
 بین الگو مصرف غ اها غیرخا گی د نا غ تغ ط ا نر بین شررد دان تبرطالرابط معاانار دجون نارن.

 بین الگو مصارف غا اها غیرخاا گی د پاطگاا اقتصاان  -اجتاااعی نر باینشررد دان تبرطل رابط معاانار دجون نارن.
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 -الگو مصرف غ اها غیرخا گی ب تفلیاک جاا
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نر باین شاررد دان تبرطال

تفادت معاانار نارن.

هاراین براسا

مد تحیییای تحقیاق ،متغیرهاا مساتقل یال باا ها رابطا ناشات د

ب صورت غیرمستقی الگو مصرف غ اها غیرخا گی را تحت تأثیر قرار مینهاد بار اطان
اسا  ،پاطگا اقتصان  -اجتااعی (ب عاوان متغیار زمیاا ا ) می توا اد بار تاااطلبیبی تاأثیر
گ اشت د از اطن مسیر ،ب شلل غیرمستقی الگو مصرف غ اها غیرخا گی را تحت تاأثیر
قرار نهد جا

یل می توا اد با شالل مساتقی د با شالل غیرمساتقی (از برطاق نا اغ

تغ ط ا ) الگو مصرف غا اها غیرخاا گی را تحات تاأثیر قارار نهاد هارااین نا اغ
تغ ط ا

یل تااطلبیبی را تحت تأثیر قرار نان د عیااد بار تاأثیر مساتقی  ،مایتوا اد تاأثیر

غیرمستقیای از هاان مسیر ،ب ر الگو مصرف غ اها غیرخا گی ناشت باشد
 .3روش تحقیق

تحقیق حاضر بر اسا

هدف آن ،جلد تحقیقاات کااربرن باون د از ا اواع تحقیقاات

پیااطشی محسوب میشون هاراین ،مطالعۀ حاضر از لحاظ عاق  ،پراا گر د با توج ب معیار
زمان ،مطالع ا مقطعی است ابلار گرنآدر نان ها پرسغ ام بون د جامعۀ آمار تحقیاق
را تاام افران  51سا ب بالا ماابق ن گا شرر تبرطل ک بر اساا

سرشااار ساا 5240

تعدان آنها  5549094فار باون  ،تشالیل نان اسات از میاان آنهاا ،باا اساتفان از رابطاۀ
او گیر کوکران 904 ،فر ب ردش ببق ا مبتای بر سار از مااابق ن گا ا شارر تبرطال
ب عاوان او ا تخاب شد ا د نر انام  ،با تعاارطف مفراومی د عاییااتی متغیرهاا ماورن
استفان نر تحقیق پرناخت شد است
الگوی غذای غیرخانگی (متغیر وابسته) :غ ا غیرخا گی ب لحاظ مفرومی ب عاوان «تااام
غ اها آمان شد نر رستوران ها د ساطر ملان ها خادمات غا اطی ،باددن نر ار گارفتن
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ملا ی ک غ ا نر آن سرد طا مصرفشد » تعرطف شد است (گاتر  ،لین ،د فرازائو،2002 ،5
ص  )595مطابق با هاین تعرطف ،غ ا غیرخا گی نر تحقیق حاضر شاامل هااۀ غا اها
تری شاد از رسااتوران ها ،رسااتوران ها غا ا سارطع د ساااطر محلهااا آمان ساااز غا ا،
صرف ر از محل مصرف آنها ،ک ب عاوان طک دعدۀ غ اطی کامل از آنها استفان شون ،نر
ر گرفت شد د از ند ما ر ب الگو غا ا غیرخاا گی توجا شاد اسات؛ ادلای میالان
مصرف (طا نفعات م صرف ا واع مختیف غ اها غیرخا گی ب عاوان دعدۀ غا اطی کامال) د
ندمی ،گرش ب سیامت غ ا غیرخا گی (اطن ک بر اساا

ار خاون پاساخگوطان غا ا

غیرخا گی مصرفی آنها تا چ حد نارا دطژگیها سال بونن است)
میلان مصرف غ ا غیرخا گی ب لحاظ عاییاتی ،ب ا استفان از نفعات مصارف غا اها :
ا واع پیتلا ،ا واع سا ددطچ ،غ اها آمان  ،ا واع غ اها کاسرد  ،ا واع چیو با گوشت قرمل،
ا واع چیو با گوشت سفید ،ا واع خورا

گوشت قرمل باددن چیاو ،ا اواع خاورا

گوشات

سفید بددن چیو ،غ اها عاومی ( یر؛ یارد ،امیت ،ا واع کوکو ،نطل  ،کی پاچ د ااطر
آنها) د ا واع آش نر بیفها  2نرج ا شامل؛ اصیا 1 ،1 ،9 ،2 ،2 ،5 ،د  2باار د بیغتار
نر طک ما اخیر مورن ساجغ قرار گرفت است میا گینگیر از ارات گوطا هاا ما کور،
شاخص میلان مصرف غ ا غیرخا گی نر سطح فاصی ا را اطجان کرن اسات گارش با
سیامت غ ا غیرخا گی با استفان از گوط ها (مافی)؛ پرچرب بونن ،پر اک بونن ،حجای
د پرکالر (ساگین) بونن د حاد بع نهاد بونن غا اها غیرخاا گی ،هاگای نر قالاب
بیف لیلرت  1نرج ا ساجید شد د نر انام پ

از ترکیب (میاا گینگیار ) از اارات

گوط ها م کور ،شاخص مربوب نر سطح فاصی ا اطجان شد است
دانش تغذیهای :ب لحاظ مفرومی ،سوان تغ ط ا نر تعرطف کاربرن با عاوان «مجاوعا
توا اطی ها لازم برا نر

