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ABSTRACT 

 
    The main purpose of this research was to investigate the effects of nutritional awareness and 

attitude on rural households’ food security level in Zanjan County. The statistical population of the 

study was 25864 rural household heads of Zanjan County among which 353 persons were selected 

using a stratified sampling method with proportional allocation. A questionnaire was used to collect 

the data. A panel of experts at University of Zanjan confirmed the face validity of the 

questionnaire. Additionally, the construct validity (including convergent, divergent, and 

nomological validity) and composite reliability of the research instrument were obtained by 

estimating measurement model and after making necessary corrections. The data were analyzed 

using SPSS and AMOS software. The descriptive results of the research showed that the level of 

food security for the majority of respondents was low. Moreover, the results of the structural 

equation modeling revealed that two variables of nutritional awareness and nutritional attitude and 

its components including food hygiene, food safety and health, nutritional value and food price and 

quality had positive and significant effects on rural household heads’ food security level explaining 

about 68 percent of its variances. Based on the findings of this research, it can be concluded that 

improving villagers’ nutritional attitude and awareness, especially by providing them with the 

necessary educations is one of the basic preconditions for increasing food security among them. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Objectives 

Proper nutrition is one the main prerequisites for the development and health of society and an 

important factor in establishing conditions of stability, prosperity, peace and international security, 

so that access to food security can be considered as one of the most basic human rights among the 

priorities of development goals in every country. The importance of food security is so great that 

even some researchers and experts have considered human development in a country to depend on 

sustainable food security. Food security exists when all people, at all times, have physical and 

economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food 

preferences for an active and healthy life. In a similar vein, food security is one of the key issues in 

the field of rural development and agricultural development. Evidence shows that some rural 

residents and households are food insecure, meaning they cannot rely on access to sufficient 

affordable and nutritious food at all times, increasing the risk of poor health outcomes. Food 

insecurity is strongly associated with chronic disease and poor health, both of which 

disproportionately affect rural populations. Long-term food insecurity can affect learning, 

development, productivity, physical and mental health, and family life. However, it is obvious that 

there are various factors affecting food security; in this respect, some experts and researchers 
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emphasize the role of nutritional awareness and attitudes in improving villagers’ food security, so 

that regardless of these factors, even if other conditions are available, individuals and households 

may not be able to achieve sustainable food security. Therefore, the main purpose of this research 

was to investigate the effects of nutritional awareness and attitude on rural households’ food 

security level in Zanjan County.  

 

Methods 

The research method of the current study in terms of the nature, rate and degree of control and 

method of data collection was quantitative, non-experimental and field research, respectively. The 

statistical population of the study was 25864 rural household heads of Zanjan County among which 

353 persons were selected using a stratified sampling method with proportional allocation. A 

questionnaire was used to collect the data. A panel of experts at University of Zanjan confirmed the 

face validity of the questionnaire. Additionally, the construct validity (including convergent, 

divergent, and nomological validity) and composite reliability of the research instrument were 

obtained by estimating measurement model and after making necessary corrections. Data was 

analyzed using the SPSS and AMOS software. Moreover, descriptive statistics and inferential 

statistics (including structural equation modeling) were used for data analysis. Structural equation 

modeling (SEM) is a multivariate statistical framework that is used to model complex relationships 

between directly and indirectly observed (latent) variables. SEM is a general framework that 

involves simultaneously solving systems of linear equations and encompasses other techniques 

such as regression, factor analysis, path analysis, and latent growth curve modeling. 

 

Findings 
The descriptive results of the research showed that the level of food security for the majority of 

respondents was low. Moreover, the results of the structural equation modeling revealed that two 

variables of nutritional awareness and nutritional attitude and its components including food 

hygiene, food safety and health, nutritional value and food price and quality had positive and 

significant effects on rural household heads’ food security level explaining about 68 percent of its 

variances. Thus, both main research hypotheses were confirmed. 

 

Conclusion 

Overall, based on the findings of this research, it can be concluded that improving villagers’ 

nutritional attitude and awareness, especially by providing them with the necessary educations is 

one of the basic preconditions for increasing food security among them. Based on the research 

findings, the main suggestions were: 1) considering the cultural and social conditions and 

characteristics of rural areas, appropriate information about healthy food should be provided to the 

villagers. In this regard, it is possible to improve villagers’ nutritional attitude through television 

programs, extension courses, and printed materials; and 2) comprehensive measures should be 

taken to increase the level of awareness of the villagers about nutritional issues in order to prevent 

nutritional problems and malnutrition. Since villagers have a lot of interaction with family 

members and mass media, particularly radio and television, the use of these channels and media in 

the form of local area networks or educational films can be a priority. Similarly, Jihad-Agriculture 

organization can help improve villagers’ knowledge and awareness by providing short-term or 

long-term training and educational courses and improving villagers’ access to nutritionists. 



 717 ...ايبررسي تأثیر نگرش و آگاهي تغذيه: همکاران و جوزي 
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 چکيده

 
اي بر سطح امنيت غذايي بررسي تأثير نگرش و آگاهي تغذيه ،هدف اصلي اين تحقيق

ن نفر از سرپرستا 25864 ،خانوارهاي روستايي در شهرستان زنجان بود. جامعه آماري پژوهش
نفر از آنها با استفاده از روش  353خانوارهاي روستايي در شهرستان زنجان بود که 

ها اي با انتساب متناسب براي انجام تحقيق انتخاب شد. ابزار گردآوري دادهگيري طبقهنمونه
مورد تأييد قرار با نظرسنجي از اساتيد دانشگاه زنجان پرسشنامه محتوايي روايي پرسشنامه بود. 

