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 چکیده

اسالمی  –مستند تلویزیونی ناهار فامیلی در ترویج تغذیه مبتنی بر سبک ایرانی   نقش پژوهش از این هدف

انجام  یمایشیکه به روش پ است یفیتوص یقاتپژوهش از نوع تحق ینا .است  شهر قم  ها در دربین خانواده

با سطوح فرهنگی مختلف در دو گروه کنترل  نفر از مردم شهر قم 099نمونه آماری شامل . شده است

که به  بود( اند دیدهکسانی که مستند را ) آزمایشو گروه ( اند ندیدهگروهی که فیلم مستند ناهار فامیلی را )

رسشنامه محقق ، پها داده آوری جمعی برا گیری اندازهابزار . تصادفی ساده انتخاب شدند گیری نمونهروش 

سالمت معنوی و تغذیه و طب سنتی  سالمت جسمی، تغذیه و تغذیه و مؤلفهدر سه ( دوازده سوالی)ساخته 

حوزه دین، آمار، رسانه  نظران صاحبمتخصصین و تن از  10تأیید  بهها  که روایی صوری پرسشنامه باشند می

 .مورد تأیید قرار گرفت =α 94/9 استفاده از ضریب آلفای کرونباخی آن با یهمچنین پایا .رسیدو تغذیه 

. ل شدندیتحل SPSS24ب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل از طریق نرم افزار یبا استفاده از ضر ها داده

ترویج تغذیه  بیشترین همبستگی در گروه آزمایش و گروه کنترل میان طب سنتی با نتایج نشان داد که

همچنین نتایج نشان داد که بیشترین  .باشد می (=r 109/9) و( =r 141/9)اسالمی به ترتیب سبک ایرانی 

و کمترین اندازه اثر تأثیر دیدن  باشد می =249/9dطب سنتی با اندازه اثر  مؤلفه مربوط بهتأثیر دیدن فیلم 

همچنین اندازه اثر تأثیر دیدن . باشد می =d 940/9 فیلم مربوط به مؤلفه تغذیه و سالمت معنوی با اندازه اثر

 .است =00/9dفیلم بر ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی 

ب طای، ، رفتار تغذیهرسانه ،اسالمی -ایرانی، فرهنگ غذایی تلویزیونی ناهار فامیلی مستند  :ها کلیدواژه

 سنتی

 
. 
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 طرح مسئله مقدمه و 

قبل طی  ها قرناز  ها انسان. شناخته شده استاثر مستقیم تغذیه بر تندرستی انسان از دیرباز 

ر همان تجارب، تغذیه صحیحی بنابراین افرادی که در اث. اند بردهمختلف به روش صحیح تغذیه پی  های تجربه

با استفاده از غذای الزم و کافی، کارایی و فعالیت، . اند بودهبرخوردار  تری طوالنیو  تر سالم، از زندگی اند داشته

در عین حال،  همچنین .شود میطر، نشاط زندگی و قدرت مبارزه با مشکالت در انسان تأمین رضایت خا

حدی است که کمیته مشترک  اهمیت تغذیه تا. گردد میبعدی نیز تضمین  های نسلمت و بهداشت سال

که برنامه ریزی درباره خوراک و  اند کردهکارشناسان سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکیده 

  .(40:، ص1091صدیقی، )تغذیه باید جایی را در برنامه کلی توسعه اقتصادی به خود اختصاص دهد 

در بین جوامع  «گذار تغذیه»یا به عبارتی « انتقال تغذیه»ای با عنوان های اخیر شاهد پدیدهدر سال

العه قرار گرفته، طمورد م ی جهانی به صورت بسیار گستردهاپدیده که به عنوان پدیده این. ایممختلف بوده

و سبزیجات به نوعی  ها میوه، ها دانهتغییر رژیم غذایی سنتی سرشار از فیبر و توأم با مصرف  عبارت است از

که در  به نوعی باید گفت. فرآوری شده ، نمک و سایر غذاهایرژیم غذایی توأم با مصرف باالی چربی، شکر

ولی در الگوی تغذیه جدید،  آوردند میمصرف غذاها روی رفع گرسنگی به ه سنتی، افراد برای الگوی تغذی

گالبی و همکاران، ) .استو عوامل فرهنگی مختلف مانند مد  ها رسانهانتخاب نوع غذای افراد تحت تأثیر 

1040.) 

ر گذار تغذیه به مهمی د، نقش ها رسانهشهرنشینی، افزایش درآمد همراه با تغییر در عوامل فرهنگی و 

سکته، )مختلف  های بیماریلگوی تغذیه جدید خود پیامدهای نامطلوبی مانند ابتال به ا. شکل جدید دارند

این نوع الگوی تغذیه به خصوص در کشورهای در حال  .داردرا در افراد به همراه ....( فشارخون، سرطان و 

 یگانه غربیب یه بر الگوهایشرفت با تکیراه پ یط یش براتوسعه که با افزایش شهرنشینی مواجهند و در تال

 .(2911، 1مادانات) استهستند، بسیار نمایان 

هشداردهنده  های نشانهاز  .از سوی دیگر الگوی تغذیه در خاورمیانه به سرعت در حال تغییر است

متابولیک در پی گسترش شهرنشینی و تغییر شیوه  های بیماریمزمن مرتبط با تغذیه، گسترش  های بیماری

قلبی ـ عروقی یکی از علل عمده مرگ و میر در ایران  های بیماری. استزندگی به ویژه در شهرهای بزرگ 

 0/09)قلبی ـ عروقی  های بیماریمربوط به  1099به طوری که باالترین علل مرگ و میر در سال  هستند

 .(1090اران، دالوری و همک)بوده است ( درصد

أثیر در شکل دهی رفتار و اعتقادات مردم بسیار باالست و بسیاری از مردم تحت ت ها رسانهتأثیر  

و شاید  دهند میغذایی تغییر  ، رفتارهای خود را در زمینه خرید و مصرف موادای رسانه های برنامهتبلیغات و 

در کنار خود احساس کنند؛ بسیاری از مردم  اند نشدهمطرح  ها رسانهرا که در  تری واقعیخطرات  نتوانند

و در اغلب  شود میتبلیغ  ها رسانهیی که از طریق و براساس عادات غذا کنند میرا جذب  ها داوریظاهراً پیش 

 .(040: 1099سیل، ) کنند میعادت غذایی ناسالم است، تغذیه موارد 

 های آگهیبینندگان تلویزیون، بیننده  بیشتررسانه جمعی است و  ترین پرمخاطبدر ایران تلویزیون 

ن تلویزیون را نوجوانان تشکیل بخش قابل توجهی از مخاطبا. تجاری پخش شده از این رسانه هستند
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تبلیغاتی تلویزیون، مستقیم یا غیرمستقیم به خصوص با نسل جوان و  های آگهیاز  ای عمدهو حجم  دهند می

 یتاست که محبوب ییها ازگونه یکیبرنامه تلویزیونی (. 1094ران، اسمی و همکا)نوجوانان ارتباط دارد 

با  کشید میشما سرک در هر جایی از صنعت تلویزیون که امروزه . کرده است یدامردم پ ینگسترده در ب

تلویزیون) "تله واقعیت"صحبت از چیز جدیدی با نام 

- 

 های برنامهکه از ترکیب با  شوید میمواجه ( واقعیت

و  ها گونه فراوانی (. 1099دانکلی،)به دست آمده است ... خانوادگی و  های مجموعهپلیسی و  های درامورزش، 

همگی اشاره  است و مقاالتی که در این زمینه نوشته شده ها کتاب و این ژانر، نرخ باالی تماشاگران های قالب

