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*ينسلنيمطالعه ب كيزنان:  هيو سالمت تغذ يفرامل يهامصرف رسانه
  

  

  3انيمعتضد ني، نسر2ياحمد اري يعل، 1يزارع نينوش
 

  

  
  چكيده
ها به هاي عمومي و جايگاه آنهاي رفتاري و سليقهها بر شيوههاي فرهنگي، تأثير آندر جريان سازي يهاي ذاتي وسايل ارتباط جمعتوانايي مقدمه:

 يهاناز ج ينيع يبه عنوان نمود يفرامل يهاغيرقابل انكار است. رسانه ،يفرهنگ يذهني از نمودها ميتصاوير و مفاه جاديعنوان منبعي مسلط براي ا
 يهانقش رسانه ييمطالعه با هدف شناسا نيسالمت قرار داده است. لذا ا استگذارانيس يرو شيمختلف، پ يهانهيرا در زم يديشدن چالش جد

  زنان انجام شده است. ياهيدر سالمت تغذ يفرامل
ساله  34تا  15دختران  انيدر م يديخورش 1392نامه است. مطالعه در سال است. ابزار سنجش پرسش يو كاربرد يمطالعه مقطع نيا روش بررسي:

ها پس از گيري تصادفي انتخاب شدند. دادهمونهنفر بود كه به روش ن 618ها در شهر شيراز انجام شد. حجم نمونه ساله آن 59تا  35و مادران 
 ونياز رگرس رهايمتغ نيروابط ب يو به منظور بررس F Testعامل،  ليها از تحلداده ليشد. جهت تحل ليتحل SPSSاز نرم افزار  تفادهبا اس يآورجمع
  ه گام استفاده شد.گام ب ونيداشتند از رگرس هيرا بر تغذ ريتأث نيشتريكه ب ييرهايمتغ افتنيو جهت  يخط

بعضا  و دياست كه مؤيد گرايش بيشتر نسل دختران به عادت غذايي جد 86/8و براي مادران  54/11ميانگين نمره عادت غذايي دختران  ها:يافته
اعت در روز در نسل س 66/2و  17/0ساعت در نسل دختران و  4/2و  95/1 بيو ماهواره، به ترت نترنتيروزانه استفاده از ا نيانگيناسالم است. م

 مادران است.

 يهامصرف رسانه ميمستق ريتأث ديدهد. عالوه بر آن، مؤدار عادات غذايي نسل دختران و مادرانشان را نشان ميتفاوت معني جينتا گيري:نتيجه
 ريثتحت تأ نيرياز سا شتريب كنند،ياستفاده م يفرامل يهااز رسانه شتريكه ب يرو زنان و دختران ني). از ا05/0p- valueناسالم است ( هيبر تغذ يفرامل

 دارد. رييتغ يبرا يشتريها انعطاف بآن انيفرهنگ در م ينيع قياز مصاد يكيبه عنوان  هيو لذا تغذ رنديگيقرار م يفرهنگ غرب

 .زنان ه؛يتغذ ؛ييغذا ميرژ ؛يجمع يهارسانه هاي كليدي:واژه
  

    15/10/93ذيرش مقاله: پ      29/9/93: اصالح نهايي      15/6/93دريافت مقاله: 

مديريت اطالعات سالمت  .ينسلنيمطالعه ب كيزنان:  هيو سالمت تغذ يفرامل يهامصرف رسانه. ، معتضديان نسرينيارزارعي نوشين، احمدي علي ارجاع:
  .337- 328): 3(12؛ 1394
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  مقدمه
ات در افراد با منابع متعدد اطالع ،يدر سراسر مراحل زندگ

 شتريكه ب شونديو سالمت رو به رو م يمورد مطالب بهداشت
 نترنتيروزنامه و ا و،يراد ون،يزيتلو لياز قب ييهاها رسانهآن
و  كننديم يشدن باز يدر جهان ي) كه نقش مهم1( باشنديم

مورد سالمت و  رد حيصر اي يحيمتعدد تلو يهااميپ يحاو
 ختنيباعث برانگ نندتوايم يجمع يهااند. رسانهبهداشت

در  رييمسائل سالمت و تغ رامونيپ يعموم يهابحث
امر محدود كردن رفتار  نيا جهيگردد، نت يعموم يهااستيس

حضور  تيها از اهم). تكامل رسانه2آن خواهد بود ( رييو تغ
 جه،ياست. در نت هكاست دادهايدر تجربه مردم و رو يكيزيف

 يو تجربه افراد باز در دانستن ياندك اريمكان، نقش بس
زمان و مكان را  يمعنا زين يكيالكترون يها. رسانهكنديم
  ).3اند (داده رييتغ يتعامل اجتماع يبرا

شدن شده است،  يكه از جهان يفيمشترك همه تعار عنصر
 دي). شا4است ( يجامعه جهان ياجزا يوستگيپو به هم يكينزد

وزها باعث ر نيكه ا يعوامل نياز مهمتر يكيبتوان گفت 
بشر شده است،  يابعاد زندگ هيهمه جانبه در كل راتييتغ جاديا

و  يباطارت هايرسانه قياز طر يشدن ارتباطات بشر ريفراگ
وجوه  نياز مهمتر يكي) كه ظهورشان، 5است ( ياجتماع

 هايشدن است. فاكتور رسانه يجهان نديبر فرا گذارريتأث
 ،يوامع بشرو ج يو نقش آن در تحوالت اجتماع يجمع

