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 چکیده
و با ای بر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی رسانهیغات غذایی أثیر استفاده از تبلتحقیق حاضر با هدف ت

سا   -استفاده از روش پیمایش )توصیفی داده ا جاا   یاه همبستگی( ان پاز رزار از نظر تاونپ  بارت مر های را

داامز ت سفیلد و گربنر نظریه تولید خانوار و نظریه بوردیو و دلورمیر مااری  یاد  مام اه ر ساتفاده گرد ماامی ا

قاهنفر به دیوۀ نمونه 409تبریز بوده که  سال دهر 15دهروندان باری  ساا گیری طب صاادیی برا نااطق  ای ت م

باار اند  دادهه دهر تبریز انتخاب ددهگانده یاد  ابت گاردروری گرد ها نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

یا   تأییدمورد  از رماره رلفای کرونباخپ پرسشنامه به روش ابتبار صوری و پایایی رن نیز با استفاده  قرار گر

غاات  باار 48/1 مطابق نتایج میانگین مصرف غذاهای غیر خانگی برابر با یازان تبلی باود و م یار  مااه اخ یا   در 

ماون  4/47مشغله کاری رنان نیز برابر با  ودرصد  8/47ای برابر با غذایی رسانه تاایج رز ساا  ن درصد بود  برا

غاات  ارتباط م نادار بین میزان مصرف همبستگی پیرسونپ ساتفاده از تبلی هاایا ا باا متغیر غذاهای غیر خانگی 

م ناداری زیر  در سطحصورت مثب ( تأیید دده اس  )ب ( و مشغله کاری )بهصورت مثای )بهغذایی رسانه

ماون و ددت رابطه نیز به 05/0 باق رز یار t-testصورت ض یف(  همچنین ط غاذاهای غ صارف  یاانگین م  م

سا   ب  )به خانگی براسا  منطقه سکون باوده ا فااوت  نااداری مت داکز م  ساا  نفع مناطق برخوردار( به  را

صورت مستقیم منطقه سکون  )بهدر بین سه متغیر دارای تأثیرات م نادارپ ازش مدل مسیرپ حاصز از برنتایج 

ب ای و مشغله کاری به ترتیرسانه بنوان مؤثرترین دناسایی دده و استفاده از تبلیغات غذاییو غیرمستقیم( به

یاین درصد از تغیی 13متغیرهای مستقز تحقیق حدود اند  های ب دی قرار گریتهدر رتبه رات متغیر وابسته را تب

 اند کرده
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The impact of Food-related Media Advertising on Food  

Consumed Away from Home among Tabriz Citizens 
 

E. Mohammadpour1 

 

Abstract 
Present study aimed at investigating the impact of food-related media 

advertising on food consumed away from home, taking the moderating 

effects of time-intensive working condition and residence place as 

background variables, by the use of survey (Descriptive correlation) method 

the theories of Robert Merton, Paul Lazar Sefild and Grebner, the theory of 

household production and Bourdieu and Delourmir were used. Study 

population includes all 15 years and over population of Tabriz city, whom 

409 of them are selected as the sample by the use of stratified sampling 

technique according to 10 urban zones of the Tabriz city. Data were 

collected using a researcher-made questionnaire. The validity and reliability 

of the questionnaire were confirmed by Cronbach's alpha statistic, which was 

acceptable. According to the results, the average Food Consumed Away 

from Home was 1.48 times in the last month and respondents' use of media 

food advertising was 47.8% and their occupation was 47.4%. Based on 

Pearson correlation test results, Findings are indicative of significant 

relationship between foods consumed away from home and food-related 

media advertising (positively) and time-intensive working condition 

(positively and Significantly lower than 0.05 and relationship severity weak). 

Furthermore T-test, foods consumed away from home was significantly 

higher in affluent parts of the city, comparing to disadvantaged parts. 

According to fitted path model, among three independent variables which 

shown significant effects, residence place identified (Directly and indirectly) 

as the most important factor, and food-related media advertising and time-

intensive working condition come next in this regard. Independent variables 

could explain around 13 percent of variations in foods consumed away from 

home. 

keywords: Food away from home, food-related media advertising, time-

intensive working condition, residence place. 
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 مقدمه

قاارن گاای  مااابی و یرهن ساامپ تحورت اقتصادیپ امت تااأثر از مدرنی سااتم م نااوزده و بی هااای 

یاااها و پیدایش کالنگسترش سریع دهر ساا  )ز دااده ا مااب  (  153: 1382ریپ دهرها را مو

ناادگی  نااب ز ساایاری از موا یااادی را در ب تحورت نادی از مدرنیسم و دهرنشینیپ تغییرات بن

بااه  مااابی  مااود رویردی و امت مااب کمو کااه مو ساان رده  داادن  نااش  تاااری ر ها و رداب ری

مااانی های غذایی دده اس  )اهای بومی ازممله در زمینۀ تغذیه و انتخابمومود در یرهنش

نااۀ 127: 1393و همکارانپ  یااراد در زمی ساایاری از ا تااا ب دااده  مااب  یااه مو (  تغییر در دیوه تغذ

گااری د و در دس  به ارزیابی مجدد بزنن تجارب غذایی قبلی خود نااه دی یاارات پردام کنار تغی

دااکال کااه د ماادهپ ا مااود ر بااه و مااابی  سااازمان امت خااانوادگی و  ناادگی  کااارپ ز سااازمان  ر 

هاا یااراد   بااین ا خااوردن در  یاار مدیدتری از سب  غذا  غااذاهای غ صاارف  کاارده و م یاادا  ور پ

غااذاهای تهیه -خانگی مااۀ  بااه ه صاارفغذاهای غیر خانگی  نااه ) خااار  از خا نظر از دااده در 

دااود دودپ اطالق میها استفاده میبنوان ی  وبدۀ غذایی از رنا( که بههرف رنمحز مص

کااارانپ  2گاتری ا16: 2011پ 1)راولیو هاام  -(141: 2002و هم سااا ز م کاای از م یااان بااه ی در م

ساا  ) ساکنانِ دهرهای بزرگ تبدیز یااودده ا ماازا 2: 2014پ 3دادز کااارانپ  4ردا : 2015و هم

2 ) 

بااخ ی غیرغذاها های اخیرپطی دهه سااهم قا نااهزانگی  بااه تومهی از هزی هااا را  های خانوار

بااه ساا ا تجر صاااد داده ا کااه از خااود اخت هااهای  بااه 1990 د طاارف  یاان  بااه ا طور ماایالدی 

سااترش 398: 2012و همکارانپ  5)کوسِفسکی اس ترش نیز روزایزونی در حال گس (  این گ

یااا در  21ماایالدیپ  2009سااال  تا مایی بوده اس  که میزان یروش صن   غذا در سراسر دن
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درصد از  10درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و  10تریلیون درر گزارش دده که حدود 

بااه طور مثالپ بررسی(  به223 :2013پ 1دود )ادواردزی کار رن را دامز مینیرو های مربوط 

خااانگی دمصرف غذاهای خار  از خانه نشان می یاار  ر دهد که میزان هزینه مصرف غذای غ

غااذایی از متحدهپ نسب  بهتایار مااواد  سااال  34کز هزینه  صااد در  بااه  1974در  49ماایالدی 

گاارپ در 2004درصد در سال  نااایی دی بااه م  ساا پ  نااه2004سااال  رسیده ا غااذاهای هپ هزی ای 

نااهرماده برای رمریکایی کااز هزی ماای از  حاادود نی شااکیز داده ها در  هااا را ت خااوراکی رن های 

نااه در رسد استبه نظر می ( 2006 و همکارانپ 2اس  )استوارت یاارون از خا غااذاهای ب قبال از 

بااه یایته یا درحالحال حاضرپ در تما  کشورهای دنیا ابم از توس ه شااابه رو  توس ه از روند م

  3دی برخوردار اس رد

قاای  بااات دقی ناای اطال هااای ایرا بااه خانوار یاار ناایدرزمدر ارتباط با تجر غااذایی غ جااارب  ۀ ت

هااوهرحبه خانگی در دستر  نیس   ری ال در ایران نیزپ براسا  گزارش بان  مرکزی مم

ناای  1389تا  1383های پ طی سال1391اسالمی ایران در سال  خااانوار ایرا صااد از  1/2هر  در

ساا اخالص خود را صرف خرید غذاها و خوراکیکز هزینه ن کاارده ا یاان  کااه اهای رماده  ا

نااههمچنین درصد ایزایش یایته اس    2/2به  1392میزان در سال  یاازان هزی بااه م های مرام ه 

کااخانوارهای ایرانی نیز نشان می هااد  سااالد طاای  نااه 1391تااا  1383های ه  هاار هزی کااه  هایی 

خاا سااریع پردا غااذاهای  کااردهخانوار برای خرید  ساا   1/4    دااده ا باار  باار )برا قااز از خ بااه ن

شااور (  در دهر تبریز نیزپ به همراه تحورتی که در سایر دهرهای بزر1392رنالینپ  در گ ک

سااتورانحال تجربه هس پ براسا  مشاهدات بینیپ ت داد رستوران سااریعپ هاپ ر غااذای  های 

ماارد   سازی و توزیع غذاهای رمادهی سنتی و سایر مکانهاخانهسفره بااوده و  یاازایش  رو به ا
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 کنند روز بیشتر به سم  مصرف غذاهای غیر خانگی تمایز پیدا میروزبه

یااد ا  سااتا با مااین را داادر ه کااه بااان دا جاااد    مااؤثر در ای مااز  کاای از بوا مااروزه ی ا

یااراد بیماری یااز ا های مزمنپ سب  زندگی و الگو و بادات غذایی اس   م یار و انگیزه تما

تاای و  به غذا براسا  نیاز بااودن و راح داامزه  غااذا را خو واق ی بدن نیس  بلکه م یار انتخاب 

یااز ای غیر دهد و از رنجا که غذاهسهول  دسترسی به رن تشکیز می بااه دل ماااده  خانگی و ر

داامزه مااان مواد ایزودنی و نم  یروانی که دارند خو سااان در ز ساای ر یااز دستر بااه دل ترند و 

پااور و یراد تمایز بیشتری کنندپ امویی میصریه ضااز  نااد )یا غااذاها دار نااوع  یاان  به مصرف ا

مستقیم صورت بنابراین ایزایش میزان مصرف غذاهای غیر خانگی بها (25: 1390همکارانپ 

غااهگذارد  بر همیتواند بر سالمتی ایراد تأثیر میو غیرمستقیم می کاای از دغد هااای ن اسا  ی

ثااار و تب ااات اصلی نظا  سالم  هر کشوریپ مباحث مربوط به کمی  و کیفی   یااه و ر تغذ