. همچنين، روايي سازه )شامل روايي همگرا، تشخيصي و منطقي( و پايايي ترکيبي ابزار گرفت
گيري و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد. براي پژوهش نيز با برآورد مدل اندازه

استفاده شد. نتايج توصيفي   AMOSو SPSSافزارهاي هاي پژوهش از نرمتجزيه و تحليل داده
ه سطح امنيت غذايي بيشتر پاسخگويان مطالعه شده پايين بود. بر اساس تحقيق نشان داد ک

اي و سازي معادالت ساختاري مشخص شد که دو متغير آگاهي تغذيهنتايج حاصل از مدل
هاي آن شامل بهداشت غذا، سالمت و ايمني غذا، ارزش غذايي و اي و مؤلفهنگرش تغذيه

داري بر سطح امنيت غذايي خانوارهاي روستايي يقيمت و کيفيت مواد غذايي اثر مثبت و معن
-درصد از واريانس آن را تبيين نمودند. بر اساس نتايج اين تحقيق مي 68داشتند و در حدود 

هاي ه آموزشويژه با اراياي روستاييان بهتوان نتيجه گرفت که بهبود نگرش و آگاهي تغذيه
 ست. ت غذايي در بين آنهايش سطح امنيهاي اصلي افزاشرطمورد نياز از پيش

 

 اي، ناامني غذايياي، نگرش تغذيهآموزش، آگاهي تغذيه کليدي: هايواژه
 

 مقدمه

هاي توسعه شرطتأمین غذا و تغذيه مناسب از پیش

مهمي در برقراري شرايط ثبات،  و سالمت جامعه و عامل

اي که گونه، بهالمللي استرفاه، صلح و امنیت بین

در  حقوق بشرترين ابتداييجزء غذايي یتدستیابي به امن

-محسوب مي هاي اهداف توسعه هر کشوربین اولويت

(. در Bedeke, 2012; Foroghinia et al., 2015شود )

هاي عنوان هدف اصلي سیاستواقع، امنیت غذايي به

توسعه و از محورهاي اصلي تأمین سالمت افراد جامعه 

است که حتي  آيد و اهمیت آن تا حديشمار ميبه

برخي محققان و صاحبنظران، توسعه انساني در يک 

اند کشور را در گرو امنیت غذايي پايدار در نظر گرفته

(Kian et al., 2016 برنامه توسعه سازمان ملل متحد .)

امنیت غذايي را عرضه مستمر کاالهاي  1975در سال 

منظور بهبود مداوم غذايي اصلي در سطح جهاني به

و خنثي کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید  مصرف غذا
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 & Mousavi Nasabو قیمت غذا در نظر گرفته است )

Rahmani, 2016بانک جهاني در  ،(. در همین زمینه

با تعريف کاملي از امنیت غذايي بیان کرد  1986سال 

که امنیت غذايي عبارت از دسترسي تمام مردم به غذاي 

-زندگي سالم و فعال مي کافي در تمام اوقات در راستاي

کلي، امنیت غذايي طور(. بهNikseresht, 2018باشد )

يک مقوله چندبعدي است که تأمین پايدار آن و بهبود 

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بسیاري از شاخص

بهداشتي در جامعه الزم و ملزوم يکديگر هستند 

(Salem & Mojaverian, 2016به .)عبارت ديگر، مفهوم 

وسیله تعامل امنیت غذايي بسیار گسترده است و به

اي از عوامل بیولوژيکي، اقتصادي، اجتماعي، دامنه

شود و مستلزم عرضه کشاورزي و فیزيکي تعیین مي

-کافي مواد غذايي در سطح کالن و توزيع عادالنه به

 Nematollahi etمنظور دستیابي همه افراد به آنهاست )

al., 2015.) 

يي يکي از موضوعات کلیدي در حوزه امنیت غذا

رود شمار ميتوسعه روستايي و توسعه کشاورزي به

(Norozi et al., 2013علي .) رغم اينکه بخش کشاورزي

و روستايي پايگاه اصلي تولید محصوالت کشاورزي و 

مواد غذايي است، بر اساس مطالعات بالیني انجام شده، 

 -اصلي بهداشتيها جزء معضالت کمبود انواع ريزمغذي

-شوند، بهويژه روستاها محسوب مياي کشور بهتغذيه

نحوي که جامعه روستايي کشور با مشکالت ناامني 

خصوص در میان زنان و کودکان روبرو است غذايي به

(Norozi et al., 2013; Naderi Mahdei & Jalilian, 

(. در واقع، با توجه به اينکه خانوارهاي روستايي 2016

اند، به میزان تأمین معیشت به کشاورزي وابستهبراي 

بیشتري در معرض ناامني غذايي قرار دارند؛ براي نمونه، 

نشان  Ahmadifirouzjaie et al. (2016)نتايج تحقیق 

خانوارهاي روستايي در مقايسه با خانوارهاي شهري  داد،

-تري برخوردار بوده و آسیباز سطح امنیت غذايي پايین

نسبت به ناامني غذايي بیشتر است. در اين پذيري آنها 

نیز بر  Naderi Mahdei & Jalilian (2016)خصوص، 

اين باورند که افراد روستايي که عمومًا از سطح 

تري برخوردارند، نسبت به اجتماعي پايین -اقتصادي

کنند و ديگران کمبود غذايي بیشتري را تجربه مي

شده سالم و  شانس کمتري براي خريد غذاهاي پیشنهاد

قند و نمک کم و فیبر باال دارند مغذي، حاوي چربي کم

جات و سبزيجات را و در مجموع، انواع کمتري از میوه

کنند. در واقع، نتايج مطالعات مختلف حاکي مصرف مي

-از آن است که در حال حاضر امنیت غذايي در کشور به

ويژه در مناطق روستايي به يک چالش عمده تبديل 

کم و بیش در تمامي نواحي  ( وKian et al., 2016شده )

