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امروزه با پیشرفت علم ،فناوری و صنعت ،شیوه زندگی تغییر کرده و استفاده از غذاهای فوری
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پژوهش  49/5درصد نوجوان و  50/5درصد بزرگسال بودند .یافتهها نشان داد که بین نوجوانان و
بزرگساالن از لحاظ ارزیابی ویژگیهای درونی و بیرونی فستفود به جزء تصویر عمومی برند ،تفاوت
معناداری وجود ندارد؛ ولی از لحاظ نگرش کلی تفاوت معناداری بین این دو گروه سنی وجود دارد؛
همچنین وجود رابطه مثبت بین رضایتمندی مشتری و ویژگیهای درونی و بیرونی فست فود و
تبلیغات توصیهای اثبات شد.
کلیدواژهها:فستفود؛رضايتمندیمشتری؛تبلیغات توصییهای (شیفاهی؛؛نگیرش،
شناختاجتماعی؛مزيترقابتی .

تاریخ دریافت مقاله ،93/06/24 :تاریخ پذیرش مقاله.93/12/11 :
* دانشیار ،دانشگاه شهید بهشتی.
** کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی (نویسنده مسئول).
E-mail: Maryam_rahimi17@yahoo.com

14

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 23پايیز 1394

.1مقدمه

یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده الگوی غذایی جامعه مجموعه عادتها و فرهنگ
غذایی و تغذیه افراد آن جامعه است .این عادتها از بدو تولد در درون خانواده شکل میگیرد
که خود وابسته به بستری است که جامعه آن را فراهم میکند؛ بنابراین عادات غذایی از یک
طرف ،پاسخگویی به نیاز غریزی و خواستهای فیزیولوژیک و از سوی دیگر ،یک رفتار فرهنگی
است .امروزه با پیشرفت علم ،فناوری و صنعت ،شیوه زندگی تغییر کرده است و کمرنگشدن
سنتها و فرهنگهای بومی ،ازجمله در زمینه تغذیه و آداب و رفتارهای غذایی ،مشهود است.
باتوجه به گسترش فرهنگ مصرف غذاهای فستفود ،پژوهشگران تفاوتها در شکلگیری
رفتار مصرفی دو گروه اصلی مصرفکنندگان یعنی نوجوانان و بزرگساالن نسبت به
رستورانهای فستفود را مورد بررسی قرار دادند .ازآنجاکه درصد قابلتوجهی از جامعه ایرانی
را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند؛ بنابراین توأم با کار فرهنگی ،باید نگرشها و
دیدگاههای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مصرف فستفود رواج پیدا کرده،
بهطوریکه حذف آن بههیچوجه امکانپذیر نیست .امروزه با تغییر شرایط نسبت به گذشته افراد
سعی میکنند تا آنجا که ممکن است در وقت صرفهجویی کنند که مدت زمان غذاخوردن یکی
از این موراد است .فست فود به شکل امروزی اولین بار در هفتم جوالی  ،1912در آمریکا
عرضه شد و سال  1762وارد رژیم غذایی مردم بریتانیا شد .مردم آمریکا که در مسیر زندگی
سریع و مدرن قرار گرفته بودند زمان زیادی برای طبخ غذا نداشتند؛ از سویی با اتمام جنگ
جهانی اول در سال  ،1918غرب با مشکالت مالی و کشاورزی مواجه شد؛ در نتیجه مصرف
فستفود گسترش زیادی پیدا کرد .اصطالح فستفود از سال  1951وارد لغتنامهها شد .درسال
 1970میالدی صنعت فستفود با حجم گردش  6بیلیون دالری در آمریکا ،بسیاری را متعجب
کرد؛ آمار سال  ،2006حجم گردش  142بیلیون دالری را نشان داد؛ اما آمار جهانی نشان از
چرخشی  1024بیلیون دالری دارد (محمد جماعت.)1387 ،
یکی از علتهای رواج فستفودها در جوامع ،اشتغال افراد خانواده به کار یا تحصیل است
که مانع از آن میشود تا فرصت کافی برای تهیه غذا وجود داشته باشد .در محل کار و تحصیل
نیز به دلیل محدودیت زمانی و مکانی شرایط برای تهیه غذا فراهم نیست؛ بناراین کارکنان،
کارگران و حتی دانشآموزان و دانشجویان مجبورنبه استفاده از فستفود میشوند .این پدیده
در ایران نیز رواج پیدا کرده و روزبهروز مصرف آن افزایش میابد و اگر این پدیده ادامه پیدا
کند و تغییر یا اصالحی در شیوه تغذیه خانوادهها صورت نگیرد سالمت جامعه با خطر جدی
مواجه خواهد شد (تقوینژاد .)1391 ،براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،کشورهای
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درحالتوسعه در دو دهه آینده ،با شیوع بیماریهای غیرواگیر روبهرو خواهند شد .پیشبینی
شده که از سال  1990تا سال 2020میالدی ،مرگومیر ناشی از این بیماریها به میزان 77
درصد افزایش مییابد که بیشترین موارد آن در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (برزویی و
همکاران.)1389 ،
در ایران بیشتر پژوهشهای انجامشده بدون توجه به این مسئله که در جامعه کنونی
استفاده از فستفودها اجتنابناپذیر است ،تنها بر مبنای معرفی و شناساندن عوارض استفاده از
این نوع غذاها صورت گرفته و به نگرشهای متفاوتی که ممکن است در بین مصرفکنندگان
درباره فستفودها وجود داشته باشد ،پرداخته نشده است .از طرفی درک الگوی رفتار مصرفی
نوجوانان و بزرگساالن در رستورانهای فستفود ،میتواند سیاستگزاران را قادر سازد که به
آنها کمک کنند تا به آسیبپذیری بالقوه خود غلبه کنند؛ همچنین ،این اطالعات میتواند
رستورانهای فستفود را در درک نیازهای مشتریان و در نتیجه افزایش سود بلندمدت ،یاری
کند.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