زیونی، هیچ ژانر و یا نوع تلوی های برنامهدر قرن جدید پخش . به نقش تاثیرگذار آن در تلویزیون دارند

تلویزیونی قرار  های برنامهمورد توجه بینندگان و سازندگان  "واقعیت محور های برنامه" اندازهبه  ای برنامه

  ).1091فریدمن، ) نگرفته است

 2شمارد که یکی از آنها قالب سبک زندگی واقعیت برمی -چندین قالب را برای تله (1090) آنت ،هیل

آموزش عملی و کارگاهی مثل این که  :الف: کنند های سبک زندگی در دو سطح عمل می عناصر برنامه. است

ارائه غیرمستقیم الگوی مصرف از طریق ایجاد تغییر در ذائقه، نگاه و  :و بچگونه یک غذا را درست کنیم؟ 

برای افزودن به . وع بصری استهای متن با روش ها برنامهرسانی در این  آموزش و اطالع. سلیقه مخاطبان

های مختلف برای  ها از تخصص در این برنامه. کنند های برنامه نیز از عناصر بازی ـ نمایش استفاده می جذابیت

مسابقه ناهار  –در ایران نیز برنامه مستند . (109-100: 1041 ،قاسمی). شود بهبود زندگی استفاده می

مستند ناهار فامیلی دارای سه  .هاست برنامه از این دست از باشد میکه مورد مطالعه این پژوهش  فامیلی

که در خالل برنامه و مسابقه  باشد می ای تغذیهمعنوی و طب سنتی در خصوص رفتار  سالمت جسمی، مؤلفه

قم یکی از شهرهای مهم کشور است که در مسیر حرکت به سمت  شهر. شود میبه مخاطبان آموزش داده 

توسعه یافتگی است و هر ساله مهاجران زیادی از نقاط مختلف کشور وجهان برای سکونت به این شهر 

مختلف سبک زندگی در این شهر به وضوح قابل لمس است و  های جنبهتأثیر رسانه در . کنند یممهاجرت 

بنابراین، توجه به الگوهای غذایی و عوامل اجتماعی مرتبط . یستنقاعده مستثنی  رفتارهای غذایی نیز از این

ی را به راحتی در قالب غذای تا پیامدها و مفهوم راهنماهای رژیم کند می، به ما کمک ای تغذیهبا الگوهای 

 .یمکن  یانبرای جامعه ب مطلوب الگوهای غذایی

 

 هدف پژوهش

اسالمی  –ایرانی  ای تغذیه رفتار تلویزیونی ناهار فامیلی در ترویجمستند نقش هدف از این تحقیق 

 .استی قم یها دربین خانواده

 

 اصلی پژوهش فرضیه

تأثیر مستند تلویزیونی بعد از تماشای برنامه ناهار فامیلی  گروه کنترل و گروه آزمایش یانگینم ینب

 ها خانواده ها خانوادهتغذیه وطب سنتی  و معنویتغذیه وسالمت ، تغذیه و سالمت جسمی های مؤلفهنسبت به 

 .وجود دارد یدار یایرانی تفاوت معن تغذیهدر ترویج 
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 پژوهش فرعی ها فرضیه

 یرانیا تغذیه یجوو تر یلیبرنامه ناهار فام یبعد از تماشا یزیونیمستند تلو تأثیر های مؤلفهبین  -1

 .وجود دارد همبستگی یشدر گروه آزما یاسالم

و ترویج تغذیه سبک  یلیبرنامه ناهار فام یبعد از تماشا یزیونیمستند تلو یرتأث های مؤلفهبین  -2

 .وجود دارد همبستگی ایرانی اسالمی در گروه کنترل

و ترویج تغذیه سبک  یلیبرنامه ناهار فام یبعد از تماشا یزیونیمستند تلو یرتأث های مؤلفهبین  -0

 .داردوجود  همبستگیگروه آزمایش و  ایرانی اسالمی در گروه کنترل

 

 یقتحق یشینهپ

 –ایرانی  ای تغذیهنقش مستند تلویزیونی بر ترویج رفتار  یو بررس یلکبه طور  ای تغذیهنه رفتار یدر زم

ج آنها یقات و نتاین تحقین قسمت از مقاله به ایه در اکده است یبه انجام رس یقات معدودیاسالمی تحق

 .شود میپرداخته 

و زمینة اجتماعی  ای تغذیهدر تحقیقی با عنوان نقش رسانه در رفتارهای ( 1040)گالبی و همکاران 

 دهد میق نشان یج تحقینتادادند انجام  (سال شهر تبریز 10شهروندان باالی : مورد مطالعه) مرتبط با آن

در سطح  ای تغذیهغات رسانه و رفتار یتبل یزان تماشایر مین متغیرسون بیپ یب همبستگیمحاسبه ضر

ر ین متغیمحاسبه شده ب یب همبستگیزان ضرین میهمچن. دار و معکوس است یدرصد معن 44نان یاطم

در . دار و معکوس است یدرصد معن 40نان یدر سطح اطم ای تغذیهغات رسانه و رفتار یزان اعتماد به تبلیم

 ای تغذیهمختلف رسانه و رفتار  های برنامه یزان تماشایر مین متغیمحاسبه شده ب یزان همبستگیمقابل م

 تر پایین ینداریزان دیه هرچه مکنشان داد ( 1041) یو ذوالفقار یق نصرتیج تحقینتا. دار است یرمعنیغ

. شود میر مدرنتر یو غ یسنت یزندگ های سبکندارتر هستند، یو هرچه افراد د تر مدرن یزندگ کاست، سب

تلویزیون با الگوی مصرف در  های آگهیرابطه تماشای »در تحقیقی با عنوان ( 1094)اسمی و همکاران 

تلویزیون را با مصرف کودکان و نوجوانان شهر تهران  های آگهیتأثیر تماشای « کودکان و نوجوانان تهرانی

بازرگانی تلویزیون و میزان  ایه آگهینتایج پژوهش حاکی از این است که بین میزان تماشای . اند کردهبررسی 

و  0بوینتون. خدمتی و تفریحی رابطه مثبت وجود دارد های مکاناستفاده از مواد خوراکی، لوازم و وسایل، 

تأثیر الگوهای تماشای تلویزیون بر مصرف میوه و سبزیجات در »با عنوان در پژوهشی  (2990) همکاران

نشان دادند که با هر یک ساعت افزایش تماشای تلویزیون در هر روز، مصرف میوه و سبزیجات به « نوجوانان

این پژوهشگران نتیجه گرفتند که این ارتباط ممکن است درنتیجه جایگزینی . کاهش یافته است 14/9میزان 

در  (1040)همکاران  مظفری و. کند میرا تبلیغ  ها آنیوه و سبزیجات با موادغذایی باشد که تلویزیون م

که تلویزیون  تلویزیونی بر توسعه سالمت جامعه نشان دادند های برنامهبا عنوان بررسی نقش  یپژوهش

، ها یافتهطبق . ی ایفا کندتوانسته نقش موثری در باال بردن اطالعات و آگاهی مخاطبان خود در حیطه سالمت

و پیام در ذهن مخاطب بهتر جای  گردد میسالمتی سبب افزایش توجه به پیام  های پیامتکرار و تنوع 

تصویر بدنی و رفتارهای خوردن در زنان مسلمان  در تحقیقی با عنوان جذابیت، (2994) موساپ .گیرد می
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در زنان  ای تغذیهدینی با فرهنگ مصرف و رفتارهای  های آموزهنشان داد که  2994استرالیایی در سال 

