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چکیده
تغييرات اجتماعی و اقتصادی در سطوح و ابعاد مختلف ،تغييرات عمدهای را در سبک زندگی افراد جامعه
ایجاد کرده است .انتخاب غذا مسئلهای چندوجهی ،پویا ،زمينه مند ،چند سطحی ،هماهنگ و یکپارچه و
درعينحال متنوع است .پایگاه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی و مؤلفههای تشکيلدهنده آنها ،ازجمله متغيرهای
مربوط به مصرف غذا هستند .در این مقاله به بررسی تأثير سرمایههای اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب غذای
شهروندان تهران ی با روش پيمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه پرداختيم .به این منظور با استفاده از روش
نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای پرسشنامهای ميان  383نفر از شهروندان تهرانی باالی  11سال توزیع شد
و براساس نتایج بهدستآمده 11/7 ،درصد شهروندان تهرانی دارای سرمایه اجتماعی متوسط 28/9 ،درصد
دارای سرمایه اجتماعی زیاد و همچنين  11/3درصد آنان نيز دارای سرمایه اجتماعی کم هستند .همچنين
 06/2درصد پاسخگویان دارای سرمایه اقتصادی کم 36/7 ،درصد دارای سرمایه اقتصادی متوسط و 9/1
درصد شهروندان تهرانی نيز دارای سرمایه اقتصادی زیاد هستند .همچنين از نظر طبقه اجتماعی نتایج نشان
داد 13/3 ،درصد شهروندان دارای طبقه اجتماعی متوسط 32/3 ،درصد دارای طبقه اجتماعی پایين و 13/3
درصد هم دارای طبقه اجتماعی باال هستند .نتایج مدل معادالت ساختاری همچنين نشان داد؛ ميزان سرمایه
اجتماعی ،سرمایه اقتصادی و طبقه اجتماعی افراد در انتخاب الگوی غذایی آنان مؤثر است ،بهگونهای که افراد
با سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی بيشتر و طبقه اجتماعی باالتر ،الگوی غذایی سالمتری را انتخاب
کردهاند.
کلید واژهها :سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،الگوهای غذایی ،شهر تهران.
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 .4مقدمه
سرمایه ،یک منبع کلی است که افراد ،گروههای اجتماعی و نهایتاً کل جامعه از آن استفاده
میکنند تا هدفهای خود ر ا تحقق بخشند .این یعنی ابزارهایی که فرد ،گروه یا نهاد
اجتماعی برای رسيدن به هدفهایش از آنها استفاده میکند؛ بنابراین براساس نظر بوردیو1
میتوان گفت؛ سرمایه هر آن چيزی است که در عرصهی خاصی اثرگذار بوده و بتوان با
مشارکت و رقابت در آن سودی را تحصيل نمود (استونز .)2617 ،2او سرمایه را به سه
دستهی کلی تقسيم میکند:
 -1سرمایهی اقتصادی :که شامل ثروت ،پول و  ...است.
 -2سرمایهی اجتماعی :منابع واقعی و بالقوه که شبکهی پایداری از روابط نهادینهشده برای
آشنایی و شناخت متقابل را به خدمت میگيرد.
 -3سرمایهی فرهنگی :آموزشهای شخص (دانش و مهارتهای فکری) که برای دستيابی به
جایگاه اجتماعی باالتر در جامعه مزیت ایجاد میکند (بوردیو.)1980 ،
پژوهشگران تالش کردند تا با استفاده از دو بعد مهم نظریهی سرمایهی بوردیو به تبيين
وضعيت الگوی غذایی شهروندان تهرانی بپردازند .ایشان دو بعد سرمایهی اجتماعی و
سرمایه ی اقتصادی را در این پژوهش سنجيده و ارتباط آن با الگوی غذایی شهروندان تهرانی
را مشخص کردهاند .هدف اصلی این پژوهش نيز همين موضوع است.
از دیگر اهدافی که پژوهشگران برای رسيدن به آن طی این تحقيق تالش نمودهاند
بررسی وضعيت سرمایهی اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهرانی است .این دو عامل بهعنوان
یکی از متغيرهای اصلی این پژوهش در نظر گرفته شده است؛ اما هدف دیگر شناخت
الگوهای غذایی شهروندان تهرانی است.
مردم ،مواد مغذی و غذاها را بهصورت جداگانه مصرف نمیکنند بلکه ترکيبی از آنها را
دریافت کرده که میتوانند با یکدیگر تداخل داشته یا اثر همافزائی بر رویهم داشته باشند
که بر قابليت دسترسی و جذب آنها تأثير میگذارد .عالوه بر آن ارتباط قوی بين غذاها و
مواد مغذی مختلف وجود دارند و غذاها بهصورت ترکيب با یکدیگر خورده میشوند
(شولتسه 3و هوفمن )2660 ،3و این را الگوی غذایی میناميم؛ اما چرا الگوی غذایی اهميت
دارد؟ شاید پاسخ به این سؤال بتواند پاسخ به این موضوع باشد که چرا اصوالً این پژوهش
اهميت دارد .اهميت شناخت و بررسی الگوی غذایی را به انحای مختلف تبيين کردهاند.
هوفمن و همکاران ( )2663آن را پيچيدگیهای خوراک و نشاندهندهی تصویر روشن و
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واضحی از رژیم غذایی افراد ،بارکوکيس )2667( 1ضمن برشمردن علت اهميت شناخت
الگوی غذایی که به نظر او درک و تحليل راحتتر رژیمهای غذایی برای مردم و متخصصان و
تبيين اثر رژیمهای غذایی در غالب الگوهای غذایی برای افراد است بيان میدارد که غالباً
مردم به علت اینکه غذایی مواد مغذی دارد (اثربخش و سالمت آفرین است) غذا را مصرف
نمیکنند .میتوان نظر او را اینگونه و جامعهشناسانه بيان کرد که برای مردم عواملی دیگر
(عالوه بر مغذی بودن و سالمت بخش بودن) در انتخاب غذا مهم است و این عوامل در ایجاد
الگوی غذایی خاصی مؤثر است و این هدف نهایی این پژوهش را مشخص میکند .الگوهای
غذایی در فرهنگها ،نژادها ،جنسيتها و مناطق جغرافيایی مختلف با هم متفاوتاند (ویلت،2
 .)2613الگوی غذایی یک پدیده چندوجهی است که عوامل مختلف فيزیولوژیکی ،کشاورزی،
صنعتی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی بر آن تأثيرگذار هستند (ناسکا 3و همکاران.)2660 ،
سؤال اصلی:
آیا سرمایه های اقتصادی و اجتماعی می توانند بر انتخاب الگوی غذایی شهروندان تهرانی مؤثر
باشند؟
 .2پیشینهی پژوهش
پژوهشگران در این حوزه تحقيقی در ایران یا دیگر کشورها بهه موضهوع جامعههشناسهی غهذا
پرداختهاند و پژوهشهایی را در موقعيتهای مکانی و اجتماعی مختلف انجام دادهانهد کهه از
آن جمله میتوان به خواجهنوری و کوچانی اصفهانی ( )1391اشاره کرد که آنها در پژوهش
خود با عنوان «سرمایه فرهنگی و مصرف غذاهای مدرن و سنتی» به بررسهی رابطهه سهرمایه
فرهنگی با مصرف غذاهای مدرن و سنتی با روش پيمهایش در شههر شهيراز پرداختهه اسهت.
نتایج این پژوهش نشان داد که متغيرهای جنسيت ،تأهل ،سن و درآمد و همچنهين سهرمایه
اجتماعی در تبيين مصرف غهذا اهميهت دارد .معصهومه بهاقری و همکهاران ( )1391ههم بهه
«بررسی اثر عامل جهانیشدن بهر دگرگهونی الگهوی تغذیهه در بهين دانهشآمهوزان بوشههر»
پرداختند و نتایج نشان دادند که جهانیشدن بر تغيير الگوی تغذیهی دانشآموزان مؤثر بوده
و اغلب مؤلفه ههای جههانی شهدن از قبيهل ميهزان اسهتفاده از اینترنهت ،تبليغهات رسهانهای،