معنای لغوی فستفود «غذای فوری» است که شامل انواع ساندویچها ،پیتزاهـا ،برگرهـا و
سیبزمینی سرخشده میباشد .فستفود به شکل امروزی از آمریکا منشأ گرفته است.
پژوهشهای عمومی در زمینه فستفود در داخل و خارج از کشور در حال افزایش است؛ اما
پژوهشهای صورت گرفته ،کمتر به نگرشها و الگوهای رفتاری مصرفکنندگان درباره فسـت
فودها پرداخته است .ازجمله پژوهشهایی که در این زمینه به تفاوت نگرشـی در بـین مصـرف
کنندگان پرداخته  ،توسط فرانک ( )2012در کشور آلمان انجام شد ،که نتایج آن به شـرح زیـر
است:
ـ نوجوانان کیفیت فست فودها را مثبتتر از بزرگساالن ارزیابی میکنند؛
ـ اثر مزیتهای رقابتی 1بر رضایت مشـتری 2از رسـتورانهـای فسـتفـود و معرفـی آنهـا بـه
یکدیگر ،در نوجوانان کمتر از بزرگساالن است؛
ـ بهای درکشده فستفود در نوجوانان نسبت به بزرگساالن اثر بیشتری بـر رضـایت مشـتری
دارد؛
ـ اثر معروفبودن اجتماعی رستورانهای فستفود و پیشنهاددادن آنها به یکدیگر در نوجوانـان
بیشتر از بزرگساالن است.
پژوهش دیگری در این زمینه توسط پیراتاکول و همکاران ( )2003باعنوان «مصرف
1. Competitive Advantages
2. Customer Satisfaction
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غذاهای فست فود در بین کودکان و بزرگساالن امریکا» انجام شد .در این پژوهش مشخص
شد 37 ،درصد بزرگساالن و  42درصد کودکان فستفود مصرف میکنند .کودکان و
بزرگساالنی که فستفود مصرف میکنند نسبت به افراد دیگر که فستفود مصرف نمیکنند
مقدار بیشتری سدیم ،چربی اشباعشده و نوشابه گازدار و در مقابل مقدار کمتری ویتامین  Aو
 ،Cشیر ،میوه و سبزیجات مصرف میکنند.
دریسکل و همکاران ( )2006تفاوت عادات غذایی در زنان و مردان دانشگاهی را نسبت به
رستوران فستفود بررسی کردند .در این پژوهش از نمونهای به حجم  226نفر استفاده شد.
 113پرسشنامه را مردان و  113پرسشنامه را زنان تکمیل کردند .در این مطالعه نتایج زیر
بهدست آمد:
ـ مردان بیشتر از زنان از غذاهای فستفود استفاده میکنند؛
ـ مردان بیشتر از زنان نوشابههای گازدار سفارش می دهند درحالیکه زنان تمایل بیشتری
برای سفارش نوشابههای رژیمی دارند (در این پژوهش مشخص شد زنان به سالمتی خود
بیشتر اهمیت میدهند)؛
ـ اغلب زنان برای گذراندن اوقات خوش با خانواده و یا دوستان به رستورانهای فستفود
میروند؛
ـ عوامل رفتاری متعددی در عادات غذایی دانشجویان زن و مرد مشاهده شدکه این عوامل
تحتتأثیر جنسیت تغییر میکردند.
پژوهشی دیگر باعنوان «اثر رستورانهای فست فود بر روی چاقی افراد» توسط کر و
