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Analysis of Nutritional Habitus and its Related Factors 

(Case-Study Residents of Sanandaj: 2019)

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The main objective of this paper is to descriptive status 

of nutritional Habitus examine the impact of economic capital on it 

as a social / cultural phenomenon. To achieve this goal, the 

theoretical framework of research is on social capital theory of 

Pierre Bourdieu, and its according Research hypotheses were 

raised.  

Material and Methods: The population of this research was 

residents of Sanandaj that using Multi-stage cluster sampling 576 

of them were selected. The method used in this study was a survey 

and questionnaire, after collecting data, descriptive and inferential 

statistical methods were used to analyze the data.  

Results: The results of this study indicate that level of nutritional 

habitus of citizens is moderate and medium to high. Explainable 

results also showed that the level of correlation is reported 0/559 

between nutritional Habitus and the economic capital. Independent 

variable “economic capital” alone accounts for about 31 percent of 

the changes in the purchase of nutritional Habitus of residents of 

Sanandaj. The results of the analysis of the relationship between 

nutritional Habitus and demographic variables also show that the 

nutritional Habitus has a significant relationship with the variables 

of age and marital status and has no relation with other variables 

(religion, education, and gender). 

Conclusion: Thus the results showed a significant positive 

correlation between nutritional Habitus and the economic capital 

there. And economic capital is one of the effective factors that 

plays an important role in nutritional Habitus. 
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  و همکاران                محمّدی  فردین  2

 

 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 آن با مرتبط عوامل و غذایی هایواره عادت بررسی

 ( 1397 سال سنندج؛ شهر ساکنین: مطالعه مورد)
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 چکیده

 یالت،تما سالیق، عالیق،: شامل غذایی وارهعادت مفهوم :هدف
 هدف با لهمقا این. باشد-می افراد غذایی عادات و نگرش ها،ارزش
 شهر اکنانس در آن با مرتبط عوامل و غذایی هایوارهعادت بررسی
 .است شده انجام سنندج
 که ودب سنندج شهر ساکنان شامل تحقیق این آماری جامعه: روش

 از نفر 576 ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با
 از نیز هاداده گردآوری و تحقیق انجام جهت. شد انتخاب هاآن

 .شد گرفته بهره پرسشنامه ابزار و پیمایشی روش
 وارهعادت میزان که است آن بیانگر آمده دستبه نتایج :هایافته

 تبیینی تایجن. دارد قرار باال به متوسط و متوسط سطح در شهروندان
 ایهسرم بین همبستگی میزان که است آن از حاکی نیز تحقیق

 مستقل یّرمتغ و است 0.559 با برابر غذایی وارهعادت و اقتصادی
 وارهعادت تغییرات از درصد 31 حدود تنهاییبه «اقتصادی سرمایه»

عادت ابطهر تحلیل نتایج. کندمی تبیین را اجتماعی عامالن غذایی
 که ستا آن بیانگر نیز شناختیجمعیت متغیرهای و غذایی واره
 بطهرا تأهل وضعیت و سن متغیرهای با فقط غذایی وارهعادت
 و التتحصی مذهب،) متغیرها دیگر با و دارد معنادار مستقیم
 .ندارد معنادار رابطه( جنسیت

 بین که است آن از حاکی تحقیق نتایج بنابراین: گیرینتیجه
 ناداریمع و مستقیم رابطه غذایی وارهعادت و اقتصادی سرمایه
 در که است مؤثری عوامل از یکی اقتصادی سرمایه و دارد وجود
 .کندمی ایفا را مهمی نقش غذایی وارهعادت زمینه

 .وردیوب غذایی، وارهعادت اقتصادی، سرمایه واژه های کلیدی:

 25/08/1399تاریخ دریافت: 
 16/06/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئول@gmail.com1fardin.mohammadi 
 

 مقدمه
 از مصرف در فردی آزادی و کاال تکثر و تنوع که مدرن جامعه در

 کرده اپید بروز امکان متنوع، زندگی سبک است، آن هایویژگی
 رعتس فردی، هایآزادی گسترش دلیل به زندگی مدرن در. است
 مواد ژهوی به دسترس در کاالهای تکثر و تنوع تغییرات، باالی

 مردم امهع زندگی سبک آن تبع به و غذایی عادات و ذائقه غذایی،
 غذاهای فمصر به مردم از بسیاری که طوری به است؛ یافته تغییر
 (.1) اندآورده روی چرب و آماده

از  تغییرات سبک زندگی و عادات غذایی مردم جهت استفاده
ایین پزا و کاهش فعالیت فیزیکی موجب غذاهای چرب و انرژی

ن، وزهآمدن سطح سالمتی اعضای جامعه و رشد روز افزون اضاف
وسعهتتوسعه و های مزمن در کشورهای در حال چاقی و بیماری

وکی پهای خطرناکی مانند (. علت بیماری2یافته شده است )
فعالیت  مصرف سیگار، ماننداستخوان نیز عادات غذایی نامناسب 

 وسیم بدنی کم، مصرف بیش از حد کافئین، دریافت ناکافی کل
ت انجام شده (. در ایران نیز تحقیقا3معرفی شده است ) D ویتامین

یان ماز عادات غذایی نادرست از جمله روی نوجوانان حاکی 
به  ه نیازکباشد ها میهای ناسالم و دریافت نامناسب چربیوعده

یل اصلی (. در حال حاضر بسیاری از دال4اصالح و تغییر دارد )
ای فتارهها، وجود امراض مزمنی است که مستقیماً با ربیماری

نابراین ب؛ (5اتخاذ شده شیوه زندگی و عادات غذایی ارتباط دارد )
ه بها نسانتغییرات عادات غذایی خطرهای زیادی را برای سالمت ا

ی افزایش سطح سالمتی اعضای (. در راستا8-6وجود آورده است )
از  حاکی های مزمن نتایج تحقیقات تجربیجامعه و کاهش بیماری

قی، از چا گیریترین راه پیشترین و کم هزینهآن است که منطقی
دگی طرناک و کاهش مرگ و میر، اصالح سبک زنهای خبیماری
 (.3 ،2سازی عادات غذایی است )و بهینه

در زندگی به مثابه بخشی از  تغذیه، عادات غذایی و نقش آن
-عادات رفتاری مورد بررسی و بسط علوم مختلفی از جمله جامعه