مدگرایی ،گروه همساالن با تغيير الگوی تغذیه رابطه معناداری دارند .محمدباقر عليزاده اقهدم
( )1391در پژوهشی با عنوان «تحليل جامعه شناختی سبک غذای شههروندان تبریهزی» بهه
بررسی چگونگی سبک غذایی مردمان ساکن در تبریز پرداخته اسهت .او عوامهل اجتمهاعی و
ساختاری اثرگذار بر سبک غذایی را بررسی کرده است .او نشان داد مردم تبریز بيشتر پرهيهز
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از غذاهای مضر را در دستور کار خود دارند تا اسهتفاده از غهذاهای سهالم .نهوابخش و مننهی
( )1396هم در تحقيق خود با عنوان «بررسهی جامعههشهناختی تحهوالت تغذیهه در جوامهع
معاصر» به بررسی این موضوع پرداختند .ایشان نشان دادند کهه عهادات تغذیهه تحهت تهأثير
عواملی چون فرهنگ ،سياست ،اقتصاد و اههرم ههای اجتمهاعی اسهت .در ميهان پژوهشهگران
خارجی هم میتوان به پریانکا جایاشانکار 1و راجو )2626( 2اشاره کرد که در مقاله بها عنهوان
«تأثير انسجام اجتماعی و شبکههای اجتماعی بر درک ميزان دسترسهی بهه مهواد غهذایی در
بين مصرفکنندگان کهمدرآمهد »3بهه ایهن پرسهش کهه چگونهه عوامهل اجتمهاعی (انسهجام
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی) بر مصرفکنندگان کمدرآمد و برداشت آنها از دسترسهی بهه
مواد غذایی تأثير می گذارد ،پاسخ داده است .براساس یافتههای این پژوهش ،مصرفکنندگان
کمدرآمد ميزان باالتری از در دسهترس بهودن مهواد غهذایی را گهزارش مهیکننهد و انسهجام
اجتماعی و اعتمادبه نفس بهعنوان تعدیلکننده در دسترسی به مواد غذایی عمهل مهیکننهد.
جيامين 3و همکهاران ( )2626ههم در تحقيقهی بها عنهوان «تهأثير وبهال نویسهان غهذا بهر
تصميمگيری در مورد انتخاب مواد غذایی بزر ساالن در مالزی »1به این نتيجه رسيدند کهه
سودمندی ،اعتمادبهنفس و شهرت ادراک شده خوانندگان وبال های غهذا بها تصهميمگيهری
آن ها در مورد انتخاب مواد غذایی بهویژه در ميان نوجوان ارتباط مسهتقيمی دارد .بشهوف 0و
همکاران ( )2626هم در پژوهشی با عنوان «زنان برنج و موز بيشتری میخورند :تأثير جنس
و مهاجرت بر انتخاب غذای اصلی در شرق آفریقا »7با مصاحبه عميق از زنان و مردان مههاجر
به این نتيجه رسيدند که با وجود تفاوتهای جنسهيتی ،وضهعيت مههاجرت بهر نهوع و تنهوع
محصوالت اصلی غذایی مورد انتخاب تأثيرگذار بوده است .ویلهيس 8و فيتزپاتریهک)2619( 9
در پژوهشی با عنهوان «نهاامنی غهذایی و سهرمایه اجتمهاعی در بهين دانهشآمهوزان مهدارس
راهنمایی »16به این نتيجه رسيدند که شاخصهای مختلف سهرمایه اجتمهاعی حتهی پهس از
کنترل عوامل متعدد جامعهشناختی و وضعيتی ،با عدمامنيت غذایی رابطه معنیداری دارنهد.
داد 11و برک )2613( 12با بررسی موضوع «تأثير ارزشهای اخالقی و انگيزههای انتخاب مواد
1. Priyanka Jayashankar
2. Sekar Raju
3. The effect of social cohesion and social networks on perceptions of food availability among
low-income consumers
4. Janice Ng Jia Miin
5. The Effect of Food Blogger’s Reviews on Young Adults’ Food Choice Decision in Malaysia
6. Aurélie Bechoff
7. Women Eat More Rice and Banana: The Influence of Gender and Migration on Staple Food
Choice in East Africa
8. Don E. Willis
9. Kevin M. Fitzpatrick
10. Food Insecurity and Social Capital Among Middle School Students
11. Kylie Dowd
12. Karena Jane Burke
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غذایی بر اهداف خرید غذاهای دارای منابع پایدار ،»1گزینههههای غهذایی پایهدار را براسهاس
انگيزههای سالمتی و اخالق در استراليا موردتوجه قرار داد و متوجه شهدند؛ نگهرش و هویهت
منبت اخالقی ،انگيزههای انتخاب غذا را شکل میدهد.
 .3مبانی نظری و مدل مفهومی
براساس نظر ویلز 2و همکاران ( ،)2611طبقه اجتماعی نقش مهمهی در سهاختن و بازسهازی
الگوهای غهذایی بهازی مهیکنهد .آنهها بها اسهتفاده از رویکهرد بوردیهو در زمينهه ميهدان 3و
عادتواره ،3به غذا و تجارب غذایی بهعنوان عدسیای نگریستهاند کهه از طریهق آن دقيهقتهر
میتوان به گستره طبقاتی و اجتماعی زندگی خانواده نگریست .از نظر آنهها ،تهأثير طبقهه از
طریق عادتواره تجسم مییابد و ازاینرو ،عدسی مناسبی برای تحليهل کهنشههای طبقهاتی
مرتبط با تغذیه و غذا است ،عادتواره ،نقشبندی از زمينهه اجتمهاعی و فرهنگهی اسهت کهه
معموالً ناآگاهانه و بدون تأمل ،رفتارهای تغذیهای را نيز شهکل مهیدههد .سهرمایه اقتصهادی،
آزادی عمل بيشتری را برای انتخاب نوع و ميزان غذا در اختيار دارنهدگان ایهن نهوع سهرمایه
قرار میدهد (سوبال 1و بيسوینی .)2669 ،0عادت واره نوعی آمادگی عملی ،آموختگی ضمنی،
فراست ،تربيتیافتگی اجتماعی از نوع ذوق و سليقه کهه بهه عامهل اجتمهاعی ایهن امکهان را
میدهد که روح قواعد ،آداب ،جهتها ،روندها ،ارزشهها و دیگهر امهور حهوزهی خها خهود
(حوزه علمی ،اقتصادی ،ورزشی ،هنری ،سياسهی  )...را دریابهد ،درون آن پذیرفتهه شهود ،جها
بيفتد و منشأ اثر شود (بوردیو .)1993 ،از دیگر سو اصول مشترکی را که همه بهرای تهرجي
خوراک خوشمزه تر ،نوشيدنی گواراتر ،ورزش مناسب تر ... ،دارند را بهصورتی متفهاوت اعمهال
کند (بوردیو.)2666 ،
بنابراین با توجه به اینکه هر موقعيهت در فضهای اجتمهاعی دارای عهادت واره ههای خها
خودش است ،پس عادت واره ها ههم بهه ماننهد مواضهع و موقعيهت ههای اجتمهاعی کهه مولهد
آنهاست ،تفاوت یافته و ایجاد تفاوت کنند (بوردیهو .)1993 ،براسهاس تعریهف بوردیهو یهک
ميدان ،عرصهای اجتماعی است که در آن مبارزهها یا تکاپوها بهر سهر کسهب منهابع و منهافع
معين و دسترسی به آنها صورت میگيرد (جنکينز .)2667 ،7از نظر بوردیهو ،ميهدان عرصهه
نبردها ،کشمکش ها و رقابت ها است :ميدان مانند نوعی بهازار رقهابتی اسهت کهه در آن انهواع
1. The influence of ethical values and food choice motivation on intentions to purchase sustainably
sourced foods
2. Wendy Wills
3. Field
4. Habitus
5. Jeffery Sobal
6. Carole A Bisogni
7. Richard Jenkins
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سرمایهها بهکار میرود و برای آنها مایه گذاشته میشود؛ اما زمينه قدرت (سياست) از همهه
مهم تر است .سلسله مراتب روابط قدرت و زمينه سياسی ،سهاختار همهه زمينهه ههای دیگهر را
تعيين میکند (ریتزر.)2663 ،1
پایگاه اجتماعی نيز از دیگر عوامل تأثيرگذار بر رفتارهای تغذیههای و انتخهاب غهذا اسهت.
پایگاه اجتماعی در معنهای وبهری آن ،جنبههای از موقعيهت سلسهلهمراتبهی در درجههبنهدی