-روستايي کشور از جمله شهرستان زنجان مشاهده مي

-ها و شواهد اولیه نشان ميشود. در اين زمینه، بررسي

ها، دهد که بنا به داليل مختلف از جمله ضعف زيرساخت

هاي امکانات بهداشتي، آموزشي و رفاهي، نبود فرصت

دن سطح درآمدها، بیکاري فصلي و شغلي کافي، پايین بو

وضعیت امنیت غذايي خانوارهاي روستايي ساير موارد، 

نبوده و بیشتر آنها از نظر مطلوب در شهرستان زنجان 

هاي مختلف امنیت غذايي در شرايط مناسبي شاخص

 Ghadiri Masoum et al., 2016; Charaghiقرار ندارند )

et al., 2016; Jozi, 2019نه، بر اساس نتايج (. براي نمو

مشخص شد  Ghadiri Masoum et al. (2016)پژوهش 

که تنها نزديک به يک سوم از خانوارهاي روستايي مورد 

مطالعه در شهرستان زنجان از امنیت غذايي برخوردار 

بوده و بخش قابل توجهي از آنها )بیش از دو سوم( داراي 

ي درصد ناامن 1/43سطوح متفاوتي از ناامني غذايي )

درصد ناامني غذايي با  5/15، غذايي بدون گرسنگي

درصد ناامني غذايي با  65/9گرسنگي متوسط و 

، آنچه مسلم است حال هر بهبودند.  (گرسنگي شديد

ريزي درست براي مقابله با چنین شرايطي عدم برنامه

برداران يي روستايیان و بهرهکارآتواند بر سالمت و مي

يت، تهديدي براي نها دره و کشاورزي اثر منفي گذاشت

 ,.Tanhaei et alامنیت غذايي در کل جامعه باشد )

رسد که گام نخست، نظر مي(. در اين خصوص به2016

هاي علمي منسجم در راستاي طرح و انجام پژوهش

بررسي و تبیین وضعیت امنیت غذايي خانوارهاي 

ويژه شناخت و درک عوامل کلیدي روستايي و به

ر بهبود وضعیت امنیت غذايي آنها است تا تأثیرگذار ب

هايي، راهبردها و بتوان بر اساس نتايج چنین پژوهش

منظور کاهش ناامني غذايي در راهکارهاي متناسبي را به

رغم اهمیت مناطق روستايي تدوين و به کار گرفت. به

موضوع، بررسي شواهد حاکي از آن است، هرچند برخي 

مناطق روستايي استان  ها به صورت محدود درپژوهش
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زنجان در حوزه امنیت غذايي انجام گرفته، اما اين 

طور عمده بر روي بررسي عوامل اقتصادي ها بهپژوهش

(Ghadiri Masoum et al., 2016; Charaghi et al., 

( Charaghi et al., 2018( يا عوامل جغرافیايي )2016

امل ويژه عومتمرکز بوده و نقش ساير عوامل اصلي به

اي نگرش و آگاهي تغذيه مانندشناختي و آموزشي روان

يده گرفته شده است؛ در بهبود وضعیت امنیت غذايي ناد

تأکید دارند  Salazar et al. (2016)ست که اين در حالی

بدون توجه به اين عوامل، حتي در صورت فراهم بودن 

ساير شرايط ممکن است که افراد و خانوارها به امنیت 

ايدار دست پیدا نکنند. با توجه به اهمیت اين غذايي پ

هاي موضوع، ضروري است با طرح و اجراي پژوهش

بیشتر به بررسي دقیق تأثیر اين عوامل بر بهبود امنیت 

غذايي پرداخته شود، موضوعي که تاکنون چندان مورد 

رسد که يک شکاف توجه قرار نگرفته و به نظر مي

منطقه مورد مطالعه تحقیقاتي جدي در اين زمینه در 

وجود دارد. بر اين اساس، هدف اصلي اين پژوهش 

اي بر سطح امنیت بررسي تأثیر نگرش و آگاهي تغذيه

 غذايي خانوارهاي روستايي شهرستان زنجان بود.

را  نظررفتار مورد  به نسبت فرد تفکر طرز ،نگرش

 .(Hadizadeh Moghadam et al., 2014دهد )بازتاب مي

هاي مثبت عنوان نظام پايدار ارزشیابيگرش بهدر واقع، ن

هاي موافق و مخالف و منفي، احساسات عاطفي و گرايش

گیري تمايلي کم نسبت به مقاصد اجتماعي سبب شکل

هايي و بیش ثابت جهت واکنش مثبت يا منفي به گروه

 ,.Shams et alگردد )ها يا اشیاء ميخاص از انسان

اي نیز وع، نگرش تغذيه(. با توجه به اين موض2015

اي بیانگر قضاوت ذهني افراد درباره موضوعات تغذيه

ويژه بهداشت غذا، سالمت و ايمني غذا، ارزش مختلف به

 ,.Ucar et alغذايي و قیمت و کیفیت مواد غذايي است )

هاي رفتاري ها با آمادگينگرش(. آنچه مسلم است 2014

ت به موضوعي که اگر فردي نسبطوريهمراه هستند؛ به

خاص نگرش مثبتي داشته باشد، آمادگي دارد تا به آن 

کمک کند، پاداش دهد يا از آن پشتیباني کند يا بر 

ترين توان يکي از اصليعکس. بر اين اساس، مي

متغیرهاي اثرگذار بر امنیت غذايي در سطح فردي را 

 ;Ucar et al., 2014اي در نظر گرفت )نگرش تغذيه

Shahvali & Behroozeh, 2017 ،به همین منوال .)