 كه است برجسته قدربهخصوص در حال حاضر، آن
عصر انفجار «را  كميو  ستيقرن ب رناگزي دانشمندان،
). 6( انددهينام »ياطالعات يتكنولوژ نقالبا«و » اطالعات

اند و آشكارا در حال حركت يفرهنگ يها فراتر از مرزهارسانه
زرگ ب يها) شركت7برخوردارند ( ييزدااز توان منطقه

 يمانند كوكاكوال، مك دونالد و ... همواره در پ ييكايامر
) كه روند 8( انديجهان يفرهنگ واحد مصرف جاديو ا نيتكو
ها شركت نيا يهدف را برا نيبه ا دنيشدن رس ينجها
 ،يها در سبك زندگرسانه تي). اهم9كرده است ( ليتسه
 يشدن، شكل دادن به فرهنگ و نمودها يشان در جهاننقش

 يفرهنگ يهااز مؤلفه يكيبه عنوان  هيو از جمله تغذ يرهنگف
 راتييتغ .دارديم انيهر جامعه، ضرورت انجام مطالعه را ب

در جامعه در ارتباط  نينو يهر جامعه، با سطح فناور يفرهنگ
بر ابعاد مختلف فرهنگ  يفناور ريحال تاث نياست. با ا

ها رسانه ،يطور كلباشد. به  ميرمستقيغ ايو  ميمستق توانديم
جامعه  يها و هنجارهادر نهادها، ارزش يارسانه يهااميو پ
آن چه  ،يفرهنگ راتييدر تغ ني. بنابراكننديم جاديا رييتغ

 راتييبودن تغ ميرمستقيغ اي ميدر مستق ياكننده نيينقش تع
) 10است ( ياجتماع - ياقتصاد يرهايدارد، نوع استفاده و متغ

  .ميبه آن بپرداز ميدار يسع قيتحق نيكه در ا
ها انجام و رسانه هيارتباط تغذ رامونيكه پ يمطالعات يبررس

افرادي كه ساعات بيشتري تلويزيون  دهديشده است نشان م
شده در  هيته يكنند، دفعات بيشتري از غذهاتماشا مي
) و 11،12كنند (فود استفاده ميفست هيها و مراكز تهرستوران

) 14( شتري) و سوداي بي13لري و چربي (كا بيترت نيبه ا
كه بين  دهدينشان م ني. مطالعات همچنكننديم افتيدر

مصرف ميوه و سبزي و تماشاي تلويزيون رابطه عكس وجود 
تماشا  ونيزيتلو شتريدارد؛ بدين معني كه افرادي كه ب

 ن،ي). بنابرا15خورند (كنند، ميوه و سبزي كمتري ميمي
 يذابر مصرف غ ميمستق يريتأث ،يامصرف رسانه زانيم

مزمن و  يهايماريامر خطر ابتال به ب نيناسالم دارد و ا
به  شتريكه ب يافراد انيمشكالت مرتبط با سالمت را در م

 شيافزا پردازند،يم ياو ماهواره يونيزيتلو يهابرنامه يتماشا
و ابتال به  ونيزيتلو يارتباط تماشا ،ياري. مطالعات بسدهديم
كم تحرك  يزندگ از سبك يكه ناش يمانند چاق ييهايارميب

افراد خوردن  .)18 -16( كننديم دييرا تأ باشديم يامروز
 يونيزيتلو غاتيها و تبلبرنامه قيناسالم را از دو طر يغذاها

چون ماهواره و  ييهااستفاده از رسانه نيبنابرا .)19( آموزنديم
 قيدن از دو طرش ياز جهان يبه عنوان شاخص نترنتيا
 يسو، افراد كيباشد؛ از  رگذاريافراد تأث سالمتبر  توانديم

از  گذرانند،يها مبرنامه نيكه اوقات خود را به استفاده از ا
 يهارسانه يمحتوا گريد يبرخوردارند و از سو يتحرك كم

و از جمله  گريملل د يافراد با سبك غذاها ييو آشنا يفرامل
 شيچون فست فود، احتمال گرا يمناسال يغذاها غاتيتبل

بر  يدو، علت نيو ا كنديم شتريناسالم را ب يافراد به غذاها
به  ،يفرامل يهارسانه يهااستفاده كننده شتريب يابتال زانيم
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  زنانهيو سالمت تغذ يفرامل يهامصرف رسانه

از  يكي. باشديم ياختالالت سالمت ريمزمن و سا يهايماريب
شدن  يجهان م،ياكه در فرهنگ با آن مواجه شده ييهاچالش
در بر  يشدن به معنا يمنظر، جهان نيگ است. از افرهن

است.  يموجود بر جوامع محل ياز فشارها ي) و حاك20گرفته (
 يدسترس ياطالعات و ارتباطات به راحت يدر فناور هاشرفتيپ

 يررسميغ طالعاتمند شدن از او بهره يجهان يهايبه آگاه
حركت  باعث رات،ييتنوع تغ نياند. اداده شيرا افزا گرانيد

الگو  جاديا يو به طور كل يفرهنگ ييمردم و همگرا ترعيسر
 نيا دنزيافراد شده است. گ هيو از جمله تغذ يدر عناصر فرهنگ

