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 چکیده

اقتصادي شهروندان تهرانی در انتخاب  و هاي اجتماعی، فرهنگیدر این پژوهش تأثیر سرمایه
اي چندمرحلهگیري خوشهبا روش پیمایشی و نمونه. بررسی قرار گرفت الگوي غذایی مورد
 .سال شهر تهران توزیع شد 15نفر از ساکنان باالي  384اي میان ساختهاي پرسشنامۀ محقق

درصد سرمایه فرهنگی متوسط و  6/27درصد شهروندان تهرانی سرمایه فرهنگی کم،  6/66
درصد از پاسخگویان سرمایه  7/55. دارند زیاددرصد آنان سرمایه فرهنگی  7/5همچنین 

درصد سرمایه اجتماعی کم  4/15درصد سرمایه اجتماعی زیاد و  9/28اجتماعی متوسط، 
درصد داراي سرمایه اقتصادي  7/30درصد پاسخگویان سرمایه اقتصادي کم،  2/60. دارند

اجتماعی متوسط، درصد در طبقه  4/54. درصد سرمایه اقتصادي زیاد دارند 1/9و متوسط 
سن، . درصد در طبقه اجتماعی باال قرار دارند 3/13طبقه اجتماعی پایین و در درصد  3/32

تأهل و تحصیالت با انتخاب الگوي غذایی در ارتباط است و جنسیت و شغل ارتباطی با 
 ساختاري نیز در این پژوهش نشان داد معادالت نتایج و مدل. الگوي غذایی ندارد نتخابا

. هستندهاي اجتماعی و اقتصادي و طبقه اجتماعی بر انتخاب الگوي غذایی مؤثر سرمایه، که
هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و طبقۀ اجتماعی در انتخاب الگوهاي سرمایههمچنین 

مادة غذایی با عنوان الگوي  5و  9دو الگوي غذایی به ترتیب شامل . هستندغذایی مؤثر 
  .سند و سنتی یافت شدپ جوان –غذایی کارمندي 

سرمایه اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی، سرمایه اقتصادي، طبقه اجتماعی،  :هاي کلیدي واژه
 الگوي غذایی
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  مقدمه
کنند، غالباً بر دانش، ترجیحات، انگیزه و رفتار  تبیین آنچه مردم براي خوردن انتخاب می

اري زندگی اجتماعی هایی قادر به توضیح وجوه ساخت چنین تبیین. کند فردي تمرکز می
فردگرایی و ساختارگرایی دو . نیستند - که افراد هیچ کنترل مستقیمی بر آن ندارند  - 

این وجوه مکمل رفتار اجتماعی اغلب . حال مکمل یکدیگرند رویکرد متفاوت و درعین
اي که جامعۀ ما تصمیماتمان را در زندگی روزمره شکل  شیوه(صورت ساختار  به

) دهد اي که تصمیمات روزمرة ما جامعۀ ما را شکل می شیوه( و عاملیت) دهد می
در حال حاضر در دنیا هستۀ اصلی سیاست . )Giddens, 2013(شوند  توصیف می

هایی است که در مورد غذا و رژیم  سالمت عمومی تغذیه، تشویق افراد به تغییر انتخاب
ها بر اساس آن ساخت  هاي آن اي که انتخاب که شیوه آورند، درحالی غذایی به عمل می

اي فردي ه درست است که با تمرکز روي انتخاب. یابد، نسبتاً بررسی نشده است می
توان به دست آورد اما بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی که در  چیزهاي زیادي می

دهد  تري در اختیار ما قرار می هاي فردي افراد تأثیر دارد به نسبت اطالعات دقیق انتخاب
غذاها . کننده خواهد بود گذاري تغذیه در جهت توسعه پایدار بسیار کمک و در سیاست

هایی هستند که از آن استفاده  وعات فرهنگی، بیانگر هویت انسانبیشتر از دیگر موض
  ).1392حسینی،  شاه(کنند  می

تر در علوم اجتماعی  این دغدغه در مورد سیاست تغذیه، بخشی از یک مسئلۀ کلی
بر ... بررسی تأثیر ساختاري متفاوتی همچون تأثیر فرهنگ، جنسیت، قومیت و . است

چرا افراد انتخاب «کند که  ر فهم این موضوع کمک میما را د ،هاي غذایی انتخاب
کارشناسان تغذیه » خورند؟ اي غذا بخورند که در حال حاضر غذا می کنند به شیوه می
بـا ویژگـی مصرف باالي سبزیجات، حبوبات، (طورکلی سه الگوي غذایی سالم  به

چرب و  نیـات کمهاي مایع، زیتون، ماهی، لب زمینی آب پز، میوه و آبمیوه، روغن سیب
بـا ویژگـی مصرف باالي مایونز، (، الگـوي غـذایی ناسـالم و یا غربی )طیور و ماکیان
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شده، غالت تصفیه نشده، لبنیات پرچـرب،   زمینی سرخ شده، سیب  غالت تصفیه
با ویژگی (و الگوي غذایی سنتی ) گوشـت احشـاء و گوشت قرمز یا فرآوري شده

ها، ترشی جات و  روژنـه، نمـک، میـان وعدههـاي هید مصرف باالي چربی
اند؛ بنابراین در این پژوهش قصد داریم به  بندي کرده دسته) جات و دسـرها شیرینی

شهر بپردازیم و  عنوان یک کالن شناختی الگوهاي غذایی شهر تهران به تبیین جامعه
ا و پرسش اساسی در این پژوهش این است که کدام متغیرهاي اجتماعی در الگوه

همچنین در پی بررسی این موضوع . ندا هاي غذایی شهروندان تهرانی دخیل انتخاب
سال با سرمایۀ اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  15هستیم که آیا شهروندان تهرانی باالي 

  .کنند انتخاب می) سالم، ناسالم و یا سنتی(الگوهاي غذایی متفاوتی  ،متفاوت
توان گفت ازدیاد جمعیت، تخریب و  ز میدر زمینه اهمیت و ضرورت تحقیق نی

هاي طبیعی حیات در کره  تهی شدن سریع منابع، افزایش فقر و به هم خوردن چرخه
زمین باعث ایجاد نگرانی در مورد وضعیت سالمت و اثرات سنگین آن بر اقتصاد و 

امروزه یکی از . توسعه شده است توسعه کشورها، خاصه کشورهاي درحال
ها از واگیردار به مزمن،  ي اصلی سالمت بـا توجـه بـه تغییـر نـوع بیماريها کننده تعیین

ها و دانش ما دربارة  طی یک نـسل گذشـته، عادت. سبک غذایی افراد جامعه است
هرچند که اطالعات مربوط بـه سـبک تغذیه . تغذیه تغییرات شگرفی کرده است

رو به افزایش اسـت و اجتنـاب از  یافته ولی همچنان استفاده از تغذیه ناسالم افزایش
خوردن بعضی از غذاها و مصرف برخی دیگر به شـاخص اصـلی سـالمت در بـین 

هاي غـذایی  که پزشکان، مدام به بیماران خود توصیه این. شده است افـراد جامعه تبدیل
دهنده اهمیت سبک  کنند، نشان چـه در زمینۀ پرهیز و چه استفاده از غذاي سالم می

  .)1391اقدم،  علیزاده(ها و سالمت است  ذیه در بروز و پیشگیري از بیماريتغ
ها  کنند که در سالمت آن فرض بر این است که مردم عمدتاً غذاهایی را انتخاب می

کنند امـا انسـان شناسـان و جامعـه شناسـان       ها به آنان کمک می و کاهش خطر بیماري
ها و رفتارهاي غـذایی مـردم تشـخیص     شناختی بسیاري در انتخاب تأثیرات غیر زیست
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براي عادات غذایی به کار برود،  1مراتب نیازهاي آبراهام مزلو که سلسله هنگامی. اند داده
منظـور ارضـاي نیـاز بـه      شود به غذا خوردن به تدریج تبدیل می غذا خوردن براي بقا به

نفس و در پایان نیاز به خودشـکوفایی   امنیت، سپس نیاز به تعلق، بعدازآن، نیاز به عزت
  .)1394زاده،  رضوانی و زنجانی(