44 سنیمسلمان استرالیایی در گروه 

- 

 4س وس وارا رائویب الرحمان و ویمج. دارد داری معنیساله رابطه  19

ق یج تحقینتا. بر حسب مذهب در هند پرداختند ییمصرف مواد غذا یالگوها یبه بررس یقیدر تحق( 2912)

در  یافتیدر یالرکزان یو م کیاز اقالم خورا یاریزان مصرف بسیدر م یمعنادار یسجن های تفاوتنشان داد 

زان یان مسلمانان، گذشته از میدر م یگوشت یزان مصرف غذاهایم. ردندکان مسلمانان و هندوها گزارش یم

 های روغنو  ها چربیآن،  های فراوردهر و یالت و درآمد سرانه، باالتر از هندوها بود، و در برابر مصرف شیتحص

ه بعد خانوار، درآمد کن بود یا ییجه نهاینت. شتر از مسلمانان گزارش شده بودیان هندوها بیدر م کیخورا

روان دو مذهب یان پیدر م یافتیدر یالرکزان یو م ییغذا های عادتمعنادار بر  تأثیرالت یزان تحصیسرانه و م

 یینوع مذهب بر مصرف غذا تأثیر یق خود به بررسیدر تحق 2911در سال  0ارانکمن و همیه. داشته است

 یید مواد غذایه خرک دهد میج نشان ینتا. پرداختند (هودیت و یحیاسالم، مس)افراد متعلق به مذاهب مختلف 

 یررفتا یقرار دارد و الگوها یو مذهب یعوامل فرهنگ تأثیرتحت  یادیمت و درآمد، تا حدزیعالوه بر عوامل ق

ج ینتا. ن وجود داردیه در هر دکاست  یخاص های ارزشاز هنجارها و  ین مذاهب مختلف ناشیمتفاوت در ب

د یل به خریداشتند تما دار خانهبوده و زن  یه سنتکر یفق یه مسلمانان مذهبکنشان داده است  یلکبه طور 

را در زمان  یارزانتر یاالهاکه ک دهند میح یس، ترجکارتدو های یهودیدر مقابل . امل داشتندکمرغ تازه 

 .بخرند تر کوتاه

 و (تلویزیون) رسانه های حوزهمطالعات در  از فوق الذکر هر کدام در بر گیرنده بعد خاصی تحقیقات

پژوهش حاضر، محقق در پی بررسی ارتباط بین تلویزیون و رفتار  با توجه به این که در. باشند میتغذیه 

راهنمای مناسبی  تواند میمرتبط در این حیطه  های پژوهشاز  گیری بهرهاسالمی است،  -ایرانی ای تغذیه

در تحقیقات مربوط به رسانه، محققان بیشتر در پی بررسی نقش تبلیغات رسانه بر مصرف اقالم غذایی . باشد

ارتباط بین دین ومذهب  پی محققان در تحقیقات مربوط به تغذیه، و در اند بودهتوسط افراد ( سالم و ناسالم)

 های برنامهیکی از الت فوق در خصوص ترویج تغذیه در ترکیبی از مقاپژوهش حاضر اما  .هستندبا تغذیه 

ایرانی  ٔ  تغذیهبررسی نقش مستند تلویزیونی ناهار فامیلی در ترویج رفتار  که هدف اصلی آن استتلویزیون 

اسالمی  –ایرانی  ای تغذیهبر ترویج رفتار مستند تلویزیونی ناهار فامیلی  در بررسی نقش. استاسالمی  –

از  توان مینیز ( طب سنتی تغذیه و مؤلفه تغذیه وسالمت معنوی، مؤلفه تغذیه وسالمت جسمی، مؤلفه)

متغیرها و نتایج مطرح در تحقیقات پیشین استفاده کرد و با در نظر گرفتن آن نتایج به بررسی هر چه بهتر 

 .تبیین رفتار غذایی پاسخگویان پرداختدر متغیرها  یننقش ا

 

 6نظریه کاشتچارچوب 

جمعی در جامعه جدید به خوبی مشهود  های رسانهمعتقدند اثرات کاشتی ( 1499)گربنر و همکارانش 

گرایش دارد که  پیوستهبه هم  های پیامتلویزیون در گزارشگری خود به ابالغ ، بنا برنظریه کاشت. است

و « ضعیف»گربنر تماشاگران تلویزیون را به دو دسته . آورند مییکسانی را مکرر به نمایش در  های درس

آمریکایی به طور متوسط روزی چهار ساعت تلویزیون تماشا  و معتقد است که هر کند میتقسیم « قوی»

تلویزیون  کنند میبینندگان دائمی عالقه بیشتری به تلویزیون دارند و ساعات بیشتری را صرف تماشا . کند می
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تلویزیونی قرار گرفتن و  های پیامدر معرض همه گونه . برای آنان، همه چیز را در انحصار خود دارد

به ارائه  ها رسانهاز نظر گربنر، . ، همان چیزی است که گربنر آن را کاشت نامیده استها آن تأثیرپذیری از

نیز بر اساس  ها آنهم شکل و کم و بیش یکسان از واقعیت اجتماعی تمایل دارند و مخاطبان  های دیدگاه

، به ویژه تلویزیون، ها رسانه گوید میکه  رود میگربنر تا آن جا پیش . شوند مینین سازوکاری فرهنگ پذیر چ

به دلیل نظم و هماهنگی در ارائه پیام در طول یک زمان مشخص، از قدرت تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند، 

گربنر در واکنش به انتقادهای مطرح (. 1099مهرداد، )را شکل دهنده جامعه دانست  ها آنبه طوری که باید 

گری در تأثیرگذاری تلویزیون بر بینندگان دخیل هستند، با مبنی بر این که متغیرهای دی اش نظریهشده به 

بر اساس . را به آن اضافه کرد و تشدید تجدید نظر کردن در نظریه کاشت، دو مفهوم دیگر یعنی جریان سازی

نتیجه گرفت که تماشای بیش از حد تلویزیون، برای تمامی افراد پیامدهای یکسانی  توان میاین مفاهیم 

 (04: 1091سورین و تانکارد، )مختلف اجتماعی دارد  های گروهایج متفاوتی برای ندارد بلکه نت

  

 رسانه

که از  اند کردهود تعریف ، وظایفی برای خارتباطی میان مردم و مسئوالنجمعی به عنوان پل  های رسانه

 گردد میباز  ها رسانهبیشتر به وظایف کلی  ها مسئولیتاین . اجتماعی نام برد های مسئولیتبا نام  توان میآنها 

 -0نقش آموزشی  -2نقش نظارتی  -ا: گیرند میعلوم ارتباطی در پنج دسته جای که طبق تعریف محققان 

وردی نژاد وبهرامی، )نقش سرگرم سازی  -0نقش انتقال تمدن و فرهنگ جوامع  -4قش هدایت و راهبردی ن

 ای وظیفهبر نقش نظارتی و برگرفته از  گوناگون ناظر های عرصهدر  ها رسانهبه طور معمول حضور . (1099

، باورها و خود های برنامهبا  ها رسانهاما عالوه بر آن، . ه دارنداست که به نیابت از سوی افکار عمومی بر عهد

موضاعاتی که در حیطه سالمتی . گذارند مییا بر آنها تأثیر  سازند میرا افراد از موضوعات مختلف  های دریافت

. جهت تغییر نگرش مخاطبان خود ایجاد نمایند زمینه توانند می، شود میبه نمایش گذاشته  ها رسانهز ا

 (1099 لوپتن،)