شناسی تغذیه شده گیری جامعهشناسی قرار گرفته و موجب شکل
 محیط که تغذیه، نقشی شناختیجامعه طالعات(. م9،10است )
 کند، بررسیمی ایفا را غذایی مواد مصرف و تولید در اجتماعی

واره و مفهوم عادت 1توان به نظریه بوردیوکند. در این راستا میمی
وی اشاره نمود. وی معتقد است که نحوه کنش عامالن اجتماعی را 

واره عبارت است از: نظامی از کند. عادتها تعیین میآن 2عادتواره
ها که در شخصیت ها و ارزشها، سلیقهها، ادراکها، عالقهتمایل

کنشگر به وسیله تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده که 
(، نحوه مواجهه او با 12، 11های زندگی )ضمن تعیین شیوه

کند بخشد و کنش را اداره میهای مختلف را جهت میموقعیت
واره دارای ابعاد مختلفی است که . از دیدگاه بوردیو عادت(13)

(. بر اساس تعریف 14واره غذایی است )یکی از این ابعاد، عادت
ها، واره غذایی عبارت است از نظامی از تمایلواره، عادتعادت
هایی غذایی که ، نگرش و رفتار، مهارتها، ارزشها، سلیقهعالقه

است. به عنوان مثال عالقه و  یافته در شخصیت کنشگران تجسم
فود یا غذای خانگی، غذای ارزش قائل شدن افراد به خوردن فست

پر چرب یا کم چرب، نوشیدنی )نوع و میزان آن(، میوه و 
سبزیجات )به طور روزانه(، شیر و سایر لبنیات )به طور روزانه(، 

-عدهپُرکن یا غذاهای نرم؛ چگونگی زمان و مکان وغذاهای شکم 
، مقدار غذا (های غذایی، حالت خوردن مواد غذایی )تند یا آرام

_________________________________ 
1 Bourdieu 
2 Habitus 
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روی خوری، میانهخوردن )کم یا زیاد(، نگرش به غذا )ضرورت کم
یا پُر خوری، یا نگرش مثبت یا منفی به حضور سایر اعضای 

های غذایی(، اهمیت قائل شدن برای تاریخ مصرف خانواده در وعده
واره غذایی دهنده عادتناصر تشکیلمواد غذایی و بررسی آن، ع

کنشگران هستند. بر این اساس مصرف غذا توسط کنشگران متأثر 
ها به وضعیت وارهعادت»هاست. از دیدگاه بوردیو واره آناز عادت

ها( عرضه شده )موقعیت افراد( بستگی نظام کاالهای )سرمایه
ها وارهدارند؛ هر تغییر در نظام کاالها موجب تغییری در عادت

  (.14شود )می
حال با توجه به مطاب مذکور، مسأله اساسی تحقیق آن است که 

واره غذایی ساکنان شهر سنندج چگونه به طور کلی وضعیت عادت
ها تأثیرگذار است؟ و در واره غذایی آناست؟ چه عواملی بر عادت

واره غذایی ساکنان شهر سنندج و ای بین عادتنهایت چه رابطه
ها وجود دارد؟ بر این اساس هدف تحقیق سرمایه اقتصادی آن

واره غذایی و عوامل مرتبط با آن )از تعیین وضعیت عادتحاضر 
شناختی( در ساکنان شهر سنندج جمله عوامل اقتصادی و جمعیت

واره غذایی و شناختی عادتتحلیل جامعه باشد.می 1397در سال 
به لحاظ شناختی، راهبردی،  عوامل مؤثر بر آن با رویکرد سالمت

مالی، موضوعی و نظری بسیار حائز اهمیت است و این امر انجام 
سازد. در این راستا الزم به ذکر است که این تحقیق را ضروری می

واره غذایی و عوامل مؤثر بر آن با شناختی عادتتحلیل جامعه
واره غذایی را رویکرد سالمت، ضمن آن که وضعیت عادت

-نماید، عوامل اجتماعی اثرگذار بر آن را نیز تبیین میمشخص می
شود تا متخصصان حوزه سالمت نماید که این امر موجب می

واره غذایی اعضای جامعه و عوامل شناخت دقیقی از عادت
ها و اجتماعی مؤثر بر آن داشته باشند و در این زمینه سیاست

-حوزه جامعه های دقیقی تدوین نمایند. تحقیقاتی که دربرنامه
اند، بیشتر موضوع شناسی و بهداشت در این زمینه انجام گرفته

توان به تحقیقات صدیقی اند که میعادات غذایی را بررسی نموده
مالکی شهرکی و همکاران  (،1389(، لسان و همکاران )1386)
(، البته برخی از تحقیقات نیز 3، 4، 15،16اشاره کرد ) ( 1394)

را به مثابه امری اجتماعی و فرهنگی مدنظر  موضع غذا و تغذیه
ودادهیر و توان به تحقیقات اند که در این راستا میقرار داده
(، 2007(، فریدلند و همکارانش )1998(، هولت )1393همکاران )

-17( اشاره کرد )2015( و اسکولینگ )2015بیگان و همکاران )
بیانگر هداشت شناسی تغذیه و بتحقیقات حوزه جامعه(. بررسی 21

واره غذایی مورد بررسی قرار نگرفته آن است که موضوع عادت
واره است، بنابراین در این تحقیق سعی شده که وضعیت عادت

 غذایی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شود.
 