شناختی اهمیت  شناخت الگوهاي غذایی از ابعاد مختلفی براي مطالعات جامعه
وهاي غذایی راهی براي شناخت سبک زندگی افراد جامعه طرف، بررسی الگ دارد؛ ازیک

امروزه غذا و مسائل مربوط به آن، به یک تجربه اجتماعی و اقتصادي . شود تلقی می
اي جدي در مالحظات مربوط به سبک زندگی مطرح  عنوان دغدغه شده و به تبدیل
و عملیاتی از طرف دیگر، شناخت الگوهاي غذایی راه را براي شناسایی بهتر . است

هاي مناسب و کارکردي در حوزه مسائل سالمت عمومی مرتبط با  کردن سیاست
 هدف اصلی این پژوهش شناسایی و. )Epter, 2009(کند  الگوهاي غذایی هموار می

  .شناختی الگوهاي غذایی شهروندان تهرانی است تبیین جامعه
  

  :سؤال اصلی
هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و طبقۀ اجتماعی بر انتخاب الگوي  آیا سرمایه

  غذایی اثرگذارند؟
  

  :سؤاالت فرعی
 .آیا سرمایۀ اجتماعی بر انتخاب الگوي غذایی اثرگذار است

  .سرمایۀ اقتصادي بر انتخاب الگوي غذایی اثرگذار استآیا 
  .آیا سرمایۀ فرهنگی بر انتخاب الگوي غذایی اثرگذار است
 .آیا طبقۀ اجتماعی بر انتخاب الگوي غذایی اثرگذار است

 
                                                   

1. Abraham Harold Maslow- American Psychologist 
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  پیشینه پژوهش
هاي اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی  سازه«ه ب )1398(سورانی و احمدوند 

. اند اشاره کرده» کاربرد الگویی ترکیبی :آباد خانوارهاي بخش مرکزي شهرستان نجف
خانوار شهري شهرستان  208خانوار روستایی و  197ها پیمایشی را بر نمونه آماري  آن

آباد انجام دادند که نتایج آن نشان داد؛ رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی در  نجف
رفتاري  در نمونۀ روستایی، قصد. هاي روستایی و شهري وضعیت مطلوبی داشت نمونه

و کنترل رفتاريِ درك شده و در نمونۀ شهري عالوه بر این دو، نگرش نیز اثر مستقیم و 
در این پژوهش که بر رفتار . داري بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی داشت معنی

هایی  مصرف مواد غذایی استوار بود به رفتارهاي کنترلی و قصد رفتاري که مقوله
شده بود و با تأکید بر جدایی ذاتی الگوي شهري و روستایی شناختی هستند توجه  روان

تر شدن  رسد با نزدیک این دو فضا جدا از یکدیگر فرض شده بودند که به نظر می
  .سختی بتوان این تمایز را موجه دانست وضعیت زندگی روستایی و شهري به

بینی سالمت جسمی، احتمال  پیش«بامطالعه  )1398(حمدي و حیدري انژاد،  ایران
تصادي در شهر هاي اجتماعی، فرهنگی و اق ابتال به بیماري قند خون، بر اساس سرمایه

به این نتیجه کلی دست یافتند که رابطۀ معناداري بین سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی » تبریز
و اقتصادي با عضو شدن در گروه قند خون طبیعی وجود دارد و سالمت جسمی از 

هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تأثیر  هاي اجتماعی همچون سرمایه کننده تعیین
هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بر  به اثرگذاري سرمایه این پژوهشدر . گیرد می

رسد بر مفروضاتی  شده است که به نظر می  احتمال ابتال به بیماري قند خون پرداخته
نادرست استوار است چرا که ممکن است اوالً قند خون بیماري تصور نشود و فقط یک 

مهم وراثت در این میان نادیده  هاي دیگر باشد و ثانیاً مسئلۀ بسیار عالمت براي بیماري
رسد که با توجه به همبستگی بین عادات یا الگوي غذایی  گرفته شده است و به نظر می

  .شده است  ها این پژوهش انجام با بعضی بیماري
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بررسی تأثیر سرمایۀ «اي به  هم در مقاله )1397(کوچانی اصفهانی و محمودیان 
: مطالعۀ موردي(محور  مومی با میانجیگري سبک زندگی سالمتفرهنگی بر سالمت ع

نتایج این پژوهش نشان داد؛ هر سه . پرداختند» )آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز دانش
همبستگی مثبت  ،محور و سالمت عمومی متغیر سرمایۀ فرهنگی، سبک زندگی سالمت

ري نشان داد؛ سرمایۀ هاي ساختا و معناداري با هم دارند، نتیجه الگوسازي معادله
محور بر سالمت عمومی  طور غیرمستقیم و به سبب سبک زندگی سالمت فرهنگی به

  .گذارد آموزان تأثیر مثبت می دانش
سرمایۀ «در پژوهش خود با عنوان  )1395(نوري و کوچانی اصفهانی  خواجه

به بررسی رابطه سرمایۀ فرهنگی با مصرف » فرهنگی و مصرف غذاهاي مدرن و سنتی
نتایج این پژوهش . ندا غذاهاي مدرن و سنتی با روش پیمایش در شهر شیراز پرداخته

اجتماعی در  نشان داد که متغیرهاي جنسیت، تأهل، سن و درآمد و همچنین سرمایۀ
  .دنتبیین مصرف غذا اهمیت دار

سرمایۀ اقتصادي و فرهنگی در : تمایز تغذیه«در تحقیقی با عنوان  )2019( 1انچینی
نتایج این پژوهش . بندي فرهنگی پرداخت به مطالعه طبقه» 2ساختن مرزهاي غذایی

شوند و سپس این تمایزها از  نشان داد، چگونه فرآیندهاي محرومیت و تمایز ایجاد می
چینی در این پژوهش، با استفاده از ان. شوند طریق خوردن و تغذیه به فرزندان منتقل می

مصاحبه عمیق با مراقبان اولیه از طبقات مختلف اجتماعی تشریح کرد که چگونه  40
طور مشابه در امتداد سرمایۀ  توان شیوه خرید و تغذیه افراد در این طبقات را به می

وتحلیل قرار داد و بین دو شکل مختلف مرزهاي  اقتصادي و فرهنگی مورد تجزیه
  .مادین تمایز قائل شدن

                                                   
1. Filippo Oncini – Italian Sociologist 
2. Feeding Distinction: Economic and Cultural Capital in the Making of Food 
Boundaries 
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نابرابري اجتماعی در مصرف «نیز در پژوهشی با عنوان ) 2017(و همکاران  1دکلرك
به بررسی » 2غذاي سالم نوجوانان؛ تعامل بین سرمایۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

ساالن و نوجوان  هاي اجتماعی در مصرف غذاي سالم بزرگ چگونگی تعامل بین نابرابري
اند که در آن یک شاخص غذایی سالم از یک پرسشنامه فرکانس  ه پرداختهسال 18تا  12

براي ارزیابی فراوانی مصرف غذاي سالم در کل مصرف ) FFQ(اي  ماده 17مواد غذایی 
آمده مشخص شد؛  دست هاي به وتحلیل داده بر اساس تجزیه. مواد غذایی محاسبه شد

اجزاي اساسی است که شرایط اجتماعی  ها، یکی از سرمایه فرهنگی براي تبیین نابرابري
که نوجوانان در اقدامات فرهنگی نخبگان شرکت  را در مصرف غذاي سالم هنگامی

دهد اما اگر این اقدامات فرهنگی مانند وجود تعداد زیادي کتاب در  اند، افزایش می کرده
ع منتخب در نتیجه ترکیبی از مناب. یابد خانه کاهش یابد مصرف غذاي سالم هم کاهش می

هاي مصرف مواد  در قالب سرمایۀ اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ممکن است نابرابري
گذاري باید در مسیر توزیع  افزایش دهد؛ بنابراین سیاسترا غذایی سالم در نوجوانان 

  .قرار گیرد نابرابر این منابع در سیستم آموزش
مؤثر بر رعایت رژیم در عوامل « عنواناي با  در مطالعه) 2016( 3انچینی و جوئتتو

هاي اجتماعی با استفاده از تئوري سرمایۀ  متمایز کردن اثر ریشه: کودکان ایتالیایی
گانه سرمایۀ فرهنگی بوردیو، به بررسی  سازي سه ، با استفاده از مفهوم»4فرهنگی بوردیو