اي نیز يکي از عوامل مؤثر بر وضعیت تغذيه آگاهي

-رود که بهبود آن ميشمار ميامنیت غذايي خانوارها به

طور همزمان میزان دسترسي و کیفیت مواد تواند به

غذايي خانوارها را به شکل قابل توجهي تحت تأثیر قرار 

توان مفهومي را مي ايطور کلي، آگاهي تغذيهدهد. به

نسبي در نظر گرفت که داللت بر درک عمومي يا 

ذهنیت يک فرد درباره يک موضوع خاص مانند تغذيه 

اي عبارت ديگر، اين مفهوم نشان دهنده مجموعهدارد. به

هاي افراد درباره موضوعات و ها و آگاهياز دانستني

(. Lessa et al., 2017اي است )مسائل غذايي و تغذيه

اي باالتر شناخت آنچه مسلم است افراد با آگاهي تغذيه

بیشتري نسبت به انواع مواد غذايي و ارزش غذايي آنها 

داشته و در نتیجه با عملکرد بهتر در انتخاب اين مواد، 

توانند به نیازهاي غذايي بدن تري ميبه شکل مطلوب

 .Shorvarzi et alخود پاسخ دهند. در اين خصوص، 

ت معضال علل ترينمهم از يکياين باورند که بر  (2019)

ه نتیج در و ايتغذيه آگاهي عدم، جهان در ايتغذيه

 مشکالتيث باع که مقوله استر اين د نامناسب عملکرد

 غیرواگیري هابیماري به ءابتال وه تغذيسوء قبیل از

. به هر حال، با در نظر گرفتن اهمیت شودمي مختلف

اي در بهبود امنیت تغذيهمتغیرهاي نگرش و آگاهي 

هاي پرشماري هاي اخیر پژوهشغذايي خانوارها، در سال

در اين زمینه صورت گرفته که در ادامه به نتايج برخي از 

 ترين آنها اشاره شده است.مهم

Gholizadeh et al.  (2017) بررسي به ايمطالعه در 

 در غذايي ناامني با ايتغذيه دانش و فرهنگ ارتباط

. اندپرداخته کرمانشاه شهرستان روستايي ارهايخانو

 اثر اي،تغذيه دانش که داد نشان اين تحقیق نتايج

. داشت وضعیت امنیت غذايي خانوارها بر داريمعني

Behroozeh & Shahvali  (2016)  مقايسه امنیت در

غذايي روستايیان با نگرش و فرهنگ تغذيه مختلف در 

نشان دادند  ان کرماناست وهوايي جنوبسه منطقه آب

که نگرش رفتاري و شناختي خانوارهاي روستايي 

پیرامون امنیت غذايي بر حسب مناطق آب و هوايي 

  Naderi Mahdei & Jalilianداري داشتند. تفاوت معني

در پژوهشي با نام واکاوي ناامني غذايي و برخي  (2016)

ر عوامل مؤثر بر آن در بین زنان روستايي سرپرست خانوا

اي به آبادغرب دريافتند که دانش تغذيهشهرستان اسالم
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هاي مرتبط، تعداد افراد تحت همراه حمايت سازمان

درصد از  62تکفل و میزان درآمد خانوار در حدود 

واريانس ناامني غذايي را تبیین کردند. در مطالعه 

 مؤثرترين شناسايي به Shabani et al.  (2015)ديگري، 

 در کارانگندم      رفتار و نگرش ندهکن متمايز عوامل

 خوزستان شمال منطقه در غذايي امنیت خصوص

 و آگاهي اند. بر اساس نتايج اين پژوهش، سطحپرداخته

متغیر تأثیرگذار بر  تريناصلي غذايي امنیت درباره دانش

نگرش و رفتار گندمکاران در خصوص امنیت غذايي 

-آموزش درباره قيتحقی در Saadi et al.  (2014) .ندبود

ترويجي و امنیت غذايي خانوارهاي کشاورز در  هاي

 اي،تغذيه آگاهي متغیرهايشهرستان قروه دريافتند که 

 و اقتصادي توان ترويجي، هايکالس در زنان مشارکت

بر  داريمعني و مستقیم تأثیر تکفل تحت افراد تعداد

هب .داشتندتأمین امنیت غذايي خانوارهاي مورد مطالعه 

در بررسي  Boluda & Capilla  (2017)طور مشابه، 

کنندگان در انتخاب غذاهاي عملکردي نگرش مصرف

کننده نسبت به غذاهاي نشان دادند که نگرش مصرف

عملکردي تأثیر مستقیم بر تمايل به مصرف آنها داشت. 

وضعیت  Salazar et al.   (2016)در پژوهش ديگري، 

 بولیوي در پاخرده رزانکشاو بین را در غذايي امنیت

اند. نتايج اين تحقیق حاکي از آن مورد مطالعه قرار داده

اي نقش اساسي در کاهش بود که دانش و آگاهي تغذيه

ناامني غذايي در بین روستايیان مطالعه شده داشتند. در 

پیرامون در تحقیق خود  Martin et al.  (2016)نهايت، 

 غذايي امنیت ايشافز با خودکارآمدي رابطهبررسي 

 و مثبت رابطه غذايي امنیت با خودکارآمدي دريافت که

  .داشت دارمعني

هاي طور که از مرور پژوهشطور خالصه، همانبه

اي از تجربي اشاره شده پیداست، نگرش و آگاهي تغذيه

متغیرهاي کلیدي تأثیرگذار بر امنیت غذايي خانوارهاي 

 . (1آيند )جدول شمار ميروستايي به

 
 متغیرهاي کلیدي تأثیرگذار بر امنیت غذايي خانوارهاي روستايي از ديدگاه صاحبنظران مختلف  -1جدول 