كه در آن  نامديم يجهان يروابط اجتماع يرا فشردگ نديفرا
 لومترهايكه ك رنديپذيم ريتأث ييدادهاياز رو ياتفاقات محل

است كه  يمدع Featherstone). 21اند (دورتر رخ داده
شدن بر دو  يجهان يفرهنگ ريها درباره تأثبخش اعظم نوشته

استوار است. در  يو ناهمگن ساز يهمگن ساز ريمغا دگاهيد
فرهنگ  جيترو ،ينخست صفت بارز جهان كنون يالگو
 يشدن و همگن ساز زهيمكدونالد الو به عنوان مث ييكايآمر

شدن  زهيمك دونال هيدر نظر تزريكه ر يمي)، مفاه22است (
پژوهش  نيا يو به عنوان چارچوب نظر پردازديخود به آن م

در نظر گرفته شده است. محرك نظري مك دوناليزه شدن، 
دوناليزه شدن، كار وبر درباره عقالنيت است. در قضيه مك

شود كه و اين واقعيت تأكيد مي ريتنها بر عقالنيت صو
اره معاصري از عقالنيت هاي ارائه غذاي سريع، انگرستوران

عقالنيت صوري را با نوگرايي  اگردهند. صوري را نشان مي
هاي غذاي سريع و نيز معادل بدانيم، پس گسترش رستوران

هاي جامعه، درجه الگو قرار دادن آن از سوي بيشتر بخش
  بريم. داللت بر اين دارد كه ما در يك جامعه نوين به سر مي

هاي گوناگون خصلت فوردي شيوه غذاي سريع به هيمركز ته
 اريخط توليد استفاده بس هاييآورو فن لدارد زيرا از اصو

ها از كند. يك چنين نظام عقالني صوري، انواع نامعقوليمي
را در تجربه غذاخوردن به همراه  يانسان ييزدا تيجمله هو

طبق اين نظريه، عقالنيت صوري منجر به  .)23آورد (مي
هاي بزرگ شده كه به تبع آن افراد تجربه غذا ايجاد رستوران

دهند و بدين گونه و عادات غذايي خود را تغيير مي ردنخو
جامعه شاهد گسترش مصرف غذاهاي مدرن و فاصله گرفتن 

دوناليزه شدن بر سالمت تأثير مك در باشد.از عادات سنتي مي
دونالد بزرگ با يك انسان بايد گفت كه يك ساندويچ مك

يب زميني سرخ شده داراي بيش از صد كالري است. بسته س
منطقي نيست كه با استفاده از اين نوع غذاها به كودكان و 

قلبي، گرفتگي عروق و   يهاخود، احتمال ابتال به بيماري
شود. اين نوع غذاها عالوه بر اين  ادهفشار خون هديه د

آن  جهيپردازند كه نتمشكالت به توليد و مصرف منابعي مي
ها و توان در حوزهاست و البته مي يستيلق مشكالت زخ

شرايط بهتري از اين منابع بهره برد. اساسا تهيه و مصرف غذا 
ترين تجارب بشري برشمرد در توان يكي از اساسيرا مي

غذا چيزي است كه بايد با لذت و تأني خورده  هانگبيشتر فره
دن به اند تا خورشود اما اين نوع مصرف غذا موجب شده

سرعت انجام شود كه بتوان به سراغ كارهاي ديگر رفت، به 
عنوان مثال، غذا خوردن ما عمدتا در حين رانندگي صورت 

پذيرد و شكل سنتي آن به مثابه تلف كردن وقت معرفي مي
نقش مصرف  ييمطالعه شناسا نياز ا يكل هدف .دشومي

شدن در  ياز جهان يبه عنوان شاخص يفرامل يهارسانه
 رازيدر دو نسل مادران و دختران در شهر ش ياهيالمت تغذس

پژوهش به  نيا ن،يآن بوده، عالوه بر ا ينسل نيو تفاوت ب
 ياقتصاد يرهايمتغ يرگذاريتاث زانيم يدنبال جستجو

  افراد بوده است. هيسالمت تغذ زانيبر م ياجتماع
  

  روش بررسي
بهار سال بوده و مبتني بر رويكرد كمي در  ياين مطالعه مقطع

 يآمار يانجام شد. جامعه رازيو در شهر ش يديخورش 1392
 رازيساله شهر ش 59تا  35ساله و مادران  34تا  15ما دختران 

ساده بود. حجم نمونه با  يتصادف يريگبودند. روش نمونه
نفر  600 عداددرصد ت 4استفاده از جدول لين و ضريب خطاي 

انتخاب  يور تصادفنفر بهط 618 تيبه دست آمد كه در نها
مورد نظر مطالعه  يكه در گروه سن يشدند. آن دسته از مادران

به شركت  ليساله بوده اند و تما 34تا  15بوده و صاحب دختر 
  اند. را داشتند، وراد مطالعه شده يدر نظرسنج

 يكه بتواند پاسخگو داستاندار يابا توجه به فقدان پرسشنامه
 يهانامهپرسش يهاهيگو يرساهداف مطالعه باشد، پس از بر
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شده  دهيآنها سنج ييايو پا ييجوامع روا گريمتعدد كه در د
شد و به عنوان ابزار سنجش و  يطراح يانامهبود، پرسش

نامه گردآوري اطالعات، مورد استفاده قرار گرفت. پرسش
 ،يامصرف رسانه زانيمسنجه  ك،يشامل اطالعات دموگراف