همکاران ( )2010انجام شد .در این پژوهش به موقعیت جغرافیایی رستورانهای فستفود
توجه شده است و مشخص شـد که ارتباط مستقیمی بین اضافهوزن دانشآموزان با نزدیکی
رستورانهای فستفود به مدارس وجود دارد .از ایـن رو سیاست محدودکردن دستـرسی به
فستفـود در نزدیـکی مدارس راهحلی است که میتواند اثرات قابلتوجهی بر وزن
دانشآموزان داشـته باشـد.
پژوهش ازکلیک و یوکار ( )2008نشان داد مردان ترجیح میدهند به رستورانهای سنتی
بروند درحالیکه زنان رستورانهای فستفود را انتخاب میکنند .بر طبق این پژوهش کسانی
که غذاهای فستفود را انتخاب میکنند ،اولین دلیل خود برای این انتخاب را قیمت مناسب
غذاهای فست فود میدانند؛ خوشمزهبودن و سرعت آمادهشدن از دیگر عوامل هستند.
ساهاگان و پاراگا ( )2014پژوهشی در زمینه وفاداری مشتریان فستفود انجام دادند .در
این پژوهش مشخص شد که مشتریان فستفودها ،نسبت به برند و محصوالت وفادار نیستند و
یکی از راههای داشتن مشتریان وفادار کمکردن قیمت غذاهای فستفود ،است.
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گارگ ( )2014پژوهشی در مورد ادراک دانشجویان نسبت به رستورانهای فست فود در
دانشگاه تیلور انجام داد .در این پژوهش دو عامل فنی (محیط فیزکی) و انسانی (رفتار کارکنان)
بررسی و مشخص شد که درک دانشجویان نسبت به رستورانهای فستفود به تجربهی آنها
از خدماتی که دریافت کردند ،مربوط است.
فاضلپور و همکاران ( )1390وضعیت مصرف غذاهای فست فود در شهر یزد را بررسی
کردندو مشخص شد که بیشترین مصرفکنندگان غذاهای فست فود مردان ،افراد جوان،
مجرد و دانشجو هستند .افراد جوان ،سالم و پرنشاط بوده ،تجربه و آگاهی الزم در مورد تغذیه
سالم نداشته ،کمتر به سالمتی خود اهمیت میدهند و تصور میکنند بیماریهای مزمن،
فشارخون و دیابت در سنین باال اتفاق میافتد و به این نکته توجه ندارند که زمینه این
بیماریها در کودکی و نوجوانی ایجاد میشود .در نتیجه بیشتر فستفود مصرف میکنند.
میرشاهی ( )1387پژوهشی باعنوان «نحوه کاربرد فرآیند پژوهش های بازاریابی در
فستفودها» انجام داد .وی در این پژوهش مسائل متناقض بین مشتری و فروشنده را بررسی
کرد .این پژوهش در قالب یک مثال فرضی ،رشد فستفودها و تبلیغات وسیع آنها در سالهای
اخیر بهویژه در شهرهای بزرگ و نیز هشدارهای کارشناسان تغذیه و بهداشت را درخصوص
مضرات فستفودها در قـالب پژوهشهای بـازاریابی بـهعنوان نمونهای عینی و کاربردی
مطالعه کرد.
توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