 صاحبنظران متغیرهاي کلیدي

  Behroozeh & Shahvali (2016); Shabani et al. (2015); Boluda & Capilla (2017) اينگرش تغذيه

دانش و آگاهي 

 ايتغذيه
Gholizadeh et al. (2017); Naderi Mahdei & Jalilian (2016); Salazar et al. (2016); 

Shabani et al. (2015); Saadi et al. (2014) 

 

( 1با توجه به هدف اصلي تحقیق و نیز مرور ادبیات نظري و تجربي، مدل مفهومي پژوهش در قالب شکل )

 ترسیم شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومي پژوهش -1شکل 

 

 اينگرش تغذيه

 ايآگاهي تغذيه

امنیت غذايي 
 خانوارهاي روستايي
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هاي اين بر اساس مدل مفهومي پژوهش، فرضیه

 تحقیق شامل موارد زير بودند:

داري اي اثر مثبت و معني: نگرش تغذيه1فرضیه  -

روستايي در شهرستان بر سطح امنیت غذايي خانوارهاي 

 زنجان دارد.

داري اي اثر مثبت و معني: آگاهي تغذيه2فرضیه  -

ايي در شهرستان بر سطح امنیت غذايي خانوارهاي روست

 زنجان دارد. 

 

 هامواد و روش

و  تحقیقات کاربرديجزو هدف  نظر زاتحقیق حاضر 

ها جزو تحقیقات توصیفي و از از نظر نحوه گردآوري داده

رود. جامعه آماري تحقیق شمار مينوع همبستگي به

حاضر، سرپرستان خانوار در مناطق روستايي شهرستان 

عمومي نفوس ين سرشماري زنجان بود که بر اساس آخر

خانوار گزارش  25864(، تعداد آنها 1395)و مسکن 

منظور برآورد حجم نمونه نیز از فرمول شده است. به

Bartlett et al. (2001)  ،استفاده گرديد که بر اساس آن

براي دستیابي به نفر به دست آمد.  379حجم نمونه 

ب متناسب اي با انتساطبقهگیري ها از روش نمونهنمونه

بدين ترتیب که در مرحله نخست با توجه استفاده شد؛ 

به پراکندگي پاسخگويان در سطح شهرستان زنجان و 

از بین ، هاها از تمامي دهستاندشواري گردآوري داده

چهار دهستان شامل شهرستان زنجان دهستان  13

رود باال، معجزات رود(، زنجانبیگلو )در بخش زنجانغني

طور بهپشتلو( کزي( و سهرين )در بخش قره)در بخش مر

. در مرحله بعد، از میان ندانتخاب شدساده تصادفي 

و با در نظر  روستاي چهار دهستان اشاره شده 105

 35، هاگرفتن تعداد روستاها در هر يک از اين دهستان

روستا براي انجام مطالعه مد نظر قرار گرفت و سپس، 

هر يک از روستاهاي  در خانوارهاتعداد متناسب با 

تعیین ها روستا يک از انتخاب شده، تعداد نمونه در هر

از ساده طور تصادفي ها بهدر نهايت، اين نمونه .گرديد

هاي در هر روستا انتخاب و داده سرپرستان خانواربین 

البته، شايان ذکر  .دمورد نیاز از طريق آنها گردآوري ش

پرسشنامه  379از ها، است که پس از گردآوري    داده

پرسشنامه به دلیل ناقص بودن و داشتن  26توزيع شده، 

اطالعات گمشده از فرايند تحلیل حذف و در نهايت، 

 پرسشنامه وارد تحلیل نهايي شد.  353تعداد 

ها در اين تحقیق پرسشنامه بود ابزار گردآوري داده

اي پاسخگويان هاي فردي و حرفهکه عالوه بر ويژگي

پرسش(، در قسمت اصلي از سه بخش  10)شامل 

 16اي )شامل هاي مرتبط با سنجش نگرش تغذيهپرسش

پرسش در قالب چهار مؤلفه بهداشت غذا، سالمت و 

ايمني غذا، ارزش غذايي و قیمت و کیفیت مواد غذايي 

تا  1بر اساس طیف لیکرت پنج سطحي از کامالً مخالف= 

شش پرسش اي )شامل (، آگاهي تغذيه5کاماًل موافق= 

تا خیلي  0بر مبناي طیف لیکرت شش سطحي از هیچ=

( و سطح امنیت غذايي خانوارها )شامل نه پرسش 5زياد=

، 0بر اساس طیف لیکرت چهار سطحي به صورت خیر=

( تشکیل 3، و بیشتر اوقات=2، گاهي اوقات=1=به ندرت

هاي شده بود. شايان ذکر است که براي سنجش مؤلفه

 .Ucar et alرسشنامه استاندارد اي از پنگرش تغذيه

هاي اي از مقیاسگیري آگاهي تغذيه، اندازه(2014)

 & Naderi Mahdeiتوسعه داده شده در مطالعات 

Jalilian (2016) ،Gholizadeh et al. (2017)  وLessa 

et al. (2017) منظور سنجش سطح به ،و در نهايت

رسي امنیت غذايي خانوارهاي روستايي از مقیاس دست

 Household Food Insecurityناامني غذايي خانوار )

Access Scale: HFIAS استفاده شد. براي تعیین )