اهایت تغ طۀ مااسب برا سیامت» نر ار گرفتا شاد اسات

1. Guthrie, Lin, & Frazao
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(لیبرگ ،2002 ،5ص  )225ب لحاظ عاییاتی ،نا غتغ ط ا با استفان از گوطا ها ؛ میالان
ا رژ ردزا لازم نر حددن  2000کییو کالر برا طک فرن عان ( ،2) -تأمینشدن حاددن
 10نرصد ا رژ از چربیها برا طک رژط غ اطی متعاان ( ،) -نچار شادن افاران لااغر با
بیاار چربی خون ( ،) -ابیاع از تأثیر آرامغبخغ بونن چا د قرو  ،حاد «رد » باونن
گوشت د تخ مرغ ،مؤثر بونن میو هاطی ما اد گرطپفاردت بارا کااهغ دزن د ساوزا دن
چربیها اضافی  ،مابع اصیی بونن مرکبات برا تأمین دطتامین ث ،لازمبونن حاددن  1تاا 2
لیوان آب برا هر فرن معاولی نر هر ردز ،مفیدبونن گوشت قرمال از گوشات سافید بارا
تأمین سیامتی بدن ( ، ) -ضردرت داشتن مصرف سبلطجات نر صورت مصارف سااطر مااابع
غ اطی ( ) -د مطیوب ( رما ) بونن حددن  510میییگرم/نسیییتر میلان قادخون برا طک فرن
سال ب صورت
انام پ

اشتا (،) -

هاگی نر قالب بیف لیلارت  1نرجا ا سااجید شاد ا د د نر

از ترکیب ارات گوط ها ،شاخص مربوب نر سطح فاصی ا اطجان شد است

تمایزطلبی :با لحااظ مفراومی ،تاااطلبیبی با معاای جداشادن ،متفارقشادن د بااه
تفادتناشتن است (عاید )5224 ،از ر هالت ،2002( 2ص  ) 5524تااطل ،معارف عواقاب
اجتااعی ذائق است زما ی ک افران مصرف میکااد ،اعاا مصارفی آنهاا با عاوان ابالار
برا ابراز ذائق ب کار گرفت میشون د ذائق ها عاوماً یتماد ه ساتاد ،نر مقابال ،چیساتی د
چگو گی مصرف می توا د وعی ملا یلم تولید اجتااعی نر ر گرفت شاون بااابراطن ،اباراز
ذائق  ،تا ا داز ا ک برا بازتولید تفادت ها ببقاتیِ اجتااعی استفان شد طا با اطان امار
کاک کااد ،ب عاوان ابلار برا اطجان تااطل کاربرن پیدا میکااد ب لحااظ عاییااتی ،متغیار
تااطلبیبی با استفان از گوط ها ؛ تارجیحنانن رساتورانها باکیاا  ،سافارشنانن غا ا
متفادت نر رستوران نر جاع ندستان ،ا تخاب لبا ها د پوشاکی ک مشابرغ باشد ،ناشاتن
1. Laberge
 2گوط هاطی ک مقابلشان عیامت مافی دجون نارن ،ب صورت مافی براحی شد ا د
3. Holt
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ژستها خاص خون از نطد ندستان ،ا جامنانن کارها ب شلل متفادتی از نطگران ،اساتفان
از عطر طا انکینها متفادت ،استفان از عبارات د کیاات متفادت نر صحبتکرنن ،ا تخااب
مد موها متفادت از ندستان ،سعی نر جلء ادلینها بونن نر هر کاار  ،ساعی نر ا تخااب
ندستان از میان افران ماحصر ب فرن ،گوشنانن ب موسیقی د آها هاطی کا آشاااطان کاتار
گوش نهاد ،سعی نر شااخت شدن ب عاوان فرن متااطل سبت ب ابرافیاان ( ،)-ا جاامنانن
کارها شبی نطگران ( )-د شااخت شدن ب عاوان فرن ماحصر ب فرن ،هاگی نر قالاب بیاف
لیلرت  1نرج ا ساجید شد ک نر انام با ترکیب ارات گوطا ها ،شااخص مربوبا نر
سطح فاصی ا اطجان شد است
پایگاه اقتصادی -اجتماعی :پاطگا اقتصان  -اجتااعی ب عاوان ارزطابی ترکیبی از موقعیت
اقتصان د اجتااعی فرن نر جامع تعرطف شاد د عاومااً نر جامع شااسای با عاوان ساازۀ
رفت ا متشلل از تحصییات ،نرآمد د شغل د طا معرفها مربوط ب آنهاا نر ار گرفتا
میشون (بیلر )2059 ،5ب لحاظ عاییاتی ،متغیر پاطگاا اقتصاان  -اجتاااعی باا اساتفان از
ابیاعات مربوط ب ؛ دضعیت فعالیت ،دضعیت فعالیت پدر  ،متوسط نرآماد ماهیا ا خاا وان ،
تعیق ذهای ببق اتی ،قیات تقرطبای هار متار داحاد مسالو ی وسااز نر هاسااطگی ،میالان
تحصییات ،میلان تحصییات پدر ،رتب شغیی د رتبۀ شغیی پدر پاساخگو سااجید شاد د نر
انام با ترکیب ارات استا دارن سؤا ها مربوب  ،شاخص پاطگا نر سطح فاصای ا اطجاان
شد است
جنس  :جا