نتایج این . دنپرداز هاي اجتماعی با مصرف غذاي کودکان می و تفکیک ارتباط ریشه
هاي رژیم غذایی کودکان در واقع تحت تأثیر منشأ  دهد، توصیه طالعه نشان میم

ها است، اما بیشتر از نظر منابع فرهنگی خانوادگی نسبت به منابع اقتصادي  اجتماعی آن
  .یابد تسري می

                                                   
1. Bart De Clercq – Belgian Sociologist 
2. Social inequality in adolescents' healthy food intake: the interplay between 
economic, social and cultural capital 
3. Raffaele Guetto - Italian Sociologist 
4. Determinants of Dietary Compliance Among Italian Children: Disentangling the 
Effect of Social Origins Using Bourdieu's Cultural Capital Theory 



 
 
  
  
  
 1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      8 

ابزارهاي ارتقاء سالمت «نیز در پژوهشی با عنوان ) 2013( 2و گرینتر 1پارکر
به بررسی کمک فناوري » 3طه میان فرهنگ، غذا و تغذیهبررسی راب: گرایانه جمع

وي . ندا تر پرداخته به افراد براي تهیه و مصرف غذاي سالم) ICT(اطالعات و ارتباطات 
گرایی، دستاوردهاي  کننده در راستاي جمع شرکت 46در این پژوهش با حضور 

آمریکایی  - ییابزارهایی را بر اساس یک ارزش فرهنگی که اغلب به جمعیت آفریقا
شوند را شناسایی کرد و با ایجاد دو  د و موجب تغذیه سالم مینشو نسبت داده می

گیري براي انتخاب  گذاري دانش اجتماع در مورد تصمیم سیستم فناورانه که به اشتراك
  .را ارزیابی کرد ،کنند تغذیه سالم کمک می

  
 چارچوب نظري پژوهش

از . استوار است 4شناس فرانسوي پیر بوردیو عهدر این پژوهش مبانی نظري بر آراي جام
طورکلی ماهیت فیزیکی  شکل، اندازه و به(است که بدن  )2000)مفروضات بوردیو 

براي مثال در طبقات پایین اجتماع یک بدن . راد استنشانگر طبقۀ اجتماعی اف) جسم
کند که این امر را  او اشاره می. فربه نشانگر یک رژیم غذایی ارزان اما پرچرب است

وضعیت بدنی افراد . توان در غالب رژیم غذایی برحسب ضرورت تعریف کرد می
مادگی بدنی کند، مثالً در طبقۀ کارگر که وضعیت آ ها را مشخص می سوگیري ذهنی آن

ارتباطی مستقیم با بهرة حاصل از آن براي ساخت زندگی دارد، رویکرد سازندة بیشتري 
  به همین علت در این طبقه خوردن غذاهایی زیاد . نسبت به سالمت بدنی را شاهدیم
  در طبـقات باالي . کند از ارزش برخوردار است که قدرت مطلوبی را ایجاد می

هاي بلند و باریک پسندیده است  اغلب بدن - بوردیو برحسب همین نظر  - اجتماع 

                                                   
1. Andrea Grimes Parker – American Sociologist 
2. Rebecca E. Grinter - American Sociologist 
3. Collectivistic health promotion tools: Accounting for the relationship between 
culture, food and nutrition 
4. Pierre Bourdieu – French Sociologist 
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)Germov & Williams, 2017( .اي  در نگاه بوردیو، مصرف را باید همچون دسته
هاي اجتماعی  عنوان راهی براي ایجاد تمایز میان گروه اعمال اجتماعی و فرهنگی به

اي خودمختار از  هایی که در نتیجه رشته مثابه راهی براي بیان تفاوت فقط به دانست، نه
مل فرهنگی و نمادین است که اند؛ بنابراین، این عوا قبالً به وجود آمده ،عوامل اقتصادي

بوردیو . )1397مقدم فر، (گذارد، نه صرفاً درآمد  بر الگوهاي فرهنگی آنان تأثیر می
کند و در این تعریف رد پاي نگرش  عنوان کار انباشته تعریف می سرمایه را به

حال درك بوردیو از سرمایه فراتر از درکی است که  بااین. مارکسیستی او مشهود است
از نظر بوردیو سرمایه منبع عامی است که . ر حوزة اقتصاد وجود دارداز سرمایه د

ملموس و غیرملموس به خود بگیرد؛ بنابراین و وفق  و تواند معانی پولی و غیر پولی می
توان گفت سرمایه هر آن چیزي است که در عرصۀ خاصی اثرگذار بوده  نظر بوردیو می

  .)Stones, 2017(تحصیل نمود  سودي را ،و بتوان با مشارکت و رقابت در آن
که شامل ثروت، : سرمایۀ اقتصادي: کند او سرمایه را به سه دستۀ کلی تقسیم می

منابع واقعی و بالقوه که شبکۀ پایداري از روابط : سرمایۀ اجتماعی. است.. .پول و
: سرمایۀ فرهنگی. گیرد شده براي آشنایی و شناخت متقابل را به خدمت می  نهادینه

که براي دستیابی به جایگاه اجتماعی ) کريهاي ف دانش و مهارت(هاي شخص  آموزش
روابط انسانی در مواد غذایی . )Bourdieu, 1986(کند  باالتر در جامعه مزیت ایجاد می

تواند سرمایۀ اجتماعی را به  دهد که می ، آن مسیري را نشان میدهد ها را شکل می سلیقه
تحقیقات بهداشتی درباره غذا خوردن مردم به این موضوع . سرمایۀ فرهنگی تبدیل کند

عنوان نشانگر طبقۀ اجتماعی و وضعیت  توانند به توجه ندارد که چگونه غذاها می
یکی از مواردي که ضرورت انجام این . )Bourdieu, 1994(فرهنگی به خدمت درآیند 

  .اي بود که بوردیو مطرح کرده است پژوهش را متذکر شد همین مسئله
نـوعی  . واره از بوردیو است از دیگر نظریات بنیادین در این پژوهش نظریۀ عادت

یافتگی اجتمـاعی از   آمادگی عملی، نوعی آموختگی ضمنی، نوعی فراست، نوعی تربیت
دهـد کـه روح قواعـد، آداب،     ه به عامل اجتماعی این امکان را مـی نوع ذوق و سلیقه ک



 
 
  
  
  
 1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      10 

حـوزه علمـی، اقتصـادي،    (ها و دیگر امور حوزة خاص خـود   ها، روندها، ارزش جهت
را دریابد، درون آن پذیرفته شود، جا بیفتـد و منشـأ اثـر    ...) ورزشی، هنري، سیاسی و 

که یک انسان در طول زنـدگی  هایی است  واره واره، مجموعه طرح منظور از عادت. شود
هـاي مختلـف ماننـد خـانواده،      خود از ابتداي تولد به بعد بر اساس برخورد بـا محـیط  

هـا   واره ایـن طـرح  . کنـد  وپرورش و گروه همساالن کسب می ها، نهادهاي آموزش رسانه
مانند چگونه غذا خوردن، چگونه لباس پوشیدن، چگونگی ارتباطات اجتماعی، ذوقیات، 

تواند نشان دهد که چگونـه اسـاتید دانشـگاه،     واره، می یک عادت. ندا انسان مشغولیات
  ...سو اصول متفاوتی بـراي تـرجیح خـوراك، نوشـیدنی، ورزش و     مثال، از یک عنوان به

تـر،   دارند و از سوي دیگر اصول مشترکی را که همه بـراي تـرجیح خـوراك خوشـمزه    
کننـد   ، به صـورتی متفـاوت اعمـال مـی    دارند...  تر و نوشیدنی گواراتر، ورزش مناسب

)Bourdieu, 1994(.  
وارة چه بخوریم با نام انتخاب الگوي غذایی مطرح شده  در این پژوهش عادت 
واره تعریف  آنچه بوردیو از عادت کند به اینکه هر کسی چه غذایی را انتخاب می. است

طلبد که قصد فرد را از  انتخاب غذا به نوعی آمادگی عملی می. کرده است مرتبط است
اشخاص باید در طول زمان آموخته باشند که اصوالً غذا . سازد خوردن مشخص می