 اند کردهجمعی نقش قابل توجهی در ارتقای سطح سالمت جامعه ایفا  های رسانهدر طی چند دهه اخیر 

عروقی با -اهش بار بیماریهای قلبیو تجربیات موفقی نظیر غربالگری سرطان، کاهش استعمال دخانیات و ک

و  ها پیامجمعی سرشار از  های رسانهامروزه (. 1094ویکفیلد،)جمعی به دست آمد  های رسانهاستفاده از این 

و  ها پیامتلویزیون بزرگترین رسانه جمعی بوده و مخزنی از . تغذیه سالم و تناسب اندام هستند های آموزش

تا این رسانه پر بیننده به  رود میبنابراین انتظار . استحوزه سالمت و تغذیه  های زمینهمتعدد در  های برنامه

این در حالی است که امروزه به جای . عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در عرصه تغذیه سالم شناخته شود

برای  استفاده از این رسانه بزرگ برای اشاعه فرهنگ تغذیه صحیح، شاهد آن هستیم که مبالغ بسیار زیادی

کن، ) شود میدرج و پخش تبلیغات غذاهای صنعتی و غذاهای آماده و تنقالت ناسالم در تلویزیون هزینه 

1091.) 
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«یلیناهار فام» یزیونیمستند تلو

  

 های برنامهو از نوع ( 1تله واقعیت)واقعیت -یکی ازگونه های تلویزیون« ناهار فامیلی»مستند مسابقه 

واژه مستند به معنی درس، انتقال اندیشه، و  به تعریف مستند ارجاع دارد «واقعیت»واژه  .سبک زندگی است

 .و موضوعات طبیعی است ها انسانزندگی  های واقعیتفیلم مستند، بیان هنرمندانه . سند و مدرک است

 (09:1040 ،ضابطی جهرمی)

ماجراهای زندگی فرد یا ثبت . شود هم به عنوان یک وسیله سرگرمی دیده می( تله)« تلویزیون»واژه 

سازی برخی  تالش برای شبیه ،های سبک و تصویربرداری روی دست نگروهی از مردم به کمک دوربی

های دراماتیک جدید تلفیق این موارد همراه با تدوینی مناسب، از  ماجراهای زندگی واقعی در میان شیوه

 سازد ی از یک برنامه تلویزیونی را میهای این ژانر هستند که شکل جذاب ها و ویژگی ترین مشخصه مهم

 (1090کیلبورن،)

شوند؛ اما در ارائه الگوی  ها به شکلی سرگرم کننده و آموزشی ارائه می در جوامع صنعتی این برنامه

. گذارند مصرف نقش مؤثری دارند و در ایجاد ذائقه و رواج الگوهای مصرف تأثیر مهمی از خود بر جای می

به نیازهای روحی و ارائه و توجه  ساز در انتخاب موضوع، شیوه برنامه« مداخله»ها  همچنین در این گونه برنامه

 .(109-100: 1041 ،قاسمی. )شود در حد باالیی ارزیابی می روانی مخاطبان

یک مستند از مجموعه مستندهای آموزشی و سرگرمی است که با شعار « ناهار فامیلی»مستند مسابقه 

گیر خانوادگی  رقابت نفسکند تا در یک  های ایرانی دعوت می از تمامی خانواده« سرزندگی حق شما است»

مستند مسابقه  .این مستند مسابقه با موضوع آشپزی به همت شبکه افق در حال تولید است .شرکت کنند

خواهند هنر آشپزی را به سبک  رقابتی خانوادگی و فرصتی مناسب برای کسانی است که می« ناهار فامیلی»

در هر قسمت،  اند؛ شده ای مختلف ایران انتخابکنندگان این مسابقه از شهره شرکت ایرانی یاد بگیرند،

هایشان، دو  ها و نوه کشی از میان همه بچه پدربزرگ و مادربزرگ یک خانواده حضور دارند و بر اساس قرعه

شود و هر خانواده سعی  این مرحله آغاز می از رقابت اصلی بعد .گزینند خانواده را برای مسابقه آشپزی برمی

 های برنامهاین مستند در خالل مسابقه  .غذای ایرانی را درست کند و به فینال راه یابد ترین کند خوشمزه می

. باشد مییکی از عناصر مربوط به سبک زندگی تغذیه . دهد میسبک زندگی را به طور غیر مستقیم آموزش 

امور مربوط به  به آموزش برخی باال وغنی ایرانی اسالمی است که این مستند ای تغذیهجامعه ما دارای سبک 

 .اسالمی مبادرت ورزیده است -سبک تغذیه ایرانی

 

 ای یهرفتار تغذ

متعدد از  زمینهدر  ها ملتو رسوم، عقاید و افکار و عرف است از آداب  ای مجموعه ای تغذیهرفتارهای 

سنی و تمایالت از نظر  های گروهغذاها، نحوه توزیع آنها در  غذایی، انتخاب نوع قبیل طبخ و نگهداری مواد

، ها فرهنگیا الگوهای غذایی در  ای تغذیهرفتارهای . ها خوراکیعدم عالقه مندی به انواع  یا مندی عالقه

منظور از رفتارهای به عبارتی  .(1091صدیقی، )و مناطق جغرافیایی مختلف با هم متفاوتند  ها جنسنژادها، 

مختلف غذایی،  های وعدهرعایت بهداشت غذایی، ) سالمت جسمی که خود شامل مؤلفه در این تحقیق، تغذیه

رعایت  توجه به رازقیت خداوند،)، سالمت معنوی که شامل (وایمنغذای سالم  غذایی متنوع، های گروه
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توجه به طبع  توجه به مزاج افراد،) شاملوطب سنتی که ( حس خضوع وآرامش آداب خوردن، مسائل شرعی،

.است( رعایت مصلح غذاها ایت الگوی مصرف،رع غذاها،

  

 

 

 :اسالمی –تغذیه ایرانی 

از جمله مسائل غذا و  انسان حیاتیدین اسالم به مـثابه یـک آیین بهزیستی است که تمام مسائل 

، آن بدونو  است انسان مادی حیاتاستمرار  اصلی لوازماز  آشامیدنو  خوردن. تغذیه را در برگرفته است

 .نخواهد شد یابیدر مسیر کمال  حرکتو  خویش اساسیتکالیف  انجام بهقادر  انسانی هیچ

ای هستند ناظر به موضوعاتی از قبیل  به طور کلی می توان گفت که آیات قرآنی که بیانگر رهنمود تغذیه

م به ، التزا(14؛ حجر24؛ یونس42؛ انعام 211؛ 11:بقره)، استفاده از غذای متنوع(0/مائده)خوردن غذای سالم

باتوجه به . می باشد( 12:مریم)های غذایی مناسب ، استفاده از وعده(01:اعراف)شیوه مصرف درست و مناسب

آنچه گفته شد بهداشت تغذیه قرآنی در راستای جهت گیری نگرش سالمت، جامع نگر است؛ چراکه به همه 

 . ابعاد سالمت از قبیل سالمت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی توجه دارد

تواند مروج  تواند شیوه خاصی از زندگی را ترویج کند و هم شیوه خاصی از زندگی می نوع تغذیه ما می

جا کند؛ برای مثال، ما غذای حالل و حرام را از  تواند فرهنگی را با خود جابه غذا می. نوع خاصی از تغذیه باشد

راین همین غذا و نحوه غذا خوردن ما که یک فرهنگ است؛ بناب دهنده انتقالکنیم و این امر خود  هم جدا می

تواند زیست ما را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال در جامعه سنتی،  رسد، می ای هم به نظر می امر ساده