هااای رن در سالمتی ایراد اس   با تومه به دیوع نسبی غذای غیر خانگیپ مدیری  و نظارت

مااادهایند تهرزمه بر یر بااه ر طااه  کااز مربو خااانگی و مرا هااا یه غذای غیر  یااع رن یااا توز سااازی و 

باامی ظااارت  بااد  ن نااد و  بااهتواند نقش مؤثری در سالم  ایراد ایفا ک ناادپ  یاان یرای یژه در ور ا

ساا  تب ااات  هااد توان رینده که احتمال ایزایش تجربه غذای غیر خانگی نیز ومود داردپ خوا

  ته باددمدت سالمتی در پی دادطورنی

ساااختاری می مااابی و  یااردی و امت باام از  نااد در ناگفته پیدا اس  که بوامز زیادی ا توان

گااذا مااز تأثیر یاان بوا کاای از ا غااذایی مصرف غذای غیر خانگی مؤثر بادند که ی غااات  رپ تبلی

بااد رسانه خاادمات و متقا هااا و  ای اس   تبلیغات یرایند رودمند ارا ه اطالبات در مورد کار

مااز ان به خرید کارها و خدمات اس   رسانهکنندگفکردن مؤثر مصر ای از مؤثرترین بوا

صاارفدر دکز صاادهی ریتار م گااذار در بر هاام تأثیر نااابع م صاارفکنندگان و از م گرایی ه م

ناادپ میو به اس ه مصرف غذاهای رماده و غیر خانگی ازممل نااد در بنوان ابزاری قدرتم توا
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بااا باددپ بهن مؤثر کنندگاتح  تأثیر قرار دادن ریتار مصرف داا   مااه دا یااد تو کااه با ویژه این

سااانه نااات ر ساا ه امکا بااه تو بااه دورهتومه  هاار  ااه  یاا ایپ  تاار نزد یاان هااای اخیر دااویمپ ا تر 

بااهطور سنتی رسانهدود  بهتأثیرگذاری بیشتر نیز می باازاری ها از زمان مطرح ددنشان  بنوان ا

گااذاربرای انتقال پیا پ به مااز تأثیر هااا و نگرشباار ریت بنوان یکی از بوا یااراد مام ااه ار هااای ا

دااته قاارار دا ناارپ مورد تومه  حااث مام ه1998اند )گرب مااروزه در مبا کااه ا مااایی  تااا  پااذیری ( 

تااه میان یکی از بوامز اصبنوامروزی به ظاار گری دااوند لی امتمابی ددن ایراد مام ااه در ن

 ( 421: 1394)گیدنزپ 

صااد دارد  ضاار ق پااژوهش حا مااذکورپ  لااب  بااه مطا مااه  یاازابا تو غااات  نتااا م سااتفاده از تبلی ا

قاارار رسانه ای مرتبط با غذا و تأثیر رن بر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی را مورد مطال ااه 

دااود  سااانه کااهدهد و به این سؤال پاسخ داده  غااذایی ر غااات  نااه میتبلی یاازان ای  گو نااد م توا

 مصرف غذای غیر خانگی در بین دهروندان تبریز را تح  تأثیر قرار دهد؟

 جربیمبانی ت

 محققین
موضوع 

 موردمطالعه

روش 

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 امانی و همکاران

(1393) 

ضاااا ی   ساااای و برر

غااااذاهای  صاااارف  م

ساا  یودها( یااوری )ی

 در دهرستان اردبیز

گی
ست
همب

ی 
صیف

تو
ع 
 نو

 از
می

ک
 

یااراد یایته صااریی در ا ماااده م ها نشان داد که میزان غذاهای ر

نااین د روستادهری ازنظر رماری بیشتر از ایرا ساا   همچ یی ا

مااامی  ماااده در ت غااذاهای ر صاارف  یااقپ م طبق نتیجه این تحق

یااراد  شاااغز و ا تاااریپ  موردمطال ااهم یاازایش گری یااز ا بااه دل

کاااری را شااغله  قاا  و م بااود و ساا یااج کم بااها حااز    بالوه م

ماااده  غااذاهای ر سکون  و رتبه دغز نیز در ایزایش مصرف 

 تأثیرگذار اس  
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 محققین
موضوع 

 موردمطالعه

روش 

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

 کوهی و همکاران

(1393) 

ساااااا یاااااابرر  زانی م

شاا جویان گاارایش دان

ساااا  یودها و بااااه ی

 بوامز مؤثر بر رن

گی
ست
همب

ی 
صیف

تو
ع 
 نو

 از
می

ک
 

بااه یاان مطال ااه  کااه در ا بااواملی  مااز در کنار سایر  بنوان بوا

گاار باار  داادهمااؤثر  سااایی  هااا دنا ساا  یود بااه ی اندپ ایش 

ناااداری رگهی ثاار م  شاای ا نااین گرای یااز در   غاااتی ن هااای تبلی

یااز در هاحلیزدادته اس  که  نین تأثیر در ت ناادمتغیره ن ی  

بااه نااان  هاااپ همچ سااایر متغیر نااادار در کنار تأثیر  ثاار م  بنوان ا

 نده اس  مدلهای نهایی رگرسیونی برازش داده ددهپ باقیما

 همکاران و 1اموند

(2019) 

غااااااات  تااااااأثیر تبلی

یاازان  باار م یااونی  تلویز

یااود  ساا   صاارف ی م

کاااان:  یاااان کود در م

ی  مطال ه طولی از 

ساااان  کااااان در  کود

 یدبستانپیش

لی
طو

ع 
 نو

 از
می

ک
- 

گی
ست
همب

 

کااان در م اار   ماای از کود کااه ت ااداد ک شااان داد  تااایج ن ن

صااز از  تااایج حا نااد  ن قاارار گریت هاادف  کااودف  غااات  تبلی

کااه  های رگرسیون حاکیمدل داارایطی  کااه در  بااود  از رن 

یااود  ساا   تاار ی کااان کم صاارفوالدین کود نااد م قاارار کرد پ 

یاازگااریتن در م اار  رگهی بااث ا یااونی با ایش هااای تلویز

کااانمصر یااان کود یااود در م دااده  ف یس   باار  باااد دو برا تقری

 بود 

و  2دالتون

 همکاران

(2017) 

گااریتن  قاارار  بررسی 

کااااااااااااااااان  کود

ساااااااتانی در پیش دب

غااااات  م اااار  تبلی

گی ی یس  یودتلویزیون
ست
همب

ی 
ط 

 مق
وع

ز ن
ی ا

کم
 

سااانه غااذایی ر غااات  یااان تبلی ایپ نتایج بیانگر رن بود که در م

بااه درصد ایراد مورد مطا 70 ساا  ل ااه  بااه ی بااوط  غااات مر تبلی

مااه می لااد تو ماا  دونا بااه یااود/  بااوط  تااایج مر نااد  ن کرد

سااانه های استنباطیتحلیز غااات ر ای نیز نشان داد که بین تبلی

یااود  موردمطال هایراد  و وض ی  اقتصادی ساا   و مصرف ی

 دار و مثبتی ومود دارد ارتباط م نی

 
1. Emond 
2. Dalton 
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 محققین
موضوع 

 موردمطالعه

روش 

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

و  1دیالینز

 (2014همکاران )

تاا ار بوامز مؤثر بر ری

شااجویان غااذای ی دان

شااااگاه: مطا ل ااااه دان

سااتفاده از  بااا ا فاای  کی

هااااای  حاااااث گرو ب

 متمرکز

فی
کی

- 
یته

 یا
تار

اخ
 س
حبه

صا
م

 

کااه  بااواملی  سااایر  نااار  کااه در ک بااود  حاااکی از رن  تااایج  ن

طاارح کرده شااجویان م سااانهدان غااذایی ر غااات  ناادپ تبلی ای از ا

داارک  غااذایی  خاااب  کنندگان بوامز مهم تأثیرگذار در انت

 س  بوده ا در بحث گروهی

 

و  2سینگا 

 همکاران

(2014) 

خااالق  غااات  تأثیر تبلی

شاااتری  ماااذب م در 

غااااذای  سااااتوران  ر

ی  سریع
صیف

تو
ع 
 نو

 از
می

ک

گی
ست
همب

 

یااز داده کااتحل بااود  حاااکی از رن  خااالق و هااا  غااات  ه تبلی

مااؤثر مشتری سااریع  غااذاهای  پسند در ملب ایراد به مصرف 

نااوع  یاان  صاارف ا یاازایش م مااب ا خااالق مو اس  و تبلیغات 

 دود اها میغذ

و  3اسکالی

 (2009همکاران )

ارتباط بین موامهه با 

یااون و  غااات تلویز تبلی

سااریع  مصرف غذای 

 سارندر میان بزرگ

گی
ست
همب

ی 
صیف

تو
ع 
 نو

 از
می

ک
 

کاام  41نتایجپ  براسا  ناادگان  ماازن بین سااخگویان  درصد پا

سااط و  29تلویزیونپ  ناادگان متو ماازن بین صااد  صااد  30در در

بااه ار بوددیگر نیز مزن بینندگان ب ند که بینندگان بار نسب  

شااتری  سااریع بی غااذای  یااون  کاام تلویز سااط و  ناادگان متو بین

قاارار مصرف کرده بودند  نتایج تحقیق حاکی از رن بود ک ه 

یاازان گریتن در م  بااا م یااون  غااذایی تلویز ر  تبلیغات مواد 

غااات  سااتفاده از تبلی باااط دارد و ا سااریع ارت غااذای  صاارف  م

یاازا صاارفغذایی تلویزیون مومب ا سااریع در  یش م غااذای 

 دود سارن استرالیایی میبین بزرگ

 
1. Deliens 
2. Singam 
3. Scully 
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 محققین
موضوع 

 موردمطالعه

روش 

 تحقیق
 ترین نتایجعمده

و  1یانینش

 (2002همکاران )

بااار  ماااؤثر  ماااز  بوا

 مصرف غذای سریع
گی

ست
همب

ی 
صیف

تو
ع 
 نو

 از
می

ک
 

تااای بااق ن دااده ط صاارف  مااان  تااه و ز کااار در هف سااابات  جپ 

مااااده  غاااذاهای ر صااارف  یااازان م یاااون در م داااای تلویز تما

کااار  ا بیشتراندپ بدین نحو که بتأثیرگذار بوده سااابات  ددن 

مااان  داادن ز شااتر  میزان مصرف این نوع غذاها کاهش و با بی

ماااده  غااذاهای ر صرف دده برای تمادای تلویزیون مصرف 

 یایته بودایزایش 

 تحقیقادبیات 

لااو  در ی  نگاه کلی می یااه در ب غااذا و تغذ صاارف  ساای م توان از  هار رویکرد در برر