ک ب دطژگیها جس اا ی معیای ک مرن د زن را از ه مشاخص د متاااطل

میسازن ابیاق میشون (تقو  ،5222 ،ص  ،)11ک نر تحقیق حاضر نر ند ببق زن طا مارن
بونن ،ب عاوان طک متغیر اسای ندحالت مورن ساجغ قرار گرفت است
برا ارزطابی اعتبار ابلار ا داز گیر  ،از اعتبار محتواطی ( اوع صاور ) د بارا ارزطاابی
پاطاطی شاخصها تااطلبیبی د سوان تغ ط ا از آلفا کرد باخ استفان شد اسات مقادار
1. Baker
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آلفا کرد باخ برآدرن شد برا ند شاخص اصیی تااطلبیبی ( 59گوط ) د نا اغ تغ طا ا
( 55گوط ) ب ترتیب نر حددن  0/25د  0/12بون ک نر ساطح پ طرفت شاد بون ا اد بارا
ارزطابی کفاطت شاخصها میلان مصرف غ اها غیرخا گی ،گارش با سایامت غا اها
غیرخا گی د پاطگا اقتصان اجتااعی ،ب نلیل اطال از معرفها عیای برا سااجغ آنهاا
استفان شد د یل معرف برا ارزطابی کفاطت شاخصها مورن استفان برا

ساجغ آنها

نارا سطوح د داحدها ا داز گیر متاوعی بون است ،از آمار  KMOد آزماون باارتیتل
استفان شد است مقدار  KMOبرآدرنشاد بارا شااخص ها میالان مصارف غا اها
غیرخا گی ( 50گوط ) نر حددن  ،0/29گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی ( 1گوط ) حددن
 0/20د پاطگا اقتصان اجتااعی ( 4گوط ) برابر با  0/25بون د نر هاۀ موارن ،آمار باارتیتل
مربوب ب هر س شاخص نر سطح بسیار بالاطی ( ) Sig= 0.000معاانار باون اسات آماار
 KMOنر حددن  0/10طا بالاتر شان از کفاطت د املان شاخص ساز با استفان از گوط ها
مربوب ب آن شاخص (هاف ،2052 ،5ص  )2د معاانار آزمون باارتیتل شاان از معااانار
آمار کیی هابستگی ها موجون بین مجاوع ا از معرفها طا گوط ها (فییاد )2052 ،2نارن
د حاکی از املان اطجان شاخص مربوب از آن گوط ها است
 .4یافتههای تحقیق

جدد شاار  5توزطع پاسخگو طان برحسب جا

را ارائ کرن است براسا

ابیاعاات

اطن جدد  220 ،فر از افران مورن مطالع (معان  12/2نرصد) را مرنان د  524فار (معاان

 91/2نرصد) را ز ان ب خون اختصاص نان ا د.

1. Hof
2. Field
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جدول  -5توزیع پاسخگویان بر حسب جنس

براسا

جنس پاسخگویان

مرد

زن

کل

تعدان

220

524

904

نرصد

12/2

91/2

500

ابیاعات جدد شاار  ،2ک آمار هاا توصایفی متغیرهاا ماورن اساتفان نر

تحقیق را ارئ کرن است ،ناما تغییرات شاخص میلان مصرف غ اها غیرخاا گی (کا باا
میا گینگیر از  50گوطۀ نفعات مصرف غ اها غیرخا گی مختیف اطجاان شاد ) باین  0د
 )0-500با ا حراف استا دارن  5/02است

 9/22با میا گین ( 5/92معان  20/1نر طک مقیا

نقت نر آمار ها چولگی د کشیدگی د خطا استا دارن مربوط ب آنها حاکی از اطن اسات
ک توزطع مقانطر اطن شاخص لنطک ب طک توزطاع رماا اسات هارااین نامااۀ تغییارات
گرش ب سیامت غ اها غیرخاا گی باین  5د  1باا میاا گین ( 2/41معاان  24/2نر طاک
مقیا

 )0-500است ک با توج ب ناما تغییرات بیف مربوب  ،پاطینتر از حد دسط بیاف

قرار نارن لنطک بونن توزطع مقانطر اطن متغیر ب طک توزطع رما یل با توج با آمار هاا
چولگی د کشیدگی د ا حراف استا دارنها مربوب تأطید میشون مطابق ابیاعات جدد ،5
ناماۀ تغییرات شاخص تااطلبیبی بین  5/91د  1/11قارار نارن د میاا گین آن ( 2/42معاان
 15/2نر طااک مقیااا

 ) 0-500بااا ا حااراف اسااتا دارن  0/212می باشااد ااار تااااطلبیبی

پاسخگو طان با توج ب ناما تغییرات بیف مربوب  ،ب الاتر از حد دسط بیف است براساا
ابیاعات ،شلل توزطع مقانطر اطن متغیر تا حد زطان

لنطک ب طک توزطع رما است

جدول  -2آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
متغیرها

میلان مصرف
غ ا غیرخا گی

کمینه

0/00

میانگین
آماره

SE

5/92

0/015

بیشینه

9/22

انحراف

کشیدگی

چولگی

استاندارد

آماره

SE

5/02

0/222

0/525

آماره

SE

-0/092

0/295
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ادامه جدول 2
متغیرها

کمینه

میانگین

بیشینه

انحراف

چولگی

استاندارد

آماره

SE

آماره

SE

5/54

0/129

0/525

-0/221

0/295

-0/921

0/525

-0/219

0/295

0/525

-0/050

0/295

0/525

-0/914

0/295

آماره

SE

5/00

2/41

0/012

1/00

تااطلبیبی

5/91

2/42

0/092

1/11

0/212

نا غتغ ط ا

2/04

2/41

0/022

1/19

0/11

-0/250

0/00

5/91

0/024

2/52

0/140

0/092

گرش ب سیامت
غ ا غیرخا گی

پاطگا اقتصان -
اجتااعی

کشیدگی

ناما تغییرات متغیر نا غ تغ ط ا بین  2/04د  1/19با میاا گین ( 2/41معاان  12/2نر
طک مقیا