.3

در این مقاله بهمنظور توسعه فرضیهها از الگوی فرانک (  )2012استفاده شد .فرانک بـرای
تدوین الگو از دیدگاههای چندگانه کـه شـامل :آموزشـی (آلـن و همکـاران)2007 ،؛ (تیسـل و
همکاران)1999 ،؛ هویت اجتماعی( 1وودراف و همکاران)2010 ،؛ یادگیری اجتمـاعی( 2بـرک و
همکاران)1980 ،؛ شیوه زنـدگی (سـدرس و پتـی)2004 ،؛ درآمـد (پـاول و همکـاران)2007،؛
پیشــرفت شخصــیت (آگوســتین و همکــاران)2010 ،؛ (پچمــان و همکــاران )2005 ،و توســعه
شناختی (کامنز و ریچارد2003 ،؛ موسس و بالدوین ،)2005 ،مـیباشـد ،اسـتفاده کـرده اسـت.
شکل گیری یک الگوی صنعتی که رفتار مصرفکنندگان فستفود را بـهدرسـتی نشـان دهـد،
دشوار است .درحالیکه این الگو کامالً برروی شکلگیری نگرشها و مقاصد مصـرفکننـدگان
تمرکز دارد .بنابراین فرانک برای تحقق این هدف ،از ترکیب الگوی  3ECSIبا الگوی دیگـری
که مربوط به رستورانهای فستفود است (جانز و پین ،)2002 ،استفاده کرده است.
1. Social Identity
2. Social Learning
3. European Customer Satisfaction Index
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الگوی  ECSIجامعترین الگوی رضایتمندی مشتری در جهان است که در این الگو کیفیت
خدمات درکشده ،کیفیت محصول درک شده ،انتظارات پیش از خرید و تصـویر عمـومی برنـد
الزمه و پیشنیاز رضایتمندی مشتری هستند.
در این الگو ،ارزیابی ویژگیهای بیرونی تحتتاثیر رضایتمندی مشتری و تبلیغات توصیهای
است .تصویر عمومی برند و شناخت اجتماعی ویژگیهای بیرونـی هسـتند؛ زیـرا معـانی آنهـا
محدود به کاالها و خدمات در رستورانهای فستفود نیسـتند .تصـویر عمـومی برنـد ،عقیـده
عمومی درکشده از رستوران فستفود است؛ درحالیکه شناخت اجتماعی عملی است که یـک
رستوران برای پیشرفت عقیدهی افراد نسبت به خودش انجام مـیدهـد (فیسـچر و همکـاران،
2010؛ جانسون و همکاران )2001 ،که هر دو بر رضایتمندی مشتری و تبلیغات توصیهای تاثیر
میگذارند .بر مبنای آنچه ذکر شد فرضیههای زیر را استخراج شدند.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

فرضیه اصلی  :1در ارزیابی محصوالت و خدمات فستفود بین نوجوانان و بزرگسـاالن تفـاوت
معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1-1در کیفیت درکشده فستفود بین نوجوان و بزرگساالن تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2-1در ارزش فستفود بین نوجوان و بزرگساالن تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی  :3-1در کیفیت خدمات فستفود بین نوجوان و بزرگساالن تفـاوت معنـادار وجـود
دارد.
فرضیه اصلی  :2در ارزیابی ویژگیهای بیرونی فستفود بین نوجوان و بزرگساالن تفاوت معنادار
وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1-2بین تصویر عمومی برند فستفود توسط نوجوان و بزرگساالن تفاوت معنـادار
وجود دارد.
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فرضیه فرعی  :2-2در شناخت اجتماعی فستفود بین نوجوان و بزرگسـاالن تفاوت معنادار وجـود
دارد.
فرضیه فرعی  :3-2در مزیت رقابتی فستفود بین نوجوان و بزرگساالن تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی  :3بین ارزیابی محصوالت وخدمات و رضایتمندی مشـتری رابطـه مثبـت وجـود
دارد.
فرضیه فرعی  :1-3بین کیفیت درکشده و رضایتمندی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2-3بین ارزش محصول و رضایتمدی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی  :3-3بین کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه اصلی  :4بین ارزیابی ویژگیهای بیرونی فستفود و رضایتمندی مشتری رابطـه مثبـت
وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1-4بین تصویر عمومی برند و رضایتمندی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی :2-4بین شناخت اجتماعی و رضایتمندی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی  :3-4بین مزیت رقابتی و رضایتمندی مشتری رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه اصلی  :5بین ارزیابی ویژگیهای بیرونی فست فود و تبلیغات توصیهای (شفاهی) رابطـه
مثبت وجود دارد.
فرضیه اصلی  :6بین نگرش نوجوانان و بزرگساالن نسبت به رستورانهای فسـتفـود تفـاوت
معنادار وجود دارد.
.4روششناسی 