حق . دهد شود؟ و این آموختگی را نشان می چیست؟ چگونه تهیه و آماده و مصرف می
سازي  شود و ذوق و سلیقه نیز به نحوة آماده ب بین غذاها نیز فراست را متصور میانتخا
از (اي در اینجا هست  مربوط است و اینکه چه مواد غذایی...) اثر طعم، بو، رنگ و(غذا 

واره را شکل  کامالً یک عادت...) ها، عادات قومی و نظر روندهاي مذهبی، حالل و حرام
  .دهد می

اي از روابط است که جدا از آگاهی و اراده افراد  ، میدان شبکهاز نظر بوردیو 
میدان : کند ها قلمداد می ها و رقابت وي میدان را عرصه نبردها و کشمکش. وجود دارد

مایه گذاشته رود و  ها به کار می مانند نوعی بازار رقابتی است که در آن انواع سرمایه
سلسله مراتب روابط قدرت و . تر است از همه مهم) سیاست(زمینه قدرت . شود می
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میدان . )Ritzer, 2003(کند  هاي دیگر را تعیین می ساختار همه زمینهزمینه سیاسی، 
است ها، نوعی حوزة کنش به لحاظ اجتماعی برساخته شده  اي از کشمکش عنوان حوزه به

شوند تا روابط قدرت  که در آن عامالن برخوردار از منابع متفاوت با یکدیگر رو به رو می
ها الگویی  واره ؛ بنابراین، عادت)Bourdieu, 1994(موجود را حفظ یا دگرگون کنند 

  . ها ها و سلیقه بندي بر اساس نگرش بندي و تقسیم هستند براي طبقه
ها میان آن چه خوب است و آن چه بد است، آن چه ممتاز  واره همچنین عادت

البته این موارد نزد افراد و طبقات . دنگذار تفاوت می... است و آن چه معمولی است و 
یک رفتار واحد، یا یک دارایی واحد، ممکن است در نزد    مثالً. یستمتفاوت یکسان ن

واره او، ممتاز باشد، براي دیگري پوچ و براي  اي، یعنی در قالب عادت کسی یا طبقه
. ندستدرپی ه هاي پی ها، محصول فعالیت تاریخی نسل واره عادت. سومی معمولی باشد

هاي اقتصادي  خص با توجه به سرمایهتوان گفت؛ هر ش با توجه به مطالب ذکر شده می
تواند در موقعیت یا سطحی خاص در فضاي اجتماعی قرار  و فرهنگی که دارد، می

و با توجه به آن که هر موقعیت در فضاي اجتماعی   بگیرد که با دیگري متفاوت است،
ها هم به مانند مواضع و  واره عادت  هاي خاصِ خودش است پس واره داراي عادت

اند و تفاوت گذار  ها هستند، تفاوت یافته واره هاي اجتماعی که مولد آن عادت موقعیت
  .)Bourdieu, 1994(نیز هستند 

 ها داري هستند که خصائص آن هاي خاص واقعی فاصله گروه ،طبقات اجتماعی
ماوراي کارها بودن، گرایش شدید به شالوده پذیري، مقاومت در برابر  :اند از عبارت

هایی هستند که  هاي واقعی آن گروه .نفوذ جامعه کل و تباین اساسی نسبت به یکدیگر
اعضایشان بی آنکه آشکارا خود بخواهند و یا آنکه از القائات یک سازمان با یک قدرت 

کنند که از  هاي مقاوم حس می گروه. شوند ا میه معین تبعیت کنند عضو آن
بینند حق کار  اند مانند مهاجرانی که می ها کنار گذاشته شده مراتب مستقر گروه سلسله

گیرند، بیکارانی که  هاي قومی که تحت تعقیب و آزار قرار می کردن ندارند، اقلیت
  .ها در هند و غیره مانند، نجس سالیان دراز بیکار می
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عنوان جهان بزرگی  اند که به هاي خاص بسیار وسیع تماعی از گروهطبقات اج
از وحدتی خاص برخوردار هستند که مبتنی است بر ماوراء  ،هاي فرعی مرکب از گروه

ا یکدیگر و شالوده پذیري بکارها بودن، مقاومت در برابر نفوذ جامعه کل، تباین اساسی 
ها که فقط در  این نوع گروه .گی ویژهشدید مشتمل بر آگاهی جمعی متفوق و آثار فرهن

اي دارند  یافته اي که الگوهاي تکنیکی و وظایف اقتصادي تکامل جوامع کل صنعتی شده
طبقات . نیز هستند زیرهاي  واجد ویژگی ،آید، عالوه بر مشخصات قبل پدید می

سازمان دار و از نوع تقسیمی پایدارند که فاقد  هاي واقعی، گشاده، فاصله اجتماعی گروه
  .باشند بوده و فقط داراي اجبار مشروط می

مراتب ساده نیست بلکه در درون هر یک از طبقات  ساخت طبقاتی یک سلسله
هاي گوناگونی وجود دارد که در درجه اول مربوط به ترکیب انواع سرمایه و در  شاخه

در اختیار شود که فرد این ترکیب را  درجه دوم مربوط به منشأ سرمایه و مدت زمانی می
شاخه باال در هر طبقه . کند هاي سه طبقه را ترسیم می ترنر تصویر شاخه. داشته است

بیشترین میـزان سرمایه اقتصادي و شاخه پایین بیشترین سرمایه فرهنگی و نمادین 
بخـش میـانی میـزان . را دارد) طور مثال، ایـدئولوژي از نوع مربوط به طبقه پایین به(

شاخه باال بخش . مایه اقتـصادي، فرهنگی و نمادین را در اختیار داردمتوسـطی از سـر
مسلط در هر طبقه و شاخه پایین بخـش زیر سلطه است و بخش میانی موقعیت 

در ضمن . تري نسبت به طبقه باال و موقعیت برتري نسبت به طبقه پایین دارد پست
ت بخشیدن به خودشان ها در کـشمکش بـراي دسـتیابی بـه منـابع و مـشروعی شاخه

آورند تا از آن  هاي اجتماعی را به وجود می ها و شبکه ها گروه کنند، آن کوشش می
ها بـراي سـاختن چنـین  امـا توانـایی آن. طریق به سـرمایه اجتمـاعی دسـت یابنـد

اي هـستند کـه در اختیـار  هایی محدود است و تحت تأثیر دیگر اشـکال سرمایه شبکه
  .)1383ممتاز، (دارنـد 

ها هستند، بلکه بـا اسـتفاده از  بوردیو بر این اعتقاد نیست که طبقات همانند گروه
 دارد کـه تحـت مفهـوم مارکس در مورد طبقه در خود و طبقه بـراي خـود اظهـار می
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توانند تبدیل به گروه شوند،  هاي واقعی و اجتماعی خاص می تـأثیر شـرایط، محیط
براي وقوع . کنند آگاهی کسب می، هاي خود یعنی زمانی که نسبت بـه وجود و قابلیت

همچنـین در . هاي مادي، فرهنگی و نمادین ضروري است چنین امري تجهیـز سرمایه
هایی از منابع  و تبدیل آن به ایدئولوژي که ترکیب بـسیاري از مـوارد، سـرمایه نمـادین

طور مثال، زمانی که روشنفکران و  به. اي دارنـد د، سهم عمدهنبخش را مشروعیت می
ها را افرادي  دهند و آن هنرمندان عالقه تجار را به پول و سـرمایه مورد تحقیر قرار می

بینیم که سعی  دئولوژي را میگیرند، مورد تبدیل نمادها به ای فاقد فرهنگ در نظر می
  .)Turner, 2003(بکاهند  د،کنند با ایـدئولوژي خـود از تـسلط مـالکین ابـزار تولیـ می

. خورده اسـت هاي بوردیو در مورد طبقه همیشه با مفهوم فرهنگ او گره بحث
ده مجرد نیست کـه بتـوان بـه سـادگی طبقـه از نظـر بوردیو بر خالف مارکس یک پدی

از . اندرکارند متغیرهاي گوناگونی در ارتباط با این مفهوم دست. آن را تعریـف کـرد
ایـن رو، منظـور بحـث دربـاره قشربندي اجتماعی و مفهوم طبقه در آثـار بوردیـو بـا 