 فيدر قالب ط يلم، مدرن و سنتسالم و ناسا هيتغذ اسيمق
انتخاب  يهاهيگو يياز روا نانيبوده است. جهت اطم كرتيل

شد و  دهينظران و متخصصان مربوطه پرسشده، نظر صاحب
 ينفر از جامعه آمار 60تعداد  يبرا يسازياالت پس از بومسؤ

. سپس براي ديگرد آزمون شيمادر و دخترانشان) پ 30(
االت، از تكنيك سؤيايي دروني اطمينان از اعتبار و پا
Cronbach's Alpha عامل  ياستفاده شد. مقدار آلفا برا

و  602/0 بيناسالم و سالم در نسل دختران به ترت هيتغذ
به دست آمد كه با  425/0و  386/0و در نسل مادران  431/0

. باشديقابل قبول م ن،آزمو شيتوجه به حجم نمونه در پ
نسخه و  SPSSافزار با استفاده از نرم يآورها پس از جمعداده

Excel شدند.  ليو تحل فيتوص  
 عياز توز ،يفرامل يهامستقل رسانه ريخالصه كردن متغ يبرا

 لياز تحل هيناسالم بودن تغذ ايسالم  صيو جهت تلخ يفراوان
مشاهده  1. همانطور كه در جدول دياستفاده گرد يدييعامل تا

ها قابل همه عامل يبرا Cronbach's Alpha شود،يم
 نيرگذارتريتاث افتنيو  شتريب ليقبول گزارش شد. جهت تحل

 نييو تع هيبر سالمت تغذ اجتماعي – ياقتصاد يرهايمتغ
گام به گام  رهيچند متغ ونيها در آن، از رگرسرسانه گاهيجا

  استفاده شد.
از هر  شيپ قياهداف تحق يو بررس اتيمنظور آزمون فرض به
منظور از  ني. بدشوديوابسته پرداخته م ريتغم يبه بررس زيچ

بر پردازش  ياستفاده شد كه مبتن يدييعامل تأ ليتحل
بودن  يقيبه جهت تطب رهاست،يمتغ انيم يهمبستگ سيماتر

 هيكه در هر دو نسل در عامل تغذ ييرهايمتغ ،يبررس نيا
 رهايمتغ ريحال با سا نيسالم و ناسالم مشترك بوده و در ع

حذف  رهايمتغ ريتند در نظر گرفته شده و ساداش يهمبستگ
در نظر  ه،يعامل به عنوان عوامل تغذ 2 تيشدند و در نها

   گرفته شد.

  هايافته
 دختران نسل در و 8/46±17/7در نسل مادران  يسن نيانگيم

ماهيانه خانوار در  . ميانگين هزينهباشدمي سال 46/5±01/21
شخصي  زينهتومان و ميانگين ه 1026991نسل مادران 

باشد. در نسل تومان مي 150000دختران نيز حدود  ماهيانه
 بيبه ترت ماهواره،و  نترنتيروزانه استفاده از ا نيانگيدختران م

95/1 )1Median= 2( 4/2) وMedian= ساعت (
 نيانگيم نياست كه در نسل مادران ا يدر حال ني. اباشديم
 66/2و  17/0 بيرتو ماهواره به ت نترنتياستفاده از ا يبرا

  ساعت در روز است.
ماهواره  يخارج يهامصرف روزانه برنامه عيها، توزافتهي طبق

كه درهر دو نسل  يمشابه است به نحو بايدر دو نسل تقر
درصد از  9/29درصد از نسل مادران و  9/32افراد (  نيشتريب

 ياز سه ساعت در روز را به تماشا شينسل دختران) ب
از  يناشامر احتماال  نيمشغولند. ا ياهوارهما يهابرنامه
 يدر حال باشديم يها عمدتا به صورت خانوادگبرنامه يتماشا

با  يفاحش اريدر نسل دختران تفاوت بس نترنتيكه استفاده از ا
در آن كامال مشهود  ينسل نينسل مادران دارد و تفاوت ب

ها، درصد آن 7/76كه در نسل مادران حدود  يااست به گونه
رقم  نيكه ا يدر حال ندينماينم نترنتياز ا يااستفاده چيه
  درصد است. 8/21دختران تنها  يبرا

عامل،  ليدر تحل گردد،يمشاهده م 1كه در جدول  همانطور
در نظر گرفته شد، عامل اول،  هيدو عامل به عنوان عوامل تغذ

ع گازدار، انوا يهاو شامل نوشابه باشديناسالم م هيعامل تغذ
 يعنيشده است، عامل دوم  يآماده و فراور يو غذاها ينيريش

 يهاو فرآورده تغالت، حبوبا جات،يسالم، شامل سبز هيتغذ
 ليعامل را تشك كيكه  ييرهاياست. از آنجا كه متغ يلبن
از  يكيكه  يكس روديدارند، انتظار م يهمبستگبا هم دهنديم
به مصرف  كند،ياستفاده م شتريعامل را ب كي يهارعامليز
طور كه همان باشد. ليمتما زيآن عامل ن يهارعامليز گريد

-Kaiser-Meyerمقدار ، گرددميمشاهده  1در جدول 

Olkin (KMO) ها را برايكه همبستگي موجود بين داده  
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دهد، قابل قبول گزارش شده است. تحليل عامل نشان مي 
به تعداد  باشند و با توجهمي ±50/0بارهاي عاملي بزرگتر از