دادههای پژوهش بااستفاده از ابزار پرسشنامه از مشتریان فستفودها در سطح شهر تهران
جمعآوری شد .پرسشنامه شامل دو قسمت است که در قسـمت اول پرسـشهـای مربـوط بـه
متغیرهای پژوهش و در قسمت دوم ویژگیهای فردی پاسخدهندگان وجود دارد؛ همچنین این
پرسشــنامه دارای  32پرســش بــرای ســنجش متغیرهــای مطــرحشــده در پــژوهش اســت .در
پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شد.
برای نمونهگیری ،از «روش نمونهگیری خوشهای» استفاده شد .بهمنظور اینکه مشتریان بـا
ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی مختلف در نمونه انتخابی حضور داشته باشند ،در گام نخسـت
ابتدا تهران به پنج حوزه (شرق ،شمال ،غرب ،جنوب و مرکز) تقسیم و در هر حـوزه تعـدادی از
فستفودها انتخاب (نمونهگیری خوشهای) و سپس در هـر شـعبه بـر اسـاس نمونـهگیـری در
دسترس ،نمونـههـا انتخـاب شـدند؛ سـپس بااسـتفاده از اطالعـات بـهدسـتآمـده از مـدیران
فستفودها ،تخمینی از حجم نمونه بهدست آمد ،تخمین بهدستآمده را برحجم نمونـه تقسـیم
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شد و عدد حاصل مبنای انتخاب اعضای نمونه به روش تصادفی سیستماتیک قرار گرفت ،یعنی
از هر چند نفر ورودی به رستورانهای فستفود که معادل این عدد حاصل شده بـود ،بـه یـک
نفر پرسشنامه داده شد.
مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نگرش مصرف کنندگان (نوجوانـان
و بزرگساالن) درشهر تهران انجام شد .برای دستیابی به این هدف ،از پرسشنامه طراحـیشـده
توسط فرانک استفاده شد؛ اما به دلیل کمبودن تعداد پرسشها (گویهها) و اینکه هر متغیر بایـد
حداقل بهوسیله سه پرسش سنجیده شود ،بقیه پرسشنامه طراحی شد و بـرای سـنجش اعتبـار
محتوا (اعتبار منطقی) پرسشهای طراحیشده مورد تأیید چند نفر از خبرگـان حـوزه مـدیریت
قرار گرفت .ضریب الوشه) ،1(CVRبهوسـیله پاسـخهـای ایـن خبرگـان بـرای هـر پرسـش
اندازهگیری شد ؛ بنابراین پرسشنامه پژوهش از اعتبار محتوا برخوردار است.
پایایی پرسشنامه این پژوهش بهوسـیله آلفـای کرونبـاخ محاسـبه و برابـر  0/79شـد کـه
نشاندهنده پایایی پرسشنامه است .جدول  1مقدار آلفای کرونباخ را براساس سـؤاالت متغیرهـا
نشان میدهد.
جدول  .1مقدار آلفای کرونباخ بر اساس سؤالهای مربوطبه متغیرها
آلفایکرونباخ

متغیرها 

0/78
0/71
.0/85
0/81
0/73
0/71
0/78
0/74

کیفیت درکشده
ارزش محصول
کیفیت خدمات
تصویر عمومی برند
مزیت رقابتی
شناخت اجتماعی
نگرش
تبلیغات توصیهای (شفاهی)

0/75

رضایتمندی مشتری



.تحلیلدادههاويافتهها

5
نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که 50درصد ( 192نفر) پاسخدهندگان مـرد و  50درصـد
زن بودند که از این تعداد  49/5درصد نوجوان و  50/5درصد بزرگسال هستند (جدول  .)2برای
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضـیههـا از نـرمافـزار  SPSSو روشهـای «آزمـون لـون» و
«آزمون تی» و «ضریب همبستگی پیرسون» ،استفاده شد.
1. Content Validity Ratio
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جدول .2نتایج آمار توصیفی
ويژگیها

زن
مرد
نوجوان
بزرگسال

جنسیت
رده سنی

فراوانی 

درصدفراوانی 

192
192
191
193

50/0
50/0
49/5
50/5

بااستفاده از آزمون لون همسانی یا ناهمسانی واریانس آراء نوجوانان و بزرگسـاالن بررسـی
شد .اگر مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا  0/05باشد همسانی واریانس نتیجـه گرفتـه
میشود و درصورتیکه مقدار سطح معناداری کوچکتر از مقـدار خطـا  0/05باشـد ناهمسـانی
واریانس را نتیجهگیری میشود؛ سپس از مقایسه میانگین مربوط بـه همسـانی یـا ناهمسـانی
واریانس استفاده شد .برای این منظـور از «آزمـون تـی دو نمونـهای مسـتقل» بـرای مقایسـه
میانگین آراء نوجوانان و بزرگساالن استفاده شد ،برطبق آزمون تی اگر مقـدار سـطح معنـاداری
بزرگتر از مقدار خطا  0/05باشد ،نشاندهنده برابری میانگین ها را نشان میدهد و درصورتیکه
مقدار سطح معنـاداری کوچـکتـر از مقـدار خطـا  0/05باشـد ،نشـاندهنـده نـابرابری اسـت
(درصورتیکه مقدار قـدرمطلق آمـاره تـی بـزرگتـر از مقـدار  1/96باشـد،میتـوان نـابرابری
میانگینها را نتیجهگیری کرد).
جدول  .3نتایج آزمون لون و تی