حث اصلی ب. اي بسیار نزدیک دارند بحـث در مـورد فرهنـگ از دیـدگاه او رابطه
او به موضوع کشمکش و . بوردیو درباره فرهنگ نمایش واقعیت روابط طبقـاتی است

بوردیو معتقـد اسـت که کوشش براي . رقابت در مورد منزلت توجهی ویژه دارد
بنـابراین، او به سلیقه . ترین ابعاد زندگی اجتماعی اسـت یکی از بنیادي ،مشخص شدن

  . گردد تبدیل میفرهنگی توجه دارد که به منزلت 
بیشتر . بوردیـو بـراي چگـونگی مـصرف فرهنگی اهمیتی خاص قائل است

در کتاب . هاي طبقـاتی و شیوه زندگی دور میزند هاي او در اطراف طبقـه، شاخه بحث
کند یک مدل قابل استفاده در  شی در جامعه فرانسه کوشش مییتمایزها او با انجام پیما

گرچه ساختارهاي اجتماعی، . )1383ممتاز، (ه ارائه دهد سطح هر جامعه قشربندي شد
بر ذهن او اثر داشته و بر ) میالدي 60و  50فرانسۀ دهۀ (فرهنگی و دانشی زمان بوردیو 

است؛ اما براي تعمیم آن به جوامع دیگر که از افکنده  هاي خود را پی آن اساس نظریه
بایست به  نظر ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی متفاوت هستند، مانند این پژوهش، می

  . مسائلی دیگر نیز توجه کرد
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گیرد و مالحظات  باید در نظر داشت که این پژوهش در شهر تهران انجام می
 ،هاي افراد جریانات بر انتخاب ساختاري شهر، فرهنگ غالب و اثرات سیاسی اجتماعی

استفاده از الگوي که اما باید در نظر داشت  ،میالدي است 80متفاوت با فرانسۀ دهۀ 
بوردیو و استفادة رایج از آن در ) گیري سرمایه و طبقه ابزار اندازه(بسیار کارآمد 

نتایج تواند پژوهشگران را امیدوار کند که  می) روایی آن(تحقیقاتی در سراسر جهان 
به همین دلیل در این پژوهش . حاصل از این تحقیق در بعد کیفی نیز مورد وثوق است

هاي موجود در آثار بوردیو و به  فرض تصمیم گرفته شد تا بدون استفاده از پیش
در شهر تهران » چه بخوریم؟«وارة  هاي دیگر، عادت خصوص کتاب تمایز و پژوهش

  .ی غالب در تهران یافت شده و مشخص شوندمحاسبه شود و الگو یا الگوهاي غذای
 

  تعاریف، فرضیات و مدل مفهومی
طورکلی کارشناسان تغذیه سه نوع الگوي غذایی را  به :تعریف عملیاتی الگوي غذایی

الگوي غذایی سالم که غنی از ماکیان، لبنیات  :اند از اند که عبارت بندي کرده دسته
سبزیجات زرد، سبزیجات برگ سبز، سایر چرب، لبنیات پرچرب، سبزیجات کلمی،  کم

الگوي غذایی غربی که در . میوه است و سبزیجات، حبوبات، غالت کامل، ماهی، زیتون
ها، نوشابه،  آن مصرف گوشت احشاء، مارگارین، قهوه، خشکبار، شیرینی و دسر، چاشنی

گوشت قرمز، گوشت فرآوري شده باالتر است و الگوي غذایی سنتی که غنی از 
شده، مغزها، ترشی، روغن جامد، روغن مایع،  میوه، غالت تصفیه مرغ، چاي، آب تخم

جات است؛ بنابراین براي شناسایی الگوي غذایی افراد بسامد  ادویه و قند و شکر، نمک
 4صورت طیف لیکرت  غذایی هر یک از مواد غذایی الگوهاي مختلف در هفته به

  .گیري شده است اي اندازه گزینه
در این پژوهش متغیر سرمایۀ اقتصادي با موارد  :یاتی سرمایۀ اقتصاديتعریف عمل

شاغل بودن پاسخگو یا پدر او، میزان : گیري قرار گرفته است زیر مورد سنجش و اندازه
ها، قیمت تقریبی واحد مسکونی نوساز در محل  درآمد ماهیانه خانواده، قیمت خانۀ آن

  .سکونت و تعلق ذهنی طبقاتی
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در این پژوهش متغیر طبقۀ اجتماعی با میزان  :تی طبقۀ اجتماعیتعریف عملیا
تحصیالت پاسخگو و پدر و مادر پاسخگو و همچنین رتبه شغلی پاسخگو و پدر و 

  .است  گیري شده مادر پاسخگو اندازه
سه مؤلفه اعتمـاد اجتمـاعی، انـسجام  :تعریف عملیاتی سرمایۀ اجتماعی

عنوان سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش مورد  هی بهاجتماعی و مشارکت در کارهاي گرو
  .ندا بررسی و سنجش قرار گرفته

هاي  شاخص(یافته  سرمایۀ فرهنگی تجسم :تعریف عملیاتی سرمایۀ فرهنگی
کتاب، (، سرمایۀ فرهنگی عینیت یافته )موسیقی، خط، نقاشی، ورزش و زبان خارجی

ترنت، موبایل، دوربین، ماهواره، تزئینات منزل، عضویت در کتابخانه، کامپیوتر، این
و ) شاپ، سینما و دید و بازدید روزنامه و مجله، اماکن مذهبی، تلویزیون، رادیو، کافی

  ).ها نامه مدارك تحصیلی و گواهی(شده   سرمایۀ فرهنگی نهادینه
  

  :ها فرضیه
  .بین سرمایۀ اجتماعی و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري وجود دارد .1
 .ۀ فرهنگی و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري وجود داردبین سرمای .2

  .بین سرمایۀ اقتصادي و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري وجود دارد .3
 .بین طبقۀ اجتماعی و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري وجود دارد .4

  
جنسیت، سن، (بین متغیرهاي دموگرافیک : اي که حین تحقیق ساخته شد فرضیه

  .و انتخاب الگوي غذایی تفاوت معناداري وجود دارد) هل، شغل، تحصیالتتأ
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  مدل مفهومی

  
  مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  
 روش پژوهش

. این تحقیق از نوع توصیفی و تبیینی بوده و در آن از روش پیمایشی استفاده شده است
اي نیز  از جمله روش میدانی و کتابخانههاي دیگر  عالوه بر آن در این پژوهش از روش

سال  15جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمام شهروندان باالي . استفاده شده است
نفر  10585086در مجموع  1395مناطق شهر تهران است؛ که بر اساس سرشماري سال 

 نفر نیز زن هستند؛ و تعداد حجم 5288225نفر مرد و  5296861هستند که از این میان 
همچنین در این تحقیق از . نفر بوده است 384نمونه برحسب جدول مورگان برابر 

گیري تصادفی استفاده گردیده بدین  اي و نمونه اي چندمرحله گیري خوشه روش نمونه
منطقه از شمال،  5صورت تصادفی  منطقه شهر تهران به 22صورت که ابتدا از بین 

 5ي شده و در مرحله دوم از هر منطقه گیر جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران نمونه
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نفر از  38صورت تصادفی بین حدود  صورت تصادفی انتخاب و سپس به ناحیه به
در این پژوهش جهت . سال در هر ناحیه پرسشنامه توزیع گردید 15شهروندان باالي 

پرسشنامه تدوین . استفاده شده است» ساخته پرسشنامۀ محقق«آوري اطالعات از  جمع
بندي  ساخته بر اساس رتبه از آنجا که پرسشنامه محقق. سؤال است 113راي شده دا

مقیاس لیکرت طراحی شده بود، براي بررسی پایایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ 
نفري  38استفاده شد؛ و به این منظور پرسشنامه تدوین شده بر روي یک نمونه کوچک 

جرا و سپس ضریب آلفاي کرونباخ صورت تصادفی و آزمایشی ا از جامعه مورد نظر به
از اعتبار  91/0نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل . محاسبه شد