فرهنگ صرف غذا بر جمع خانوادگی استوار است و در جوامع صنعتی، نوعی جدایی را بین افراد به دلیل طبخ 

 . عنی به نوعی فردگراییغذاهای فست فودی شاهد هستیم؛ ی

در فرهنگ غذایی اسالمی ما، سالمت غذا و در نهایت نیز سالمتی حائز اهمیت است؛ یعنی باید برای 

پخت غذا در یک فضای مناسب، مواد غذایی سالم و همین طور تناول آن در زمان و شرایط محیطی مناسب 

ور هم بودن، محبت، احساس نزدیکی، ارتباط فرهنگ صرف غذاهای اصیل ایرانی، شرایط د. برنامه ریزی کرد

رودررو، بیان مسائل و مشکالت و حتی مشورت کردن را برای افراد خانواده فراهم می کند و با داشتن آداب 

 (.49:1099زاده، حسن) .خاص برای پختن و خوردن، سبک خاصی را از فرهنگ غذایی منتقل می کند

 

 

 تحقیق شناسی روش

که ، انجام شده است یمایشیکه به روش پ استهمبستگی  -توصیفی یقاتپژوهش از نوع تحق ینا

 های خانوادهجامعه آماری شامل . گردید آوری جمع پرسشنامهآن به شیوه میدانی و با استفاده از  های داده

به  شهر قم های خانوادهانتخاب نمونه از بین  .دهند یمتشکیل  49در سال شهر قم با سطوح فرهنگی مختلف 

به منظور تخمین و انتخاب حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان  .صورت تصادفی ساده بوده است

یعنی گروهی که فیلم مستند ناهار فامیلی را )نفری گروه کنترل  209به دو گروه نفر  099تعداد ( 1499)
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و به عنوان حجم نمونه تحقیق مبنای کار تعیین شد،  (دان دیدهرا  کسانی که مستند)وگروه آزمایش ( اند ندیده

از روش پیمایش و از ابزار پرسشنامه استفاده  ها دادهقرار گرفت و با توجه به ماهیت تحقیق برای گرد آوری 

.پاسخ داده شد شهر قم با سطوح فرهنگی مختلف های خانوادهشده است که توسط 

  

 

 نحوه سنجش متغیرها

 (طب سنتی ایرانی) تغذیه ، رسانه واسالمی حوزه منابع ای کتابخانهدر ابتدا بر مبنای مطالعات 

. شدند ییشناسا اسالمی دینی -کارکردهای سه گانه برنامه تلویزیونی ناهار فامیلی در ترویج تغذیه ایرانی

مستد ناهار فامیلی را )است که با دو سؤال بسته پاسخ  ای نامه پرسشدر این تحقیق  ها دادهابزارگردآوری 

صورت  به ها دادهبه این ترتیب ابزار گردآوری  .آغاز شده بود( ام ندیدهمستد ناهار فامیلی را /  ام دیده

 یغذا -1)شامل  گویه 4با  تغذیه وسالمت جسمی مؤلفهدر سه ( دوازده سوالی)محقق ساخته  پرسشنامه

، تغذیه (ییبهداشت غذا یترعا -4یی و مختلف غذا های وعده -0، متنوع ییغذا های گروه -2یمن، سالم وا

و  آداب خوردن -0ی، مسائل شرع یترعا -2، خداوند یتتوجه به رازق -1)شامل  گویه 4وسالمت معنوی با 

 -0، اطبع غذاه -2، توجه به مزاج افراد -1)شامل  گویه 4طب سنتی با  ، تغذیه و(حس خضوع وآرامش -4

 با پرسشنامه، روایی از اطمینان منظور به. تدوین گردید (مصلح در غذاها یترعا -4و  مصرف یالگو یترعا

آمار، رسانه و  دین، حوزه نظران صاحبو  ینمتخصص اختیار در پرسشنامه محتوایی، روایی روش از استفاده

و روایی آن . گردید منظور پرسشنامه نهایی طراحی در ایشان اصالحی نظرات و گرفت قرارورزشی  یهتغذ

مطالعه راهنما که تعداد  کیانجام طی ها  پرسشنامه ییایکرونباخ پا یآلفا بیبا استفاده از ضر. تأیید گردید

به ( 94/9)رونباخ، ک یپرسشنامه با استفاده از روش آلفا یاییپا که قرار گرفت دییمورد تأ بودند، نفر 09ها  آن

شهر قم جهت اطالع از نظرات آنان  های خانوادهنفری  099پرسشنامه در اختیار نمونه  در ادامه،. دست آمد

اسالمی با توجه با کارکردهای سه  –نقش برنامه تلویزیونی ناهار فامیلی در ترویج تغذیه ایرانی  درخصوص

بررسی مخاطبان را مستند بر نقش ای درجه 0لیکرت در یک طیف  نامه پرسشاین . گانه برنامه قرار گرفت

 .است کرده

 انجام گرفته های آزمونتجزیه و تحلیل و 

ها از آمار توصیفی مانند  بندی نمرات خام و توصیف داده سازمان دادن، خالصه کردن، طبقه منظور به

 آزمونها از  افتهی یو تحلیل استنباط تجزیهدر . ن، درصدها، انحراف استانداردها استفاده شدیانگی، میفراوان

الزم به . استفاده شد تی مستقل و به منظور بررسی همبستگی متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

انجام ( P≤90/9)معنادار  سطح در SPSS24 افزارهای نرمبا استفاده از  ها تحلیلذکر است که تمامی تجزیه و 

 .شد

 

 :توصیفی های یافتهتحلیل و گزارش 

 1/99از این تعداد . درصد زن بودند 0/09درصد مرد،  9/44است که  نتایج جمعیت شناختی بیانگر این

درصد  4/01دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با  ها یآزمونبیشتر . درصد مجرد بودند 4/12و  متأهلدرصد 

 بودند



 011اسالمی-ایرانی ای تغذیهیج رفتار مستند تلویزیونی بر ترو تأثیر 

 

 
 

  

 

 اطالعات جمعیت شناختی افراد نمونه. 1جدول 

ت وضعیت متغیرها

 عداد

 درصد

 جنسیت
4 مرد

9 

9/44 

1 زن

19 

0/09 

 لتأهوضعیت 
0 مجرد

1 

4/12 

2 متأهل

14 

1/99 

 

 تحصیالت

9 تر یینپادیپلم و 

0 

04 

4 کاردانی

4 

1/19 

4 کارشناسی

1 

4/01 

0 و باالتر ارشد یکارشناس

9 

12 

 

و  94/12نشان داد که میانگین مؤلفه تغذیه و سالمت جسمی برای گروه کنترل برابر  2نتایج جدول 

میانگین . بود 04/2با انحراف استاندارد  11/10و برای گروه آزمایش برابر با  92/2انحراف استاندارد آن برابر 

و برای گروه  24/2رابر و انحراف استاندارد آن ب 14/14مؤلفه تغذیه و سالمت معنوی برای گروه کنترل برابر 

میانگین مؤلفه طب سنتی برای گروه کنترل برابر . بود 21/2با انحراف استاندارد  91/10آزمایش برابر با 

. بود 91/2با انحراف استاندارد  99/10و برای گروه آزمایش برابر با  19/2و انحراف استاندارد آن برابر  29/12

و انحراف استاندارد آن برابر  9/04ی اسالمی برای گروه کنترل برابر میانگین متغیر ترویج تغذیه سبک ایران

با انحراف  11/42میانگین متغیر ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی برای گروه آزمایش برابر با . بود 49/4