سااایی هااا ببارت0012پ 2ادهزامتمابی سخن به میان رورد )له کااه رویکرد کاارد (  نااد از: روی ا

بااه 4رویکرد انسان دناسانه به مسا ز غذا و تغذیها رویکرد اقتصادی دامز پ3یرهنگی مااه  پ تو

ساایدرک سازی و نقش مهانی کاارد سیا  5های  ندملیتی و تومه به اب اد اقتصادی غذاا روی

یع و مدیری  منابع غذایی یدپ توزها در تولکلیدی دول  نقش وو دق  در اب اد سیاسی غذا 

غااذا پ تالش برای یراهم روردن تبیین6یکرد امتمابیو رو حااورت  باارای ت مااابی   وهااای امت

هااای تومه به یرایندهای امتمابی هستند که م یااهپ الگو یااف تغذ کاام و ک حااول در  بااه ت جاار  ن

 ( 2001دود )لهسایی زادهپ غذایی و مصرف غذا می

کااه م  مام ه پ ما در7همچنین طبق دیدگاه مر  ریتزر دااده  تااۀ  م اارفدونالدی  مدرنی

ناادی  8دونالدی ددنکنیم  او اصطالح م پیشریته اس  زندگی می بااه یرای داااره  باارای ا را 

 
1. Fanning 
2. Lahsaeizadeh 

3. Cultural Approach 
4. Economic Approach 

5. Political Approach 

6. Social Approach 
7. G. Ritzer 

8. Mcdonaldization 
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باار بخشپ به1های غذایی یوریرنپ اصول رستوران ابداع کرده اس  که در هااایی از تدریج 

نالدی ددنپ دوتزرپ ایده م  بان ریبنا به ادود  مام ۀ رمریکا و نیز بر بقیه مهان مسلط می

از نظریه مشهور ماکس وبر در مورد بقالنی ددن غرب و درنهای  بقالنی ددن بقیه مهان 

کااه  داا   یااده دا باار بق ساا   و دااده ا بااهگریته  ناادهغاارب  چااه او طور یزای ساالطه رن حاا   ای ت

ساااختاره»بقالنی  صوری« می قااررات و  قااوانینپ م سااله از  یاا  سل ایی نامیدپ یا تح  سلطه 

یااایتن دوند تا مرد  بهترین وسیلهازپیش مانع میرید که بیشیدرم ساا   ی ممکن را برای د

ساا  سااتندپ م یااه م ومو کنبه هر هدیی که طالب رن ه لاادینااد  نظر یااد داادن می دونا گو

داادنپ ها هنوز مهمسارریاگر ه امروز دیوان ناای  نااد بقال تااری از یرای شااق به لاای سرم اندپ و

نااهوری اس های غذایی یرستوران شااق  کااه   این سرم ساا پ بل صااوری ا یاا   هاار بقالن تنها مظ

نااه کااه  ساامویقی  رن منجر به این دده اس  که به الگویی مبدل دود  نااواع ک وکارها بتنها ا

بااه ری از سازمانبلکه بسیا داااره  بااا ا تاازرپ  ها و نهادهای یراگیر دیگر نیز از رن تقلید کنند  ری

ناایپ نظا اس  که نظا  پ م تقددونالدی ددنرثار و پیامد منفیِ م  سااانی  های بقال هااای ان

داایوه بااه  بااهزدا هستند: بقالنی ساختن تدریجیپ سالم  و حتی مان مرد  را  فاای   های مختل

دااکر ه یکی از نمونهک خطر انداخته اس  های رن مقدار کالریپ  ربیپ کلسترولپ نم  و 

هااومی اها اس   م باری غذاهای رستوران داادن مف لاادی  کااه ددونا ر  ااار وب رن ساا  

یاان توانیم به پیروی از ماکس وبرپ از »قفس رهنین م می گااوییم  ا سااخن ب داادن«  دونالدی 

مااا را صورت نظامی دتواند بهنظا  می ناااهجیپ ررید که همه  خااود دررورد )م تاارل  حاا  کن ت

1393 :37 ) 

کااه م  بااه این صاارف و با تومه  حااوزه م یااوری در  غااذاهای  صاارف  داادن و م لاادی  دونا

یااد گرایی دمصرف سااتا با یاان را ساا پ در ا خااوردار ا ناادانی بر یاا  دو  ر بصر کنونی از اهم

 
1. Fast-food 
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مااه های پیشری  و کارایی ترلمای رنکه ایدهمام ه مصریی مدید به ا بان داد  که در و

نااین مام ااهیردی تمرکز می های پنهان و بملکردهایدودپ بر انگیزه ظاایم دااود  در   ایپ تن

مااوراولوی  مااره  مااه های زندگی روز دااکز د تو یاار  ساا پ تغی شااهود ا چااه م کااه رن ساا پ بل نی

صاارفارزش یاادا میهای روزمره خود زندگی اس  که در قالب م مااود پ یاان گرایی ن نااد  ا ک

مااا مییرریند ت باادان  مااا  صاارفانجا صاارف و م کااه م قااع د  مااروزیپ دروا مااع ا گرایی در موا

مااابی میت یین گاااه امت صاای  و مای نااده دخ شااخیصپ امدااودا  نانکن مااز ت نااات کااه با کا

مااابی میم بااه صریی بیشتر اس  که مایگزین یکرپ اندیشهپ انسانی  و نقش مولد امت دااود  

به دنبال تأیید هوی  و  ای اس  که در رن مرد پ مام هکنندهمصرف: »مام ه 1گفته بودریار

شااانه صاارف ن یااد و م یااق خر کااردن از طر چااه تفاوت خود و تجربه دادمانی  سااتند« )خوان ها ه

 ( 221: 1389سپهر و ناصریپ 

بااه ظااری در ادامه مباحث نظریپ با تومه به اهداف مقاله حاضرپ  حااث ن مااالی مبا مرور ام

 ایپ پرداخته دده اس  تغذیهحوزه رسانه و تأثیرگذاری رنها بر ریتار و ازممله ریتارهای 

صاارف   هااای م مااایی الگو یکی از وموه مصرف )ابم از مصارف غذایی( در مام هپ بازن

غااات  ایهرسان ییدر تبلیغات غذا بااه تبلی مااه  بااه-اس   تو تااه کااه  ظاار گری داای در ن بنوان تال

هاااهای تجاری و با استفاده از رسانهدود که از طریق پیا می یاای کار بااه م ر یااا  های مم اای 

طااالق می ماانخدماتی مه  تشویق مرد  به استفاده از این کارها و خدمات ا پ 2دااود )رنگ

تاارو -(30: 2007 کااه رن در  شاای  صاارفیج ارزشو نق یاا  هااای م گرایانه داردپ دارای اهم

 دناختی اس  تی برای مطال ات مام هحیا

تاارویج ا صاارف و  بااه م یااز  یاازان م هااای رزشنحوه موامهۀ تبلیغات با حوزه مصرفپ بر م

 
1. Baudrillard 
2  Langman 
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صاارف غااات میم بااارتیپ تبلی بااه ب ساا    گااذار ا بااه گرایانه تأثیر ماان زدن  یااق دا نااد از طر توا

باا دههیپ زیاهایی مانند روحیۀ نوخواویژگی باارای طلبیپ هوی خواهیپ رقا تااالش  یااابی و 

ساای انساندس  یااه و اسا ساا پ یابی به لواز  مادی که خار  از محدوده نیازهای اول باارای ها

 ( 100-102: 1392ایی ایراد مام ه مؤثر واقع دود )موسوی و همکارانپ گرمیزان مصرف

بااهگوهای مگیری و تداو  الترین بواملی که بر دکزیکی از مهم خاااب صرف و  ویژه انت

شااگر و مام ههااای تبمواد غذایی تأثیر داردپ رگهی ساا   دو پژوه غاااتی ا داانا  م ااروفپ لی

کاانش ی با بنوان ارتباط مم یپ سلیقهادر مقاله 2و پز رزارسفلد 1رابرت مرتون های بامه و 

کاااهشکشی مستقیم کنند که قدرت اقتصادیپ بهرهیایته مطرح میامتمابی سازمان داده  را 

سااانه ساا های مم اای بهاس  که این نتیجه بموماد با انتشار تبلیغات از طریق ر ساا   د رمده ا

مااه شاامندان برنا یاان اندی ظاار ا غاااتپ  هایازن یااو و تبلی بااار را گریتهراد یااد و ام نااد و مااای تهد ا

هااده های مم ی کار سازگاری تودهرسانه باار ب ها با وض ی  امتمابی و اقتصادی مومود را 

مااورد میند  رزارسفلید و مرتون میاگریته مااود گویند تبلیغ تجاری م  هااای مو دااد الگو کو

ماایریتار یا نگرش را مه  لااب  غااات اغ نااد  تبلی صاارفدهی ک دااد م نااده رکو طاارف کن بااه  ا 

بااادت  استفاده از محصورتی سوق سااتفاده از رن  بااه ا قاابالد  کااه  ساا  کااردهدهد  یاان ا پ  ااه ا

مااین تومبیز محصول خمیردندان بادد و  ه ا بااه ه غااذا   صاارف  حااز  و  ه غذا بادد و  ااه م

گاار زپ وقتی الگویی از ریتار یا نگرش برقرار ددپ میدلی توان رن را در ی  مسیر یا مسیر دی

 ( 37: 1393قز از سابیپ مه  داد )به ن

داا  هیاانظر ازها و ریتارهای مخاطبانپ درزمینۀ نحوه تأثیر کلی رسانه بر نگرش  یااز  3کا ن

بااان یایته به تأثیر رسانهنظریه کاد  با نگاهی ت دیز ان رورد ن به میدود سخمی ای بر مخاط

 
1. Robert Merton 
2. Paul Lazarusfeld 
3. Cultivation theory 
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مم ی در مام ااه های (پ اثرات کادتی رسانه1980و همکارانش ) 1نگرد  به ابتقاد گربنرمی

بااه سااانهمدید  تاار ر نااواع اخیر یااون )و ا داا پ تلویز یااه کا نااابر نظر ساا   ب شااهود ا های خوبی م

سااتهد به ابالغ پیا دگری خوارتباطی مم ی( در گزار هاام پیو بااه  کااه های  گاارایش دارد  ای 

مااایش درمی بااه ن بااانکارها و خدمات یکسانی را مکرر  نااد و مخاط ساا رور یااز برا نااین ن ا   

ماایمی ریپذ رهنشیسازوکاری  پاایش  جااا  تااا رن ناار  کااه میدوند  گرب سااانهرود  یاادا ر هاپ گو