  .مناسبی برخوردار بوده است
 

 پایایی پرسشنامه -1جدول 

  اندازه آلفا قبل از اجرا  شاخص متغیرهاي پژوهش  ردیف

N38 

  اندازه آلفا بعد از اجرا

N384 

  754/0 750/0  هاي الگوي غذایی گویه  1

  878/0  903/0  گویه سرمایۀ اجتماعی  2

  795/0  846/0  گویه سرمایۀ فرهنگی  3

  888/0  912/0  کل
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  هاي پژوهش یافته
بین سرمایۀ اجتماعی و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري وجود  -1فرضیه شماره 

  .دارد

  
 دل معادله ساختاري رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و انتخاب الگوي غذاییم -2شکل 

  
توان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی  می 2با توجه به اطالعات جدول 

دهنده رابطه مثبت و  نشان) 00/1(عالوه بر این، میزان بتا به مقدار . برخوردار است
  .شود یه اول پژوهش پذیرفته میبه این صورت فرض. معنادار بین این دو متغیر است

  
 رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و الگوهاي غذایی -2جدول 

  میانگین سرمایۀ اجتماعی
  داري سطح معنی  Fآزمون   میانگین  الگوي غذایی

 90/60  غربی

 63/87  سنتی  000/0  532/19

 44/90  سالم

  
اعی در بین افرادي که الگوي غذایی غربی میانگین سرمایۀ اجتمکه نتایج نشان داد 

و همچنین کسانی که  63/87، افراد با الگوي غذایی سنتی 90/60اند برابر با  داشته
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است؛ بنابراین  44/90الگوي غذایی سالمی دارند میانگین سرمایۀ اجتماعی آنان برابر با 
ه افراد با سرمایۀ طوري ک میزان سرمایۀ اجتماعی در انتخاب الگوي غذایی مؤثر است به

  .اند تري را انتخاب کرده الگوي غذایی سالم ،اجتماعی بیشتر
  

بین سرمایۀ فرهنگی و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري  - 2فرضیه شماره 
  .وجود دارد

 
  مدل معادله ساختاري رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و انتخاب الگوي غذایی -3شکل 

  
توان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی  می 3وجه به اطالعات جدول با ت

دهنده رابطه مثبت و  نشان) 00/1(عالوه بر این، میزان بتا به مقدار . برخوردار است
  .شود به این صورت فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می. معنادار بین این دو متغیر است

  
 ذاییرابطۀ سرمایۀ فرهنگی و الگوهاي غ -3جدول 

  میانگین سرمایۀ فرهنگی
  داري سطح معنی  Fآزمون   میانگین  الگوي غذایی

 29/27  غربی

 78/24  سنتی  000/0  927/19

 81/11  سالم
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نتایج نشان داد میانگین سرمایۀ فرهنگی در بین افرادي کـه الگـوي غـذایی غربـی     
همچنـین کسـانی کـه    و  78/24، افراد با الگـوي غـذایی سـنتی    29/27اند برابر با  داشته

است؛ بنـابراین   81/11الگوي غذایی سالمی دارند میانگین سرمایۀ فرهنگی آنان برابر با 
طوري که افراد با سـرمایۀ   میزان سرمایۀ فرهنگی در انتخاب الگوي غذایی مؤثر است به

  .اند اجتماعی بیشتر الگوي غذایی غربی را انتخاب کرده
  

ادي و انتخاب الگوي غذایی رابطـه معنـاداري   بین سرمایۀ اقتص -3فرضیه شماره 
  .وجود دارد

 
  مدل معادله ساختاري رابطه بین سرمایۀ اقتصادي و انتخاب الگوي غذایی -4شکل 

  
توان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی  می 4با توجه به اطالعات جدول 

دهنده رابطه مثبت و  نشان) 00/1(مقدار  عالوه بر این، میزان بتا به. برخوردار است
  .شود به این صورت فرضیه سوم پژوهش پذیرفته می. معنادار بین این دو متغیر است

  
 رابطۀ سرمایۀ اقتصادي و الگوهاي غذایی -4جدول 

  میانگین سرمایۀ اقتصادي
  داري سطح معنی  Fآزمون   میانگین  الگوي غذایی

 63/15  غربی

 90/16  سنتی  006/0  122/5

 45/18  سالم
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نتایج نشان داد میانگین سرمایۀ اقتصادي در بین افرادي که الگـوي غـذایی غربـی    
و همچنـین کسـانی کـه     90/16، افراد با الگـوي غـذایی سـنتی    63/15اند برابر با  داشته

است؛ بنابراین  45/18الگوي غذایی سالمی دارند میانگین سرمایۀ اقتصادي آنان برابر با 
طوري که افراد با سرمایۀ  سرمایۀ اقتصادي در انتخاب الگوي غذایی مؤثر است بهمیزان 

  .اند اجتماعی بیشتر الگوي غذایی سالم را انتخاب کرده
  

بین طبقۀ اجتماعی و انتخاب الگـوي غـذایی رابطـه معنـاداري      -4فرضیه شماره 
  .وجود دارد

 
  بطه بین طبقۀ اجتماعی و انتخاب الگوي غذاییمدل معادله ساختاري را -5شکل 

  
توان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی  می 5با توجه به اطالعات جدول 

دهنده رابطه مثبت و  نشان) 00/1(عالوه بر این، میزان بتا به مقدار . برخوردار است
  .شود می به این صورت فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته. معنادار بین این دو متغیر است

 رابطۀ طبقۀ اجتماعی و الگوهاي غذایی - 5جدول 
  میانگین طبقۀ اجتماعی

  داري سطح معنی  Fآزمون   میانگین  الگوي غذایی
 63/5  غربی

 49/9  سنتی  000/0  994/15

 73/10  سالم
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نتایج نشان داد میانگین طبقۀ اجتماعی در بین افـرادي کـه الگـوي غـذایی غربـی      
و همچنین کسانی که الگـوي   49/9، افراد با الگوي غذایی سنتی 63/5 اند برابر با داشته

است؛ بنابراین میـزان   73/10غذایی سالمی دارند میانگین سرمایۀ اجتماعی آنان برابر با 
طوري که افراد با طبقۀ اجتمـاعی   طبقۀ اجتماعی در انتخاب الگوي غذایی مؤثر است به

  .اند ب کردهتري را انتخا الگوي غذایی سالم ،بیشتر
  

جنسـیت، سـن، تأهـل، شـغل،     (بـین متغیرهـاي دموگرافیـک     -5فرضیه شـماره  
  .و انتخاب الگوي غذایی رابطه معناداري وجود دارد) تحصیالت

  
جنسیت، سن، تأهل، (آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین متغیرهاي دموگرافیک  -6جدول 

 و انتخاب الگوي غذایی) شغل، تحصیالت

 ضریب همبستگی کندال  سطح معناداري درجه آزادي مقدار خی دو رافیکمتغیرهاي دموگ

  -  248/0  2  790/2  جنسیت

  079/0  000/0  10  482/37  سن

  060/0  001/0  6  962/22  تأهل

  -  904/0  2  202/0  شغل

 257/0  000/0 12 064/1 تحصیالت

  
 با توجه به جدول و میزان سطح معنـاداري هـر یـک از متغیرهـاي دموگرافیـک و     

خطا بین متغیر سن، تأهـل  % 1و % 99انتخاب الگوي غذایی مشخص شد که با اطمینان 
طوري که افراد با  به. و تحصیالت و انتخاب الگوي غذایی تفاوت معناداري وجود دارد

سن کمتر الگوي غذایی غربی را انتخاب کرده و افراد مجـرد بیشـتر از افـراد متأهـل از     
الگوي غذایی  ،اند و همچنین افراد با تحصیل بیشتر کرده الگوي غذایی غربی استفاده می
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شغل و جنسیت افراد در انتخاب الگوهاي غذایی  ،ها با توجه به بررسی. تري دارند سالم
  .ندا مؤثر نبوده

  

 
  برازش مدل تحقیق -6شکل 

  
یی غالـب در  یا همان الگو یا الگوهاي غذا» چه بخوریم؟«وارة  براي سنجش عادت

بـه  . اسـتفاده شـد   2ام و آزمون کی 1شهر تهران با استفاده از ابزار تحلیل عاملی اکتشافی
نوع غذایی کـه ممکـن اسـت افـراد آن را در ایـن       27همین منظور این تحلیل بر روي 