دار داري، بسيار معنينمونه در اين پژوهش از نظر سطح معني
 5/59عامل تغذيه ناسالم در نسل مادران ). 24شوند (تلقي مي

از تغييرات تغذيه افراد  درصد 55/57و در نسل دختران  درصد
سالم  كند. عامل تغذيهي مورد بررسي، تبيين ميرا در نمونه

 06/39و در نسل دختران  صددر 03/37در نسل مادران 
  كند.از اين تغييرات را تبيين مي درصد

 

  

  تغذيه سالم و ناسالم به تفكيك نسلتحليل عامل  -1جدول 
بارهاي  متغير به تفكيك عامل  نسل  عامل

  عاملي
واريانس%

  عامل
cronbach's 

alpha  KMO  Bartlett
سطح 

 داريمعني

تغذيه 
  ناسالم

مادران
  

 835/0 هاي گازدارنوشابه

  738/0 شيرينيجات  000/0  76/132  623/0  654/0  5/59
غذاهاي فراوري شده و

 آماده
737/0  

دختران
 854/0 هاي گازدارنوشابه  

غذاهاي فراوري شده و  000/0  43/142  568/0  550/0  55/57
 آماده

830/0 

 556/0 شيرينيجات

تغذيه 
  سالم

مادران
 719/0 غالت  

 641/0 حبوبات  000/0  85/44  595/0  411/0  03/37
 615/0 هاي لبنيفراورده

 519/0 سبزيجات

دختران
 654/0 هاي لبنيفراورده  

 642/0 سبزيجات  000/0  46/58  651/0  481/0  6/39
 611/0 غالت
 609/0 حبوبات

  

، در هر دو نسل، شودشاهده ميم 2طور كه در جدول همان
ميانگين تغذيه سالم و ناسالم در ميان افرادي كه به ميزان 

(در اين  هاي تلويزيونيمتفاوتي مباحث سالمت را در برنامه
باشد) هاي داخلي و خارجي ميجدول منظور هر دو نوع برنامه

اين در حالي است داري دارد. كنند، تفاوت معنيپيگيري مي
ن تغذيه سالم و ناسالم در مادراني كه به ميزان ميانگيكه 

طريق روزنامه و مجالت پيگيري  متفاوت مباحث سالمت را از
ت كنند وجود ندارد در حالي كه در نسل دختران اين تفاومي

همانطور كه جدول  .دار استبراي تغذيه سالم و ناسالم معني
انه استفاده از رس دهد؛ در نسل مادران رابطهينشان م 3

حال،  نيسالم معكوس و در ع هيماهواره با تغذ يفرامل
استفاده از رسانه،  شيمعنا كه با افزا نياست بد داريمعن

ارتباط  نيكه ا يدر حال ابدييسالم كاهش م هياستفاده از تغذ
). از طرف 0p value=/05(  ستين داريدر نسل دختران معن

، در هر دو نسل ناسالم يهيمصرف ماهواره با عامل تغذ گريد
ارتباط در استفاده از  نيدارد. اما ا داريو معن ميمستق يارابطه

كه  يناسالم در دو نسل، متفاوت است به نحو هيو تغذ نترنتيا
 بهاست.  ميدر نسل مادران معكوس و در نسل دختران مستق

 ژهيو به و هيدر تغذ يجمع يهارسانه تيمنظور فهم بهتر اهم
استفاده  زيهاي چند متغيره نالم از تحليلناس هيدر مصرف تغذ

مستقل  ياز متغيرها يكيشد تا اهميت نسبي آن به عنوان 
سالم و ناسالم را با  هيموثر بر عامل تغذ ياجتماع - ياقتصاد

نتايج  4جدول  كنترل ساير متغيرهاي مستقل ارزيابي شوند.
آزمون رگرسيون را به روش گام به گام براي تبيين متغير 

اجتماعي  –يه سالم و ناسالم بر اساس متغيرهاي اقتصادي تغذ
متغير  7دهد. از مجموع در نسل دختران و مادران نشان مي

ميزان استفاده از رسانه، تحصيالت، اشتغال، هزينه، طبقه، (
هاي جمعي، سن و ، متغيرهاي استفاده از رسانهقوميت، سن)

يه گام تغذپايگاه اجتماعي اقتصادي وارد رگرسيون گام به 
با توجه به ضريب بتا، اند. ناسالم در نسل مادران شده

هاي جمعي است. در رسانهتاثيرگذارترين متغير در اين نسل، 
اقتصادي و  -نسل دختران به ترتيب دو متغير پايگاه اجتماعي
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  و همكاران نوشين زارعي  

و تاثيرگذارترين متغيرها سن وارد رگرسيون گام به گام شده 
الم، در نسل مادران تنها متغير در ارتباط با تغذيه س اند.بوده

سطح تحصيالت وارد رگرسيون شده است كه به تنهايي 
كند در حالي كه در نسل درصد از تغييرات را تبيين مي 5/38

اين تبيين كنندگي از آن متغير هزينه ماهانه است و به دختران 
درصد از تغييرات تغذيه سالم را در اين نسل تبيين  5/15تنهايي 

  .كندمي
  
  

  

 تفاوت ميانگين عوامل تغذيه و ميزان پيگيري مباحث سالمت: 2جدول 

p-value     F  عامل متغير نسل  
037/0  هــاي تلويزيــوني دنبــال كــردن برنامــه        مادران 2/ 593