 شناسی ابزار و روش
. جامعه این مطالعه مقطعی از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است

سال شهر سنندج در  18مورد مطالعه شامل تمامی ساکنان باالی 
 95ن طمیناارفتن سطح ـر گـنظدر ا ـبحجم نمونه .  1397سال 
( در 5/1، و شاخص اثر طرح )صددر 5ی خطال حتما، اصددر

ها برای انتخاب نمونهد. شین ـتعینفر  576برابر  کوکرانفرمول 
شهر  ه شد. ابتداای استفادد مرحلهای چنگیری خوشهاز روش نمونه

سنندج از لحاظ وضعیت اقتصادی و فرهنگی به سه خوشه یا 
. سپس، از شدتقسیم  فقیرنشین و نشین، طبقه متوسطمنطقه مرفه

هر ناحیه چهار خیابان یا شهرک که معرّف منطقه مورد نظر 
انتخاب  محلهانتخاب و در هر خیابان یا شهرک نیز پنج  هستند،
آباد، شالمان، بلوار شبلی، شهرک نشین: مبارک)منطقه مرفهشدند 

سعدی؛ منطقه متوسط: ژاندارمری، شهرک بهاران، شهرک مولوی، 
 در. شهریور، نبوت، شهدا( 17آباد، شهر: عباسکشاورز؛ منطقه پایین

 عنوان بهتعدادی از ساکنان  محلهتصادفی در هر  صورتبهیت نها
شدند؛ به طوری که از هر شش خانه، نمونه در هر طبقه انتخاب 

 شد. یکی انتخاب می

 ابتدا. بود ساختهمحقق پرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار
 متون اساس بر تحقیق، متغیرهای از کدام هر به مربوط هایشاخص
 هایگویه هاآن اساس بر سپس شدند، استخراج علمی معتبر

 به هاسؤال تمامی است ذکر به الزم گردید. تدوین پرسشنامه
 این در. شدند طراحی لیکرت ایگزینه 5 مقیاس در بسته صورت
 صوری اعتبار از گیریاندازه ابزار اعتبار تعیین برای پژوهش
تأیید جمعی از استادان و  به پرسشنامه که طوری به. شد استفاده

محققان رشته علوم تغذیه و علوم اجتماعی )شش نفر( قرار گرفت 
همچنین که دارای دانش نظری و تحقیقاتی در زمینه مربوطه بودند. 

های اصلی از های مقیاساالمکان سعی شد تا در تدوین سؤالحتی
های فراگیر داخلی و خارجی های مشابهی که در پرسشنامهسؤال

جهت سنجش پایایی  ورد استفاده قرار گرفته بود، استفاده شود.م
آزمون به عمل آمد. به ها در مرحله اول پیشابزار گردآوری داده
نفر زن و مرد توزیع شد و  40یه در میان اولطوری که پرسشنامه 
پس از  ی کرونباخ آن به دست آمد.آلفاها پس از گردآوری داده
ها به شده از نمونهیگردآورهای دادهها، گردآوری پرسشنامه

-شد و بعد از انجام آزمون SPSSآماری  افزارنرمتفکیک وارد 
های آماری متعدد از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون، نتایج 

ی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر بررس مورد آمده دستبه
-( و متغیر عادت783/0آن بود که متغیر سرمایه اقتصادی )برابر با 

 دارای تحقیق ( دارای پایایی هستند.این775/0واره غذایی )برابر با 
 که است غذایی وارهعادت و اقتصادی سرمایه اصلی متغیر دو

 طراحی لیکرت ایگزینه 5 مقیاس در و هستند ایفاصله متغیرهای
 از نظامی از است عبارت غذایی وارهعادت پژوهش این در. شدند
 هاییرفتار و نگرش ،مهارت ،ارزش ها،سلیقه ها،عالقه ها،تمایل
 اساس بر .است یافته تجسم کنشگران شخصیت در که غذایی

 در(. 25 -22،12 ،11) داخلی و خارجی تجربی  و نظری مطالعات  
 و هاعالقه) بعد 4 شامل غذایی های وارهعادت پژوهش این

 5  مقیاس در بسته صورت بهآن هایسؤال که باشد می...(  تمایالت
 شامل: نیز اقتصادی سرمایه .شدند طراحی لیکرت ایگزینه
 گوناگون هایدارایی و غیرمنقول و منقول میراث مالی، هایسرمایه
 در(. 26) رود کار به خدمات و کاال تولید برای تواندمی که است
 خارجی،  تجربی مطالعات بر اساس اقتصادی سرمایه پژوهش این

 منزل وضعیت درآمد، های:مؤلفه شامل موجود منابع و داخلی
و  مغازه، کشاورزی، زمین مسکونی، زمین تملک؛ مسکونی،

 منزل، تقریبی ارزش کارخانه، سهام مسکوکات، از برخورداری
 هایسؤال که است مغازه و منزل مسکونی، زمین کشاورزی، زمین
 طراحی لیکرت ایگزینه 5 مقیاس در بسته صورت به نیز هاآن

 ها،مؤلفه بین مقایسه که آن برای تحقیق این در(. 30 -27) شدند
 که شد سعی باشد، پذیرامکان تردقیق و بهتر متغیرها و هاشاخص

 به توجه با. شود استفاده هاآن میانگین از مقادیر مجموع جای به
 مقایسه برای. است متغیر 5 تا 1 از مؤلفه این مقادیر میانگین معیار
 جنسیت متغیرهای مختلف هایگروه بین در غذایی وارهعادت

 یا مجرد گروه دو شامل) تأهل ،(مرد و زن گروه دو شامل)
 تحصیالت ،(سایر و تشیع تسنن، گروه سه شامل) مذهب ،(متأهل

 کارشناسی کارشناسی، دیپلم، کاردانی، دیپلم، زیر گروه 5 شامل)
  . شدند گرفته نظر در سن و( دکتری و ارشد

 
 هایافته

 در مطالعه شرکت کردند. در این  (درصد 100نفر ) 576در کل 
 درصد 2/48و پاسخگویان مرد  (n= 298) درصد 8/51بررسی 

درصد(  9/80اکثر پاسخگویان ) بودند. ( مجردn=278ها )آن
-می 74/34دارای مذهب تسنن بودند. میانگین سنی پاسخگویان 

بر اساس آورده شده است.  1باشد. سایر متغیرها در جدول شماره 
واره غذایی ساکنان ، میانگین سطح عادت1های جدول شماره داده

واره ذهنی و عینی به بودند. میانگین عادت 54/3شهر سنندج برابر 
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  و همکاران                محمّدی  فردین  4

 

 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

میانگین سرمایه اقتصادی نیز بودند.   46/3و   55/3ترتیب برابر با 
 باشد.می 60/2برابر با 

، هابستوغیّر با مت شناختیجمعیترابطه متغیّرهای  در زمینه تحلیل
یر ب متغواره غذایی بر حسآزمون مقایسه میانگین عادت نتایج