اجتماعی ناشی از قراردادهای فرهنگی مستقر (باورهای سنتی و باور داشتههای عمهومی) در
جامعه است که متفاوت از طبقه (موقعيت سلسلهمراتبی در درجههبنهدی اقتصهادی) و تعلهق
حزبی (موقعيت قدرت اقتدار در سلسلهمراتب نظم سياسی یا سازمانی) اسهت .از ایهن منظهر،
موقعيت فرد در سلسلهمراتب اجتماعی بر توزیع نابرابر ارزش (احترام) و شهانسههای زنهدگی
به همراه این موقعيت داللت دارد (ترنر.)2612 ،2
بحث از تفاوتهای طبقاتی و جایگاه اجتماعی در حوزه تغذیهه ،یکهی از مباحهث مههم در
نظریات بوردیو نيز بوده است (دلينهی 3و پيسهکوپو .)2663 ،3از نظهر بوردیهو ( )2666بهرای
درک کامل انتخابهای غذایی ،مجموعه پيچيدهای از عوامل باید موردتوجه قهرار گيرنهد .بهه
نظر وی سبک غذایی که افراد عالقهمند در پی آن هستند ،بیتردیهد معهرف مناسهبی بهرای
ارائه تصویر دلخواه ،با ممانعت از ارائه تصویر غير دلخواه ،از خویش به دیگران است و ازاینرو
ترجيحات غذایی میتواند انعکاسی سهامانمند از موقعيهت فهرد در سلسهلهمراتهب اقتصهادی،
اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود.
توزیع سه نوع سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگهی تعيهينکننهدهی موقعيهت طبقهاتی
عينی فرد در نظام اجتماعی اسهت .بهعبارتدیگر ،ساخت طبقاتی از طریق ترکيب انهواع ایهن
سرمایهها بهوسيله گروهها روشهن میشود .طبقات بهاال بيشهترین ميهزان سهرمایه اقتصهادی،
اجتمهاعی ،فرهنگهی و نمهادین را دارند .طبقه متوسط مقدار کمتری از این انواع را در اختيار
دارد و طبقهه پهایين کمتهرین مقهدار ایهن ترکيب از منابع را مورد بهرهبرداری قرار میدههد
(ترنر.)2663 ،1
ساخت طبقاتی یک سلسلهمراتب ساده نيست ،بلکه در درون هر یک از طبقات شاخهههای
گوناگونی وجود دارد که در درجه اول مربوط به ترکيب انواع سرمایه و در درجه دوم مربهوط
به منشأ سرمایه و مدتزمانی میشود که فرد ایهن ترکيهب را در اختيهار داشهته اسهت .ترنهر
تصویر شاخههای سه طبقه را ترسيم میکنهد .شهاخه بهاال در ههر طبقهه ،بيشهترین ميههزان
سهرمایه اقتصهادی و شههاخه پهایين ،بيشهترین سههرمایه فرهنگهی و نمهادین (بهههطهور منههال،
1. George Ritzer
2. Johnathan Turner
3. Colleen Delaney
4. Barbara Piscopo
5. Johnathan Turner
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ایهدئولوژی از نوع مربوط به طبقه پایين) را داراسهت .بخههش ميههانی ميههزان متوسههطی از
سهرمایه اقتهصادی ،فرهنگی و نمادین را در اختيار دارد .شاخه باال بخش مسلط در هر طبقهه
و شاخه پایين ،بخهش زیر سلطه است و بخش ميانی ،موقعيت پستتری نسبت به طبقه بهاال
و موقعيت برتری نسهبت بهه طبقهه پهایين دارد .در ضهمن شهاخه هها در کههشمکش بههرای
دسهتيابی بهه منهابع و مهشروعيت بخشيدن به خودشان کوشش میکنند .آنهها گهروههها و
شبکههای اجتماعی را به وجود می آورند تا از آن طریق به سهرمایه اجتمهاعی دسهت یابنههد،
امها توانهایی آنها بهرای سهاختن چنهين شبکههایی محدود است و تحت تأثير دیگر اشهکال
سرمایهای ههستند کهه در اختيهار دارنهد (ممتاز.)1383 ،
بوردیو بر این اعتقاد نيست که طبقهات هماننهد گهروههها هسهتند ،بلکهه بهها اسههتفاده از
مفههوم مارکس در مورد طبقه در خود و طبقه بهرای خهود ،اظههار میدارد کهه تحهت تهأثير
شهرایط ،محيط های واقعی و اجتماعی خا می توانند تبدیل به گروه شوند ،یعنی زمانی کهه
نسبت بهه وجود و قابليتهای خودآگاهی کسب میکنند .برای وقهوع چنهين امهری تجهيههز
سرمایه های مهادی ،فرهنگهی و نمهادین ضهروری اسهت .همچنههين در بههسياری از مههوارد،
سهرمایه نمهادین و تبدیل آن به ایدئولوژی که ترکيبهایی از منابع را مشروعيت مهیبخشهد،
سهم عمدهای دارنهد .بهطور منال ،زمانی که روشنفکران و هنرمندان عالقه تجار را به پهول و
سهرمایه مورد تحقير قرار میدهند و آنها را افرادی فاقد فرهنگ در نظهر مهیگيرنهد ،مهورد
تبدیل نمادها به ایدئولوژی را میبينيم که سعی مهیکننهد بها ایههدئولوژی خههود از تههسلط
مهالکين ابهزار توليهد بکاهند (ترنر.)2663 ،
بحث های بوردیو در مورد طبقه هميشه با مفهوم فرهنگ او گهره خهورده اسههت .بوردیههو
بهرای چگهونگی مهصرف فرهنگی اهميتی خا قائل اسهت .بيشهتر بحهث ههای او پيرامهون
طبقهه ،شاخه های طبقهاتی و شيوه زندگی دور می زند .در کتاب تمایزها او با انجام پيمایشهی
در جامعه فرانسه کوشش می کند یک مدل قابل استفاده در سط هر جامعه قشربندی شهده،
ارائه دهد (ممتاز.)1383 ،
بوردیو جامعه را (البته جامعهی فرانسهی زمان خهود را بههطهور اخهص) بهه سههطبقههی
اجتماعی باال ،متوسط و پایين تقسيم میکند .همچنين پير بوردیهو توضهي داد کهه چگونهه
رفتارهای بهداشتی و سبک زندگی ممکن است در معرض تمهایز طبقهاتی باشهد .گهروه ههای
اجتماعی ،اقتصادی طبقه ی باال با اتخهاذ شهيوه زنهدگی سهالم ،خهود را از گهروه ههای پهایين
اقتصادی متمایز می کنند و گروه های اقتصادی پایين با رفتارهایی که به آن ها احساس آزادی
از پيمانهای اجتماعی میدهد ،ایهن کهار را انجهام مهیدهنهد (پامپهل 1و همکهاران.)2611 ،
بوردیو ( )2666نشان داد که چگونه گروه های اقتصادی باال ،خود را از گروه ههای اقتصهادی و
1. Fred Pampel
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اجتماعی پایين به وسيله ی «طعم» ویژگی ههای مختلهف زنهدگی ،ازجملهه موسهيقی ،هنهر و
آشپزی متمایز می کنند .وی اظهار می دارد که سليقه از طریق سرمایه فرهنگهی ،یهک منبهع
غيرمادی است که در طول دوره زندگی انباشته می شود ،توسعه می یابهد .اگرچهه سهليقه بهه
سرمایه اقتصادی نيز پيوند دارد ،اما عمدتاً به سرمایه فرهنگی مربوط مهی شهود ،زیهرا سهليقه
پایدار می ماند ،همچنين وقتی درآمهد افهراد بها گذشهت زمهان افهزایش مهی یابهد ،در نتيجهه
منعکسکننده برخهی از هنجارهها و ارزش ههای فرهنگهی اسهت (بالزیهوس 1و فریهدریکس،2
.)2668
هنر خوردن و آشاميدن یکی از معدود فضاهایی است که طبقات کهارگر بهه صهراحت هنهر
مشروعيت زندگی را به چالش میکشند .خوردن و آشاميدن بهعنوان یک امر نمادین بوده که
عدم وجود آن ممکن است باعث سستی و ضعف در شخصيت شود (بوردیهو .)2666 ،بوردیهو
سپس این استدالل را مطرح کرد که سالیق طبقهه اجتمهاعی توسهط عهادت طبقهاتی شهکل
می گيرد .از نظر بوردیو ،تنها کاالی مصرفی مهم نيست ،بلکه قدرت نمادین ترجيحات ذائقهه،
فضای موقعيت های اجتماعی را به شکلی که از لحها جنسهيت و طبقهه اجتمهاعی متفهاوت
باشد ،از بين سایر ابعاد ،تقویت میکند (پاچوکی.)2613 ،3
 .4-3تعاریف مفهومی و عملیاتی