یااا ویژه تلویزیونپ به دلیز نظم و هماهنگی در ارابه صاایپ از   ااه پ مااان مشخ یاا  ز طااول  در 

دااکزکه باید رنطوریقدرت تأثیرگذاری یراوانی برخوردار اس پ به دهنده مام ااه و ها را 

کااارانپ 1376همکارانپ ارهای مم ی دانس  )ویندال و ریت ساامی و هم قااز از ا بااه ن : 1389پ 

مااپردازان کاد  استدرل می(  نظریه8-97 ثاارات دراز یااون ا کااه تلویز نااد  تاادریکن جیپ دت 

یااون غیرمستقیم اما متراکم و انبادتی بر مخاطبان دارد  رن دااای تلویز کااه تما ها تأکید دارند 

کااه بتواهااایی میبنوان کاد  نگرشبه دااود  مااداد  مااهیشنااد قل کااه برنا هااانی  بااا م های تاار 

یااذقانپ تلویزیونی به تصویر می فااری ک باااهنر و م  کشند هماهنش اس  تا با مهان واق اای )

1389: 140 ) 

ماادت بااین  سااتگی  باااره همب کااه در تااایج مطال اااتی  ناارپ ن داا  گرب زمان همسو با نظریه کا

دااای رگهی هااا و نگرشتما بااا ریتار یااون  بااان انجا هااای تلویز شااان دااده هااای مخاط ساا پ ن ا

کااه دهد بینندگان دا می رگهیمی غااذاهایی را  های تلویزیونیپ در مقایسه با سایر بینندگانپ 

ساا پدها تبلیغدر رگهی نااد و بیش ده ا ساا  دار شااتر دو داایرینیبی گااران  مااواد تاار از دی ها و 

بااا  (  به98: 1389کنند )اسمی و همکارانپ غذایی تبلیغ دده را درخواس  می همین ترتیبپ 

سااانهزایش میزان استفاده از رگهیای هاای های ر خاادمات رگ هااا و  سااتفاده از کار یاازان ا ایپ م

ضااروری تش بیشیابد و مرد  گرایدده نیز ایزایش می هااای غیر نااواع کار صاارف ا بااه م ری 
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 کنند مواد غذایی پیدا می ٔ  ازممله درزمینه

ماایباای ناادگی  یاارد در رن ز کااه  مااابی  صااادی و امت قااه اقت یاادپ طب نااد از ترد ماادایی ک

لااورمیرای اس  که دلورمیر بر رن تأکید کرده اس  های زمینهناپذیرترین بخش : 2009پ 1)د

ماای ایی که ایرادپ خانوادههپ روشبر اسا  نظر دلورمیر ( 220 یااه  دااانر را تغذ نااد ]و خود کن

دااامز  دربردادتندهد که ضمن ی از روابط امتمابی رخ میادبکهدروندر  یرد و خانوادهپ 

یااهدوند  از همین رویپ میها نیز میاتر از رن یزی یر یاارد( توان تجارب تغذ خااانوار )و  ای 

نااهری  که ای در نظر گبنوان تجارب زیستهرا به کاارد زمی ناادنیازمند بررسی بمل یااراد در  2م ا

نااد از امتمابی که یرد در رن زندگی می-تردیدپ پایگاه اقتصادیارتباط با تغذیه اس   بی ک

سااا  مطال ااات های زمینهرین بخشمدایی ناپذیرت ای مربوط به زندگی هر یردی اس   برا

اختارهای امتمابی و م ه و سمحور نیزپ ما-سب  زندگی سالم  ٔ  صورت گریته درزمینه

خاااب3های زندگینند دانستوااقتصادی رن می یااقپ انت یاان طر ناادگیپ ایراد و از ا و  4هااای ز

 ( 2000پ 5ثیر قرار دهند )کاکرها های غذاییپ رنها را تح  تأازممله انتخاب

یااو در 2011ویلز و همکاران ) ظااری بورد کاارد ن سااتفاده از روی بااا ا یاادان( نیزپ  نااۀ م و  6زمی

یااد و پ 7رهوادتبااا سااازی و تول ساااختن و باز ماای در  قااش مه مااابی ن قااۀ امت کااه طب نااد  م تقد

بااهکند  رنبازتولید تجارب غذایی روزانه بازی می غااذایی  جااارب  ناازی بها به غذا و ت نوان لِ

یااقنگریسته گاااه دق تااوان ن ناادگیِ اند که از طریق رن ب مااابی ز قاااتی و امت سااتره طب بااه گ تااری 

مااینهاپ ]تخانوادگی داد   ازنظر ر بااد أثیرر طبقه از طریق بادتواره مشخص دده و تجسم  یا

یااهو از همین رویپ لِنز مناسبی برای تحلیز کنش سااوب  های طبقاتی مرتبط با تغذ غااذا مح و 
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ظاار بنوان نقشتواند بهواره مید  درواقع بادتدومی بندی از زمینۀ امتمابی و یرهنگی در ن

یااههانه و گریته دود که ایراد م مورد نارگا خااود را بدون تأمز بر اسا  رن ریتارهای تغذ ای 

 دهند نیز دکز می

حااوزههمچنین بحث از تفاوت مااابی در  گاااه امت قاااتی و مای کاای از هااای طب یااهپ ی ی تغذ

: 1984(  ازنظر بوردیو )33: 2004پ 1احث مهم در نظریات بوردیو نیز بوده اس  )پیسکوپومب

مااه وبۀ پیچیدهییپ مجمهای غذا( برای درف کامز انتخاب79 مااورد تو یااد  مااز با ای از بوا

باایقرار گیرند  به نظر ویپ سب  غذایی ک ناادپ  پاایش بگیر نااد در  ساا  دار یااراد دو یااد ه ا ترد

خااواه ریااغه تصویر دلخواهپ یا ممان   از ارا ه تصویر م رفِ مناسبی برای ارا  خااویش دل پ از 

یستماتی  از موق ی  یرد  کاسی ستواند انروپ ترمیحات غذایی میو ازاین به دیگران اس 

 یپ امتمابی و یرهنگی در نظر گریته دوند مراتب اقتصاددر سلسله

جااارب های اقتصادی در پای تغییرات پردتاب در حوزه ی الی پابه باازرگ و ت دااهرهای 

ضااور مربوط به حریه و دغز ایرادپ تغییرات به ومود رمده در برصه ی خانواده و ایزایش ح

کاااریپهای امزنان در برصه کاااهش ت ااداد  تمابی و بازار کارپ ادتغال ایراد در  ند نوب  

 های زمانی نادی از درایط مذکورپابضای خانوارها و روا  زندگی ت  نفره و محدودی 

بابث دده تا ابضای خانواده وق  کمتری برای تهیه غذای خانگی دادته بادند  این ارتباط 

جااا غااذایبین زمان در اختیار ایراد و ت سااتفاده  رب  بااا ا هااا را  خااانگی رن یاار  یااد  هیاااز نظرغ تول

بااهنیز می 2خانوار مااان  یااهپ ز یاان نظر تااابع توان توضیح داد  بر اسا  ا ماای در  مااز مه بنوان با

هااای ظیمات اقتصادی زندگی وارد میمطلوبی  تن خااا  ریتار ساا  در ات کاان ا دود و ایراد مم

های مختلف تأمین منابع وشدی از رخادپ ازممله تجارب غذایی خودپ به هزینه یرص  نا

دااتغال ازیموردنغذایی  شااغله  خود تومه نمایند  بر این اسا پ ایراد ممکن اس  به دلیز ا و م
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ساام   کاری بیشتر و هزینه یرص  باری بااه  شااتر  داارایطیپ بی نااین  خااانگی در   تهیه غذای 

 ( 553: 9219پ 2پ به نقز از نایگا1965پ 1مصرف غذاهای غیر خانگی کشیده دوند )بکر

بااه خااش  یااهمرور مهمدر این ب دااد و تاارین نظر تااه  یااق پرداخ ضااوع تحق بااا مو ماارتبط  های 

یااهبه بااه نظر مااالی  یااهصورت ام هااای تغذ حااوزه ریتار ماارتهای  مااز  داااره ای و بوا بااا رن ا بط 

تااۀ رنتونی گیدنز درباره م  گردید  در این راستا به نظریه کااه م اارف مدرنی داادن  دونالدی 

تااه نحوه رسوخ بقالنی ددن در رستورانرن به  پیشریته اس  و در های غذاهای سریع پرداخ

مااه دده اس پ مطرح گردید و همچنین به نظریه مام ه مصریی بودریار نیز ا داره دد  در ادا

سااانه غااذایی ر غااات  حااوزه تبلی ظااری  حااث ن لااه مبا تااار و ازمم باار ری هااا  گااذاری رن ای و تأثیر

ساافیلد نظریه مینه بهایپ مطرح دد و در این زریتارهای تغذیه پااز رزار تااون و  های رابرت مر

سااانه دااتی  های مم اای ودرزمینۀ نحوه تأثیر و قدرت ر ثاارات کا کااه ا ناار  داا  گرب یااه کا نظر

لااورمیر و  های مم ی در مام هرسانه نوین بررسی دده اس پ پرداخته دد  همچنین به نظر د

صااادی قااه اقت قااش طب نااۀ ن سااالیق و انت -بوردیو درزمی مااابی در  داااره  هااایخابامت غااذایی ا

کاااری و  شااغله  تااأثیر م حااوه  یااین ن بااه تب گردید و در پایان نیز با استفاده از نظریه تولید خانوار 

غااذاه خاااب  مااان در انت غااذاز خااانگی و  یاار  سااتاپ ای غ مااین را دااد  در ه تااه  سااریع پرداخ های 

یااهمتغیرهای تبلیغات غذایی رسانه ساافیلد و گای از نظر پااز رزار  تااونپ  باارت مر ناارپ های را رب

سااطح م سااا   سااکون  )برا قااه  یاار منط خااانوار و متغ یااد  یااه تول کاااری از نظر شااغله  یاار م تغ

 صز دد وردیو و دلورمیر حاامتمابی( از نظریه ب -یایتگی و وض ی  اقتصادیتوس ه

یااق   ناادگان تحق براسا  مباحث نظری و نیز مرور پیشینۀ تجربی و همچنین برداد  نگار

سااانه  بر مشحاضر )درزمینۀ تأثیر منطقه سکون غااذایی ر غااات  تااوان ای(پ میغله کاری و تبلی

دااکز  تحلیلیارتباط بین متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر را با استفاده از مدل  زیر )
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 اد:( نشان د1

 

 

 

 

 

 : مدل تحلیلی تحقیق1شکل 

با  غیر خانگی غذاهای براسا  روابط مومود در مدل تحلیلیپ ارتباط بین میزان مصرف

کاااری  1هاپ منطقه سکون رسانه استفاده از تبلیغات غذایی مستقز دامزای غیرهامت شااغله  و م

قااه 1 با تومه به مدل تحلیلی )دکز .قابز طرح اس  تبریزی دهروندان در میان یاار منط (پ متغ

غااات سکون  بالوه بر تأثیر مستقیمپ به سااتفاده از تبلی ساایرهای ا یااق م سااتقیم )از طر طور غیرم

سااانه شااغاغااذایی ر یااز میی و م کاااری( ن خااانگی له  یاار  غااذاهای غ صاارف  یاازان م باار م نااد  توا

 تأثیرگذار بادد 

ضاایه لاای یر ماادل تحلی مااود در  بااط مو سااا  روا یااق میبرا یاارهای تحق دااکز ز بااه  نااد   توا

 بندی دود:صورت

سااانه بااین - غااذایی ر غااات  سااتفاده از تبلی غااذاهایا صاارف  بااین ای و م خااانگی در  یاار   غ

 دارد  داری ومورابطه م ناد تبریزی دهروندان

غااذاهای - خااانگی مصرف  یاار  بااین غ سااکون  در  قااه  سااب منط یاازی دااهروندان برح  تبر

 
امتمابی زندگی ایراد  -رز  به توضیح اس  که منطقه سکون  پاسخگویان براسا  مشاهدات تجربی در زمینه درایط اقتصادی 1.