 . بود 00/4استاندارد 

 توصیفی متغیرها های ویژگی. 2جدول 

 میانگین تعداد متغیرها ها گروه
انحراف 

 استاندارد
 بیشترین کمترین کشیدگی کجی

 14 1- 019/9- 914/9 92/2 94/12 209 تغذیه و سالمت جسمی کنترل



 011اسالمی-ایرانی ای تغذیهیج رفتار مستند تلویزیونی بر ترو تأثیر 

 

 
 

تغذیه و سالمت معنوی

  

 14/14 24/2 144/9 -994/9 9 29 

 14 1- 014/9- 909/9 19/2 29/12 طب سنتی

 ترویج تغذیه سبک ایرانی)کل 

 (اسالمی
9/04 49/4 101/9 090/9 24 01 

 

 آزمایش

 تغذیه و سالمت جسمی

209 

 

11/10 04/2 211/9 -44/9 -9 14 

 29 9 099/9- 099/9 21/2 91/10 تغذیه و سالمت معنوی

 29 1- 04/9- 219/9 91/2 99/10 طب سنتی

 ترویج تغذیه سبک ایرانی)کل 

 (اسالمی
11/42 00/4 200/9 -299/9 -09 00 

. 

 استنباطی های یافته

تأثیر مستند تلویزیونی بعد از تماشای برنامه  گروه کنترل و گروه آزمایش یانگینم ینب: فرضیه تحقیق

تغذیه وطب سنتی  و تغذیه وسالمت معنوی، تغذیه و سالمت جسمی های مؤلفهناهار فامیلی نسبت به 

 .وجود دارد یدار یتفاوت معنایرانی  تغذیهدر ترویج  ها خانواده ها خانواده

 2در جدول نتایج ه ک، شده است مستقل استفاده های گروه t یه باال از روش آماریآزمون فرض یبرا

 .آمده است
 ها گروهمستقل برای مقایسه  tنتایج آزمون  .0جدول 

 متغیر

 آزمون تی مستقل آزمون لون
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 اندازه اثر

F 
سطح 

 داری معنی
t df 

سطح 

 داری معنی

 904/9 42/9 2/9 110/9 449 12/2 921/9 949/9 تغذیه و سالمت جسمی

 9991/9 91/9 20/9 940/9 449 14/0 019/9 021/9 تغذیه و سالمت معنوی

 9991/9 11/1 241/9 249/9 449 11/1 914/9 104/9 طب سنتی

 9991/9 4/2 044/9 00/9 449 09/9 999/9 904/9 (اسالمی ترویج تغذیه سبک ایرانی)کل 

(P  ،91/9>  (p 90 /9> ) 

 

تغذیه و سالمت جسمی در سؤاالت  یانگینمکه نشان داد  0مستقل جدول  های گروه tآزمون  یجنتا

از لحاظ ( =94/12M؛ =SD 92/2)در مقایسه با گروه کنترل ( =11/10M؛ =SD 04/2)گروه آزمایش 

میانگین سؤاالت تغذیه و سالمت معنوی  (.t(449=)12/2 و p <90/9)آماری به طور معناداری بیشتر است 

از لحاظ ( =14/14M؛ =SD 24/2)در مقایسه با گروه کنترل ( =91/10M؛ =SD 21/2)در گروه آزمایش 

میانگین طب سنتی در گروه آزمایش  .(t(449=)14/0 و p <91/9)آماری به طور معناداری بیشتر است 

(91/2 SD= 99/10؛M= ) در مقایسه با گروه کنترل(19/2 SD= 29/12؛M= ) از لحاظ آماری به طور

اسالمی در گروه  میانگین ترویج تغذیه سبک ایرانی. (t(449=)11/1 و p <91/9)معناداری بیشتر است 

از لحاظ آماری به ( =9/04M؛ =SD 49/4)در مقایسه با گروه کنترل ( =11/42M؛ =SD 00/4)آزمایش 

همچنین نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر دیدن . (t(449=)09/9 و p <91/9)بیشتر است  طور معناداری
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و کمترین اندازه اثر تأثیر دیدن فیلم مربوط به مؤلفه تغذیه  =249/9dطب سنتی با اندازه اثر  مؤلفهفیلم بر 

بر ترویج تغذیه سبک  همچنین اندازه اثر تأثیر دیدن فیلم. است =d 940/9 و سالمت معنوی با اندازه اثر

.است =00/9dایرانی اسالمی 

  

 

 .وجود دارد همبستگی یشو ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی در گروه آزما ها مؤلفهبین : فرضیه
 

 (گروه آزمایش)اسالمی  و ترویج تغذیه سبک ایرانی ها مؤلفهنتایج همبستگی بین . 4جدول 

 

 متغیرها

تغذیه و 

 سالمت جسمی

تغذیه و 

 معنوی سالمت
 طب سنتی

ترویج )کل 

 تغذیه سبک ایرانی

 (اسالمی

    1 تغذیه و سالمت جسمی

   1- 911/9 تغذیه و سالمت معنوی

  1 111/9- 991/9 طب سنتی

 ترویج تغذیه سبک ایرانی)کل 

 (اسالمی
**02/9 **001/9 **141/9 1 

 n=209 91/9 داری معنیسطح ** ،

نشان  را اسالمی در گروه آزمایش و ترویج تغذیه سبک ایرانی ها مؤلفههمبستگی بین  4نتایج جدول 

. اسالمی وجود دارد با ترویج تغذیه سبک ایرانی ها مؤلفهنتایج نشان داد همبستگی درونی باالیی بین . دهد می

ترویج تغذیه سبک  نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی میان طب سنتی با

 .باشد می (=r 141/9)ایرانی اسالمی 

 

 .وجود دارد همبستگی و ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی در گروه کنترل ها مؤلفهبین : فرضیه
 

 

 (گروه کنترل)اسالمی  و ترویج تغذیه سبک ایرانی ها لفهؤمنتایج همبستگی بین . 0جدول 

 

 متغیرها

تغذیه و 

سالمت 

 جسمی

تغذیه و 

 سالمت معنوی
 طب سنتی

ترویج )کل 

 تغذیه سبک ایرانی

 (اسالمی

    1 تغذیه و سالمت جسمی

   1- 99/9 تغذیه و سالمت معنوی

  1 999/9 90/9 طب سنتی

ترویج تغذیه سبک )کل 

 (اسالمی ایرانی

**

090/9 
**444/9 **109/9 1 

 n=209 91/9 داری معنیسطح ** ،

نشان  و ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی در گروه کنترل را ها مؤلفههمبستگی بین  0نتایج جدول 

. اسالمی وجود دارد با ترویج تغذیه سبک ایرانی ها مؤلفهنتایج نشان داد همبستگی درونی باالیی بین . دهد می
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ترویج تغذیه سبک  نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی میان طب سنتی با

.است (=r 109/9)ایرانی اسالمی 

  

 

 همبستگیو گروه آزمایش  و ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی در گروه کنترل ها مؤلفهبین : فرضیه

 .وجود دارد
 (به صورت کلی)اسالمی  و ترویج تغذیه سبک ایرانی ها مؤلفهنتایج همبستگی بین . 1جدول 

 

 متغیرها

تغذیه و 

سالمت 

 جسمی

تغذیه و 

 سالمت معنوی
 طب سنتی

ترویج )کل 

 تغذیه سبک ایرانی

 (اسالمی

    1 تغذیه و سالمت جسمی

 تغذیه و سالمت معنوی
909/9

 -
1   

  1 119/9** 929/9 طب سنتی

ترویج تغذیه سبک )کل 

 (اسالمی ایرانی

**

014/9 
**021/9 **19/9 1 

 n=099 91/9 داری معنیسطح ** ،

نشان  اسالمی به صورت کلی را و ترویج تغذیه سبک ایرانی ها مؤلفههمبستگی بین  1نتایج جدول 