  مرتبط با سالمت

الم
 ناس

ذيه
 024/0                    854/2 تغ  دختران

056/0  ي مباحث سالمت در روزنامه وپيگير مادران 336/2
 010/0 مجالت  دختران 357/3

هــاي تلويزيــونيدنبــال كــردن برنامــه مادران  767/2  028/0
 مرتبط با سالمت

الم
ه س

غذي
 دختران  803/4  001/0 ت

478/0  پيگيري مباحث سالمت در روزنامه و مادران  876/0
 030/0 مجالت  دختران  720/2

  

  هاي فراملي و عوامل تغذيه فاده از رسانهرابطه است :3جدول 
 R R² t Beta p-value نسل عامل  متغير

واره
ماه

  

  047/0      -126/0  -998/1 016/0 126/0 مادران  تغذيه سالم
 649/0            -027/0  -456/0 001/0 027/0 دختران

 مادران  تغذيه ناسالم
 دختران

241/0 
209/0 

058/0 
044/0 

870/3 
640/3 

241/0   

209/0 

000/0  
000/0  

نت
ينتر

ا
  

 مادران  تغذيه سالم
 دختران

052/0 
013/0 

003/0 
000/0 

784/0 
217/0-  

052/0 

013/0- 

434/0 
828/0 

 مادران  تغذيه ناسالم
 دختران

266/0 
132/0 

071/0 
017/0 

143/4-  
231/2 

266/0- 

132/0 

000/0 
027/0 

  

  هاگام تغذيه ناسالم و سالم براي نسلبهرد شده در رگرسيون گاماجتماعي وا - متغيرهاي اقتصادي  :4جدول 
  T pvalue R R²آزمون  Betaضريب متغير مرحله عامل  نسل

ران
ماد

  

الم
 ناس

ذيه
تغ

  

ميزان استفاده از  1
-323/0 رسانه جمعي  001/4-  000/0  323/0  105/0  

005/0-867/2-294/0 سن 2  395/0  156/0  
پايگاه اجتماعي  3

-183/0 قتصاديا  282/2-  024/0  432/0  187/0  

ذيه 
تغ

الم
س

-621/0  سطح تحصيالت  1    166/3-  006/0  621/0  385/0  

ران
دخت

  

الم
 ناس

ذيه
تغ

  

پايگاه اجتماعي   1
-582/0  اقتصادي  918/3-  000/0  582/0  339/0  

324/0133/2041/0 سن 2  654/0  428/0  

ذيه 
تغ

الم
س

-393/0  هزينه ماهانه  1    343/2-  026/0  393/0  155/0  
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  بحث
در  يعامل مهم يجمع يهاها، خصوصاً رسانهامروزه رسانه

 ياجتماع يبه رفتارها يدهو جهت يبر افكار عموم ياثرگذار
. در اين ميان قشر نوجوان و جوان بيشتر شونديمحسوب م

 يارسانه يهاها و برنامهو پيام باشنديها متحت تأثير رسانه
و يا  وبمطل يرفتار يالگوها يدهدر شكل دتواننيم

  داشته باشند.  ينامطلوبشان نقش بسزاي
 يهانقش مصرف رسانه يحاضر با هدف بررس پژوهش

 ينسل نيو تفاوت ب رازيزنان شهر ش هيبر سالمت تغذ يفرامل
به دست آمده از  جيانجام شده است. نتا يادر مصرف رسانه

نمونه  انيشده در م عيتوز يهانامهپرسش ليو تحل هيتجز
درصد از نسل  6/78امر است كه حدود  نيا انگريب يآمار
 يهابرنامه نندهيدرصد از نسل دختران ب 2/78و  نمادرا

در نسل  نترنتياستفاده از ا وعيكه ش يماهواره هستند در حال
درصد است كه  2/78و  3/23 بيمادرن و دختران به ترت

در دو نسل است كه در  نتنتريمصرف ا ريتفاوت چشمگ انگريب
 سالكه در  يريو ام يمطالعه روشندل اربطان جيبا نتا سهيمقا

كشور با  تختيدر تهران به عنوان پا خورشيدي 1389
استفاده  شتريب وعيامكانات انجام شد، ش نيبه ا شتريب يدسترس

درصد از دانش  2/69( دهديرا نشان م يفرامل يهااز رسانه
درصد  4/56استفاده كرده و  نترنتياز اآموزان در شهر تهران 

آمارها  نيا سهي). مقا25اند (بوده ياماهواره يهابرنامه نندهيب
چند سال  يو ماهواره در ط نترنتيا ينفوذ باال بيضر انگريب
 دهدينشان م هانيانگيم سهيآزمون مقا جي. نتاباشديم رياخ

 يونيزيلوت يهابرنامه قيسالمت از طر يهابرنامه يريگيكه پ
دارد.  يداريسالم و ناسالم در هر دو نسل تفاوت معن هيبا تغذ

و  ي(اعم از داخل ونيزياز تأثيري است كه تلو حاكياين امر 
 ياز جهان يرسانه و شاخص نيتر) به عنوان پرمخاطبيخارج

اي هر دو شدن، بر رفتارهاي تغذيه يشدن و عامل اجتماع
  نسل دختران و مادران دارند.