متمابی( تقسیم بندی دده اس  که در بخش ا -مناطق مختلفپ به دو گروه برخوردار و غیر برخوردار )از نظر درایط اقتصادی
 فضیز بیان دده اس  روش دناسی به ت
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  اس متفاوت 

صاارف بین مشغله کاری و - خااانگی غااذاهای م یاار  بااین غ یاازی دااهروندان در  طااه تبر  راب

 .دارد م ناداری ومود

 شناسی تحقیقروش

نااوا  بااوده و از ا کاااربردی  قااتحقیق حاضر بر اسا  هدف رنپ مزن تحقیقات  ات ع تحقی

و با تومه  دودپ همچنین ازلحاظ بمقپ پهنانگرهمبستگی محسوب می -پیمایشی و توصیفی

گااردروری داده شاانامه به م یار زمانپ مقط ی اس   ابزار  یااز هااا پرس شاانامه ن ساا   پرس بااوده ا

  اس محقق ساخته 

دااهرسال به باری مناطق ده 15رماری تحقیق حاضر دامز کلیه ایراد  مام ه نااه  یااز گا  تبر

بااا نفر بودهپ می 1194049ها ت داد رن 1390که بر اسا  سردماری سال  بادد  از این میانپ 

ناااطق دهقهگیری طبنفر از طریق نمونه 409استفاده از یرمول کوکرانپ  نااه ای تصادیی از م گا

داادهدهر تبریز به خاااب  سااب  اند  بدینبنوان نمونه انت سااا  ن قااه برا هاار منط کااه از  صااورت 

ماادول  کااه اصورت تصادیی برای مطال ه برگزیده ددندطقهپ به  رن منمم ی ت ااداد  1در 

 اس   در ادامه محاسبه دقیق نمونه رماری ارا ه دده نمونه هر منطقه رورده دده اس  

مااورد  خااانگی( در مام ااه  یاار  غااذاهای غ صاارف  واریانس صف  مورد بررسی )الگوی م

مااول  516/0ود ( در حدنفر 30بررسی که از طریق مطال ه مقدماتی ) یاادپ در یر بااررورد گرد

نااه  کوکران برای ت یین حجم نمونه استفاده دده اس   یرمول کوکران برای ت یین حجم نمو

 قرار زیر اس : به

n=  =408.9 409 
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 ساله و باالتر مناطق دهگانه شهر تبریز 15: تعداد نمونه و جمعیت 1جدول 

 ت داد نمونه ت داد مم ی  مناطق دهرداری ت داد نمونه م ی ت داد م مناطق دهرداری

 26 76279 منطقه دش 58 170329 منطقه ی 

 37 109075 منطقه هف  48 139549 منطقه دو

 8 24386 منطقه هش  68 197448 قه سهمنط

 1 242 منطقه نه 86 252236 منطقه  هار

 52 152284 منطقه ده 25 72189 منطقه پنج

های توصیفی و استنباطی و با تأکید بر رماره Lisrelو  SPSSایزار ده از نر با استفاها دهاد

بااه مااهپ  ساا   در ادا تااه ا قاارار گری مااالمورد تجزیه و تحلیز  هااومی و طور ام بااه ت اااریف مف ی 

 بملیاتی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر پرداخته دده اس  

 

 

 

 یهوگ لیاتیتعریف عم تعریف مفهومی متغیر
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ساااط  هاااومی تو حااااظ مف باااه ل

کاااران ) 1گاااتری : 2002و هم

غااذاهای 141 مااا   دااامز ت « )

ساااتورانرماده ها و داااده در ر

خااادمساااایر مکان ات هاااای 

گاریتن  ظار  بادون در ن غذاییپ 

یاا  سارو  مکانی که غذا در رن 

یااف مصرف ساا « ت ر دااده ا

  دده اس 

اپ پاپریک دی ات مصرف انواع پیتزا )پیتزا

هاا(پ ا ظاایر رن مارغ و ن ناواع پیتزا قارچ و 

یاازپ  یااالپ یال گاارپ رو ساااندوی) )همبر

مااده  غاذاهای ر هاا(پ  کالبا  و نظایر رن

ناار و ماارغپ دو گاا   سااوخاریپ نا لااه   )یی

یاا  ساروی )لوب غاذاهای کن هاا(پ  ظاایر رن ن

لاو گر پ تن ماهی و نظایر رنها(پ انواع  

لااو  یاادهپ   مااز ) لوکوب داا  قر بااا گو

مااه ظااایر رمهپلوپ قوباارگپ قی ساابزی و ن

ساافید  داا   بااا گو لااو  نااواع   هااا(پ ا رن

) لومرغپ  لومومهپ  لوماهی و نظایر 

مااز  داا  قر خااوراف گو نااواع  هااا(پ ا رن

گارپ دلپ بدون  لو  لاوه و )کوبیدهپ م ق

ناواع انواع کباب ماز(پ ا دا  قر باا گو ها 

لااو  باادون   ساافید  داا   خااوراف گو

غاذاهای  هاا(پ  ظاایر رن )مومهپ ماهی و ن

ماار مااومی )نی لاا ب کااوپ وپ ام نااواع کو پ ا

ناواع دیزیپ کله هاا( و ا ظاایر رن پا اه و ن

ساو،پ رش دوغ  رش )رش ردتهپ رش 

 (و نظایر رنها

 و   ( انواع پیتزا )پیتزا پاپریکاپ پیتزا قارچ و مرغ

همبرگرپ رویالپ یالیزپ کالبا  )انواع ساندوی) 

 و    (

غذاهای رماده )ییله سوخاریپ ناگ  مرغپ دونر 

 و   (

 (ماهی و    تن)لوبیا گر پ  یکنسرو غذاهای

لاو  یادهپ   ماز ) لوکوب دا  قر باا گو انواع  لو 

 سبزی و   (پلوپ قورمهبرگپ قیمه

لااو  لااومرغپ   ساافید )  داا   بااا گو لااو  نااواع   ا

 مهپ  لو ماهی و   (مو

انواع خوراف گود  قرمز بدون  لو )کوبیدهپ 

 ها با گود  قرمز(مگرپ دلپ قلوه و انواع کباب

مومهپ سفید بدون  لو ) اف گود انواع خور

 ماهی و    (

کاوپ  ناواع کو لا پ ا ماروپ ام غذاهای بمومی )نی

 پا ه و    (دیزیپ کله

سااو،پ رش دوغ  دااتهپ رش  نااواع رش )رش ر ا

 و   (
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1. Beasly & Danesi 

ت
نه

سا
 ر

ی
ذای

 غ
ت

یغا
بل

 ها

ماان ) غااات 30: 2007رنگ ( تبلی

باااه یاااف را  دااای ت ر بنوان تال

یاااق  کاااه از طر سااا   کااارده ا

از  استفادههای تجاری و با پیا 

سااانه یاای ر بااه م ر های مم اای 

مارد   بارای  کارها یا خدماتی 

ساتفاده  باه ا هاا  مه  تشویق رن

جاا  از این کارها و  خدمات ان

غاااات می ناااین تبلی داااود  همچ

اس  از هرگونه رگهی  ببارت

بارای ملب کاه  ماه بمومی  تو

باااااه ویژگی هاااااای مااااارد  

دستر  بودنپ کیفی  و یا قابز

نااه خاادماتهزی یااا  هااا   ی کار

سالی و خاصی ا داود )بی جاا   ن

سااای قاااز از 2002پ 1دن باااه ن پ 

نااااامورپ  : 1385سااااجودی و 

117 ) 

تومه به تبلیغات مربوط به غذاها در 

های تلویزیونپ بضوی  در کانال

به غذا و تغذیه در یضای مربوط 

مجازیپ ابتماد به مطالب تبلیغات 

ای در مورد مواد غذایی و خرید رسانه

 ها ت رسانهمواد غذایی که در تبلیغا

رز  به توضیح اس  که با تومه به 

اهداف تحقیقپ در مطال ه حاضر بیشتر 

های مم ی رن بخش از تبلیغات رسانه

پ که در ارتباط با تجارب غذایی بادند

 اند مورد تومه و بررسی قرار گریته

غااذاها در  بااه  بااوط  غااات مر بااه تبلی لااب  ماان اغ

 کنمتلویزیون تومه می

یاه های ملمن م مورد به کانا غاذا و تغذ ربوط به 

 زنمای مجازی سر میدر یض

ای به نظر من بیشتر مطالبی که در تبلیغات رسانه

تااه می غااذایی گف مااواد  مااورد  ساا  در  دااودپ در

 اس 

مااا شاااتر مااان م  غاااذایی بی ماااواد  یاااد  ورد در خر

غاات هایی را خریداری میهمان کاه در تبلی کنم 

 بادمدیده یا خوانده  ها مطلبیای از رنرسانه

 

ی
ار

 ک
له

شغ
م

 

 