سبک مصرف غذایی :آنچه مردمان در طهول زمهان مشهخص از غهذا  -بههعنهوان شهيوهای از
زندگی که از فرهنگ ،محيط اجتماعی و فيزیکی متأثر اسهت – مصهرف مهیکننهد (مهایر 3و
نيکههوژا1978 ،1؛ نيکههوژا و ویتکفسههکی1971 ،0؛ پارسههونز 7و اسملسههر2661 ،8؛ ریههزمن 9و
همکاران2661 ،؛ وبلن1973 ،؛ ویزوده.)1972 ،16
سرمایهی اقتصادی :که شامل ثروت ،پول و  ...است.
سرمایه ی اجتماعی :منابع واقعی و بالقوه که شبکه ی پایهداری از روابهط نهادینهه شهده بهرای
آشنایی و شناخت متقابل را به خدمت میگيرد (بوردیو.)1980 ،
تعریف عملياتی الگوی غذایی :سازمان ملل در کنفرانس جهانی غهذا در سهال  ،1971امنيهت
غذایی را «عرضه کافی مواد غذایی اساسی در جهان و در تمام زمانها بههنحهویکهه موجهب
افزایش یا ثبات مصرف و جبران نوسانهای توليد و قيمت شود» تعریف کرده است (سهازمان
1. Jörg Blasius
2. Jürgen Friedrichs
3. Mark C. Pachucki
4. Robert Nathan Mayer
5. F. M. Nicosia
6. T. H. Witkowski
7. Talcott Parsons
8. Neil Smelser
9. David Riesman
10. Günter Wiswede
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ملل .)1973 ،1الگوهای غذایی در فرهنگها ،نژادها ،جنسها و منهاطق جغرافيهایی مختلف با
هم متفاوتاند (وایلت .)1998 ،2الگوی غذایی یک پدیده چنهدوجهی است که عوامل مختلف
فيزیولوژیکی ،کشاورزی ،صنعتی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتمههاعی بههر آن تأثيرگههذار هسههتند
(ناسکا 3و همکاران .)2660 ،تحليل عهاملی و تحليهل خوشههای دو روش متفهاوت شناسهایی
الگوهای غذایی بهشمار میروند که هرکدام الگوهای غذایی با ترکيبات مختلهف را شناسهایی
میکنند (کانت .)2663 ،بهطورکلی کارشناسان تغذیه سه نوع الگوی غهذایی را دسهتهبنهدی
کردهاند که عبارت اند از الگوی غذایی سالم که غنهی از ماکيهان ،لبنيهات کهمچهرب ،لبنيهات
پرچرب ،سبزیجات کلمی ،سبزیجات زرد ،سبزیجات بر سهبز ،سهایر سهبزیجات ،حبوبهات،
غالت کامل ،ماهی ،زیتون ،ميوه است .الگوی غذایی غربی که در آن مصهرف گوشهت احشها ،
مارگارین ،قهوه ،خشکبار ،شيرینی و دسر ،چاشنیها ،نوشابه ،گوشت قرمهز ،گوشهت فهرآوری
شده باالتر است و الگوی غذایی سنتی که غنی از تخممرغ ،چای ،آبميوه ،غالت تصفيهشده،
مغزها ،ترشی ،روغن جامد ،روغن مایع ،قند و شکر ،نمک ،ادویهجات است (فالحی و عنبهری،
)1391؛ بنابراین برای شناسایی الگوی غذایی افراد ،بسهامد غهذایی ههر یهک از مهواد غهذایی
الگوهای مختلف در هفته بهصورت طيف ليکرت  3گزینهای اندازهگيری شده است .توجه بهه
الگوهای غذایی که پيچيدگیهای دریافتهای غذایی را دربرمی گيرد ،تصویر مناسبی از رژیم
غذایی و عادات تغذیهای افراد جامعه ارائه میکند (هافمن.)2660 ،3
تعریف عملياتی سرمایه ی اقتصادی :در این پژوهش متغير سرمایه ی اقتصادی بها مهوارد زیهر
موردسنجش و اندازهگيری قرار گرفته است :شاغل بودن پاسهخگو یها پهدر او ،ميهزان درآمهد
ماهيانه خانواده ،قيمت خانهی آنها ،قيمت تقریبی واحد مسکونی نوساز در محل سهکونت و
تعلق ذهنی طبقاتی.
تعریف عملياتی سرمایه ی اجتمهاعی :سهه مؤلفهه اعتمههاد اجتمههاعی ،انههسجام اجتمهاعی و
مشارکت در کارهای گروهی بهعنهوان سهرمایه ی اجتمهاعی در ایهن پهژوهش موردبررسهی و
سنجش قرار گرفته است.
 .1روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصيفی و تبيينی بوده و در آن از روش پيمایشهی اسهتفاده شهده اسهت.
عالوهبر آن در این پژوهش برای دریافت صحيحی از مفاهيم اصلی و فرعی از روشهای دیگهر
ازجمله روش ميدانی و کتابخانهای نيز استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
1. United nations
2. Willett Walter
3. Naska
4. Hoffmann
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تمامی شهروندان باالی  11سال مناطق شهر تهران است؛ که براساس سرشماری سال 1391
در مجموع  16181680نفر هستند که از این ميان  1290801نفر مرد و  1288221نفر نيز
زن هستند؛ و تعداد حجم نمونه برحسب جدول کوکران برابر  383نفهر بهوده اسهت .در ایهن
تحقيق از روش نمونهگيری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است؛ بدینصهورت
که ابتدا از بين  22منطقه شهر تهران 1 ،منطقه از شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تههران
بهصورت تصادفی انتخاب شهده ،سهپس در مرحلهه دوم بها انتخهاب  1ناحيهه از ههر منطقهه
بهصورت تصادفی و با استفاده از نقشه و متناسب با سهم هر منطقهه براسهاس توزیهع نسهبی
حجم نمونه ،محلهها ،کوچهها و خانهها با شيوه نمونهگيری تصادفی ساده انتخهاب شهدند .در
این پژوهش از نرمافزار  SPSSبرای تحليل دادههای استخراج شهده از پرسهشنامهه اسهتفاده
شد.
جدول  :4تعداد نمونه و پرسشنامههای اختصاصیافته برای هر منطقه
شماره