بودن ارتباط استفاده  داريمعن زين رهيتك متغ ونيرگرس جينتا 
 دييسالم و ناسالم را تا هيو مصرف تغذ يفرامل يهااز رسانه

ناسالم، در هر دو  يهي. استفاده از ماهواره با عامل تغذكنديم

ارتباط در  نيدارد. اما ا داريو معن ميمستق يانسل رابطه
در دو نسل، متفاوت است به  لمناسا هيو تغذ نترنتياستفاده از ا

 ميكه در نسل مادران معكوس و در نسل دختران مستق ينحو
مورد  ينترنتياطالعات ا يتفاوت احتماال به محتوا نياست. ا

مربوط  نياستقبال دو نسل و نگرش متفاوتشان به آن مضام
رو  شيپ قاتيدر تحق شتريب يهايبررس ازمنديو ن شوديم

گام به گام در نسل مادران  رهيند متغون چياست. آزمون رگرس
 نيرگذارتريتاث يجمع ياست كه رسانه ها نياز ا يحاك زين

و همكارانش  Strasburger. باشنديناسالم م هيدر تغذ ريمتغ
» كودكان، بزرگساالن و رسانه«در كتاب خود با عنوان  زين

غذاهاي  تبليغاتها و كنند كه خوردن ناسالم از برنامهبيان مي
شود و زماني كه فرد مشغول تماشاي سالم آموخته مينا

هاي تلويزيوني است، رفتارهاي مرتبط با غذاهاي برنامه
  ). 16يابد (سرپايي و سريع افزايش مي

نشان   رهيچند متغ ونيناسالم در رگرس هيسن با تغذ رابطه
 ريمتغ نيدر هر دو نسل به عنوان دوم ريمتغ نيكه ا دهديم
ناسالم وارد معادله شده است اما در دو  هيذدر تغ رگذاريتاث

كه در نسل  يمتفاوت است به نحو يانسل، رابطه به گونه
در  ابدييم شناسالم كاه هيسن، مصرف تغذ شيمادران با افزا

نوع  نيسن مصرف ا شيكه در نسل دختران با افزا يحال
 جيدر نسل مادران، با نتا جينتا نيا ابد،ييم شيغذاها افزا

 زيهمخوان است. مطالعات او ن  Lundو Hjartåkerه مطالع
 ميبه رژ شيها گراترنسبت به جوان رترينشان داد كه زنان پ

). علت معكوس بودن رابطه در 26( ددارن يترسالم ييغذا
دختران  هيمادران بر تغذ شترياشراف ب تواندينسل دختران م

 يدر حالها باشد آن هيو كنترل سالمت تغذ ترنييپا نيدر سن
به صرف  ليسن دختران و تما شيكنترل با افزا زانيم نيكه ا

خارج از  يهاطيمح ريدانشگاه و سا طيغذا با دوستان، در مح
  ناسالم را دربر دارد.  يبه غذاها شيو گرا ابدييم شيخانه افزا

از  يكيبه عنوان  اجتماعي – ياقتصاد گاهيهر دو نسل پا در
گام به گام شده  ونيم وارد رگرسناسال هيعوامل موثر بر تغذ

در هر دو نسل معكوس بوده است لذا  رهايمتغ نياست. رابطه ا
 يباالتر ياجتماع ياقتصاد گاهيپا يكه دارا يدختران و مادران
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با  جينتا ني. اكننديمصرف م يناسالم كمتر هيهستند، تغذ
تأثير «و همكارانش تحت عنوان  Vereeckenي مطالعه

اقتصادي فردي بر مصرف ميوه و  -تماعينسبي پايگاه اج
مطالعه  جي، نيز همخوان است. نتا»نوشابه ميان جوانان اروپا 

نشان داد كه در كشورهاي غربي و جنوبي اروپا، مصرف  يو
كه پايگاه شغلي والدينشان باالتر  انيآموزنوشابه ميان دانش

اما در كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي  .باشداست، كمتر مي
ن امر صادق نيست بلكه در اين كشورها افزايش رفاه اي

ي مصرف نوشابه است خانواده همراه با افزايش قابل مالحظه
 گاهيپا رياستنباط كرد كه تأث نگونهيا توانيم ني)، بنابرا27(

 يهادر زمان يدر جوامع مختلف و حت اقتصادي – يعاجتما
 يهاانيجراز  يمختلف؛ به جهت قرار گرفتن در مراحل متفاوت

  متفاوت باشد.  توانديم ه،يانتقال تغذ لياز قب يانتقال
و  يداخل يهابرنامه يدر محتوا يلزوم بازنگر جينتا نيا

 يهاافتهي. بر اساس شوديها را متذكر مآن يغنا شيافزا
مصرف  زانيو ماهواره، م نترنتياستفاده از ا شيمطالعه، با افزا

مطالعات  جياست كه با نتا افتهي شيناسالم، افزا يهيتغذ
و  يرستوران يهاغذا شتريبر استفاده ب ي) مبن11،12( نيشيپ

كه ساعات بيشتري تلويزيون تماشا  يافراد انيفست فود در م
رابطه  چياست كه ه يدر حال نيكنند، همخوان است. امي
سالم در  هيو تغذ يفرامل يهااستفاده از رسانه انيم يداريمعن

 شياز افزا يناش توانديامر م نيندارد و ا نسل دختران وجود
سالم باشد كه  هيمصرف تغذ بهنسل جوانتر نسبت  يآگاه