. با ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی وجود دارد ها مؤلفهنتایج نشان داد همبستگی درونی باالیی بین . دهد می

ترویج تغذیه سبک  نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی میان طب سنتی با

 .است (=r 19/9)ایرانی اسالمی 

 

 گیری یجهنتبحث و 

 یاندرم اسالمی – یرانیا ای تغذیهرفتار  یجبر ترو یزیونینقش مستند تلو یق با هدف بررسین تحقیا

 قیج تحقیبا توجه به نتا. ده استیبه انجام رسیلی برنامه ناهار فام یشهرقم با مطالعه مورد یها خانواده

 نسبت به کارکردهای تغذیه وسالمت جسمی، تغذیه وسالمتمیانگین پاسخ دهی افراد در گروه آزمایش 

معنوی، تغذیه طب سنتی در مقایسه با گروه کنترل به لحاظ آماری به طور معناداری بیشتر شده است و 

نتیجه گرفت  توان می. است =00/9dاندازه اثر دیدن مستند ناهار فامیلی ترویج تغذیه سبک ایرانی اسالمی 

نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر همچنین . تماشای مستند ناهار فامیلی بر گروه آزمایش اثر گذار بوده است

نتیجه گرفت مستند ناهار فامیلی  توان می. بوده است =249/9dدیدن فیلم بر کارکرد طب سنتی با اندازه اثر 

ت تعادل، رعایت یتوجه به طبع غذاها، اصل رعا راد،توجه به اخالط ومزاج اف)در ترویج کارکرد طب سنتی 

می جامعه ما و غنی ایرانی اسال های آموزهبا توجه به فرهنگ و  .نقش بسزایی داشته است (ر غذاهامصلح د

آداب خوردن، حس خضوع و آرامش، توجه به )ن ما به کارکرد تغذیه وسالمت معنوی نوع نگاه مردم میه

کمترین اندازه اثر تأثیر دیدن فیلم مربوط به کارکرد تغذیه و ( مسائل شرعی ودینیرازقیت خداوند، رعایت 

و  یاسم مانند یقات افرادیتحق ج همسو باین نتایا. بوده است =d 940/9سالمت معنوی با اندازه اثر 

و  یلکور ط ر رسانه بهین متغیه به وجود ارتباط بک. است( 2990) بوینتون و همکاران( 1094)ران اهمک
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 جاتیوه و سبزیاهش مصرف مکآماده و  کیمصرف مواد خورا زانیش میافزا غات رسانه بایتبل یزان تماشایم

تلویزیونی در مقایسه با سایر بینندگان،  های آگهیبینندگان دائمی  دهد مینشان نتایج . دارنددر افراد اذعان 

و موادغذایی  ها شیرینیبیشتر از دیگران  تبلیغ شده است، بیشتر دوست دارند و ها آگهیغذاهایی را که در 

 های دیدگاهبه ارائه  ها رسانهز یاز نظر گربنر ن(. 1094اسمی و همکاران، ) کنند میتبلیغ شده را درخواست 

ن یز بر اساس چنین ها آن بانطل دارند و مخایتما یت اجتماعیکسان از واقعیش یم و بک هم شکل و

، به ویژه تلویزیون، به ها رسانه گوید میکه  رود میپیش  تا آن جاگربنر  .شوند میر یفرهنگ پذ یارکسازو

دلیل نظم و هماهنگی در ارائه پیام در طول یک زمان مشخص، از قدرت تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند، به 

 معموالً یغ تجاریلد و مرتون، تبلیبه نظر الزارسف. را شکل دهنده جامعه دانست ها آنطوری که باید 

رف طننده را به کمصرف  کوشد میغ اغلب یتبل .ندک یا نگرش را جهت دهیموجود رفتار  یالگوها کوشد می

ر دندان ین محصول خمیاست، چه ا ردهکبه استفاده از آن عادت  ه قبالًکسوق دهد  یمحصوالت استفاده از

گر یر دیا مسیر یمس کیآن را در  توان میا نگرش برقرار شد، یاز رفتار  ییالگو یوقت. لیباشد و چه اتومب

(.1091ن و تانکارد، یسور) جهت داد

  

 دهد میز نشان ین ای زمینه یرهایاز لحاظ متغ انیخگوپاس ای تغذیهن رفتار یانگیتفاوت م یجه بررسینت

ت یو وضع یبقه اقتصادطالت، یتحص، تغالت اشیعن، وضس یرهایان از لحاظ متغیخگوپاس ای تغذیهه رفتار ک

( 2999)همکارانش  و یباکمانند ا یقات افرادیجه تحقیج همسو با نتین نتایا. است دار یمتفاوت و معنتأهل 

بقه طالت، سن و یتحص چون یر مهم عواملیاز تأث کیحاضر حا های پژوهش های یافته. است (2999)و مائو 

 ای زمینه فرهنگ و اجتماع، هکرد کد اشاره یبا. است ییغذا یالگو یلک ورطه بو  ای تغذیهبا گذار  یاقتصاد

م و جامعه یو تحت تعل شوند یافراد در اجتماع متولد م ه همهکاز آن جا . هستند ییمواد غذا بمهم در انتخا

 یاهخاص خود را در ارتباط با عادت فرهنگ ایجامعهو هر  گیرند میآن جامعه قرار  یهنجارها یریپذ

گر یرف دطاز است رگذار یتأث افراد ییر سبک غذاب یوهر نحبه  یگروه یساختارها نیبرادارد، بنا ییذاغ

ن، توجه به یبنابرا. ندک جادیا یرات اجتماعییز و تغیو تما یتنوع بخش یبرا ییفضا تواند می یفرد های کنش

 یژیمر یاهنماهار امدها و مفهومیتا پ کند میمک کبه ما  ای تغذیه یالگوها و عوامل مرتبط با ییغذا یالگوها

 .مینکان یب جامعه یبرا ییغذا یدر قالب الگوها یرا به راحت

 یمصرف یاالهاک رویه بی غاتیتبل نند ازکد تالش یبا بخصوص تلویزیون یجمع های رسانهن اساس، یا بر

ه یو ارائه تغذ ییغذا غ موادیتبل یبرا حیق و صحیدق های برنامهو با اتخاذ  نندک زیم پرهلناسا ییو مواد غذا

 های برنامه و ها فیلمد یاز ساخت و تولیننده و نیپرب های برنامهن یب در ها آن یغ رویشهروندان و تبل یبراسالم 

شهرقم گام  یها خانواده یاندرم اسالمی – یرانیا ای تغذیهرفتار  یجترونند تا در کن راستا تالش یسازنده در ا

 .بردارند

و  یهتغذی، و سالمت جسم یهتغذ) ها مؤلفه ینبرابطه  یهمبستگ یسبه دست آمده از ماتر های یافته

داد نشان  یشدر گروه کنترل و گروه آزما یاسالم یرانیسبک ا یهتغذ ترویج و( یطب سنتو  یسالمت معنو

طبق نتایج به دست  .وجود دارد یاسالم یرانیسبک ا یهتغذ ترویج با ها مؤلفه ینب ییباال یدرون یهمبستگ که

چنین  ینا. باشد میآمده بیشترین همبستگی میان کارکرد تغذیه و طب سنتی با ترویج تغذیه ایرانی اسالمی 