فرضیه 

متغیر 

آزمونلون





سطحمعنیداری  آمارهتی  تايیدفرضیه 



نتیجهگیری 

1

ارزیابی محصوالت و خدمات

0/116

_

H0

1-1

کیفیت درکشده

0/134

_

H0

 12   22
 12   22

2-1

ارزش محصول

0/017

_

1H

3-1

کیفیت خدمات

0/433

_

H0

2
1-2

ارزیابی ویژگیهای بیرونی فست
فود
تصویر عمومی برند

0/129

_

H0

 12   22
 12   22
 12   22

0/030

_

1H

2-2

شناخت اجتماعی

0/000

_

1H

3-2

مزیت رقابتی

0/603

_

H0

6

نگرش

0/284

_

H0

 12   22
 12   22
 12   22
 12   22
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آزمونتی 
1

ارزیابی محصوالت و خدمات

0/790

0/267

H0

1-1

کیفیت درکشده

0/154

- 1/431

H0

1  2
1  2

2-1

ارزش محصول

0/445

0/766

H0

3-1

کیفیت خدمات

0/336

0/965

H0

2
1-2

ارزیابی ویژگیهای بیرونی فست
فود
تصویر عمومی برند

0/635

0/476

H0

1  2
1  2
1  2

0/035

2/126

1H

2-2

شناخت اجتماعی

0/344

- 0/949

H0

3-2

مزیت رقابتی

0/488

- 0/695

H0

6

نگرش

0/019

2/370

1H

1  2
1  2
1  2
1  2

همانطور که در جدول  3مشاهده مـیشـود ،در فرضـیههـای  3-2 ،2 ،3-1 ،1-1 ،1و 6
چون مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا  0/05است ،فرض صفر و همسانی واریانس را
نتیجه گرفته میشود؛ سپس از مقایسه میانگین مربوط به همسانی واریانس استفاده شد .بـرای
این منظـور از «آزمـون تـی دو نمونـهای مسـتقل» بـرای مقایسـه میـانگین آراء نوجوانـان و
بزرگساالن استفاده شد ،در فرضیههای 2 ،3-1 ،1-1 ،1و  3-2چـون مقـدار سـطح معنـاداری
بزرگتر از مقدار خطا  0/05است (مقدار قدرمطلق آماره تی کوچکتـر از مقـدار  1/96اسـت)؛
بنابراین فرض صفر یعنی برابری میانگینها نتیجه گرفته میشود؛ یعنـی بـین آراء نوجوانـان و
بزرگساالن از لحاظ ارزیابی محصوالت و خدمات ،کیفیت درکشده ،کیفیـت خـدمات ،ارزیـابی
ویژگی های بیرونی و مزیت رقابتی اختالف معناداری وجود ندارد؛ بنابراین فرضیههای ،1-1 ،1
 2 ،3-1و  3-2تأیید نمیشود؛ اما در فرضیه  6چون مقدار سطح معناداری کوچکتـر از مقـدار
خطا است (مقدار قدر مطلق آماره تی بزرگتر از 1/96میباشد)؛ بنابراین میتـوان فـرض یـک
یعنی نابرابری میانگینها را نتیجه گرفـت؛ یعنـی بـین آراء نوجوانـان و بزرگسـاالن اخــتالف
مـعناداری از لحـاظ نـگرش وجـود دارد بنابراین فرضیه  6تأیید میشود .در فرضیههـای ،2-1
 1-2و  2-2چون مقدار سطح معناداری کوچکتر از مقدار خطا  0/05است؛ بنابراین فرض یک
یعنی ناهمسانی واریانسها نتیجهگیـری مـیشـود؛ بنـابراین از مقایسـه میـانگین مربـوط بـه
ناهمسانی واریانس استفاده شد .در فرضیه  2-1و 2-2برطبق آزمون تـی ،چـون مقـدار سـطح
معناداری بزرگتر از مقدار خطا  0/05است (مقدار قدرمطلق آماره تی کوچکتر از مقـدار 1/96
میباشد)؛ بنابراین متوان فرض صفر یعنی برابری میانگینها را نتیجه گرفـت ،یعنـی بـین آراء
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نوجوانان و بزرگساالن از لحاظ ارزش محصول و شناخت اجتمـاعی اخـتالف معنـاداری وجـود
ندارد؛ بنابراین فرضیههای فرعی  2-1و  2-2تأیید نمیشود؛ اما در فرضیه  1-2برطبق آزمون
تی چون مقدار سطح معناداری کوچکتر از مقدار خطا  0/05است (مقدار قـدرمطلق آمـاره تـی
بزرگتر از مقدار  1/96است)؛ بنابراین فرض یـک یعنـی عنـابرابری میـانگینهـا نتیجـهگیـری
میشود؛ یعنی بین آراء نوجوانان و بزرگساالن از لحاظ تصویر عمومی برند اخـتالف معنـاداری
وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  1-2تأیید میشود.
جدول  .4مقدار ضریب همبستگی پیرسون
فرضیه 