شاااغله و  سااا  از م باااارت ا ب

های مربوط به دغز و گریتاری

 ی الی  کاری

میزان یراغ پ درگیری و مشغله کاریپ 

در اختیار دادتن زمان رز  برای صرف 

 غذا )ناهار( در منزل

تاا در طول ی  دبانه روزپ وض ی  ادتغال دما 

 گذارد ه حد زمان یراغ  در اختیارتان می

یاتا  ه حدپ تما  ط شاغلهول روز را درگ های ر م

 ای خودتان هستیدکاری یا حریه

ماازه یبرنامه زمانی دغل داما ا باه  تان تا  ه حد 

 دهد که برای صرف غذا به منزل برویدمی

سا  تا  ه حد مشغله یااد ا های کاریتان رنقدر ز

داما  باه  گاری را  کاار دی های)  جاا   ماازه ان که ا

 دهدنمی
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بااا  کااه اگانه ارا ه دده اس براسا  مناطق ده (1دهر تبریز )دکز دماره در ادامه نقشه 

ساا ه سااطح تو نااۀ  باای درزمی شاااهدات تجر بااه م مااه  صااادیتو ضاااع اقت نااین او  -یایتگی و همچ

بنوان بااه 10و  8پ 7پ 6پ 4بنوان مناطق برخوردار و مناطق به 9و  5پ 3پ 2پ 1امتمابیپ مناطق 

 مناطق در نظر گریته دده اس  

 
 گانهنقشه شهر تبریز براساس مناطق ده: 1ل شک

یااین برای ارزیابی ابتبار ابزار اندازه باارای ت  صااوری( و  نااوع  تااوایی ) بااار مح گیریپ از ابت

ضاایح اس KMOهای تحقیق از رلفای کرونباخ و پایایی داخص بااه تو ساا   رز   تفاده دده ا

داااخص  6/0در حدود  KMOاس  که رماره  یاا   شااان از کفا کااان یا بارتر ن حاااکی از ام و 

ت
ون

سک
ه 

طق
من

 

ساا من ساطح  طقه سکوت برا

 ریاه

ناااطق ده یاازم دااهر تبر نااه  سااا   گا برا

باای در شاااهدات تجر ناا م داارایط ۀ زمی

امتمابی زندگی ایراد مناطق  -تصادیاق

نااطق  خاوردار )م مختلف به دو منطقه بر

مناطق ) ( و غیر برخوردار9و  5پ 3پ 2پ 1

بندی مجدد دده ( طبقه10 و 8پ 7پ 6پ 4

هاای درو به یاار دووم یاا  متغ  صااورت 

 ها وارد دد تحلیز

با استفاده از ی  سؤال باز منطقه سکون  

 پرسیده دده اس 
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 ( 3: 2012پ 1ها اس  )هوفایجاد داخص مربوطه از رن گویه

 آزمون بارتلت متغیرهای تحقیق KMO: آلفای کرونباخ، 2جدول 

 متغیر/ مؤلفه
ت داد 

 هاگویه

رلفای 

 کرونباخ
KMO 

سطح 

م ناداری 

 رزمون بارتل 

درمه 

 رزادی

مصرف غذاهای غیر 

 خانگی
10 847/0 843/0 000/0 45 

لیغات غذایی تب

 هارسانه
4 70/0 742/0 000/0 6 

 6 000/0 626/0 65/0 4 مشغله کاری

مااون قاادار رز یااوق م ماادول  یاار  KMO با تومه به نتایج  غااذاهای غ صاارف  یاار م باارای متغ

بااا دس به 843/0خانگی برابر با  باار  لاا  برا مااون بارت  000/0رمده و نتیجه سطح م ناداری رز

بااا  رمده اس  و میزان رلفایدس به باار  کااه  847/0کرونباخ نیز برای متغیر مذکور برا ساا   ا

ساا    خااوردار ا باااریی بر یااایی  خااانگی از پا یاار  غااذاهای غ صاارف  یاار م ساا  متغ یاان ا بیانگر ا

غااات  KMO ر رزمونهمچنین نتایج مدول یوق بیانگر رن اس  که مقدا هااای تبلی برای متغیر

سااانه بااا غذایی ر باار  یااب برا بااه ترت دااغلی  شااغله  سااطح  626/0 و 742/0ای و م جااه  ساا  و نتی ا

بااا  باار  فااای  000/0م ناداری رزمون بارتل  این متغیرها نیز برا یاازان رل ساا   م دااده ا صااز  حا

یااب بکرونباخ متغیرهای تبلیغات غذایی رسانه بااه ترت یااز  کاااری ن بااا ای و مشغله  باار  و  70/0را

کاااری اس  که بیانگر این اس  متغیرهای تبلیغات غذایی رسانه 65/0 یااایی ای و مشغله  از پا

 بادند قابز قبولی برخوردار می

 
1. Hof 
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 های تحقیقیافته

سااخگویان براسا  نتایج مربوط به مهمترین متغیرهای زمینه ساانی پا یااانگین  ای تحقیقپ م

بااا  باار  نااین  27/28برا ساا   همچ ماارد )م ااادل ن 220سااال ا سااخگویان  صااد  8/53فاار از پا در

سااخگویان( و  یااز زن )م ااادل  189پا فاار ن سااخگ 2/46ن صااد پا بااات ویان( میدر دااند  اطال با

کااه  ساا   حاااکی از رن ا هااز  ضاا ی  تأ سااب و  8/43توصیفی توزیع نمونه مورد مطال ااه برح

حااداقز ی  2/56اند و درصد از پاسخگویان اصالد ازدوا  نکرده بااار درصد از پاسخگویان 

 اند ازدوا  کرده

ماا نااه  کااز نمو کااه از  ساا   ورد توزیع پاسخگویان برحسب منطقه سکون  حاکی از رن ا

صااادی و  5/50حدود  نفر(پ 409بررسی ) ضاا ی  اقت ظاار و خااوردار )ازن ناااطق بر صااد در م در

حاادود  مااابی( و  صااادی و  5/49امت ضاا ی  اقت ظاار و خااوردار )ازن یاار بر ناااطق غ صااد در م در

 امتمابی( ساکن هستند 

های مصرف غذاهای غیر خانگی، شاخص : توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب3جدول 

 غله کاریتبلیغات و مش

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین هاشاخص

 83/4 0 03/1 48/1 غذاهای غیر خانگی

 6 1 87/9 39/3 هاتبلیغات غذایی رسانه

 6 1 1 37/3 مشغله کاری

بااا 3مدول  براسا  اطالبات توصیفی  48/1پ میانگین مصرف غذاهای غیر خانگی برابر 

یاار  48/1طور میانگین در ی  ماه اخیر   بدین م نی که پاسخگویان بهاس بار  بار غذاهای غ

غااات خانگی مصرف کرده سااتفاده از تبلی داااخص ا یااانگین  یااوقپ م اند  همچنین طبق مدول 

صااد  8/47و م ااادل  39/3 ای برابر باغذایی رسانه ساا در سااخگویان ا کااه پا ناای  یاان م  بااه ا   
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داااخص می ای استفادهاندکی کمتر از حد متوسطپ از تبلیغات غذایی رسانه یااانگین  نااد  م کن

کااه م ااادل  37/3کاری نیز برابر با  مشغلۀ ساا   صااد می 04/47ا شااان میدر کااه ن دااد  هااد با د

  اس تر از حد متوسط قدری پایین میانگین نمره مشغلۀ کاری پاسخگویان

 : نتیجه آزمون مقایسه میانگین میزان مصرف غذای غیر خانگی برحسب منطقه سکونت4 جدول

 یقمتغیرهای تحق

 هاآزمون برای میانگین آزمون لون

 F Sig t dfرزمون 

 م ناداری

Sig. (2-

tailed) 

تفاوت 

 هامیانگین
 تائید یا رد

 منطقه سکونت

63/26 000/0 
637/4- 

625/4- 

407 

162/371 

000/0 

000/0 

44473/0- 

44473/0- 

تائید 

 شود.می

 087/1انحراف معیار:  672/1میانگین:  200ت داد:  برخوردار

غیر 

 برخوردار
 825/0انحراف معیار:  227/1میانگین:  209تعداد: 

غااذاهای Fبا تومه به اینکه سطح م ناداری ) صاارف  ( رزمون لون مقایسه میانگین میزان م

رمده که دس به 000/0( برابر با Sig  با سطح م ناداری )غیر خانگی برحسب منطقه سکون

بااری 05/0از  بااد  برا یاار   یاار واریانس کو کتر اس   خااوردار و غ گااروه بر باارای دو  هااا 

صاارف  tرزمون دود  همچنین با تومه به نتایج برخوردار پذیریته می مقایسه میانگین میزان م

یااانگین غذاهای غیر خانگی برحسب منطقه سکون  و سطح م ناد اری گویای رن اس  که م

یااد می برخوردار دو گروه سااخگویان تا  خااوردار پا یااو غیر بر سااطح دااود و ا بااا  گااروه  ن دو 

 درصد در میانگین مصرف غذاهای غیر خانگی تفاوت دارند  95اطمینان 

 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق5جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقز
ددت 

 رابطه

 سطح

 م ناداری

نتیجه 

 رزمون
 نوع رابطه
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استفاده از تبلیغات 

 هاغذایی رسانه

مصرف غذاهای غیر 

 یخانگ
 مثب  تأیید 038/0 103/0

 مشغله کاری
مصرف غذاهای غیر 

 خانگی
 مثب  تأیید 042/0 1/0

لاای رن 5مدول دماره  بااات تکمی سااون و اطال هااا نتایج مربوط به ضرایب همبستگی پیر

سااانهبین متغیرهای است غااذایی ر بااافاده از تبلیغات  کاااری  شااغله  یاازان  ای و م سااته )م یاار واب متغ

سااتگی مصرف غذاهای غیر خانگ مااذکورپ همب ی( را ارا ه کرده اس   طبق اطالبات مدول 

خااانگی بین استفاده از تبلیغات غذایی رسانه ای و مشغله کاری و میزان مصرف غذاهای غیر 

ناای ستقز مذکور و متغیر وابسته مثب  میو رابطه بین دو متغیر م اس م نادار  باادین م  بادد  

صاارف ای بیشرسانه که هر قدر پاسخگویان از تبلیغات غذایی یاازان م ناادپ م سااتفاده کن تاار ا

یاازان تر میها نیز بیشغذاهای غیر خانگی رن کاااریپ م شااغلۀ  یااتن م بااارتر ر دود  همچنین با 

یااز بیش خااانگی ن یاار  یااتاار میمصرف غذاهای غ کااه دااود  در ا داا   بااان دا یااد ا  طااه با ن راب

سااایر رزمان تمادای رگهیمدت سااتفاده از  هااا و سااانههای تلویزیون و همچنین ا باار ریتار ای 

هااای های مخاطبان تأثیر داردنگرش صاااد می و مومب تغییر ریتار مااین یاارد خصو دااود  در ه