ذایی واره غعادتی بیانگر آن است که میانگین نمرهجنسیت 
اره غذایی وعادتی میانگین نمره ،3.58مرد برابر با  شهروندان
ن برابر با این آزمو سطح معناداریو  51/3زن برابر با  شهروندان
ن ی بیعنادارتفاوت م باشد. این نتیجه بیانگر آن است کهمی 0.079

رد. ود نداوجواره غذایی عادتدو گروه زن و مرد به لحاظ میزان 
 حسب دان برواره غذایی شهرونآزمون مقایسه میانگین عادتنتایج 

ی اره غذایوعادتی که میانگین نمرهبیانگر آن است وضعیت تأهل 
واره غذایی عادتی میانگین نمره ، 3.42مجرد برابر با  شهروندان
زمون نیز آسطح معناداری این و  3.66متأهل برابر با شهروندان 
ه تفاوت کباشد. این نتیجه بیانگر آن است می 0.000برابر با 

اره وادتعن به لحاظ میزا معناداری بین دو گروه مجرد و متأهل
ابل تعمیم به درصد ق 95وجود دارد و این نتیجه با اطمینان  غذایی

یی ه غذاوارآزمون مقایسه میانگین عادت جامعه آماری است. نتایج
 بیانگر آن است که شهروندان بر حسب وضعیت مذهبی نیز

ا ببرابر  واره غذایی شهروندان اهل تسننعادتی میانگین نمره
ابر بر ل تشیعواره غذایی شهروندان اهعادتی رهمیانگین نم، 3.56
ایر سعتقد به مواره غذایی شهروندان و میانگین نمره عادت 3.53با 

برابر با  سطح معناداری این آزمون نیزو  3.42 مذاهب برابر با
ن ی بیعنادارمباشد. این نتیجه بیانگر آن است که تفاوت می 0.105
وجود ی واره غذایعادتیزان به لحاظ مهای مذهبی مختلف گروه

ت و حصیالنتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر ت. داردن
و دن این بیانگر آن است که ضریب همبستگی بیواره غذایی عادت
باشد. می 0.393باشد و سطح معناداری نیز برابر با می 0.42متغیر 

ه وارتعاد واین نتیجه بیانگر آن است که بین دو متغیر تحصیالت 
 ش یافزایارابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر،  غذایی

ذایی غواره عادتکاهش تحصیالت موجب افزایش یا کاهش میزان 
یّر دو متغ نتایج آزمون همبستگی پیرسون بینشود. نمیشهروندان 
گی همبست حاکی از آن است که میزانواره غذایی نیز سن و عادت

 0.000ابر با بر نیزسطح معناداری و  0.249 برابر بااین دو متغیر 
ن ین سبقیم( باشد. این نتیجه بیانگر وجود همبستگی مثبت )مستمی
ز ان حاکی . به عبارت دیگر، نتایج آزمواستواره غذایی عادتو 

یز ن وندانواره غذایی شهرعادتآن است که با افزایش سن میزان 
ن این ی بیبستگه میزان همیابد. البته الزم به ذکر است کافزایش می

 . استدو متغیر ضعیف 
سرمایه اقتصادی و بُعد نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیّر 

حاکی از آن است که میزان همبستگی واره غذایی ذهنی عادت
واره غذایی عادتبُعد ذهنی با میزان سرمایه اقتصادی متغیّر مستقل 

باشد. این نتیجه بیانگر وجود می 0.596برابر با شهروندان سنندجی 
-عادتبُعد ذهنی و  سرمایه اقتصادیهمبستگی مثبت )مستقیم( بین 

باشد. البته الزم به ذکر است که میزان همبستگی میواره غذایی 
باشد. سطح معناداری می به باال بین این دو متغیر در سطح متوسط

بیانگر آن  ایچنین نتیجه که باشدمی 0.000 برابر با این آزمون 
 و اقتصادی سرمایه متغیر دو بین همبستگیاست که نتایج آزمون 

 95 اطمینان با توانمی و است معنادار ییغذا وارهعادت ذهنی بُعد
 آزمون نتایج. داد تعمیم آماری جامعه به را نتیجه این درصد

 ینیع بُعد و یاقتصاد هیسرما متغیّر دو بین پیرسون همبستگی
 متغیّر همبستگی میزان که است آن از حاکی زین ییغذا وارهعادت
 ییواره غذاعادت ینیع ُبعد میزان با یاقتصاد هیسرما مستقل

 وجود بیانگر نتیجه این. باشدمی 0.388 با برابرشهروندان 
-عادت عینی بُعد و یاقتصاد هیسرما بین( مستقیم) مثبت همبستگی

 بین همبستگی میزان که است ذکر به الزم البته. است غذایی واره
 این معناداری سطح. باشدمی باال به متوسط سطح در متغیر دو این

 که است آن بیانگر اینتیجه چنین که است 0.000 با برابر آزمون

 ینیع بُعد و یاقتصاد هیسرما متغیر دو بین همبستگی آزمون نتایج
 این درصد 95 اطمینان با توانمی و است معنادار ییواره غذاعادت
 خطی رگرسیونی تحلیل نتایج. داد تعمیم آماری جامعه به را نتیجه
 متغیر تأثیرگذاری استاندارد مقدار که است آن بیانگر نیز ساده

 با برابر غذایی وارهعادت ذهنی بُعد بر اقتصادی سرمایه مستقل
 است آن از حاکی نتایج این. باشدمی 0.000 معناداری سطح 0.354

 درصد 35.4 حدود تنهایی به «اقتصادی سرمایه» مستقل متغیّر  که
 چنین. کندمی تبیین را غذایی وارهعادت ذهنی بُعد  تغییرات از

 اقتصادی، سرمایه واحد هر افزایش با که است آن بیانگر اینتیجه
 افزایش 0.35 اندازه به شهروندان غذایی عادتواره ذهنی بُعد میزان
 و اقتصادی سرمایه بین ساده خطی رگرسیونی تحلیل نتایج .یابدمی
 استاندارد مقدار که دهدنشان می نیز غذایی وارهعادت عینی بُعد

 وارهعادت عینی بُعد بر اقتصادی سرمایه مستقل متغیر تأثیرگذاری
نشان  نتایج این. است 0.000 معناداری سطح 0.148 با برابر غذایی
 14.8 حدود تنهایی به «اقتصادی سرمایه» مستقل متغیّر  دهدکهمی