نام منطقه

1

شمال

2810737

2

جنوب

1900681

3

غرب

2269399

3

شرق

1199796

مرکز

1992979

18/8

16181680

166

1

جمعیت منطقه

درصد جمعیت نسبت به شهر تهران
20/0

162

18/1

72

26/8

79

11/3

18
73
383

جمع

تعداد نمونه

سپس پرسشنامه بين شهروندان باالی  11سال در هر ناحيه توزیع شد .در این پژوهش
جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامهی محققساخته ای شامل  113سؤال براساس تعاریف
مفهومی و عملياتی استفاده شده است .برای بررسی پایایی پرسشنامه محققساخته از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد که روشی برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگيری بهویژه
پرسشنامه است .برای سنجش صحت اندازهگيری ،پرسشنامه تدوینشده بر روی یک نمونه
کوچک  38نفری از جامعه موردنظر بهصورت تصادفی آزمایش و مشخص شد؛ ضریب آلفای
کرونباخ با  6/91از اعتبار مناسبی برخوردار است.
جدول  :2پایایی پرسشنامه
ردیف

شاخص متغیرهای پژوهش

1

گویههای الگوی غذایی

2

گویه سرمایهی اجتماعی
کل

اندازه آلفا قبل از اجرا
N38
6/716

اندازه آلفا بعد از اجرا
N384
6/713

6/963

6/878

6/912

6/888
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برای سنجش متغيرها نيز از اعتبار سازه نظری 1استفاده شده است .در روش تحليل
عاملی ،به آزمون ميزان انطباق بين سازه نظری و تجربی تحقيق پرداخته شد که در رابطه با
مقدار بسندگی کيزر-ميراولکين ،)KMO( 2نتایج تحليل عاملی ( )6/19است که حکایت از
مناسب بودن دادهها و متغيرهای موردنظر آن دارد.
جدول  :3نتایج تشخیص  KMOو آزمون کرویت بارتلت
6/810

KMO
بارتلت

311

df

6/666

Sig.