همبستگی بایستی مورد توجه دست اندرکاران این برنامه قرار گیرد تا مصادیق طب سنتی در بین افراد 
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ارتباط مثبت و معنی داری بین کارکرد تغذیه وطب نتایج نشان داد  همچنین .جامعه نمود بیشتری یابد

تغذیه وسالمت معنوی باعث  های آموزهیعنی توجه به  .سنتی و کارکرد تغذیه و سالمت معنوی وجود دارد

 یجبدست آمده با نتا یجهنت .و یا بالعکس شود میتغذیه وطب سنتی  های آموزهافزایش توجه مخاطب به 

. همسو است (2991)کورنر و همکاران و ( 2999)کیم ، (1040)همکاران  مظفری و، (2991)پاپکین  یقتحق

و  ها جنس، نژادها، ها فرهنگدر  ییغذا یا الگوهای ای تغذیه یگفت، رفتارها توان می یافته ینا یحدر توض

ه عوامل مختلف کاست  یده چند وجهیپد یک ییم غذایرژ. مختلف با هم متفاوتند ییایمناطق جغراف

ه در ک یتحوالت با. رگذار هستندیبر آن تاث یو اجتماع ی، اقتصادیمذهب ،ی، صنعتیشاورزک، یکیولوژیزیف

نسبت به  مردم یجه آگاهیم شده و در نتکمختلف  یشورهاکن یب صنعت به وجود آمده است، فواصل یایدن

ملتها یی ات غذادر عاد ین امر خود انقالبیادتر شده است، ایز ا دوردستیمجاور  یشورهاک ییغذا های سنت

الرحمان و  بی، مج(2912)اران کو هم یقات نصرتیجه همسو با تحقینت نیاهمچنین . به وجود آورده است

د مواد یخر هکاز آن است  کیقات حاین تحقیج اینتا .باشد می (2911)اران کمن و همیو ه (2912)اران کهم

مذاهب  نیمتفاوت در ب یرفتار یقرار دارد و الگوها یو مذهب یعوامل فرهنگ تأثیرتحت  یادیتا حدز ییغذا

نیز به نقش ( 2991)پاپکین  .ن وجود داردیه در هر دکاست  یخاص های ارزشاز هنجارها و  یمختلف ناش

از نظر او عوامل مختلف جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی . اشاره داشته است ای تغذیهرفتار  ردرسانه 

شهرنشینی، رشد درآمد، تغییرات تکنولوژی در زمینه کار و فراغت، رشد . موثرند ای تغذیهدر وقوع گذار 

مظفری  های یافته .در گذار تغذیه هستند مؤثرجمعی و سرمایه داری جهانی از جمله عوامل  های رسانه

آگاهی حاکی از آن است که تلویزیون توانسته نقش موثری در باال بردن اطالعات و ( 1040)وهمکاران 

با توجه به این امر که دسترسی به پزشک، خصوصاً پزشکان . مخاطبان خود در حیطه سالمتی ایفا کند

این  تواند میسالمت محور،  های برنامهتولید  رسد می، به نظر باشد نمیمتخصص در مناطق محروم میسر 

ب افزایش توجه به پیام سالمتی سب های پیام، تکرار و تنوع ها یافتهطبق . شکاف آگاهی را کاهش دهد

نشان داد که اعتقادات  (2999) کیم نتایج تحقیق. گیرد میو پیام در ذهن مخاطب بهتر جای  گردد می

از آموزههای دینی برای کنترل  توان میمذهبی در کنترل وزن زنان تأثیر بیشتری نسبت به مردان دارد و 

اخالقی و  های جنبهنتیجه گرفتند که باید به ( 2991)و همکاران  کورنر. وزن این گروه از جامعه استفاده کرد

.شودمذهبی تغذیه توجه 

  

بررسی و فهم تأثیرات عوامل جمعیتی و اجتماعی در گفت که  توان میدر تبین و توضیح نتایج تحقیق 

رفتارها و . اردزمینه تغییر الگوی غذایی و در ارائه برنامه غذایی سالم برای مصرف کنندگان اهمیت بسیاری د

 گیرد میعادات غذایی فرد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، آگاهانه و یا ناخودآگاه تحت تأثیر افرادی قرار 

مهم در  ای زمینهباید اشاره کرد که فرهنگ و اجتماع . کنند میکه در محیط اجتماعی پیرامون او زندگی 

و تحت تعلیم و جامعه پذیری  شوند میر اجتماع متولد از آن جا که همه افراد د. انتخاب موادغذایی هستند

غذایی دارد،  های عادتفرهنگ خاص خود را در ارتباط با  ای جامعهو هر  گیرند میهنجارهای آن جامعه قرار 

فردی  های کنشبنابراین ساختارهای گروهی به هر نحوی بر سبک غذایی افراد تأثیرگذار است؛ از طرف دیگر 

بنابراین توجه به الگوهای غذایی و  .برای تنوع بخشی و تمایز و تغییرات اجتماعی ایجاد کندفضایی  تواند می

تا پیامدها و مفهوم راهنماهای رژیمی را به راحتی در  کند میبه ما کمک  ای تغذیهعوامل مرتبط با الگوهای 
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هم شکل و کم و  های دیدگاهبه ارائه  ها رسانهازنظر گربنر نیز . قالب الگوهای غذایی برای جامعه بیان کنیم

نیز براساس چنین سازوکاری فرهنگ پذیر  ها آنبیش یکسان از واقعیت اجتماعی تمایل دارند و مخاطبان 

اس آن بین جامعه هدف، باعث کسازی یک مستند تلویزیونی، به همراه پخش و انع تولید و آماده. شوند می

. دهد ها را در موضوع موردنظر افزایش می موازات آن، اطالعات آن هشود و ب ارتقای سطح آموزشی مخاطبان می

ری و اندیشه جامعه هدف را در جهت خواست و اراده کشود و بنیان ف سازی می همین امر سبب فرهنگ

که یک مستند دارای فاکتورهای الزم و قوی باشد، توفیق  رو، درصورتی ازاین. دهد ل میکمستندساز ش

.ها و فرهنگ جامعه خواهد داشت سازی ارزش ستهبسیاری در جهت برج

  

و طب  یو سالمت معنو یهتغذ ی،و سالمت جسم تغذیه) ها مؤلفه ینب ینارتباط ب ینکهباتوجه به ا

پژوهش حاضر  یجبراساس نتا یشدر گروه کنترل و گروه آزما یاسالم یرانیسبک ا یهتغذ یجو ترو( یسنت

 .قرار گرفت  ییدمورد تأ

علل کمتر بودن میزان توجه و گسترش فرهنگ دینی مردان نسبت به زنان در  شود میپیشنهاد 

افراد کم سن و سال  در کم این برنامه تأثیرهمچنین علت  .آینده مورد توجه و بررسی قرار گیرد های پژوهش

امعه با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرارگیرد تا این مصادیق دینی در تمامی اقشار ج و با تحصیالت پایین

 .یابدنمود 

 توان میدر نهایت با بررسی مستند مسابقه ناهار فامیلی و الگوی نظری مفاهیم مورد بررسی در تحقیق، 

نقش مهمی  توانند میهای مختلف آموزشی و پژوهشی خود  نتیجه گرفت که مستندهای تلویزیونی با قابلیت

در فرهنگ سازی داشه باشند به شرطی که سازندگان هم در ابعاد محتوایی فیلم مستند و هم در ابعاد 

ساختاری آن بر روی مشکالت اصلی سبک زندگی مردم تمرکز داشته و با درک صحیح از مسائل فرم و 

 .محتوای مناسب را تولید نمایند
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