 ريناسالم كه تحت تاث هيدر كنار مصرف تغذ گردديباعث م
 هياست، به تغذ شيدر حال افزا يجمع يهاچون رسانه يعوامل

كه  دهدينشان م نيهمچن هاافتهيتوجه كنند.  زيسالم ن
از نسل  شترينسل جوانتر ب انيدر م يفرامل يهاهمصرف رسان

در نسل  نترنتيمصرف رسانه ا ان،يم نيمادران است. در ا
همراه با  يهااست، امروزه استفاده از تلفن عيشا اريدختران بس

تعامالت  يافزارهاو نرم افتهي شيافزا ديعامل اندرو ستميس
  . شنديبه وفور رو به افزا ياجتماع

آن  يهاتيمطالعه، از محدود نيبودن ا ينسل نيتوجه به ب با
ساله اشاره كرد كه دختران  59تا  35مادران  افتنيبه  توانيم

ها تنها نامهاز پرسش يبرخ يساله دارند، از طرف 34تا  15
كه از  ديگرديم ليدختران تكم اياز مادران  يكيتوسط 

آن به  يبه جا يگريمطالعه خارج شده و مادر و دختر د
 .شدنديالعه وارد ممط

  

  گيرينتيجه
هاي موجود و در راستاي جوانان به علت موانع و محدوديت

آور هنجارهاي اجتماعي موجود و فرار از فشارهاي الزام
گسترش تعامالت اجتماعي و به دنبال جبران فقدان 

هاي بيشتر، كسب فرصت يها، در پو ضعف هاتيمحدود
را  يفرا مل يهااز رسانهو استفاده  يمجاز يزيستن در فضا

شدن قرار  يجهان نديفرا ريو تحت تاث كنندميتجربه 
  . رنديگيم

از  شيب نترنتيرو، استفاده از ا شيپ يهادر سال ودريم انتظار
روند نه تنها اختالالت در  نيو با ادامه ا افتهي شيافزا شيپ

 يتحركبلكه به جهت كم د،ينمايجامعه بروز م هيسالمت تغذ
ابتال به  زانيم ،يبه تكنولوژ يو وابستگ يمجاز يدگزن
خواهد داشت. به عالوه،  يصعود ريس زيمزمن ن يهايماريب

و  يابعاد فرهنگ گريدر د يفرامل يهابرنامه يبه طور كل
 ريغ يامدهايجامعه هم رسوخ خواهد كرد و سبب پ يارزش

  .گردديم يگريد ينيب شيقابل پ
  

  پيشنهادها
در نسل  نترنتيمصرف ا زانيبودن م ريبا توجه به چشمگ

جهت  تيظرف نياز ا توانيآن، م يدختران و روند صعود
 يها استفاده كرده و تا حدآن يآگاه شيآموزش و افزا

كرد. مصرف  تيريها مدآن انيرا در م نترنتيمصرف ا
 يبا عدم تحرك دارد كه شروع يميارتباط مستق يارسانه

 تياهد بود، با استفاده از ظرفامراض مزمن خو هابتال ب يبرا
ها به مدت زمان استفاده از رسانه توانيم نترنت،يا يآموزش

 يتوجه به مقطع با آموزش داد. ز،يمنظور ارتقا سالمت را ن
وجود  ديطور كه بادو نسل آن سهيبودن مطالعه، امكان مقا

 يو پژوهشگران در مطالعات آت نياست محقق ستهينداشت، شا
  موضوع بپردازند. نيبه ا يبه صورت طول
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  زنانهيو سالمت تغذ يفرامل يهامصرف رسانه

  تشكر و قدرداني
كارشناسي ارشد  نامهاين مطالعه به عنوان بخشي از پايان

رشته جمعيت شناسي در دانشگاه شيراز، به ثبت رسيده است، 
ت علمي أعضو هي عنايتحليمه از زحمات سركار خانم دكتر 

كه ريزي اجتماعي دانشگاه شيراز شناسي و برنامهبخش جامعه
و ساير عزيزاني كه در به ثمر را به عهده داشتند  اين رساله هورمشا

  .صميمانه سپاسگزاريمرسيدن اين تحقيق ما را ياري كردند 
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International Media Consumption and Women's Nutritional Health: An 
Intergenerational Study* 

Nooshin Zarei1, Aliyar Ahmadi2, Nasrin Motazedian3 

  

Abstract  
Introduction: Inherent capabilities of the mass media in cultural changes, and their effect on 
behavior and public taste and its position as the dominant source for providing subjective images 
of cultural expression is undeniable. International media as the new challenges of globalization in 
various fields, has been involved many health policymakers. Therefore, this study aimed to 
investigate the role of transnational media in nutrition health among women. 
Methods: The study is a cross-sectional survey. The sample of study includes 618 women in 
Shiraz city which were selected through Simple random sampling. Data analysis is carried out 
using the SPSS software. 
Results: The findings show a significant difference in dietary habits of girls in comparison with 
their mothers. The mean score of dietary habits of girls is 11.54 while of moders is 8.86, Which is 
a confirmation of the girls' tendency towards more modern food habits. The mean score of daily 
use of the Internet and satellite among girls is 1.99 and 2.4 hours, respectively, while of mothers 
is 0.17 and 2.66 hours a day. 
Conclusion: The use of mass media, especially internet and satellite as an indicator of 
globalization can encourage the consumption of unhealthy food. 
Keywords: Mass Media; Diet; Nutrition; Women. 
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