سطح
معناداری 

مقدارخطا 

نتیجهگیری 

تأيید

مقدارضريب

فرضیه 

همبستگی 

3

0/000

0/05

وجود رابطه مثبت

1H

0/534

1-3

0/000

0/05

وجود رابطه مثبت

1H

0/350

2-3

0/529

0/05

نبود رابطه

H0

0/045

3-3

0/000

0/05

وجود رابطه مثبت

1H

0/637

4

0/042

0/05

وجود رابطه مثبت

1H

0/146

1-4

0/002

0/05

وجود رابطه مثبت

1H

0/224

2-4

0/096

0/05

نبود رابطه

H0

- 0/119

3-4

0/074

0/05

نبود رابطه

H0

0/128

5

0/000

0/05

وجود رابطه مثبت

1H

0/319

برای سنجش رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .اگر مقدار سطح
معناداری بزرگتر از مقدار خطا  0/05باشد ،فرض صفر (نبود رابطه) را نتیجه گرفته میشـود و
درصورتیکه مقدار سطح معناداری کوچکتر از مقدار خطا  0/05باشـد مـیتـوان فـرض یـک
(وجود رابطه) را نتیجه گرفت در فرضیههـای  1-4 ،4 ،3-3 ،1-3 ،3و  5چـون مقـدار سـطح
معناداری کوچکتر از مقدار خطا  0/05است؛ بنابراین فرض یک نتیجه گرفته میشود؛ یعنـی
ارتباط معناداری بین متغیرها وجود دارد؛ هچنـین مقـدار ضـریب همبسـتگی کـه نتـایج آن در
جدول  4آورده شده ؛ نشاندهنده همبستگی مثبت (مستقیم) بین متغیرها است؛ بنـابراین ایـن
فرضیهها تأیید میشوند .این فرضیهها با مدل ESCIدر یک راستا است؛ اما در فرضیههای -3
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 2-4 ،2و 3-4چون مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار خطا  0/05اسـت؛ بنـابراین فـرض
صفر را نتیجه گرفته میشود؛ یعنی ارتباط معناداری بین متغیرها وجود ندارد؛ بین ایـن متغیرهـا
رابطه مثبت (مستقیم) معناداری وجود ندارد و این فرضیهها تأیید نمیشود .ایـن فرضـیههـا بـا
الگوی ESCIو پژوهش فرانک ،مغایر است.
.نتیجهگیریوپیشنهادها 