 ) 0-500با ا حراف استا دارن  0/11است ک شان می نهد اار نا اغ تغ طا ا

پاسخگو طان با توج ب ناما تغییرات بیف مربوب  ،نر حد دسط قارار نارن توزطاع مقاانطر
اطن متغیر یل ب طک توزطع رما کامیاً لنطک است هاراین ،ناماۀ تغییرات شاخص پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی بین  0د  2/52با میا گین ( 5/91معان  91/92نر طک مقیا

 )0-500با

ا حراف استا دارن  0/140میباشد ک حاکی از پاطگا متوساط ا ادکی پااطینتر از حاد دساط
بیف برا پاسخگوطان میباشد توزطع مقانطر اطن متغیر یل رما بون است
جدد شاار  2تفادت میا گین میلان مصرف غ اها غیرخا گی د گارش پاساخگوطان
نر مورن سیامت اطن وع غ اها ب تفلیاک جاا

را (باا اساتفان از آزماون  tباا ند گارد

مستقل) شان مینهد تاطج حاکی از آن است ک میا گین ارات پاساخگوطان مارن د زن نر
میلان مصرف غ اها غیرخا گی با ه متفادت است د میا گین مصرف غ اها غیرخاا گی
پاسخگوطان مرن ( )5/129بیغتر از میا گین مصرف اطن وع غا اها نر باین پاساخگوطان زن
( )5/211است با توج ب سطح معاینار  tب نست آماد باا فارض برابار دارطاا
( ، )0/000تفادت بین ند گرد جاسی ب لحاظ آمار معاانار است

هاا
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جدول  -3نتایج آزمون مقایسه میانگین میزان مصرف و نگرش نسبت به سلامت غذاهای غیرخانگی
برحسب جنس
انحراف

تعداد

میانگین

میلان مصرف

مرن

220

5/129

5/014

غ اها غیرخا گی

زن

524

5/211

0/422

گرش ب سیامت

مرن

220

2/402

5/092

غ اها غیرخا گی

زن

524

2/422

5/512

درجه

سطح

آزادی

معناداری

9/022

902

0/000

-0/225

902

0/221

کمیت t

معیار

ابیاعات جدد شاار  2نر مورن میا گین گرش سبت ب سیامت غ اها غیرخاا گی،
حاکی از داشتن تفادت میا گین مرنان د ز ان است چاان ک ا ت اار ها مای رفات ،تااطج
آزمون  tد سطح معاانار مربوب ( ) 0/221یل عدم تفادت معااانار ند گارد را شاان مای
نهد
جدد شاار  ،9تاطج مربوط ب ضراطب هابستگی پیرسون د ابیاعات تلاییی آنها بین
متغیرها مساتقل د متغیرهاا دابسات را ارائا کارن اسات بباق ابیاعاات اطان جادد ،
هابستگی بین تااطلبیبی د میلان مصارف غا اها غیرخاا گی باا توجا با اطالا ساطح
معاا نار ضرطب مربوب کوچکتر از  0/01است ب لحاظ آمار معاانار است با اطن حاا ،
هابستگی بین اطن ند متغیر ب سبت ضعیف د مببت ( )0/222است ،طعای هر چ قدر افاران
مورن مطالع تااطلبیب باشاد ،میالان مصارف غا اها غیرخاا گی نر میاان آنهاا افالاطغ
میطابد نر مقابل ،رابط بین تااطلبیبی د گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی از ر آمار
معاانار شد است
جدول  -4نتایج آزمون همبستگی میزان مصرف و نگرش به غذاهای غیرخانگی و متغیرهای مستقل تحقیق
میلان مصرف
غ اها غیرخا گی

تمایزطلبی

دانشتغذیهای

پایگاه اقتصادیاجتماعی

ضرطب هابستگی

0/222

-0/201

0/250

سطح معاینار

0/000

0/000

0/000
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ادامه جدول 4
گرش ب سیامت
غ اها غیرخا گی

تمایزطلبی

دانشتغذیهای

پایگاه اقتصادیاجتماعی

ضرطب هابستگی

-0/01

0/22

-0/500

سطح معاینار

0/221

0/552

0/099

تعدان پاسخگوطان

براسا

904

تاطج ،رابطۀ بین نا غتغ ط ا د میلان مصرف غ اها غیرخا گی باا توجا با

سطح معاا نار ضرطب مربوب ( )0/000ب لحاظ آمار معاانار است هابستگی بین اطن ند
متغیر ضعیف ( )-0/201د ب صاورت معلاو

اسات ،بادطن معاای کا باا بالاارفتن نا اغ

تغ ط ا  ،میلان مصرف غ ا غیرخا گی نر میان پاسخگوطان کاهغ میطابد اماا رابطا باین
نا غتغ ط ا د گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی  ،با توجا با اطنکا ساطح معااانار
ضرطب پیرسون مربوب بیغتر از  0/01است ،ب لحاظ آمار معاانار شد است
هابستگی بین پاطگا اقتصان  -اجتااعی د میالان مصارف غا اها غیرخاا گی یال نر
سطح آمار بالا ( )0/000د با شدت ب سابت متوساط ( )0/250با لحااظ آماار معااانار
است ،بدطن معای ک هرقدر پاطگا اقتصان  -اجتااعی پاسخگوطان بالاتر باشد میلان مصارف
غ اها غیرخا گی نر بین آنهاا یال بیغتار میشاون با خیااف ند متغیار مساتقل قبیای،
هابستگی بین پاطگا اقتصان  -اجتااعی د گرش با سایامت غا ا غیرخاا گی (ارزطاابی
افران از سیامت اطن غ اها) از ر آمار معااانار باون اسات شادت رابطا باین ند متغیار
( )-0/500ضعیف د مافی است د سطح معاانار آن  0/099بون است ،طعای هرچا پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی پاسخگوطان بالاتر بون  ،آنها غ اها غیرخا گی مصرفی خون را با بور
سبی ،اسال ببق باد کرن ا د لازم ب ذکر است ک بررسیها بیشتر نر زمیاۀ رابطاۀ هار
طک از اجلاء شاخص پاطگا (از جای تحصاییات) باا متغیرهاا دابسات  ،حااکی از الگاو
طلسان آنها با متغیره ا دابست تحقیق بون است
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الف