 به. کندمی تبیین را غذایی عادتواره عینی بُعد  تغییرات از درصد
 وارهعادت عینی بُعد اطالعات از درصد 15 حدود دیگر، عبارت
 .است نهفته هاآن اقتصادی سرمایه در سنندجی شهروندان غذایی
و  یقتصادا هیسرما متغیّر دو بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج
 میزان هک است آن از حاکی زی( نی)به طور کل ییواره غذاعادت

 با برابر ذاییغ وارهعادت میزان با یاقتصاد هیسرما متغیّر همبستگی
 وجود نگربیا نتیجه این. باشدمی 0.000 معناداری سطح و 0.559

 غذایی رهواعادت و یاقتصاد هیسرما بین معنادار مثبت همبستگی
 افزایش با هک دهدنشان می آزمون نتایج دیگر، عبارت به. باشدمی

 یزن هاآن ییغذا وارهعادت میزان شهروندان یاقتصاد هیسرما میزان
 ربیانگ ساده خطی رگرسیونی تحلیل نتایج. یابدمی بهبود یا افزایش

 رمایهس مستقل متغیر تأثیرگذاری استاندارد مقدار که است آن
 0.000 اداریمعن سطح 0.311 با برابر غذایی وارهعادت بر اقتصادی

 سرمایه» لمستق متغیّر  که است آن از حاکی نتایج این. باشدمی
 وارهعادت تغییرات از درصد 31.1 حدود تنهایی به «اقتصادی
 از ددرص 31 حدود دیگر، عبارت به. کندمی تبیین را غذایی

 اقتصادی سرمایه در سنندجی شهروندان غذایی وارهعادت اطالعات
 هر افزایش اب که است آن بیانگر اینتیجه چنین. است نهفته هاآن

 زهاندا به انشهروند غذایی وارهعادت میزان اقتصادی، سرمایه واحد
 . یابدمی افزایش 0.31

 
 گیرینتیجه

 تجربی ابعمن و نظری هایدیدگاه اغلب به رجوع با پژوهش این در
 برای هاآن مرور از آمده دست به نتایج از گیریبهره و موجود
 نظری چوبچار غذایی، وارهعادت و اقتصادی سرمایه رابطه تحلیل
 مورد و دشدن ارائه اصلی هایفرضیه آن قالب در و تنظیم تحقیق
 میزان که تاس آن بیانگر آمده دستبه نتایج. گرفتند قرار آزمون
 قرار االب به متوسط و متوسط سطح در شهروندان غذایی وارهعادت
 ذاییغ عالیق میزان که معناست بدان امر این(. 3.54) دارد

 و ییغذا نگرش میزان غذایی ارزش میزان سنندجی، شهروندان
  دارد. رقرا باال به متوسط و متوسط سطح در غذایی عادت میزان
 اقتصادی سرمایه بین که است آن از حاکی جزئی هایفرضیه نتایج

 وجود معنادار رابطه سنندجی شهروندان غذایی وارهعادت ابعاد و
 بُعد میزان اقتصادی، سرمایه میزان افزایش با که طوری به. دارد
 نیز پژوهش کلی فرضیه نتیجه. یابدمی افزایش آن عینی بُعد و ذهنی
 غذایی وارهعادت و اقتصادی سرمایه بین که است آن بیانگر

 نظریه مؤید نتایج این. دارد معناداری و مستقیم رابطه شهروندان
 سطح هر ازای به اجتماعی فضای در است معتقد که باشدیم ویبورد
 بر که دارد وجود هاوارهعادت از سطحی اجتماعی، هایجایگاه از
 بنابراین(. 17) آیدمی وجود به آن با مناسب اجتماعی شرایط اثر

 و تنوع. بود خواهند مختلفی هایوارهعادت دارای مختلف افراد
 ترکیب و حجم در تفاوت دلیل به نیز افراد هایوارهعادت تفاوت
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 5   ...آن با مرتبط عوامل و غذایی های واره عادت بررسی  

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 3, Autumn 2020 

 که معناست بدان این. دارند تملک در که است هاییسرمایه
 در اجتماعی عامالن برای را زمینه این اقتصادی سرمایه به دسترسی
 سخت فیزیکی فعالیت کمتر روزانه تا آوردمی فراهم تغذیه زمینه
 یا فراغت زمان نمایند، مصرف کمتری کالری و داده انجام

 هایفروشگاه با شوند، گرسنه کمتر باشند، داشته بیشتری استراحت
 و محصوالت باشند، تعامل در معتبری هایرستوران و غذایی مواد
 یا خریداری( غذایی لحاظ به) ترارزش با و کیفیت با غذایی مواد

 و ارزش به و شده آشنا متنوع و مختلف غذاهای با و نمایند مصرف
. شوند آشنا هاآن مصرف نحوه با حتی و بردهپی هاآن اهمیت
 و مجالت کتب، به مالی تملک دلیل به ثروتمند طبقه همچنین
 امر این و دارد بیشتری دسترسی پزشکی و بهداشتی علمی هایسایت
 امور این با آشنایی و بهداشتی و غذایی امور مطالعه برای را زمینه
 عالیق، دهیشکل برای را زمینه امر این تدریج به. نمایدمی فراهم
 که طوری به. نمایدمی فراهم خاصی غذایی عادات و ارزش نگرش،

 به) غذایی هایوعده در ندارند، پُرکنیشکم نگرش غذا به افراد این
 غذا کیفیت به بیشتر( اندسوزانده کمتری کالری که آن دلیل

 و هستند مفید که غذایی مواد به و غذا حجم تا دهندمی اهمیت
 پیدا تمایل و عالقه هستند ویتامینی و پروتئینی مواد دربرگیرنده

 غذایی کنش بر غذایی هاینگرش و هاارزش عالیق، این و کنندمی
 سوق غذاها گونه این مصرف سویبه را هاآن و گذاشته تأثیر هاآن
 عادات به غذایی کنش این متعدد، و مکرر انجام دلیل به و دهدمی

.  گذاردمی تأثیر هاآن خوردن غذا نحوه بر حتی و شده تبدیل غذایی
 افراد در غذایی عادات و هانگرش ها،ارزش عالیق، گیریشکل با