6

فرضیه اصلی  1و فرضیههای فرعی آن و همچنین فرضیه اصلی  2و فرضیههای فرعی آن
به غیر از فرضیه  ،1-2تأیید نشدکه این نتایج ،با نتایج پژوهش فرانک در آلمان ( )2012مغـایر
است؛ البته در پژوهش فرانک ذکر شده ،احتماالً نتایج در کشورهای گوناگون یکسان نیسـت و
دلیل اصلی آن اختالف فرهنگی دانسته شده است.
در پژوهش فرانک مشخص شد که تفاوت زیادی بین نوجوانـان و بزرگسـاالن نسـبت بـه
رستورانهـای فسـتفـود وجـود دارد .در ایـن پـژوهش بیـان شـده کـه تمـام پـژوهشهـای
صورتگرفته در زمینه فستفود به ویژگیهای درونی فستفود پرداختهاند و اثرات ویژگیهـای
بیرونی فستفود نادیده گرفته شده است .فرانک علت این تفاوت را از دیدگاه آموزشی توضـیح
داده است :بزرگساالن آموزش و اطالعات بیشتری نسبت به نوجوانان دارند ،نوجوانان با دانـش
کمتر بهراحتی زیانهای فستفود را نادیده میگیرند و بیشتر تحـتتـأثیر اطالعـات بصـری و
چشایی خود قرار میگیرند .نوجوانان تبلیغات نادرست مربوط به فستفودها را درک نمیکننـد؛
زیرا شناخت در کوتاهمدت و یادگیری در بلندمدت رخ میدهد که تـا حـدی بـه علـت توسـعه
طوالنی مهارتهای عملکرد اجرایی در قشر مغز است که در طول سالهای نوجوانی ادامه دارد
و انسان را قادر به استفاده از دانش موجود میکند .چون توسعه شناختی نوجوانان هنوز تکمیـل
نشده است (مخصوصاً مهارتهای عملکرد اجرایی) ،پردازشهای شناختی و تصمیمگیریهـای
آنها تمایل کمتری برای منطقیبودن نسبت به بزرگساالن دارد؛ از اینرو حتـی اگـر نوجوانـان
ویژگیهای منفی فستفود را هم درک کنند ،ممکن است به لذتهای کوتاهمـدت فسـتفـود
اهمیت بیشتری و به اثرات منفی بلندمدت فستفود اهمیت کمتری بدهنـد؛ امـا دلیـل رد ایـن
فرضیهها در ایران (تهران) ،احتماالً تفاوت در الگوی غذایی جامعه که شامل مجموعه عادات و
فرهنگ غذا و تغذیه افراد آن جامعه است ،میباشد ،هنوز غذاهای سنتی در خانوادههـا جایگـاه
خاصی دارد .کامالً واضح است که نوجوانان نسبت به بزرگساالن تمایل بیشـتری بـه غـذاهای
فستفود دارند؛ اما به عنوان مثال ،به دلیل اینکـه کمتـر نوجـوانی در جامعـه درآمـد شخصـی
خودش را دارد؛ بنابراین متغیر قیمت ،مسئله مهمی بـرای آنهـا نیسـت و چـون قیمـت ارتبـاط
مستقی با کیفیت محصول و خدمات دارد؛ درنتیجه تفاوت معناداری در دیدگاه آنهـا نسـبت بـه
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بزرگساالن دیده نمیشود؛ اما در پژوهش فرانک ،نوجوانان نسـبت بـه بزرگسـاالن بـه قیمـت
محصول توجه بیشتری میکنند.
نظریه ذهن نشان میدهد که نوجوانان توانایی شناخت کامل را دارا هستند؛ امـا در مقابـل،
نظریه عملکرد اجرایی نشان میدهد که نوجوانان در استفاده از تواناییها برای انجـام کارهـای
خاص و غیرمعمول هنوز با مشکل روبهرو میشوند؛ زیرا توسعه تواناییهای اجرایـی در مغـز در
دوران نوجوانی ادامه دارد؛ بنابراین سیاسـتگـذاران بایـد درک کننـد کـه آمـوزش بـهتنهـایی
نمی تواند برای نوجوانان کافی باشد .اقدامات مازاد مانند فشار بر روی رستورانهای فستفود و
پدر و مادرها ممکن است فقدان عقالنیت در رفتار مصرفی نوجوانان را جبران کنـد؛ البتـه بایـد
آموزش بیشتری در زمینه فستفود صورت بگیرد.
همچنین میتوان اقدامات پیشگیرانه فرهنگی در راستای سالمسازی فستفودها انجام داد،
زیرا بسیاری از صاحبنظران در این حوزه معتقدند که فرهنگسازی عمیقتـرین تـأثیر را دارد.
بهتر است این فرهنگسازی از طریق رسانه ملی صورت بگیرد ،برنامههای آموزشی و فرهنگی
از طریق رسانهها ،خصوصاً بر روی نوجوانان تأثیر زیادی دارد ،برنامهها باید در راستای کـاهش
مصرف فستفود باشد.
برند برای نوجوانان از اهمیت ویژهای برخوردار است .در نتیجه میتـوان بـه برندسـازی در
این حوزه توجه کرد .برند سازی یک فعالیت مدیریتى مستمر و طـوالنى اسـت کـه بایـد آن را
بهطور هدفمند دنبال کرد تا بتوان در ایجاد یک هویت و برند ،توسعه و حفـ آن بـه موفقیـت
رسید .میتوان گفت برندسازی کار آسانی نیست و نیاز به زمان و فناوریهای کاربردی دارد .از
جمله فناوریهای کاربردی در برندسازی میتوان به ثبات در تبلیغات ،ارائه خدمات به مشـتری
و روابط عمومی اشاره کرد.
با توجه به اینکه بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در زمینه فستفود تنها مضرات ناشی آز
آن را بررسی کردهاند ،نبود کار مشابه در این زمینه از محدودیتهای پژوهش حاضر بود.
این پژوهش در شهر تهران انجام شده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود که در سایر شـهرها
و شهرستانهای ایران نیز انجام و نتایج مقایسه شود؛ همچنین میتوان تأثیر سایر متغیرها مثل
میزان درآمد ،سطح تحصیالت و شغل افراد را در پژوهشهای آتی مدنظر قرار داد.
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