2/101

همچنين بارتلت آزمون با ()sig≤0.05معنادار است.
 .1یافتههای پژوهش
یافتهها و تحليل توصيفی خصوصيات جامعه آماری و متغيرهای زمينهای حهاکی از آن اسهت
که از مجموع  383نفری که پرسشنامه پژوهش حاضهر را پاسهخ دادهانهد  37/3درصهد زن و
 12/0درصد مرد بودهاند .براساس اطالعات از نظر وضهعيت تأههل  03/0درصهد پاسهخگویان
متأهل 36/2 ،درصد آنان مجرد 2/9 ،درصد جهدا شهده و  2/3درصهد نيهز همسرشهان فهوت
شدهاند .ميانگين سن نمونه موردبررسی  39/36سال و بيشترین فراوانی (نما) سهن  36سهال
بوده است .همچنين پایينترین سن  11سال و باالترین  71سال بود .همچنين از نظر بهومی
بودن در شهر تهران 06/2 ،درصد پاسخگویان از ابتدای تولدشان در تههران سهاکن بهودهانهد.
ميانگين سالهای سکونت نمونه موردبررسی در تهران  22/90سال بوده و یک سال کمتهرین
و  71سال بيشترین سال سکونت افراد موردبررسی در تهران اعالم شد .از نظر دین و مذهب،
 97/2درصد پاسخگویان مسلمان و  2/8درصد آنهان مسهيحی و از ميهان  373نفهر مسهلمان
 90/8درصد شيعه و  3/2درصد نيز اهل تسنن هستند.
از نظر وضعيت سالمت بررسیها نشان داد که  38/2درصد پاسهخگویان دارای اضهافهوزن،
 33/2درصد دارای وزن طبيعی 10/3 ،درصد دچار چاقی و  2/3درصد نيز دارای کمبهود وزن
بودهاند .درعينحال برخی از پاسخگویان از وضعيت سالمت خود اطالعات کافی نداشتهانهد و
نتایج نشان داد که  7/0درصد پاسخگویان قد خود را نمیدانسته و  21نفر معادل  0/1درصهد
نيز وزن خود را نمیدانستهاند .از نظر ابتال به بيماریها نتایج نشان داد که  9/1درصهد افهراد
مبتال به فشار خون بودند و  82/0درصد افراد مبتال بهه فشهار خهون نيسهتند .همچنهين 8/3
درصد نيز از وضعيت ابتالی خود به فشار خون مطلع نبودند .براساس یافتهههها  80/1درصهد
1. Construct validity
2. Keisr-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy
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افراد مبتال به چربی خون نيستند 0/2 ،درصد افراد چربی خهون داشهتند 7/3 ،درصهد نيهز از
وضعيت ابتالی خود به چربی خون مطلع نيستند .همچنهين  0/2درصهد افهراد موردمطالعهه
مبتال به دیابت بوده 80/1 ،درصد افراد دیابت نداشتند و  7/3درصهد نيهز از وضهعيت ابهتالی
خود به دیابت مطلع نيستند.
بررسی سبک زندگی پاسخگویان نشان داد که  36/1درصد افراد سه بار یا بيشتر در هفته
ورزش میکنند 17/3 ،درصد دو بار در هفته 9/0 ،درصد یک بار در هفته 12 ،درصد هر چند
هفته یکبار ورزش میکنند و  36/1درصد اصالً ورزش نمیکنند.
بهمنظور تعيين الگوی غذایی با توجه به شيوههای صحي مصرف ،به هر یک از گزینهههها
وزن داده شد و شاخص کل الگو ی تغذیه بهه دسهت آمهد .از نظهر انتخهاب الگوههای غهذایی
بررسیها نشان داد که  00/3درصد پاسخگویان الگهوی غهذایی سهنتی 27/9 ،درصهد الگهوی
غذایی غربی و تنها  1/7درصد پاسخگویان الگوی غذایی سالم دارند.
بررسی سرمایه اجتماعی نمونه موردبررسی نشان داد که  11/7درصهد پاسهخگویان دارای
سرمایه اجتماعی متوسط 28/9 ،درصد دارای سرمایه اجتماعی زیاد و خيلی زیاد و همچنهين
 11/3درصد آنان نيز دارای سرمایه اجتماعی کم و خيلی کم هستند.
بررسیها حاکی از آن است که از نظر سهرمایه اقتصهادی  06/2درصهد پاسهخگویان دارای
سرمایه اقتصادی کم و خيلی کم 36/7 ،درصد دارای سرمایه اقتصهادی متوسهط و همچنهين
 9/1درصد آنان نيز دارای سرمایه اقتصادی زیاد و خيلی زیاد هستند.
فرضيه شماره  :1بين سرمایهی اجتماعی و انتخاب الگوی غذایی رابطه معناداری وجود دارد.

شکل  :4مدل معادله ساختاری رابطه بین سرمایهی اجتماعی و انتخاب الگوی غذایی

با توجه به اطالعات جدول باال میتوان دریافت که مدل از برازش بسهيار خهوبی برخهوردار
است .عالوهبر این ،ميزان بتا به مقدار ( )1/66نشاندهنده رابطه منبت و معنادار بهين ایهن دو
متغير است .به این صورت فرضيه اول پژوهش پذیرفته میشود.
جدول  :1رابطهی سرمایهی اجتماعی و الگوهای غذایی
الگوی غذایی

میانگین

غربی

06/96

سنتی

87/03

سالم

96/33

آزمون F
19/132

سطح معنیداری
6/666
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نتایج نشان داد ميانگين سهرمایه ی اجتمهاعی در بهين افهرادی کهه الگهوی غهذایی غربهی
داشتهاند برابر با  ،06/96افراد با الگوی غذایی سنتی  87/03و همچنهين کسهانی کهه الگهوی
غذایی سالمی دارند ميانگين سرمایهی اجتماعی آنان برابر بها  96/33اسهت؛ بنهابراین ميهزان
سرمایه ی اجتماعی در انتخاب الگوی غهذایی مهؤثر اسهت بههطهوریکهه افهراد بها سهرمایهی
اجتماعی بيشتر الگوی غذایی سالمتری را انتخاب کردهاند.
فرضيه شماره  :2بين سرمایهی اقتصادی و انتخاب الگوی غذایی رابطه معناداری وجود دارد.