ب

* شاننهاد معاانار ضرطب نر سطح ک تر از  0/01د ** شان نهاد معاانار ضرطب نر سطح ک تار از
 0/05میباشاد

شکل  -5مدلهای مسیر میزان مصرف و نگرش به سلامت غذاهای غیرخانگی (برآوردهای استاندارد)

شلل شاار  ،2مد ها مسیر د ضراطب استا دارن میلان مصرف (بخغ الف) د گارش
ب سیامت غ اها غیرخا گی (بخغ ب) را ارائ می کاد متغیرها مستقل موجون نر مد ها
تااطلبیبی ،نا غ تغ ط ا د پاطگا اقتصان  -اجتااعی د متغیرها دابست یل میلان مصرف
د گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی هستاد
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جدد شاار  ،1ضراطب تأثیر مستقی د غیرمستقی متغیرها مستقل بر متغیرها دابستۀ
تحقیق را خیاص کرن است نر ارتباط با میلان مصرف غ اها غیرخا گی  ،متغیر تااطلبیبی
توا ست تارا بصورت مستقی تاأثیر معااانار د مببتای (باا ضارطب  )0/25بار میالان مصارف
غ اها غیرخاا گی ناشات باشاد تاأثیر کال نا اغ تغ طا ا (باا تاأثیر مساتقی  -0/55د
غیرمستقی  -0/09از برطق تااطلبیبی د نر مجااوع نر حاددن  )-0/51بار میالان مصارف
غ اها غیرخا گی معاانار د مافی است هاراین ،پاطگاا اقتصاان  -اجتاااعی توا سات نر
مجاوع با ضرطب  0/20( 0/22با صاورت مساتقی د  0/02غیرمساتقی ) بار میالان مصارف
غ اها غیرخا گی تأثیر معاانار د مببتی بگ ارن جا

یل تأثیر کل معاانار ب فاع مارنان

(با تأثیر مستقی  0/25د غیرمستقی  0/09از برطق نا غ تغ ط ا د نر مجااوع باا ضارطب
 ) 0/21بر میلان مصرف غ اها غیرخا گی نارن لازم ب گفاتن اسات کا تاأثیر غیرمساتقی
پاطگا اقتصان  -اجتااعی از مسیر تااطلبیبی ،ب تاراطی جلد تأثیرات معااانار باون اسات
متغیرها مستقل تحقیق توا ست ا د نر مجاوع  22نرصد از تغییارات متغیار میالان مصارف
غ اها غیرخا گی را تبیین کااد
جدول  -1تأثیرات استاندارد متغیرهای مستقل بر میزان مصرف و نگرش به سلامت غذاهای غیرخانگی
متغیرهای وابسته

میلان مصرف
غ اها غیرخا گی

متغیرهای

تأثیرات

تأثیرات

تأثیرات

ضریب

مستقل

مستقیم

غیرمستقیم

کل

تبیین

تااطلبیبی

**0/25

-

**0/25

نا غتغ ط ا

**-0/55

**-0/09

**-0/51

پاطگا اقتصان  -اجتااعی
جا

گرش ب سیامت
غ اها غیرخا گی

**

0/20

**

0/25

0/02
**

0/09

**

0/22

**

0/21

تااطلبیبی

-0/09

-

-0/09

نا غتغ ط ا

0/02

0/05

0/02

*-0/50

0/00

*-0/50

-0/05

-0/05

-0/02

پاطگا اقتصان  -اجتااعی
جا

0/22

0/02

* شان نهاد معاانار نر سطح ک تر از  0/01د ** شان نهاد معاانار نر سطح ک تر از  0/05میباشاد
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نر ارتباط با گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی  ،تارا متغیر پاطگا اقتصاان  -اجتاااعی
د آن ه فقط ب شلل ضعیف ،مستقی د مافی ( )-0/50توا ست تاأثیر معااا نار بار متغیار
دابست ناشت باشد د تأثیر س متغیر مستقل نطگر (تااطلبیبی ،نا غ تغ طا ا د جاا ) ،باا
توج ب اطال کایت  tمربوط ب آنها کاتار از ( 5/41معاان باا ساطح معااانار  0/01نر
تحقیقات اجتااعی) می باشد ،معاانار ارزطابی شاد اسات پاطگاا اقتصاان  -اجتاااعی با
تاراطی فقط حددن  2نرصد از تغییرات گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی را تبیاین کارن
است لازم ب توضیح اسات کا با نلیال ادلوطات بارآدرن تاأثیرات مساتقی د غیرمساتقی
متغیرها موجون نر مد ها د هاراین ب نلیل سازگار عاومی مد با نان ها ک ماجار با
مشاهد معیارها برازش مد نر مقانطر حداکبر شاد اسات ،یااز با ارائا د ارزطاابی
آمار ها مربوط ب برازش عاومی مد ها ساختار
هرچاد بر اسا

بون است

مد مفرومی ادلی  ،ا ت ار می رفت ک ردابط ساختار د تأثیرات تقدمی

د تأخیر نرخور میاح ا بین متغیرها بررسیشد دجون ناشت باشد د ب هاین جرات
از مد لیلر جرت برازش مد ا تخابی استفان شد؛ با اطن دجون ،بررسی نقیقتر مد هاا
ساختار