روايي ابزار تحقیق از روايي محتوايي و روايي سازه 

)شامل روايي همگرا، روايي تشخیصي و روايي منطقي( 

با نظرسنجي از پرسشنامه استفاده شد. روايي محتوايي 

جان و پس از انجام اصالحات ضروري اساتید دانشگاه زن

منظور بررسي روايي سازه، پايايي ترکیبي و شد. به تأيید

گیري کلي تحقیق با برازش مدل پژوهش، مدل اندازه

استفاده از تحلیل عاملي مرتبه اول برآورد شد )جدول 

به غیر از سه متغیر (. بر اساس نتايج کسب شده، 2

به دلیل داشتن يي که آشکار در متغیر پنهان امنیت غذا

از مدل حذف شدند، ساير  5/0بار عاملي کمتر از 

 بودند. 5/0متغیرهاي آشکار داراي بار عاملي بزرگتر از 

مقادير محاسبه شده پس از حذف سه متغیر اشاره شده، 
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براي دو شاخص میانگین واريانس استخراج شده 

(Average Variance Extracted: AVE و پايايي )

( براي تمامي Composite Reliability: CRترکیبي )

متغیرهاي پنهان در مدل مطالعه شده به ترتیب بزرگتر 

(. بر اين اساس، روايي 2بودند )جدول  7/0و  5/0از 

گیري مورد تأيید قرار همگرا و پايايي ترکیبي مدل اندازه

(. در خصوص روايي Hair et al., 2010گرفتند )

داد که مقادير دو شاخص تشخیصي، نتايج تحقیق نشان 

 Average Sharedمیانگین مجذور واريانس مشترک )

Squared Variance: ASV و حداکثر مجذور واريانس )

 :Maximum Shared Squared Varianceمشترک )

MSV از مقادير )AVE  تمامي متغیرهاي پنهان کوچکتر

 ر )ريشه دوم((. عالوه بر اين، مجذو2بودند )جدول 

هر متغیر پنهان که در قطر ماتريس جدول  AVEمقادير 

اند )اعداد پررنگ شده( از تمامي ( نمايش داده شده2)

ضرايب همبستگي ساير متغیرهاي پنهان با آن متغیر 

ها ( که در مجموع اين يافته2تر بودند )جدول بزرگ

داللت بر مناسب بودن روايي تشخیصي ابزار تحقیق 

 ,.Fornell & Larcker, 1981; Hair et alداشتند )

(. به همین منوال در رابطه با روايي منطقي، با در 2010

نظر گرفتن اينکه ضرايب همبستگي بین تمامي 

گیري متغیرهاي پنهان مورد مطالعه در مدل اندازه

روايي منطقي  ،(، در نتیجه2دار شده بود )جدول معني

(. در Paswan, 2009ابزار تحقیق مورد تأيید قرار گرفت )

( پیداست، با 2طور که از نتايج در جدول )نهايت، همان

هاي مختلف، توجه به مقادير به دست آمده براي شاخص

گیري مورد مطالعه در سطح قابل برازش مدل اندازه

 (.Hair et al., 2010قبولي بود )
 

 گیريآورد مدل اندازهها و خالصه نتايج حاصل از برهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گويهبخش -2جدول 

 مؤلفه بخش

هاي روايي همگرا و تشخیصي و شاخص

 پايايي ترکیبي 
 )روايي منطقي(  *ماتريس همبستگي

AVE CR MSV ASV (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 نگرش

-تغذيه

 اي

      796/0 136/0 172/0 871/0 634/0 (1بهداشت غذا )

     801/0 320/0** 282/0 423/0 877/0 642/0 (2) سالمت و ايمني غذا

    780/0 503/0** 415/0** 239/0 436/0 861/0 609/0 (3) ارزش غذايي

قیمت و کیفیت مواد 

 (4) غذايي
517/0 810/0 292/0 187/0 **307/0 **528/0 **314/0 719/0   

  751/0 415/0** 660/0** 594/0** 408/0** 318/0 462/0 885/0 564/0 (5)اي آگاهي تغذيه

 732/0 680/0** 540/0** 485/0** 650/0** 379/0** 311/0 462/0 871/0 536/0 (6) امنیت غذايي خانوار

؛ IFI= 907/0؛  CFI= 906/0؛ GFI= 850/0؛ AGFI= 816/0؛ df/2χ=610/2؛ 2χ (df)= 885/863( 331هاي برازش مدل: )شاخص -

069/0=RAMSEA056/0 ؛=RMR 
   01/0داري در سطح : معني**       هر متغیر پنهان هستند.  AVE( در جدول، مجذور مقدار Boldده )نکته: مقادير پررنگ ش *

        

-هاي گردآوري شده با استفاده از نرمدر نهايت، داده

مورد تجزيه و تحلیل  20AMOSو  22WinSPSSافزارهاي 

قرار گرفتند. البته، شايان ذکر است که در بخش 

 Coatesه شده توسط يبندي اراطبقهتوصیفي بر اساس 

et al. (2007)ها در ، بر مبناي امتیاز هر يک از    گويه

(، HFIASپرسشنامه مقیاس ناامني غذايي خانوار )

پاسخگويان مورد مطالعه در چهار گروه امن غذايي 

(، ناامني 2-7(، ناامني خفیف غذايي )امتیاز 0-1)امتیاز 

ناامني شديد غذايي ( و 8-14متوسط غذايي )امتیاز 

 ,.Coates et alبندي شدند )( طبقه15-27)امتیاز 

2007; Naderi Mahdei & Jalilian, 2016 به همین .)