بااه کای بیشتر تومه میراستاپ کسانی که به تبلیغات غذایی رسانه سااب   بااه کنندپ ن کااه  سااانی 

سااانه غااذایی ر صاارف تبلیغات  بااه م شااتری  ساا  بی گاارایش و درخوا تااری داردپ  مااه کم ای تو

طااول روز غذاها نااد و در  یااادی دار کاااری ز ی غیر خانگی دارند  همچنین ایرادی که مشغله 

نااد خااود را ندار یاار  وق   ندانی برای صرف غذا در منزل  غااذاهای غ کااه  بااه این مااه  بااا تو و 

صااریهدر زمان کمتری رماده میخانگی خصوصاد یس  یود  مویی دود و در زمان این ایراد 

یاازایش میگرایش ایراد پر جهیدرنتدودپ می خااانگی ا یاار  غااذاهای غ ساام   بااد و مشغله به  یا

 دود مصرف این نوع غذاها خصوصاد یس  یود در بین این ایراد بیشتر می
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غااذاهای تر تأثیر متغیرهای مستقز به دکز همزمان ببرای ارزیابی دقیق صاارف  یاازان م ر م

غیر خانگی با  غیر خانگیپ در ادامه نتایج مدل مسیر برازش داده ددۀ میزان مصرف غذاهای

 استفاده از متغیرهای مستقز تحقیق ارا ه دده اس  

شااان  مدل مسیر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی 2دکز  سااتاندارد( را ن هااای ا )بررورد

های ددۀ مدل تحلیلی تحقیق اس  که ب د از ت اادیزدهد  این مدلپ مدل نهایی و اصالحمی

یااق را  هااای تحق بااین متغیر یااان میصورت گریتهپ ارتباط  ماادل ب مااود در  هااای مو نااد  متغیر ک

کاااری دامزا میزان مصرف غذاهای غیر خانگیپ استفاده از تبلیغات غذایی رسانه هاپ مشغله 

خااور و گااروه بر بااه دو  سااخگویان  سااکون  پا قااه  سااکون  )منط خااوردار منطقه  یاار بر دار و غ

دل ساختاری وارد م 1اییاصلهصورت ی  متغیر مستقز دوومهی و دبهبندی دد و بهتقسیم

هااا در  سااایر متغیر سااته و  یاار واب گردید( اس  که متغیر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی متغ

 اند نقش متغیر مستقز در مدل استفاده دده

 
 انگی )برآوردهای استاندارد(: مدل مسیر میزان مصرف غذای غیر خ2شکل 

تر از نده م ناداری ضریب در سطح کمدهو ** نشان 05/0تر از دهنده م ناداری ضریب در سطح کم* نشان

  بادندمی 01/0

 
و به ساکنان مناطق غیرمریه و غیربرخوردار کد صفر  1هاپ به ساکنان مناطق مریه و برخوردار کد در مرحز پردازش داده1. 

 اختصاد یای  
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خااانگی  17/0صورت مستقیم با ضریب به یاار  غااذاهای غ و از نوع مثب  بر میزان مصرف 

یاازایش در ا حااد ا یاا  وا کااه  نااا  سااانهرا تأثیر دارد  بدین م  غااذایی ر غااات  هاپ سااتفاده از تبلی

 دود می 17/0مومب ایزایش در میزان مصرف غذاهای غیر خانگی با ضریب 

قااط به ضااریب متغیر مشغله کاری نیز توانسته با تأثیر کز )ی بااا  سااتقیم( و   16/0صااورت م

حااد  صورت مثب ( بر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی تأثیرگذار باددا)به یاا  وا ی نی با 

ضااریب ایز بااا  یااز  خااانگی ن یاار  غااذاهای غ صاارف  یاازان م کاااریپ م  16/0ایش در متغیر مشغله 

 یابد ایزایش می

کااز 5مچنین طبق اطالبات مدول دماره ه تااأثیر  بااا  بااا  28/0پ متغیر منطقه سکون  نیز  (

سااتقیم  سااتقیم  33/0تااأثیر م غااذایی  -05/0و غیرم غااات  سااتفاده از تبلی هااای ا یااق متغیر از طر

صورت مثب  بر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی تأثیر دارد  کاری( و به ای و مشغلهرسانه

یاار  بدین نحو که با ی  واحد غااذاهای غ صاارف  یاازان م سااکون پ م قااه  ایزایش در متغیر منط

 یابد ایزایش می 28/0خانگی با ضریب 

 : تأثیرات استاندارد متغیرهای مستقل بر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی6جدول 

ضریب  نوع تأثیر 

 تأثیرات کز تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم متغیرها تبیین

ات استفاده از تبلیغ 13/0

 هاغذایی رسانه

*17/0 - *17/0 

 16/0* - 16/0* مشغله کاری

 28/0* -05/0* 33/0* منطقه سکونت
 بادندم نادار می 01/0ضرایب در سطح کمتر از  *

ساا 6دق  در مدول  شااان)و تأثیرات کز ا یااق( ن سااتقز تحق هااای م دهنده رن تاندارد متغیر

یاازان اس  که در میان متغیرهای مستقز تحقیقپ متغیر  باار م تااأثیر را  شااترین  سااکون  بی منطقه 

غااذایی  غااات  سااتفاده از تبلی مصرف غذاهای غیر خانگی دارد و پس از این متغیرپ متغیرهای ا
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قااراای و مشغله کاری به ترتیب در رتبهرسانه تااایج های ب اادی  سااا  ن نااین برا نااد  همچ ر دار

یااران د 13اند حدود پ متغیرهای مستقز تحقیق درمجموع توانسته5مدول  یاارات م رصد از تغی

قااه  کااه منط داا   بااان دا یااد ا  سااتا با مصرف غذاهای غیر خانگی را تبیین نمایند  در همین را

سااتفاده از ت غااذایی سکون  بالوه بر تأثیر مستقیمپ از طریق دو متغیر مستقز دیگر )ا غااات  بلی

قاارار میرسانه هااداای و مشغله کاری( مصرف غذاهای غیر خانگی را تح  تأثیر  نااا د براین ب

صاارف کااه م ساا   حاااکی از رن ا خااانگی  یاار  غااذاهای غ صاارف  کنندگان مدل مسیر میزان م

تااأثیر  حاا   غذاهای غیر خانگی بمدتاد ایرادی هستند که مشغله کاری زیادی دارند و بیشتر ت

غااذایی  سااانهتبلیغات  قاارار میر ساااکن میای  خااوردار  یااه و بر ناااطق مر نااد و در م دااند  گیر با

امتمابی( ساکن هستندپ  -اطق برخوردار )ازنظر موق ی  اقتصادیهمچنین ایرادی که در من

بااه تومه زیادی به تبلیغات غذایی رسانه نااد   یااز دار ای ندارند و بموماد مشغله کاری کمتری ن

یاارادبلیغات غذایی رسانهکنندگان از تببارتیپ استفاده خااوردار  ها ا کاام بر ناااطق  ساااکن در م

ناااطق تبلیغات قرار میهستند که بیشتر تح  تأثیر این نوع  گیرند و همچنین ایراد ساکن در م

صااادی  ضاا ی  اقت بااود و کم برخوردار نیز مشغله کاری زیادی دارند و برای امرارم اش و به

 ه دان بکنند هزینه خود و خانواد خود مجبور هستند سابات زیادی را صرف تأمین

خااانگ یاار  غااذاهای غ صاارف  یاازان م ساایر م ماادل م داااخصبرای ارزیابی برازش  های ی از 

قاای  باارازش تطبی کمی  خی دوپ داخص نیکویی برازشپ داخص برازش ایزایشیپ داخص 

باارازش اصالح کااویی  کاادا  از و داخص نی هاار  بااه  مااه  کااه در ادا ساا   دااده ا سااتفاده  دااده ا

 دود پرداخته می های مذکورداخص

 : برآورد نیکویی برازش کلی مدل7جدول 

 تهیافیلتعدمدل  مقدار مطلوب نام شاخص

 02/7 (000/0) غیر م نادار بادد کمیت خی دو
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 99/0 9/0بزرگتر از  (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 90/0 9/0بزرگتر از  (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 90/0 9/0بزرگتر از  (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 91/0 9/0بزرگتر از  (AGFI) شدهاصالحشاخص نیکویی برازش 

شاای 99/0داخص نیکویی برازش )پ 7براسا  اطالبات مدول  باارازش ایزای داااخص  (پ 

باارازش اصالح90/0(پ داخص برازش تطبیقی )90/0) کااویی  داااخص نی ( و 91/0) دااده( و 

نااادار  یاار م  صاافر و غ داادمیهمچنین میزان کی دو نیز نزدی  به  قاادار  1با بااا م گاای  کااه ممل

 بادند کلی می مطلوب برابر یا از مقدار مطلوب بیشتر اس  که تأیید کننده برازش

 گیریبحث و نتیجه

یاار  غااذاهای غ صاارف  درایط زندگی امروزیپ مومب دده تا بسیاری از ایراد به سم  م

نااد   شااان ده غااذاها ن نااوع  یاان  صاارف ا بل  اینبااهخانگی کشیده دوند و رغب  بیشتری به م

خااوردار  ساازایی بر یاا  ب خااانگی از اهم یاار  دناخ  تأثیر بوامز مذکور بر مصرف غذاهای غ

سااانهاس   غااذایی ر غااات  هااای تبلی تااأثیر متغیر ساای  شااغله لذا تحقیق حاضر با هدف برر ایپ م

دااد کاری و منطقه سکون  به انجا  رسید   در همین راستا ابتدا به بیان مسئله تحقیق پرداخته 

بااه و سؤارت و  بااوط  ظااری مر باای ن اهداف تحقیق مطرح گردید و در ادامه به بیان مبانی تجر

داااخصمسئله تحقیق مطرح گر یااد دید و ب دازرن ابتبار و پایایی  ساای و تأی یااق برر های تحق

کااه شااان داد  هااا ن صاایه متغیر ناااطق  5/50 گردید  نتایج مربوط به تو سااخگویان در م صااد پا در

ساااکن می درصد نیز در مناطق 5/49برخوردار و  تااه غیر برخوردار  یاان یای نااین ا دااند  همچ با

خااانگی  48/1ماه اخیر  طور میانگین در ی حاصز دد که پاسخگویان به یاار  غااذاهای غ بار 

سااط )مصرف کرده حااد متو تاار از  ناادکی کم سااخگویان ا غااات  8/47اند و پا صااد(پ از تبلی در

 
 م نادار بادد قدار مطلوب کی دو باید کمتر و نزدی  صفر و همچنین غیررز  به توضیح اس  که م 1.
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قاا کردند وای استفاده میغذایی رسانه یااز  سااخگویان ن سااط مشغله کاری پا تاار از متو دری کم