شان نان ک تأثیر ات از وع غیرمستقی متغیرها نر مد ا تخاابی نرخاور میاح ا

یستاد ب هاین نلیل ،تاطج مد ها رگرسیو ی جرت مقاطس با تاطج حاصل از ماد هاا
ساختار نر بخغ ضایاۀ مقال ارائ شد است ک نر کل تفادت آن چاا ی با تاطج مد ها
ساختار

شان اینهد

 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

تجارب غ اطی غیرخا گی (ب عاوان بخشی از تجارب عااومی تغ طا ا ا ساان) نر ماتن
ز دگی امردزطن شرر  ،قغ ب سالاطی را اطفاا می کااد نر داقاع شاراطط ز ادگی اماردز ،
موجب شد تا بسیار از افران نر زمیاۀ تجاارب غا اطی خاون تجدطاد ر کارن د بیغتار
ب سات مصرف غا اها غیرخاا گی کشاید شاو د نر شارر تبرطال یال با عاوان طلای از
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ابیاعات نرطافتی از اتحانط اصااف تبرطل ،5تعادان رساتورانها،

مراکل غ ا سرطع ،غ اخور ها د ساطر ملانها آمان ساز غ ا نر فاصیۀ سا هاا 5240
تا  5241ب شلل نرخور میاح ا رد ب افلاطغ بون د میلان مصرف غا اها غیرخاا گی
رشد چش گیر ناشت است تحقیق حاضر با هادف بررسای تاأثیر برخای عوامال (شاامل؛
تااطلبیبی ،نا غ تغ ط ا  ،پاطگا اقتصان  -اجتاااعی د جاا ) بار میالان مصارف د یال
گرش ب سیامت غ اها غیرخا گی ب رشت تحرطر نرآمد است
براسا

طافت ها تحقیق حاضر ،بین تاااطلبیبی د میالان مصارف غا اها غیرخاا گی

رابط معاانار د مببتی دجون نارن ،بدطن حو ک با بالارفتن میلان تااطلبیبی ،مصرف غ اها
غیرخا گی یل بیشتر می شون اطن طافت مطابق با تاطج تحقیقات پاند

( )2051د دطیل ،باکت

مییبورن ،رابرتل د لادتون ( )2055است ک ب رابط باین تاااطلبیبی د مصارف غا ا اذعاان
کرن ا د براسا

مبا ی ر تحقیق ،دبین یل معتقاد اسات افاران کا از قادرت ماالی د

ماللت اجتااعی بالاطی برخونار هستاد ،سعی می کااد از برطق مصرف چش گیر د مت اهرا ،
ببق اجتااعی خونشان را ب رخ نطگاران بلشااد د خاون را متاااطل از آنهاا جیاو نهااد
هاراین بورنطو معتقد است ک گرد ها اجتااعی د اقتصان بالا ،از برطق مصرف کالاها
لوک  ،از جای غ اها گرانقیات ،سعی می کااد جاطگا خونشان را بالاتر از سااطر افاران
جامع شان نهاد ب عقید بورنطو ( )5429یل ،اطن افران از برطق ذائقا ماحصار بفرنشاان،
خون را از نطگران متااطل میکااد ب

ر می رسد شواهد تجربای نر اطاران یال حااکی از آن

است ک افران نارا گراطشات تااطلبیبا از غ ا غیرخا گی ب عاوان ابالار بارا اطجاان
فاصی اجتااعی بین خون د نطگران استفان میکااد
نا غ تغ ط ا رابط معاانار د معلوسی با میالان مصار ف غا اها غیرخاا گی نارن باا
بالارفتن میلان سوان تغ ط ا  ،میلان مصرف غ اها غیرخا گی کاهغ می طابد اطن طافتا باا

 5جرت ابیاع از آمارها مربوب ب بخغ بیان مسئی مراجع شون
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طافت ها تحقیقات مکگی د هالاران ( )2004د پیردز یا ( ) 2005هاسو است ک بار رابطا
معلو

بین نا غ تغ ط ا د میلان مصرف غ اها غیرخا گی (طا رابط مببات باین نا اغ

تغ ط ا د رفتارها تغ ط ا سال ) اذعان کرن ا د هاراین براساا

مباا ی ار تحقیاق

حاضر ،می توان گفت ک نا غ تغ ط ا تأثیر قابال تاوجری بار رفتارهاا تغ طا ا  ،با دطژ
مصرف غ اها غیرخا گی ،ناشت د قغ ب سالاطی نر اتخااذ عانتهاا غا اطی ساال نارن نر
داقع افران ک نا غ تغ ط ا بالااطی نار اد نر ماورن مصارفکرنن طاا مصارف لرنن غا اها
غیرخا گی عقیا ی عال میکااد د هاین مسئی موجب تحت تاأثیر قرارگارفتن ا تخااب آ اان نر
مصرف غ اها غیرخا گی میشون (تاراباشلیاا ،کوئستر ،د کردچ )2051 ،نر مطالعۀ حاضر یال
ب

ر می رسد با توج ب اطال غ اها غیرخا گی عاوماً ب عاوان غ اها غیرسال ( اسال )