-اي و آگاهي تغذيهبندي نگرش تغذيهمنوال، براي دسته

اي پاسخگويان نیز از شاخص تفاوت انحراف معیار از 

 Interval of Standard Deviation from theمیانگین )

Mean: ISDM به صورت زير استفاده شد )

(Gangadharappa et al., 2007 :) 

 

 -2؛ A < mean- ½ Sd(: Aکم/نامساعد ) -1

 ½ +mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean(: Bتفاوت )متوسط/بي

Sd 3؛ و- ( زياد/مساعدC :)C > mean+ ½ Sd. 
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 نتايج 

بندي تجارب دست آمده در خصوص رتبهنتايج به

خانوارهاي روستايي مورد مطالعه بر اساس ناامني غذايي 

( نشان داده شده است. 3در جدول ) HFIASمقیاس 

 يک در"شود، دو گويه طور که از نتايج مشخص ميهمان

 اعضاي از يکي يا شما که آمده است پیش آيا گذشته، ماه

 غذاي نوع چند کافي، پول دلیل نداشتن به خانواده

 ماه يک در"و  "وريد؟بخ روزهاي متوالي در را تکراري

 اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته،

 وعدة سه از يکي کافي، غذاي دلیل نداشتن به خانواده

 حذف کرده شام و صبحانه( را اصلي )ناهار، غذايي

ترين تجارب ناامني غذايي ، به ترتیب اصلي"باشید؟

پاسخگويان مورد مطالعه بودند. اين در حالي است که 

 موجب کافي پول نداشتن آيا گذشته، ماه يک در"گويه 

 مواد نتوانید اعضاي خانواده از يکي يا شما که است شده

ترين رتبه را در پايین "بخوريد؟ را تانعالقه مورد غذايي

 هاي بررسي شده داشت. بین گويه

 
 HFIASبندي تجارب ناامني غذايي خانوارهاي روستايي بر اساس مقیاس رتبه -3جدول 

ضريب تغییرات 

(CV) 

انحراف 

 معیار
 رتبه ها )نماد در مدل( گويه *میانگین

516/0 09/1 11/2 
 پول دلیل نداشتن به خانواده اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

 ( 1بخوريد؟ )امنیت  متوالي روزهاي در را تکراري غذاي نوع چند کافي،
1 

529/0 89/0 68/1 

 دلیل نداشتن به خانواده اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

باشید؟ )امنیت  حذف کرده شام و صبحانه( را اصلي )ناهار، غذايي وعدة سه از يکي کافي، غذاي

2) 

2 

531/0 68/0 28/1 
 دلیل نداشتن هب خانواده اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

 (3باشید؟ )امنیت  نخورده ايخوراکي هیچ روزشبانه يک کافي، غذاي
3 

536/0 81/0 51/1 

 دلیل نداشتن به خانواده اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

 بلند سفره سر از و گرسنه بخوريد غذايي وعدة يک در نیازتان مورد مقدار از کمتر کافي، غذاي

 (4باشید؟ )امنیت  شده

4 

544/0 86/0 58/1 
نداشتن پول  دلیل به خانواده اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

 (5ايد؟ )امنیت نداشته دوست که بخوريد را غذايي ناچاربه غذاها، انواع خريد براي کافي
5 

551/0 75/0 36/1 
 دلیل نداشتن به خانواده اعضاي از يکي يا شما که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

 (6باشید؟ )امنیت  خوابیده گرسنه شب کافي، غذاي
6 

563/0 80/0 42/1 
غذا، هیچ  خريد براي کافي پول نداشتن دلیل به که است آمده پیش آيا گذشته، ماه يک در

 (7نباشد؟ )امنیت  شما خانه در خوردن براي چیزي
7 

586/0 99/0 69/1 
 غذاي کافي شما اعضاي خانوادة که است داده دست شما به نگراني اين گذشته، ماه يک در آيا

 (8باشند؟ )امنیت  نداشته خوردن براي
8 

594/0 98/0 65/1 
 اعضاي خانواده از يکي يا شما که است شده موجب کافي پول نداشتن آيا گذشته، ماه يک در

 (9بخوريد؟ )امنیت  را انتعالقه مورد غذايي مواد نتوانید
9 

 ( 3؛ بیشتر اوقات=2؛ گاهي اوقات=1ندرت=؛ به0بر حسب طیف چهار سطحي )خیر= *

 

نتايج حاصل از میزان شیوع ناامني غذايي در بین 

 بنديخانوارهاي روستايي مورد مطالعه بر اساس طبقه

( 4در جدول ) Coates et al. (2007)ه شده توسط اراي

طور که از نتايج کسب شده همان آورده شده است.

 درصد( مربوط به 4/67پیداست، بیشترين فراواني )

ر پاسخگوياني بود که در طبقه ناامني شديد غذايي قرا

 هارداشتند. نکته قابل توجه آن است که تنها در حدود چ

درصد از پاسخگويان بررسي شده از وضعیت امن غذايي 

 (.4برخوردار بودند )جدول 
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ا بهاي مرتبط بندي گويهدست آمده از رتبهج بهنتاي

ک اي از ديدگاه پاسخگويان به تفکیک هر ينگرش تغذيه

( آورده شده است. بر اساس 5ها در جدول )از مؤلفه

ي، دست آمده، در میان چهار مؤلفه مورد بررسنتايج به

 ؤلفهمداراي باالترين میزان رتبه و  "بهداشت غذا"مؤلفه 

داراي کمترين میزان  "ت مواد غذاييقیمت و کیفی"

 رتبه بود.