 که یابدمی شکل هاآن در مناسب غذایی عادتواره ثروتمند، طبقه
 لحاظ به و بهتر پزشکی لحاظ به و است جایگاه آن با متناسب
 طور به. است زیباتر زیباشناسی، لحاظ به و ترارزش با اجتماعی

 مصرف به طبقه این افراد که شودمی سبب امر این ملموس و عینی
 و یابند تمایل خانگی غذای و حبوبات گوشت، ماهی، جات،میوه
 پُرخوری نیز هاآن مصرف در و دهند اهمیت هاآن مصرف به

 جاتترشی و نوشابه چای، نمک، جات،شیرینی مصرف به و نکنند
 امکان حد تا هاآن مصرف از و ندهند اهمیت باشند، نداشته عالقه
 . کنند دوری
 دارند، اقتصادی سرمایه به کمتری دسترسی که افرادی در امر این

-می موجب اقتصادی سرمایه به کمتر  دسترسی زیرا است، متفاوت
 بیشتر، کالری سوزاندن و زیاد فیزیکی فعالیت با افراد که شود
 ضعیف، اقتصادی قدرت دلیل به یا کنند گرسنگی احساس بیشتر
 با کنند، تهیه( غذایی لحاظ به) ارزش کم و کیفیت کم غذایی مواد

 به یا باشند، تعامل در بیشتر ضعیف، هایرستوران و هافروشگاه
 حوزه در علمی هایسایت و مجالت کتب، به دسترسی عدم دلیل

 نحوه و غدایی ارزش کیفیت، با غذایی مواد با تغذیه و بهداشت
 که شودمی سبب تدریج به امر این. شوند آشنا کمتر هاآن مصرف
 حجم به و باشند داشته پُرکنیشکم نگرش غذا، به طبقه این افراد
 و یابند تمایل و عالقه پرکنشکم غذایی مواد به و دهند اهمیت غذا
 این خوردن به و باشد داشته اهمیت شانبرای بیشتر غذاها گونه این

. شودمی تبدیل هاآن غذایی عادات به تدریج به و نمایند اقدام غذاها
 در ضعیف غذایی عادات و هانگرش ها،ارزش عالیق، گیریشکل با
 یابدمی شکل هاآن در نامناسب یا ضعیف غذایی عادتواره افراد این
 پزشکی لحاظ به و هاستآن اقتصادی جایگاه با متناسب که

 زیباشناسی، لحاظ به و ترارزش کم اجتماعی لحاظ به و نامناسب
 که شودمی سبب امر این ملموس و عینی طور به. است ترزشت
 حبوبات گوشت، ماهی، جات،میوه زیاد مصرف به طبقه این افراد
 مقابل در. ندهند اهمیت زیاد هاآن مصرف به و باشند نداشته تمایل

 ترشیجات و نوشابه چای، نمک، جات،شیرینی  زیاد مصرف به و
 کنند و مصرف زیاد مقدار به و دهند اهمیت باشند، داشته عالقه
 . کنند پُرخوری نیز مواد این جایگزین مواد سایر مصرف در حتی
 اساس بر سنندجی شهروندان غذایی وارهعادت وضعیت نتایج
 قابل اما متفاوت، نتایج دربرگیرنده یشناختتیجمع یرهایمتغ

 غذایی وارهعادت میانگین مقایسه نتایج که طوری به. است توجهی
 دو بین معناداری تفاوت که است آن بیانگر جنسیت حسب بر

 این. ندارد وجود غذایی وارهعادت میزان لحاظ به مرد و زن گروه
( پسر چه دختر، چه) سنندجی شهروندان که دهدمی نشان نتیجه
 به است ممکن یکسانی این. هستند یکسانی غذایی وارهعادت دارای
 سرمایه و اقتصادی سرمایه جمله از اجتماعی متغیرهای وجود دلیل

 حسب بر غذایی وارهعادت میانگین مقایسه نتایج. است فرهنگی
-عادت ینمره میانگین  که است آن از حاکی  نیز مذهبی وضعیت

 تفاوت مذاهب سایر و تشیع تسنن، اهل شهروندان غذایی واره
 غذایی وارهعادت میانگین مقایسه نتایج. ندارند یکدیگر با معناداری

 افراد و مجرد افراد که است آن بیانگر نیز تأهل وضعیت حسب بر
. است معنادار تفاوت این و دارند متفاوتی غذایی وارهعادت متأهل
 نیز غذایی وارهعادت و تحصیالت متغیر دو بین رابطه آزمون نتایج
 غذایی وارهعادت و تحصیالت متغیر دو بین که است آن از حاکی
 سن متغیّر دو بین رابطه آزمون نتایج. ندارد وجود معناداری رابطه

 میزان سن افزایش با که است آن از حاکی غذایی وارهعادت و
 . یابدمی افزایش معناداری طور به شهروندان غذایی وارهعادت

 یرهایمتغ و ییغذا وارهعادت نیب رابطه از آمده دست به جینتا
 به. باشندیم ویبورد هینظر دیمؤ یگرید شکل به یشناختتیجمع
 حسب بر غذایی وارهعادت میانگین مقایسه نتایج که یطور

 زن گروه دو بین معناداری تفاوت که داد نشان مذهب و جنسیت
 وارهعادت میزان لحاظ به مختلف مذهبی هایگروه یا مرد و

 است بوردیو نظریه از بخش آن مؤید نتیجه این. ندارد وجود غذایی
. جنسیتی و ذاتی نه است اجتماعی امری وارهعادت است معتقد که

 متفاوتی فرهنگی و اقتصادی سرمایه که مختلف اجتماعی هایگروه
 زنان لذا. برخوردارند متفاوتی هایوارهعادت از دارند، تملک در

 و اقتصادی سرمایه که آن دلیل به باال طبقات زنان با پایین طبقات
 نشان نتیجه این. دارند متفاوتی وارهعادت دارند، متفاوتی فرهنگی

 امری بلکه نیست، ژنتیکی و ذاتی امری غذایی وارهعادت دهدمی
 هایگروه غذایی وارهعادت بودن یکسان همچنین .است اجتماعی
 مختلف مذاهب هایآموزه که است دلیل بدان مختلف مذهبی
 اصلی منشأ و است هم مشابه حدودی تا تغذیه زمینه در اسالمی