ببق باد می شو د ،نا غ تغ ط ا بالا موجبات کااهغ مصارف چااین غا اهاطی را فاراه
آدرن است
پاطگا اقتصان  -اجتااعی رابط معاانار د مببتی با میلان مصرف غا اها غیرخاا گی نارن د
با بالارفتن پاطگا اقتصان  -اجتااعی ،میالان مصارف غا اها غیرخاا گی یال بیشاتر میشاون
مکگی د هالاران ( )2004نر تحقیقشان رابط مشابری را مشاهد کرن ا د هاراین براسا
مبا ی ر تحقیق ،تقرطباً هر جاب ا از ز دگی ما ا سانها ،از جای رفتارها تغ طا ا  ،باا
جاطگا اقتصان اجتااعی ما نر سیسی مراتب اجتااعیمان مرتبط است د پاطگاا اقتصاان -
اجتااعی ب عاوان طلی از مر ترطن عوامل اجتااعی تأثیرگ ار نر زمیا رفتارها تغ طا ا ،
قغ ب سلاطی نر ا تخاب غ ا د میالان مصارف غا اها غیرخاا گی نارن هارااین مارنان
سبت ب ز ان ب مقدار بیشتر از غ اها غیرخا گی استفان کرن ا د
تاااطج مااد مساایر میاالان مصاارف غا اها غیرخااا گی شااان نان کا تااأثیر متغیرهااا
تااطلبیبی ،نا غ تغ ط ا  ،پاطگا اقتصان  -اجتااعی د جا
غیرخا گی معاانار است ک براسا

بار میالان مصارف غا اها

میالان تأثیر گا ار نر باین متغیرهاا مساتقل ،پاطگاا
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اقتصان  -اجتااعی بیغترطن تأثیر را بر میلان مصرف غ اها غیرخاا گی ناشات د پا

از

آن ب ترتیب جا  ،تااطلبیبی د نا غ تغ ط ا قرار گرفت ا د
هاراین براسا

طافت ها تحقیاق حاضار ،تااطج آزماون فرضای ها (نر تحییلهاا ند

متغیر ) حاکی از آن است ک از میان متغیرها مساتقل تحقیاق (شاامل؛ تاااطلبیبی ،نا اغ
تغ ط ا  ،پاطگا اقتصان  -اجتااعی د جا ) ،تارا رابط پاطگا اقتصان اجتااعی با گارش
ب سیامت غ اها غیرخا گی معاانار است د س متغیر نطگر (تااطلبیبی ،نا اغ تغ طا ا د
) رابط معاانار با کیفیت غ اها غیرخا گی دار د مغااطر باا طافتا هاا تحقیقاات

جا

قبیی ،ما اد هالشوف ،بردساارن ،کردئیلطاگاا ،تیاان د لودطاک ( ،)2002رابطاۀ باین پاطگاا
اقتصان  -اجتااعی د گرش ب سایامت غا اها غیرخاا گی نر تحقیاق حاضار با شالل
معلو

مشاهد شد است  ،بدطن صورت ک با بالارفتن پاطگا اقتصان  -اجتااعی ،گارش

ب سیامت غ اها غیرخا گی مصرفی توسط پاسخگوطان کاهغ میطاباد باتوجا با تااطج
تحقیق ک بر تأثیر مببت پاطگا اقتصان  -اجتااعی بر افالاطغ گارش با سایامت غا اها
غیرخا گی اذعان کرن بون د ،طافت ها تحقیق حاضر مغاطر با تاطج تحقیق محققاان اامبرن
است از آ جاطی ک ب جا ارزطابی مستقی سیامت غا اها مصارف شاد غیرخاا گی ،نر
تحقیق حاضر از خون پاسخگو طان نر مورن برخی دطژگای هاا مارتبط باا سایامت غا اها
غیرخا گی مصرفیشان د گرش آنها ب اطن وع غ اها پرسید شد است ،رابطا معلاو
بین پاطگا د گرش ب سیامت غ اها توضیحنان ی است ب

ر می رسد افاران نارا پاطگاا

بالا ا ت ار کیفیت د سیامت ب الاتر از غ اها بیردن از خا د مراکل سِرد آنها ناشت باشاد،
باابراطن نر داکاغ ب اطن ا ت ار بالاا خاون ،بیشاتر از افاران متعیاق با پاطگاا اقتصاان -
اجتااعی پاطین ،سیامت غ اها غیرخا گی مصرفی خون را اسال ارزطابی کرن ا د
هرچاد بر اسا

مطالعاات قبیای (آکسایون  ،فادرلاطن ،د برطابارگ 5421 ،؛ نالو جوطال،

مارکو  ،کاتل ،بیاگام د آموطل )2000 ،ارتبااط باین ساوان تغ طا ا د گارش با سایامت
غ اها مصرفی رابط معاانار دجون ناشت است ،ب هر ترتیب نر مطالعا حاضار ،چااین
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تأثیر مشاهد شد است نر متن مورن مطالع  ،میتوان ند توضیح برا عادم ارتبااط باین
سوان تغ ط ا د گرش ب سیامت غا ا غیرخاا گی نر ار گرفات اد اطالا  ،با

ار

میرسد برا ا داز گیر سیامت غ ا یاز ب بررسیها نقیق محتوا د کیفیت غ ا مصرفی
است ک شاطد یازماد آزماطغ ها بالیای نر وع خون باشد ک نر مطالع حاضر ،با توج با
اهداف د زمیاۀ تخصصی مقال  ،چاین ردشی ماورن اساتفان قارار گرفتا اسات د تاراا با
خونارزطابی پاسخگو طان از غ ا غیرخا گی مصرفی بساد شد است ندم اطن کا با

ار

می رسد نر متن مورن مطالع  ،سوان د آگاهیها تغ ط ا افران هاوز ب شلل کامل با عاوان
عامل تأثیرگ ا ر بر رفتارها تغ ط ا آنها عال ایکاد هرچاد ب

ر میرسد افاران ماورن

مطالع از سوان تغ ط ا ب سبت بالاطی برخورنار د ،اما اطان ساوان (کا بحبای مرباوط با
آگاهی د گرش است) هاوز نر سطح رفتار (طا عایلرن) محقق شد است
بر اسا