باا 04/47) حاااکی از رن  یااز  سااتنباطی ن تااایج ا بااه ن بااوط  تااایج مر ساا   ن بااوده ا صااد(  کااه در ود 

کاام  ناااطق  سااخگویان م بااه پا سااب   ناااداری ن سااب  م  بااه ن خااوردار  کاام بر پاسخگویان مناطق 

صاارف می خااانگی م یاار  غااذاهای غ یاار برخوردار  غااذاهای غ صاارف  یاازان م نااین م نااد  همچ کن

سااخگویا سااانهخانگی در میان پا غااذایی ر غااات  کااه از تبلی سااتفاده مینی  شااتر ا نااد و ای بی کرد

دااتندپ به غااذایی صااومشغله کاری زیادی دا غااات  کااه از تبلی سااخگویانی  بااا پا ناااداری  رت م 

بااه ای کمتر استفاده میرسانه بااوط  کردند و مشغله کاری کمتری دادتندپ بیشتر بود  نتایج مر

یاار  مدل ساختاری میزان مصرف غذاهای غیر خانگی ساابی متغ تااأثیر ن کااه  بااود  یااانگر رن  نیز ب

شااتر از دو خااانگی بی یاار  غااذاهای غ صاارف  باار م سااکون   بااود و  منطقه  گاار  سااتقز دی یاار م متغ

بااهمتغیرهای تبلیغات غذایی رسانه یااب در رت بااه ترت یااز  کاااری ن شااغله  قاارار ای و م های ب اادی 

ظااری باای و ن بااانی تجر بااه م مااه  ساای یای گریتند  در ادامه با تو حااث و برر یااق تااهبااه ب های تحق

 دود پرداخته می

حاااکی زها )در تحلیهای تحقیق حاضرپ نتایج رزمون یرضیهبراسا  یایته های دومتغیره( 

یاار از رن اس  که بین میزان استفاده از تبلیغات غذایی رسانه غااذاهای غ صاارف  ای و میزان م

ان استفاده از تبلیغات خانگی رابطه م نادار و مثبتی ومود داردپ بدین نحو که با بار ریتن میز

تااههاپ مصرف غذاهای غیر خانگی نیز بیشتر میغذایی رسانه بااا  دود  این یای طااابق  یااقپ م تحق

تااه کاااران )یای نااد و هم کاااران )2019های امو تااون و هم کاااران 2017(پ دال نااز و هم (پ دیالی

کاااران )2014) سااینگا  و هم کاااران )2014(پ  نااش و هم کاااران 2002( یانی کااوهی و هم ( و 

سااانه1392) غااذایی ر غااات  سااتفاده از تبلی غااذا ( اس  که به رابطه م نادار بین ا صاارف  ای و م

ای رسانه استفاده از تبلیغات غذاییده بودند  همچنین براسا  مبانی نظری تحقیقپ ا بان کر

کااه نااد  تااون م تقد ساافلید و مر ساا   رزار یااغ  بر میزان مصرف غذاهای غیر خانگی مؤثر ا تبل
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هاا تجاری م مورد می گاارش را م صاارفکودد الگوهای مومود ریتار یا ن نااد و م هاای ک -د

کاارده  رتی سوقاستفاده از محصو طرفبهکننده را  بااادت  سااتفاده از رن  -دهد که قبالد به ا

یاار در اس   بر همین اسا  رسانه مااب تغی ماااده مو ای از طریق تبلیغ غذاهای غیر خانگی و ر

نااوع ریتار و نگرش نسب  به غذاهای غیر خانگی د یاان  ده و مومب ایزایش میزان مصرف ا

مااغذاها می بااین  ناارپ  دااای رگهیدتدود  همچنین براسا  نظریه کاد  گرب هااای زمان تما

قاارار تلویزیون با ریتارها و نگرش یااهپ  یاان نظر های مخاطبان همبستگی ومود دارد  براسا  ا

هااد   تواند به باورها و تلقی بمو  از واق ی هاپ میگریتن در م ر  رسانه خارمیپ دکز د

ناادگان کم بااا بین ناادگی  یااات ز بااه واق  سااب   یااون ن صاارف تلویز داااگران پرم صاارف تما م

دااودپ ای تبلیغ میسلیقه دارند و کارهایی را که در تلویزیون و رسانهنظر و اختالفتالفاخ

بااا کنند  بر همین اسا پ بینندگان دا می رگهیبیشتر مصرف می های تلویزیونیپ در مقایسه 

یاان  کااه اکننددده اس پ بیشتر مصرف میها تبلیغر بینندگانپ غذاهایی را که در رگهیسای ا

گااا  یایته تح تااون  ساافیلد و مر یااه رزار ناار و نظر داا  گرب یااه کا یااد نظر یااز در تأی قیق حاضر ن

 بردادته اس  

تااه طااابق یای نااین م بااه همچ سااب   ناادپ ن شااتری دار کاااری بی شااغله  کااه م سااخگویانی  هاپ پا

نااد  غله کاری کمتری دارندپ غذاهای غیر خانگی را بیشتر مصرف میپاسخگویانی که مش کن

مااانی  تااه ا کاااران )این نتیجه با یای یاازایش در 1393و هم یااز ا کاای از در کااه ی ساا   سااو ا ( هم

کاری پاسخگویان ارزیابی کرده بودند  بالوه بر اینپ  مصرف غذاهای رماده را نتیجۀ مشغله

یاازایش و به دلیز نا اریبواقب نادی از صن تی ددن و مدرنیته  شااینیپ ا ناادگی دهرن هااای ز

قاا  حضور زنان در بازار کار و ادتغال ایراد در  ن یااراد مام ااه و د نوب  کاری بابث دده ا

کاااری  شااغله  کااه م یاارادی  سااا  ا مااین ا باار ه کمتری برای تهیه غذای خانگی دادته بادند و 

کااه ا زیادی دارند غذاهای غیر خانگی را بیشتر از سایرین مصرف کنند کاارد  بااان  اما باید ا 
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کاااران ) غااا2002این یایته تحقیق حاضر با نتایج تحقیق یانینش و هم یاان یر می( م کااه ا دااد  با

صاارف  یاازان م کااار م سااابات  یاازایش  محققان در تحقیقشان به این نتیجه رسیده بودند که با ا

 یابد غذاهای رماده کاهش می

ناا کااه در م ناادپ همچنین براسا  نتایج تحقیقپ پاسخگویانی  سااکون  دار خااوردار  اطق بر

غااذاهای ناادپ  سااکون  دار خااودار  ناااطق غیربر کااه در م سااخگویانی  خااانگی  نسب  به پا یاار  غ

سااو می1393امانی و همکاران ) که این نتیجه با یایته کنندبیشتری مصرف می کااه ( هم دااد  با

باا یااز  ضاار ن یااق حا سااتفاده در تحق مااورد ا ظااری  ه به رابطه مشابهی رسیده بودند  رویکردهای ن

یااقپ بادند  تحقیق حاضر منطبق می نسب  زیادی با یایته بااادبراسا  مبانی نظری تحق  هاار تقری

ناادگی از اینبهم سااان مااا ز لااه هاان یااه ازمم هااای تغذ باااریتار گاااه ای  سااله در مااا پای  مراتبسل

بااه-پایگاه اقتصادیاس  و  مرتبط مانامتمابی مااابی  کاای بنوانامت مااز تاارینمهم از ی  بوا

گااذارتأ امتمابی یااه ثیر هااای تغذ نااۀ ریتار قااش ایپدرزمی ساازایی ن خاااب در ب یاازان  انت غااذا و م

صااادی کهبدین م نا گی دارد  مصرف غذاهای غیر خان گاااه اقت کااه از پای مااابی  -کسانی  امت

یاادا باریی برخوردار  گاارایش پ خااانگی  یاار  غااذاهای غ بادندپ احتمال اینکه به سوی مصرف 

بااه تر اس   بدین ترتیب ایرابکنندپ بیش مااه  دی که در مناطق برخوردار سکون  دارند با تو

ساابی  کااه در اینکه از وض ی  اقتصادی و امتمابی منا یاارادی  بااه ا سااب   سااتند ن خااوردار ه بر

شااتر  نااان بی ناازد ر خااانگی  یاار  غااذاهای غ صاارف  یاازان م سااتندپ م مناطق غیر برخوردار ساکن ه

 بادد می

بااههای باید ا بان کرد با تومه به اینکه امروزه رسانه  قااش مم ی  جااازی ن ضااای م ویژه ی

بااا ددهی ایکار دهروندان داردپ بنابراین پیشنهاد میبارزی در مه  ود تبلیغاتی که در رابطه 

سااانه ماااده در ر غااذاهای ر یااه و  ساا های مم اای ارا ااه میتغذ ساا  از دااودپ د کم در رن د

سااانه قاارار ر بااازنگری  مااورد  شااتری داردپ  ماادیری  بی یاا   شااان قابل کااه محتوای یاارد و هایی  گ
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نااین ازرنجاییتبلیغات رسانه نااد  همچ کاا  ک سااالم حر بااا ای در مه  تبلیغ مواد غذایی  کااه 

خااانگی رنبی یاار  غااذاهای غ صاارف  یاازان م یاازایش شتر ددن مشغله کاری پاسخگویانپ م هااا ا

ناادپ مویی در زمان این نوع غذاها را بیشتر مصرف مییابدپ پاسخگویان به خاطر صریهمی کن

هااا و )توسط مدیران اداره دود توس ه خدمات غذایی سالم در محز کارمی بنابراین پیشنهاد

 قع دود ها( مورد تومه وادرک 

های اصلی خود طور م مولپ یکی از دغدغهاز طرف دیگرپ نظا  سالم  هر کشوری به

سااالمتی رن  را همیشه در ارتباط با مباحث مربوط به کمی  و کیفی  تغذیه و رثار و تب ااات 

دااهروندان پیدا می بااین  خااانگی در  یاار  غااذای غ ساابی  داایوع ن بااه  مااه  کند  از این حیثپ با تو

های رزمه بر یرایند تهیه غذای سالم  دهروندان رز  اس  تا نظارت تبریزیپ مه  تأمین

ماار غیر خانگی و مراکز مربوطه به رماده یااان ا ماادی متول مااه  مااورد تو سازی و یا توزیع رنها 

یاازایش د  نظارت بر این یرایندپ بهسالم  بمومی قرار گیرد  ب مااال ا کااه احت ویژه در رینده 

دااته تواند تب ات طورنیداردپ می تجربه غذای غیر خانگی نیز ومود مدت سالمتی در پی دا

 بادد 
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