شکل  :3مدل معادله ساختاری رابطه بین سرمایهی اقتصادی و انتخاب الگوی غذایی

با توجه به اطالعات جدول باال میتوان دریافت که مدل از برازش بسيار خوبی برخوردار است.
عالوهبر این ،ميزان بتا به مقدار ( )1/66نشاندهنده رابطه منبت و معنادار بين این دو متغيهر
است .به این صورت فرضيه سوم پژوهش پذیرفته میشود.
جدول  :1رابطهی سرمایهی اقتصادی و الگوهای غذایی
الگوی غذایی

میانگین

غربی

11/03

سنتی

10/96

سالم

18/31

آزمون F

سطح معنیداری

1/122

6/660

نتایج نشان داد ميانگين سهرمایه ی اقتصهادی در بهين افهرادی کهه الگهوی غهذایی غربهی
داشتهاند برابر با  ،11/03افراد با الگوی غذایی سنتی  10/96و همچنهين کسهانی کهه الگهوی
غذایی سالمی دارند ميانگين سرمایهی اقتصادی آنان برابر بها  18/31اسهت؛ بنهابراین ميهزان
سرمایهی اقتصادی در انتخاب الگوی غذایی مؤثر است بهطوریکه افراد با سرمایهی اجتماعی
بيشتر الگوی غذایی سالم را انتخاب کردهاند.
فرضيه شماره  :3بين متغيرهای دموگرافيک (جنسيت ،سن ،تأهل ،شغل ،تحصيالت) و
انتخاب الگوی غذایی رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  :1آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک
(جنسیت ،سن ،تأهل ،شغل ،تحصیالت) و انتخاب الگوی غذایی
متغیرهای دموگرافیک