طافت ها تحقیق برخی پیشارانات کاربرن قابل بارح اسات از آنجااطی کا

تجربۀ غ ا غیرخا گی نر بین بخغ بلرگی از پاساخگو طان تجربا شاد اسات ،توجا با
سیامت د کیفیت اطن غ اها ،ک از مسیر ارت کامل بر فراطاد تری د توزطع آنها میگا رن،
از ضردرت ها اصیی نر حوز بر اما رطال د مادطرطت اطان تجربا اسات تاااطلبیبی از
متغیرهاطی بون ک زمیا مصرف بالاتر غا اها غیرخاا گی را فاراه آدرن اسات بار اطان
اسا  ،فرها

ساز نر اطن ارتباط میتوا د برا کاساتن از مصارف غا ا غیرخاا گی نر

میان افران تااطلبیب مؤثر باشد تیاش برا بالابرنن سوان تغ ط ا  ،با توج ب تأثیر معلو
آن بر میلان مصرف غ ا غیرخا گی ،میتوا د طلی از مصانطق کارها فرهاگی د آموزشای
برا کاستن از میلان مصرف غ ا غیرخا گی باشد اطن آموزشها باطستی ب سات کاساتن
از میلان مصرف غ اها غیرخا گی د توصی نر زمیاۀ مصرف غ اها غیرخا گی ساال (نر
صورت اجتااب اپ طربونن مصرف آنها) جرتگیر کااد با توج ب طافت ها ،اطن آموزشها
ب بور دطژ برا افران نارا پاطگا اقتصان  -اجتااعی بالاا (کا مقاانطر بالااتر از غا ا
غیرخا گی مصرف میکااد) نر ادلوطت قرار نارن هاراین بر اسا

تاطج ،مارنان با نلیال
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تر نر محیط بیردن از خا  ،چاان ک ا ت ار ه هاین میتوا ست باشد ،بیشتر

از ز ان از غ اها غیرخا گی استفان کرن ا د ب هاین نلیل مرنان بیشتر از ز ان نر معارض
مشلیات اشی از مصرف اطن نست غ اها می توا اد قارار ناشات باشااد کا با عاوان گارد
پرخطر نر اطن زمیا  ،لازم است شراطط غ اطی آنها بیشتر نر مداخیات د تا یاات مربوط ب
ک د کیف غ ا مد ر قرار گیرن
کتابنامه
 5اتحانطۀ اصااف تبرطل ( )5241ابیاعات داحدها نارا پردا د بددن پردا تری  ،عرض د توزطع
موان غ اطی آمان تبرطل :اتحانط ها رستوران ،اغ ط فردشیها د چیوکباابیهاا د غا اخور هاا
شرر تبرطل
 2بختیار  ،م ؛ احرام پوش ،ا ؛ عااطتی ،ن ؛ راست ماغ ،ر ؛ ن پیش  ،ع ؛ زائار  ،ف؛ هاااطونفر ،ر
( )5240ارتباط مصرف غ اها آمان با سطح اضطراب نر نا شجوطان نا شگا ها عیوم پلشالی
شرر ترران مجی اصو برداشت ردا ی252-225 ،2 )52( ،

 2پاناش ،ح ( )5221ارزطابی محتوا تطور آرا تورستین دبین (با تأکید بر ناردطایس ) فصیاام
عیای تخصصی تلاپو 51 ،د 14-21 ،51
 9تقو  ،ن ( )5222مبا ی جاعیتشااسی چاپ ر  ،تبرطل :ا تشارات آطدطن

 1جوکار ،م ( )5242مدر یت  ،تغییر سبک ز دگی د کاهغ جاعیت نر اطران پژدهغ اما اسایامی
ز ان د خا وان 24-14 ،2)2 ،
 1حاید  ،ن د؛ فرجی ،م ( )5221سبک ز دگی د پوشغ ز ان نر ترران مجی تحقیقات فرهاگی،
11-42 ،5
 2عییلان اقدم ،م ( )5224تحییل جامع شااختی سبک غ اطی شررد دان تبرطال

فصایاام عیاای-

پژدهشی رفا اجتااعی221 -252 ، 99 )52( ،

 2عاید ،ح ( )5224فرها

عاید ترران :امیرکبیر

 4فرازماد ،ح ؛ حیافی ،ح ( )5249تقاضا غ ا خاارج از خا ا خا وارهاا اطرا ای :کااربرن از
الگو نابل-هارن با تبدطل باک -کاک

فصیاام مدلساز اقتصان 11-21 ،9 )4( ،
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ضمیمه :نتایج تحایل رگرسیونی
خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیون خطی چند متغیرۀ الگوی مصرف غذاهای غیرخانگی
مدل رگرسیون خطی میزان مصرف غذاهای غیرخانگی
متغیرهای مستقل

ضرایب غیر استاندارد

t

سطح معنی داری

0/241

0/922
0/000

Beta

B

انحراف معیار

ضرطب ثابت

0/220

0/951

-

پاطگا اقتصان اجتااعی

0/122

0/022

0/242

1/122

تااطلبیبی

0/212

0/011

0/251

9/222

0/000

جا

0/222

0/041

0/512

2/922

0/005

نا غ تغ ط ا

-0/250

0/022

-0/522

-2/225

0/009

Sig. F= 0.000

F= 43.14

R2= 0.209

Adj. R2= 0.201

مدل رگرسیون خطی نگرش به سلامت غذاهای غیرخانگی
متغیرهای مستقل

ضرایب غیر استاندارد
B

انحراف معیار

ضرطب ثابت

2/211

0/511

پاطگا اقتصان اجتااعی

-0/205

0/500

Sig. F= 0.044

F= 4.075

t

سطح معنی داری

20/204

0/000

-2/054

0/099

Beta

-0/500

Adj. R2= 0.007

R2= 0.01