                                                   
1. Exploratory factor analysis 
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy 
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سبک غذایی مختلف را براي ما  2تحقیق مصرف کنند انجام شد و در نهایت این تحلیل 
  .مشخص نمود

  
 امکان آزمون تحلیل عاملی اکتشافی -7جدول 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .659  

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 971.526 

df 351 
Sig. .000 

 6/0معیـار   اسـت کـه از مقـدار    659/0در این مورد   ام شود که اندازة کی دیده می
گیـریم   کمتر است پس نتیجه می 05/0داري نیز از میزان معیار  بیشتر بوده و سطح معنی

  .هاي غذایی به عمل بیاوریم توانیم تحلیل عاملی را بر روي وعده که می
  

 هاي غذایی وعده -8جدول 
Component Matrix 

 Component 


انواع (انواع گوشت قرمز 
 )وشت، جگرگ



  انواع گوشت سفید 
 )مرغ، ماهی(



 مرغ تخم

 شیر

 انواع پنیر

 کره یا خامه

 برنج، ماکارونی

مصرف انواع سبزیجات 
 یا به همراه غذا ،عنوان غذا به



 آجیل و انواع خشکبار
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 انواع میوه

 ساندویچ، پیتزا، پیراشکی

 کردنی غذاهاي سرخ

  غذاهاي کنسروي

غذاهاي نگهداري شده در 
  فریزر خانه



  غذاهاي آماده و نیمه آماده

  ع نوشابه گازدارانوا

  ها میوه انواع آب

  ها نوش انواع چاي و دم

  هاي آماده انواع قهوه

 انواع چیپس، پفک، شکالت

افزودن نمک به غذا در سر 
 سفره



  جات ادویه

  قند و شکر

  شیرینی، دسر و چاشنی

  انواع غالت و حبوبات

  انواع ترشیجات

  روغن جامد و حیوانی

  
توان دید که دو سبک مختلف غذایی در اینجا قابل شناسایی اسـت؛ یعنـی سـه     می

بیشتر مصـرف  (کنند  ل با هم مصرف میطور معمو کنندگان به دسته غذایی را که مصرف
غـذا قـرار    5غذا و در سبک دوم  8در سبک غذایی اول . شناسایی شده است) کنند می
  ).اند بودند حذف شده 3/0توضیح اینکه در جدول اعدادي که مقادیر کمتر از (گیرند  می
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 الگوهاي غذایی -9جدول 

  سبک غذایی دوم  سبک غذایی اول
  برنج، ماکارونی  آجیل و انواع خشکبار

  ساندویچ، پیتزا، پیراشکی
عنوان غذا و یا به همراه  مصرف انواع سبزیجات به
  غذا

  جات ادویه  غذاهاي کنسروي
  قند و شکر  غذاهاي آماده و نیمه آماده

  انواع غالت و حبوبات  انواع نوشابه گازدار
  ها میوه انواع آب

  هاي آماده انواع قهوه  
  التانواع چیپس، پفک، شک

  

  گیري بحث و نتیجه
شناسی به تبیین الگوهاي غذایی شهروندان تهرانی باالي  در این پژوهش از منظر جامعه

توان گفت که به ترتیـب الگـوي غـذایی     بندي کلی می در یک جمع. سال پرداختیم 15
بیش از الگوي غـذایی سـالم در بـین شـهروندان تهرانـی       ،سنتی و الگوي غذایی غربی

هاي صـنعتی،   هاي چرب، نوشابه هاي شور، سس مصرف باالي میان وعده. دطرفدار دار
 2/48هاي فرآوري شده و غالت تصفیه شـده باعـث شـده اسـت کـه       نسکافه، گوشت

هـاي   درصد دچـار چـاقی و چربـی    3/16درصد شهروندان تهرانی داراي اضافه وزن و 
سـالمت خـود    کننـد و از وضـعیت   شکمی هستند، اکثر شهروندان تهرانی ورزش نمـی 

هـاي   آگاهی مناسبی ندارند که تمامی این موارد از ریسک فکتورهاي دیابت و بیمـاري 
هاي  عدم توجه به سبک زندگی و سالمت در طوالنی مدت هزینه. قلبی و عروقی است

زیادي را به خانوارها و در سطح کالن به جامعه و بخـش بهداشـت و درمـان تحمیـل     
هاي سربار، امکان توسعه پایـدار را بـه تـأخیر خواهـد      نهخواهد کرد؛ بنابراین این هزی

در این تحقیق مشخص شد انتخاب الگوهاي غذایی در جامعۀ این تحقیق بـر   .انداخت
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شناختی است؛ یعنـی هـر    پایۀ سرمایۀ اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و متغیرهاي جمعیت
  .دناثرگذار باش ،بخورد توانند بر اینکه فرد چه چیزي را کدام از ریز متغیرهاي باال می

. تـري دارنـد   افرادي که سرمایۀ اجتماعی باالتري دارند احتماالً الگوي غذایی سالم
البته باید توجه داشت که ممکن است این موضوع به میزان ارتباطاتی که افراد با سرمایۀ 

ـ   ها می اجتماعی باالتر با یکدیگر دارند و اینکه در طی این ارتباط آن هـاي   هتواننـد یافت
گرچه که ممکـن اسـت صـحیح     –اند  خود را که از منابع مختلف و متفاوت گرد آورده

گروهی باعـث شـده    البته شاید این ارتباطات میان. ارند، برگرددبه اشتراك بگذ -نباشد 
عنوان یکی  اعتماد اجتماعی به. هاي غذایی غربی هم گرایش پیدا شود است که به سبک

شـود بـه همـین علـت افـراد بـا        رمایۀ اجتماعی محسوب میترین فاکتورهاي س از مهم
توان نتیجه گرفت که  سرمایۀ اجتماعی باال داراي اعتماد بیشتري به یکدیگر هستند و می

این اعتماد باعث رواج یک یا چند نوع خاص از الگوي غذایی در این افـراد شـود کـه    
  .شده است، مرتبط دانست توان با امتیاز میانگین باالیی که در این پژوهش یافته می

شاید . کسانی که سرمایۀ فرهنگی باالیی دارند گرایش به الگوي غذایی غربی دارند
بتوان به این شکل بحث کرد که عموماً افرادي که داراي سرمایۀ فرهنگی باالیی هستند 

هاي زیادي در محـل کـار حاضـر باشـند و      داراي مشاغلی هستند که نیاز است ساعت
الوصول و سریعی  ایی که در الگوي غذایی غربی وجود دارند غذاهاي سهلعموماً غذاه

هستند شاید به همین علت است که الگوي غذایی غربی در ایـن افـراد رواج بیشـتري    
توان به یک علت دیگر نیز این وضعیت را تشریح کرد و آن اینکه اصوالً  البته می. دارند

  .تر هستند غربی ،افراد با سرمایۀ فرهنگی باالتربرخی از 
دیده شده است که افراد با سرمایۀ اقتصادي باال یـا همـان قشـر مرفـه بـه خـاطر       

تحقیقـات پیشـین نشـان     .دسترسی به منابع مالی بهتر به غذاهاي بهتر دسترسـی دارنـد  
بـه بیمـاري قشـر     ،هـاي دور  اند که چاقی از بیمـاري فراگیـر قشـر مرفـه در سـال      داده

قیمت  شده است، چرا که امروزه غذاهاي آماده و ارزان تبدیل –از لحاظ مالی  -تر ضعیف
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در این پژوهش هم این مورد به تأیید رسید و . عموماً غذاهاي ناسالم و پرکالري هستند
  .تري دارند تر تمایل به مصرف غذاي سالم حاصل شد که افراد مرفه

صـادي و  هـاي اجتمـاعی و اقت   طبعاً طبقۀ اجتماعی که حاصـلی از براینـد سـرمایه   
وزن  دلیلرسد به  به نظر می. فرهنگی افراد است با تعیین الگوي غذایی در رابطه است

بیشتر مؤلفۀ سرمایۀ اقتصادي در تعیین طبقۀ اجتماعی، شباهت زیادي بین رابطـۀ طبقـۀ   
بـه همـین   . اجتماعی و تعیین الگوي غذایی با رابطۀ بین سرمایۀ اقتصـادي وجـود دارد  