ضریب خی دو

سطح معناداری

ضریب همبستگی کندال

جنسيت

2/796

6/238

-

سن

37/382

6/666

6/679

تأهل

22/902

6/661

6/606

شغل

6/262

6/963

-

تحصيالت

1/603

6/666

6/217

با توجه به جدول  0مشخص شد که با توجه بهه اینکهه سهط معنهیداری در متغيرههای
سن ،تأهل و تحصيالت کوچکتر از ميزان  6/61است پس ایهن متغيرهها بها انتخهاب الگهوی
غذایی رابطه وجود دارد .با توجه به بررسی هها شهغل و جنسهيت افهراد در انتخهاب الگوههای
غذایی مؤثر نبوده است .با توجه به ضریب همبستگی کندال میتوان ذکر کرد که تحصهيالت
اثر بيشتری از سن و تأهل بر انتخاب الگوی غذایی دارد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش از منظر جامعهشناسی به تبيين الگوهای غذایی شهروندان تهرانهی بهاالی 11
سال پرداختيم .در یک جمعبندی کلی میتوان گفت که به ترتيهب الگهوی غهذایی سهنتی و
الگوی غذایی غربی بيش از الگوی غذایی سالم در بين شهروندان تهرانی طرفدار دارد .مصرف
باالی ميان وعدههای شور ،سسهای چرب ،نوشابههای صنعتی ،نسکافه ،گوشتهای فهرآوری
شده و غالت تصفيهشده باعث شده است که  38/2درصد شهروندان تهرانی دارای اضهافهوزن
و  10/3درصد دچار چهاقی و چربهیههای شهکمی هسهتند ،اکنهر شههروندان تهرانهی ورزش
نمیکنند و از وضعيت سالمت خودآگاهی مناسبی ندارند کهه تمهامی ایهن مهوارد از ریسهک
فاکتورهای دیابت و بيماریهای و قلبی و عروقی است .عدمتوجه به سبک زنهدگی و سهالمت
در طوالنیمدت هزینههای زیادی را به خانوارها و در سط کالن به جامعه و بخش بهداشهت
و درمان تحميل خواهد کرد؛ بنابراین این هزینههای سربار ،امکان توسعه پایدار را بهه تهأخير
خواهد انداخت.
وفق نظر بوردیو در این تحقيق مشخص شد انتخهاب الگوههای غهذایی در جامعههی ایهن
تحقيق بر پایهی سرمایه ی اجتماعی ،اقتصادی و متغيرهای جمعيتشناختی است؛ یعنی ههر
کدام از ریز متغيرهای باال میتوانند بر اینکه فرد چه چيزی را بخورد اثرگذار باشد.
افرادی که سرمایه ی اجتماعی باالتری دارند احتماالً الگوی غذایی سالمتهری دارنهد .البتهه
باید تو جه داشت که ممکن است این موضوع بهه ميهزان ارتباطهاتی کهه افهراد بها سهرمایهی
اجتماعی باالتر با یکدیگر دارند و اینکه در طی این ارتباط آنها میتوانند یافتهههای خهود را
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که از منابع مختلف و متفاوت گرد آوردهاند – گرچه کهه ممکهن اسهت صهحي نباشهد  -بهه
اشتراک بگزارند ،برگردد .البته شاید این ارتباطهات ميهانگروههی باعهث شهده اسهت کهه بهه
سبک های غذایی غربی هم گرایش پيدا شود .اعتماد اجتماعی بههعنهوان یکهی از مههمتهرین
فاکتورهای سرمایهی اجتماعی محسوب میشود به همين علت افراد بها سهرمایهی اجتمهاعی
باال دارای اعتماد بيشتری به یکدیگر هستند و می توان نتيجه گرفت کهه ایهن اعتمهاد باعهث
رواج یک یا چند نوع خا از الگوی غذایی در این افراد شود که میتوان بها امتيهاز ميهانگين
باالیی که در این پژوهش یافته شده است ،مهرتبط دانسهت .دیهده شهده اسهت کهه افهراد بها
سرمایه ی اقتصادی باال یا همان قشر مرفه به خاطر دسترسی به منابع مالی بهتر به غهذاهایی
بهتر دسترسی دارند تحقيقات پيشين نشان دادهاند که چاقی از بيماری فراگير قشر مرفهه در
سالهای دور به بيماری قشر ضعيفتر -از لحا مالی – تبهدیل شهده اسهت ،چراکهه امهروزه
غذاهای آماده و ارزانقيمت عموماً غذاهای ناسالم و پرکالری هستند .در این پژوهش هم ایهن
مورد به تأیيد رسيد و حاصل شد که افراد مرفهتر تمایل به مصرف غذای سالمتری دارند.
طبعاً طبقهی اجتماعی که حاصلی از برآیند سرمایههای اجتماعی و اقتصهادی و فرهنگهی
افراد است با تعيين الگوی غذایی در رابطه است .به نظر میرسد به خاطر وزن بيشتر مؤلفهی
سرمایهی اقتصهادی در تعيهين طبقههی اجتمهاعی ،شهباهت زیهادی بهين رابطههی طبقههی
اجتماعی و تعيين الگوی غذایی با رابطهی بين سرمایه ی اقتصادی وجود دارد .به همين علت
دیده می شود که افرادی که در طبقهی باالی اجتمهاعی قهرار دارنهد از الگهوی غهذایی سهالم
بيشتر استفاده میکنند که مشابه وضعيت افرادی است که سرمایهی اقتصادی باال دارند.
ازآنجاییکه توليد و مصرف غذا بسياری از بخشهای جامعه را در برمیگيرد از کشهاورزی
تا فرآوری غذا ،از رستوران تا خانه ،از فرد تا گروه اجتماعی؛ بنابراین زمينههی اجتمهاعی غهذا
موضوعی بسيار گستردهتر از آن است که یکرشتهی علمی بها یهک یها چنهد پهژوهش آن را
پوشش بدهد .آشکار است که نقش ایفها شهده از طریهق اجتمهاعی شهدن در مصهرف غهذا و
مفاهيم اجتماعی غذا برای سالمت بيشتر مربوط به مطالعه جامعهشناختی غذا و تغذیه اسهت
تا بازشناسی تفاوتهای فرهنگی .آنگونه که پژوهشهای گسترده جامعه شناسان گواهی می
دهد جامعهشناسی غذا دامنه بسيار گستردهای دارد و بر دغدغهههای جامعههشهناختی ماننهد
طبقه ،جنسيت ،محيطزیست و سياست عمومی تأثير میگذارد؛ بنهابراین پيشهنهاد مهیشهود
جامعه شناسان بيشتر به پژوهش های جامعهشناختی غذا و تغذیهه بپردازنهد و سهازمانههای
متولی در زمينه برنامهریزی تغذیه ازجمله وزارت بهداشهت و غيهره از پهژوهشههای جامعهه
شناسان حمایهت مهالی کهرده و همچنهين از نتهایج ایهن پهژوهشههای جامعههشناسهانه در
برنامهریزیهای خود بيشتر بهره ببرند.
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این پژوهش نظر کوچانیاصفهانی و خواجهنوری ( )1391را مبنی بر اینکه تأهل و سن بهر
انتخاب الگوی غذایی مؤثرند را تأیيد و نظر ایشان را مبنهی بهر ارتبهاط جنسهيت بها انتخهاب
الگوی غذایی را تأیيد نکرد .نظر مننی و نوابخش ( )1396مبنی بر اینکه مسهائل اجتمهاعی و
اقتصادی بر انتخاب الگوی غذایی مؤثر است توسط ایهن پهژوهش تأیيهد شهد .نظهر بشهوف و
همکاران ( )2626که جنسيت را بر انتخاب الگوی غذایی مهؤثر ندانسهته بودنهد توسهط ایهن
تحقيق تأیيد شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که افراد با سط پایگاه اقتصادی و اجتماعی پهایين از دانهش
تغذیه پایين تری برخوردار هستند؛ بنابراین پيشهنهاد مهی شهود سهازمان ههای متهولی تغذیهه
(وزارت بهداشت و غيره) از طریق رسانه ها به افزایش دانش تغذیهه ای مهردم همهت بگمارنهد.
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت بهبود دانش بهداشتی و آگهاه سهازی از عهوارض ناشهی از
مصرف غذاهای ناسالم به صورت دوره ای در مدارس و دانشگاه ها و حتی مهدکودک ها می تواند
جایگاه مصرف غذاهای سنتی و توزیع این غذاها را ارتقها بخشهد .حهذف تبليغهات غهذاهای
ناسالم و جایگزین کردن آن با تبليغات مواد غذایی سالم به ویژه در برنامه های پربيننده ماننهد
فيلم ها و سریال ها می توان به بهبود مصرف غذا و سبک زندگی سالم کمک کرد (همهانگونهه
که در برخی کشورها این اتفاق افتاده اسهت) .بهومی سهازی ارزشهها و نمهادههای مهدرن در
راستای فرهنگ تغذیه داخلی با برنامهریزی مسؤوالن کشوری ،همسهو جههت بها ارزشههای
ملی و محلی باید موردتوجه جدی قرار گيرد .همخوان سازی و هماهنگی ارزشها و مقهررات
از عوامل مؤثر در توزیع و انتخاب م واد غهذایی سهالم در جامعهه خواههد بهود .حهال آنکهه در
ساليان متمادی این عمر در کشور مغفول مانده و به اجرای قوانين مهرتبط بها آن یها اهتمهام
جدی نشده یا اصالح الگوی مصرف آنگونه که بایهد مطهرح نشهده اسهت .بایهد تمهایز ميهان
سرمایهی فرهنگی ،اجتماعی بهویژه در سطوح باال با مصرف غهذاهای آمهاده و فهوری ناسهالم
بيشازپيش از سوی متصدیان بهویژه پژوهشگران و مسئوالن اجرایی در امر سالمت و سهبک
زندگی سالم بيشازپيش موردتوجه قرار گيرد؛ زیهرا سهرمایهی فرهنگهی و اجتمهاعی افهراد و
طبقات جامعه دانش ،با مصرف صحي و سالمت تغذیه همراستا باید افزایش یابد نه در جهت
عکس آن .هر چند پایتخت اجتماعی متشکل از قوميت ها و فرهنگ های مختلف کشور اسهت
اما پيشنهاد میشود؛ شهرها ،اقوام و گروههای مختلف قومی و مهذهبی کشهور نيهز بههعنهوان
جامعههه آمههاری ،از نظههر سههرمایههههای اجتمههاعی ،اقتصههادی و سههبک زنههدگی در تبيههين
جامعهشناختی انتخاب غذا موردبررسی قرا گيرند تا قياس جامعتری درباره یافتههای موضهوع
این پژوهش بهدست آید.
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