 اگرچه بنابراین. است( ص) اکرم پیامبر سنت و مجید قرآن آن
 و شوندمی محسوب فرهنگی سرمایه جزء مذهبی هایآموزه
 غذایی وارهعادت ویژه به افراد وارهعادت بر حدودی تا بایستی

 مشابه که آن دلیل به هاآموزه این که آنجا از اما باشد، تأثیرگذار
-عادت مختلف مذهبی هایگروه در دارند، واحدی منشاء و هستند
-عادت میانگین مقایسه نتایج.  اندکرده ایجاد یکسانی غذایی واره
 تفاوت  که داد نشان نیز تأهل وضعیت حسب بر غذایی واره

 وارهعادت میزان لحاظ به متأهل و مجرد گروه دو بین معناداری
 است بوردیو نظریه مؤید جهت آن از نتیجه این. دارد وجود غذایی
 با افراد و است اجتماعی امری وارهعادت دارد تأکید بوردیو که

 برخوردار مختلفی فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، سرمایه از ازدواج
 به نسبت متفاوتی اجتماعی هایجایگاه در نهایت در و شوندمی

 بر تدریج به امر این و گیرندمی قرار مجردی دوران جایگاه
 تجربی و نظری آثار در بوردیو. گذاردمی تأثیر هاآن وارهعادت
 فرهنگی سرمایه زمره در را تحصیلی مدارک یا تحصیالت خود،

 تحصیلی مدارک این که است معتقد و دهدمی قرار نهادی نوع از
 هاآن وارهعادت بر نهایت در و افراد فرهنگی سرمایه حجم در

 و تحصیالت متغیر دو بین رابطه آزمون نتایج اما. هستند تأثیرگذار
 متغیر دو این بین که داد نشان حاضر تحقیق در غذایی عادتواره
 کاهش یا افزایش دیگر، عبارت به. ندارد وجود معناداری رابطه

 غذایی عادتواره میزان کاهش یا افزایش موجب تحصیالت
 بوردیو نظریه با ظاهر در اگرچه نتیجه این. شودنمی شهروندان
 ایران در اخیر هایدهه در که داشت نظر در باید اما است، متناقض

 هایدانشگاه تأسیس و ساخت جمله از اجتماعی تحوالت دلیل به
 یافته گسترش گراییمدرک پایین، آموزشی–عملی سطح با مختلف
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  و همکاران                محمّدی  فردین  6

 

 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 در آموزش امر به دقیق توجه عدم دلیل به مقابل در اما است،
. است یافته کاهش هاکردهتحصیل سواد سطح دانشگاه، و مدارس

 شرایط در تحصیلی مدارک است معتقد بوردیو که حالیست در این
 نداده رخ جامعه در گراییمدرک که شرایطی در یعنی معمولی
 خواهند مثبت تأثیر عادتواره تغییر یا گیریشکل بر است،

 فضای وجود است ممکن فرضیه، این رد دلیل بنابراین. گذاشت
 رابطه تأیید. بوردیو نظریه ضعف نه باشد کشور در گراییمدرک

 نظریه از بخش آن مؤید نیز غذایی وارهعادت و سن متغیّر دو بین
 تغییر سن افزایش با و زمان طول در وارهعادت که است بوردیو

 . یابدمی
 و اسیشنجامعه حوزه در که تحقیقاتی با حاضر تحقیق مقایسه
 ذکور،م تحقیقات که است آن بیانگر اند،گرفته انجام بهداشت
 راستا ینا در که اندنموده بررسی را غذایی عادات موضوع بیشتر
 ،(1389) همکاران و لسان ،(1386) صدیقی تحقیقات به توانمی

 البته ،(16 ،3،4) کرد اشاره(  1394) همکاران و شهرکی مالکی
 مریا مثابه به را تغذیه و غذا موضع نیز تحقیقات از برخی

 هب توانمی ستارا این در که اندداده قرار مدنظر فرهنگی و اجتماعی
 و یدلندفر ،(1998) هولت ،(1393) همکاران و ودادهیر تحقیقات

 گاسکولین و( 2015) همکاران و بیگان ،(2007) همکارانش
 که الیستح در این(. 21 و 20 ،19 ،18 ، 17) کرد اشاره( 2015)

 و عینی امری که غذایی عادات مفهوم بررسی جای به حاضر تحقیق
 غذایی ارهوعادت مفهوم آید،می شمار به رفتار یک و است ملموس

 ذاییغ کنش هدایتگر و( ذهنی و عینی) است بُعدی دو امری که
 طریق ینا از و داده قرار بررسی مورد را است اجتماعی کنشگران
 سترشگ را پزشکی شناسیجامعه حوزه در بررسی مورد موضوعات

 از. است هنمود فراهم ترگسترده تحقیقات برای را زمینه و داده
 و یاقتصاد سرمایه رابطه بررسی با حاضر تحقیق دیگر، سوی
 مریا غذایی وارهعادت که است داده نشان غذایی وارهعادت

 رمایهس جمله از اجتماعی متغیرهای از متأثر و است اجتماعی
 یشترب غذایی عادات حوزه تحقیقات که حالی در. است اقتصادی
 نقش موضوع به و نموده بررسی را غذایی عادات وضعیت موضوع
 جینتا. اندنموده توجه کمتر غذایی وارهعادت بر اقتصادی سرمایه

 ییغذا هوارعادت متوسط تیوضع انگریب که آنجا از حاضر قیتحق
 و یاقتصاد هیسرما رابطه از یحاک نیهمچن و است شهروندان

 است، یماعاجت یامر مثابه به آن دهندهنشان و ییغذا وارهعادت
 باشدیم (1393) همکاران و ریوداده یتجرب قاتیتحق جینتا دیمؤ
-یاعاجتم یامر خوردن غذا یهاوهیش و غذا بودند معتقد که

 یفرهنگ-یاجتماع یبستر در ییغذا یهاوهیش نیا و است یفرهنگ
 ،یاوندشیخو ،یاجتماع روابط مانند ییهاو با توجه به مؤلفه