افرادي که در طبقۀ باالي اجتماعی قرار دارند از الگـوي غـذایی   شود که  علت دیده می
کنند که مشابه وضعیت افرادي است کـه سـرمایۀ اقتصـادي بـاال      سالم بیشتر استفاده می

  .دارند
توان اظهار داشت  اگر بتوانیم بیماري قند خون را تابعی از الگوي غذایی بنامیم می

همچنـین ایـن   . تاسـ  )1398(اد و همکـاران  نـژ  که نتایج این تحقیق مؤید تحقیق ایران
تحقیق نشان داد سرمایۀ فرهنگی بر انتخاب الگوي غـذایی مـؤثر اسـت و ایـن نتیجـۀ      

ضمن اینکه این پژوهش . کند را تأیید می )1397(اصفهانی  تحقیق محمودیان و کوچانی
ــه     ــه خواج ــذایی ک ــاب الگــوي غ ــا انتخ ــاعی ب ــرمایۀ اجتم ــین س ــاط ب ــوري و  ارتب ن

ضـمن اینکـه    ،کند تأیید میرا نیز آن را به دست آورده بودند  )1395(اصفهانی  نیکوچا
است امـا  ) صاديسرمایۀ اقت(مد آدر مقایسه با این پژوهش مؤید ارتباط تأهل، سن و در

همچنـین پـژوهش پـیش رو    . کنـد  رابطۀ جنسیت با انتخاب الگوي غذایی را تأیید نمی
  .کند را تأیید می )2019(آمده توسط انچینی وجوئتتو  دست نتایج به

هـاي   بـا توجـه بـه تفـاوت    . در این پژوهش دو الگوي غذایی متفاوت یافت شـد 
اجتماعی و فرهنگی خاص جامعۀ پژوهش با جامعۀ زمان بوردیو، سایر کشورها و حتی 

با الگوهـاي   هایی را بینی را داشته باشیم که تفاوت توانستیم این پیش شهرهاي ایران می
در الگـوي  . مشاهده کنـیم ...) فود و  خواري، فست خواري، سالم مانند گیاه(غذایی رایج 

غذایی اول آجیل و انـواع خشـکبار، سـاندویچ، پیتـزا، پیراشـکی، غـذاهاي کنسـروي،        
هاي آمـاده،   ها، انواع قهوه میوه غذاهاي آماده و نیمه آماده، انواع نوشابه گازدار، انواع آب
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دوم بـرنج، ماکـارونی، مصـرف انـواع     غذایی چیپس، پفک، شکالت و در الگوي انواع 
جـات، قنـد و شـکر و انـواع غـالت و       عنوان غذا و یا به همراه غذا، ادویه سبزیجات به

توان بـه شـواهدي دسـت     تر این الگوها می با بررسی دقیق. خورد حبوبات به چشم می
مصرف غذاهاي آماده که نی است، یافت که الگوي اول یک الگوي مختص زندگی ماشی

در الگوي دوم الگـویی از  . ها و تنقالت مدرن از آن جمله است فودي و نوشابه و فست
عنـوان غـذاي اصـلی و     شود با مصرف برنج و ماکارونی به زندگی سنتی ایرانی دیده می

. هـا  هـا و آش  سبزیجات و ادویه به همـراه آن و مصـرف حبوبـات عمومـاً در خـورش     
نتیجه گرفت یک دوگانگی آشکار در الگوي مصرف غذایی در شهر تهران دیده  توان می
  .پسند و الگوي سنتی الگوي کارمندي، جوان. شود که البته قابل انتظار است می

گیـرد از   هاي جامعه را در برمی از آنجایی که تولید و مصرف غذا بسیاري از بخش
ز فرد تا گروه اجتماعی؛ بنابراین زمینـۀ  کشاورزي تا فرآوري غذا، از رستوران تا خانه، ا

تر از آن است که یک رشتۀ علمی با یک یا چنـد   اجتماعی غذا موضوعی بسیار گسترده
آشکار است که نقش ایفا شده از طریق اجتماعی شدن در . پژوهش آن را پوشش بدهد

اختی شن بیشتر مربوط به مطالعه جامعه ،مصرف غذا و مفاهیم اجتماعی غذا براي سالمت
هاي گسـترده   آن گونه که پژوهش. هاي فرهنگی غذا و تغذیه است تا بازشناسی تفاوت

اي دارد و بـر   شناسـی غـذا دامنـه بسـیار گسـترده      دهد جامعه جامعه شناسان گواهی می
زیست و سیاست عمـومی تـأثیر    طبقه، جنسیت، محیط :شناختی مانند هاي جامعه دغدغه

هـاي   جامعـه شناسـان بیشـتر بـه پـژوهش     کـه  شـود   گـذارد؛ بنـابراین پیشـنهاد مـی     می
ریزي تغذیه از  هاي متولی در زمینه برنامه شناختی غذا و تغذیه بپردازند و سازمان جامعه

هاي جامعـه شناسـان حمایـت مـالی کـرده و       جمله وزارت بهداشت و غیره از پژوهش
د بیشـتر بهـره   هاي خو ریزي شناسانه در برنامه هاي جامعه همچنین از نتایج این پژوهش

 .ببرند

نتایج این پژوهش نشان داد که افراد با سطح پایگاه اقتصادي و اجتماعی پـایین از  
هـاي متـولی    شود سـازمان  تري برخوردار هستند؛ بنابراین پیشنهاد می دانش تغذیه پایین
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اي مردم همت  ها به افزایش دانش تغذیه از طریق رسانه) وزارت بهداشت و غیره(تغذیه 
سـازي از   هاي آموزشی جهت بهبود دانـش بهداشـتی و آگـاه    برگزاري کارگاه. ندبگمار

هـا و   اي در مدارس و دانشـگاه  صورت دوره عوارض ناشی از مصرف غذاهاي ناسالم به
تواند جایگاه مصرف غذاهاي سنتی و توزیع این غذاها را ارتقـاء   ها می حتی مهدکودك

یگزین کردن آن با تبلیغات مـواد غـذایی   حذف تبلیغات غذاهاي ناسالم و جابا . بخشد
توان به بهبـود مصـرف    می ،ها ها و سریال هاي پربیننده مانند فیلم سالم به ویژه در برنامه

گونه که در برخی کشورها این اتفاق افتـاده   همان(غذا و سبک زندگی سالم کمک کرد 
داخلـی بـا   ها و نمادهاي مـدرن در راسـتاي فرهنـگ تغذیـه      سازي ارزش بومی). است
هاي ملی و محلی باید مورد توجه جدي  ریزي مسئوالن کشوري، همسو با ارزش برنامه

ها و مقررات از عوامل مـؤثر در توزیـع و    همخوان سازي و هماهنگی ارزش. قرار گیرد
مر در احال آنکه در سالیان متمادي این . انتخاب مواد غذایی سالم در جامعه خواهد بود

یـا اصـالح    ،به اجراي قوانین مرتبط با آن یا اهتمام جـدي نشـده   کشور مغفول مانده و
  . مطرح نشده است ،آن گونه که باید ،الگوي مصرف

باید تمایز میان سرمایۀ فرهنگی، اجتمـاعی بـه ویـژه در سـطوح بـاال بـا مصـرف        
غذاهاي آماده و فوري ناسالم بیش از پیش از سوي اولیاي امور به ویژه پژوهشـگران و  

اجرایی در امر سالمت و سبک زندگی سـالم مـورد توجـه قـرار گیـرد؛ زیـرا       مسئوالن 
 ،سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی افراد و طبقات جامعه، با مصرف صحیح و سالمت تغذیـه 

  . راستا باید افزایش یابد نه در جهت عکس آن هم
هاي مختلف کشور است  ها و فرهنگ هر چند پایتخت اجتماعی متشکل از قومیت

عنوان  هاي مختلف قومی و مذهبی کشور نیز به شود؛ شهرها، اقوام و گروه هاد میاما پیشن
هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سبک زندگی در تبیین  جامعه آماري، از نظر سرمایه

هـاي   تري درباره یافته شناختی انتخاب غذا مورد بررسی قرا گیرند تا قیاس جامع جامعه
 .موضوع این پژوهش به دست آید
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