  .ودشیم یبندصورت یطیمح ستیز یهایژگیو و خیتار ت،یجنس
 و اقتصادی سرمایه بین که داد نشان تحقیق نتایج کلی، طور به

. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه شهروندان غذایی وارهعادت
 دارد، شایانی اهمیّت دولت و بهداشت میدان برای اینتیجه چنین
 به منوط را آن بهبود یا سالمتی وضعیت امروزه هادولت زیرا

 و دانندمی هابیمارستان و بهداشتی هایمکان افزایش یا دارو مصرف
 در و گیرندمی نظر در درمان و بهداشت سرانه شهروندان برای

 نتیجه که حالی در. کنندمی گذاریسرمایه بهداشتی و درمانی امور
 وارهعادت تغییرات از درصد 31 حدود که دهدمی نشان تحقیق این

 سرمایه در است، تأثیرگذار هاآن سالمتی بر که شهروندان غذایی
 هیسرما شیافزا که معناست بدان این. است نهفته هاآن اقتصادی
 نهیزم در است، یاقتصاد راتیتأث یدارا که آن برعالوه یاقتصاد

 بهبود با که یطور به. دارد مثبت ریتأث زین درمان و بهداشت
-می بهبود نیز هاآن غذایی وارهعادت شهروندان، اقتصادی وضعیت

 گذاشت خواهد تأثیر هاآن سالمتی ارتقای بر نیز امر این که یابد
 کارگزاران ویژه به دولتمردان آمد دست به نتایج اساس بر(. 6 ،5)

 به. نمایند ویژه توجه که موضوع این به بایستی بهداشت میدان
 بهداشت میدان در کالن راهبردهای تغییر با دولتمردان  که طوری

 اصالح را میدان این در بودجه هزینه مسیر حدودی تا درمان، و
 از بخشی ها،بیمارستان تأسیس در گذاریسرمایه جای به و نمایند
 هزینه شهروندان اقتصادی سرمایه افزایش راستای در را آن بودجه
 . آورند فراهم را سالمت ارتقای هایزمینه و کنند

 اجرایی طرح  هایمحدودیت
 اجهمو متعددی مشکالت با هاپژوهش سایر همچون پژوهش این

  شود:می اشاره هاآن از برخی به که گشت
 یادز حجم به مربوط هشوپژ ینا نجریا در یتودمحد لیناو -

 جمح هاپژوهش سایر به نسبت که بود آماری نمونه و جامعه
 .کرد مواجه مشکل با را داده گردآوری امر این بود که زیاد نمونه
 .شد برطرف مشکل این محققان مستمر تالش با البته
 ریهمکا معد پژوهش این هایمحدودیت از دیگر یکی -

. دبو اهپرسشنامه دننمو لـتکمی مرا در نپاسخگویا از ریبسیا
 به پرسشگری هنوز ما یجامعه در که امر آن است این دلیل
. است شدهن نهادینه مردم برای توسعه فرآیند در مهم امری مثابه

 آنجا از و خوردمی چشم به افراد بیشتر افکار بر کاریمحافظه
 در است برانگیز حساسیت موضوعی اقتصادی سرمایه موضوع که

 وجود کاریمحافظه از هاییرگه پاسخگویان اکثریت هایپاسخ
 فظح به مجریان تعهد و مطالعه اهداف شد سعی البته. داشت

 ذکر پاسخگویان  برای مطالعه ابتدای در اطالعات محرمانگی
 .برسد حداقل به تا شود

 اخالقی مالحظات
یت شفاهی و کتبی، رعا رضایت شد که سعی مراحل تمامی در

ننده ککتگمنامی و محرمانه بودن اطالعاتی که افراد مشاراصل 
 نمایند، مد نظر قرار گیرد.ارائه می

 
 و تشکرقدیر ت
و  قاتیمصوب معاونت تحق یقاتیمطالعه برگرفته از طرح تحق نیا

کردستان با کد   یدانشگاه علوم پزشک یفناور
IR.MUK.REC.1397/272 مقاله  سندگانیاست. لذا نو

دانشگاه علوم  یو فناور قاتیاز معاونت تحق دانندیبر خود الزم م
مؤثر بر  یاجتماععوامل  قاتیکردستان و مرکز تحق یپزشک

طرح را بر  نهیکردستان که هز یدانشگاه علوم پزشک المتس
 .ندیرا ابراز نما یتشکر و قدردان تیعهده داشته، نها
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 7   ...آن با مرتبط عوامل و غذایی های واره عادت بررسی  
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 کنندگان. متغیرهای جمعیت شناختی و اقتصادی مشارکت1جدول 

 سطح عادتواره غدایی )درصد( تعداد متغیر
 P-value میانگین )انحراف معیار(

 079/01   جنس
  58/3 8/51 مرد
  51/3 2/48 زن

 000/02   تأهل
  3/42 6/48 مجرد

  66/3 4/51 متأهل
 105/03   مذهب

  56/3 9/80 تسنن
  53/3 2/9 تشیع
  42/3 1/9 سایر

 393/40 242/0  تحصیالت
   2/14 زیر دیپلم

   8/28 دیپلم و کاردانی
   8/41 کارشناسی

   2/10 کارشناسی ارشد
   5 دکتری

 000/0 249/0  سن
  60/2  سرمایه اقتصادی
   8/34 کم

   7/52 متوسط
   5/12 زیاد

  54/3  عادتواره غذایی
   3/0 کم

   8/63 متوسط
   9/35 زیاد

  55/3  عادتواره غذایی ذهنی
   3/0 کم

   9/57 متوسط
   8/41 زیاد

  46/3  عادتواره غذایی عینی
   9/5 کم

   2/53 متوسط
   9/35 زیاد

 
 نتایج رگرسیون خطی ساده سرمایه اقتصادی و ابعاد عادتواره غذایی. 2جدول 

 استاندارد شده(2R) (2Rضریب تعیین ) سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 اقتصادیسرمایه 

بُعد ذهنی عادتواره 
 غذایی

569/0 000/0 356/0 354/0 
بُعد عینی عادتواره 

 148/0 151/0 000/0 388/0 غذایی
 311/0 313/0 000/0 559/0 عادتواره غذایی

_________________________________ 
 tآزمون  1
 tآزمون   2
 تحلیل واریانس  3
 همبستگی اسپیرمن 4
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