 

 

 

 

 

 

 

میزان شیوع ناامني غذايي در بین خانوارهاي  -4جدول 

 روستايي 
 درصد تجمعي درصد فراواني طبقه شماره

1 

ناامني 

شديد 

 غذايي

238 4/67 4/67 

2 

ناامني 

متوسط 

 غذايي

76 5/21 89 

3 

ناامني 

خفیف 

 غذايي

25 1/7 96 

4 
امن 

 غذايي
14 4 100 

  100 353 مجموع

 

 هااي از ديدگاه پاسخگويان به تفکیک هر يک از مؤلفههاي مرتبط با نگرش تغذيهبندي گويهرتبه -5جدول 
ضريب تغییرات 

(CV) 
 رتبه مؤلفه ها )نماد در مدل(گويه *میانگین انحراف معیار

 (. 1آنها توجه دارم )بهداشت  ءادر زمان خريد مواد غذايي حتماً به زمان انقض 36/4 89/0 204/0

بهداشت 
 غذا

1 

236/0 01/1 28/4 
به نظر من، شرايط محل تولید و فروش مواد غذايي )از نظر پاکیزگي، بهداشت و 

 (.2رطوبت( بسیار مهم است  )بهداشت 
2 

243/0 03/1 23/4 
بندي آن از نظر سالم و محکم بودن توجه ستهمن موقع خريد مواد غذايي به ب

 (.3کنم  )بهداشت مي
3 

254/0 04/1 10/4 
من موقع خريد، به اثرات منفي احتمالي مواد غذايي بر روي سالمت خودم 

 (.4کنم  )بهداشت توجه مي
4 

 کل 24/4 99/0 --
 (.1يي مهم است )سالمت ها در محصوالت غذابراي من عدم استفاده از افزودني 95/3 97/0 246/0

 
سالمت و 
 ايمني غذا

1 

276/0 09/1 95/3 
تر از طعم و خوشمزه اي محصوالت غذايي بسیار مهمبه نظر من، خواص تغذيه
 (.2بودن آنها است )سالمت 

2 

284/0 01/1 55/3 
من حاضرم براي خريد و استفاده از مواد غذايي ارگانیک و بدون هورمون پول 

 (.3)سالمت  بیشتري بپردازم
3 

386/0 32/1 42/3 
بندي مواد من معموالً براي نگهداري و پخت، دستورالعمل و راهنماي روي بسته

 (.4کنم )سالمت غذايي را دنبال مي
4 

 کل 72/3 10/1 ---
 (.1کنم که داراي ارزش غذايي بااليي باشند )ارزش من غذاهايي را مصرف مي 79/3 96/0 253/0

ارزش 
 غذايي

1 

285/0 05/1 69/3 
کنم اطالعات بیشتري در مورد مواد غذايي حاوي من همواره تالش مي

 (.2ها و ديگر مواد مورد نیاز بدنم به دست بیاورم )ارزش ها و پروتئینويتامین
2 

286/0 98/0 43/3 
من معموالً در موقع خريد، ارزش مواد غذايي و نوع ترکیبات حاوي آنها را در 

 (.3)ارزش گیرم نظر مي
3 

310/0 04/1 35/3 
کنم هاي غذايي توجه ميسازي وعدهمن به تعادل مواد مورد نیاز بدن در آماده

 (.4)ارزش 
4 

 مجموع 56/3 001/1 ---

426/0 32/1 10/3 
به نظر من، محصوالت مارک )برنددار( همواره از کیفیت باالتري برخوردار 

 (.1هستند )قیمت 

قیمت و 
کیفیت 
مواد 

 ذاييغ

1 

458/0 30/1 84/2 
تر از ساير مواد من معتقدم محصوالت داراي ارزش غذايي باالتر همیشه گران

 (2غذايي هستند )قیمت 
2 

522/0 33/1 55/2 
شوند، داراي هاي بزرگ عرضه ميبه نظر من، محصوالتي غذايي که در فروشگاه

 (. 3کیفیت بهتري هستند )قیمت 
3 

566/0 37/1 42/2 
-ظر من، تبلیغات اطالعات ضروري در مورد محصوالت غذايي را ارايه ميبه ن

 (.4دهند )قیمت 
4 

 کل 73/2 33/1 ---
 (5؛ کامالً موافقم=4؛ موافقم=3؛ نظري ندارم=2؛ مخالفم=1بر حسب طیف لیکرت پنج سطحي )کامالً مخالفم= *
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هاي (، يافته5افزون بر نتايج اشاره شده در جدول )

اي پاسخگويان بندي نگرش تغذيهده از دستهدست آمبه

ها با استفاده از شاخص به تفکیک هر يک از مؤلفه

ISDM ( آورده شده است. همان6در جدول ) طور که از

بهداشت "نتايج پیداست بیشترين فراواني در سه مؤلفه 

مربوط  "ارزش غذايي"و  "سالمت و ايمني غذا"، "غذا

الي است که بیشترين به طبقه مساعد بود. اين در ح

مربوط  "قیمت و کیفیت مواد غذايي"فراواني در مؤلفه 

 به طبقه نامساعد بود. 

 

 هااي پاسخگويان به تفکیک هر يک از مؤلفهبندي نگرش تغذيهنتايج حاصل از دسته -6جدول 
 ISDMاي با استفاده از شاخص سطوح نگرش تغذيه

 نامساعد تفاوت/ خنثي بي مساعد مؤلفه

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 بهداشت غذا 17 8/4 38 8/10 298 4/84

 سالمت و ايمني غذا 18 1/5 131 1/37 204 8/57

 ارزش غذايي 24 8/6 146 4/41 183 8/51

 قیمت و کیفیت مواد غذايي 145 1/41 120 34 88 9/24

 

-تبهدست آمده از پژوهش در رابطه با       رنتايج به

اي پاسخگويان در هاي مرتبط با آگاهي تغذيهبندي گويه

ها طور که از يافته( نشان داده شده است. همان7جدول )

من اثرات منفي مصرف زياد "مشخص است، دو گويه 

غذاهاي آماده و فست فود بر روي سالمت خود و اعضاي 

من در مورد ارزش و خواص "و  "دانمام را ميخانواده

، از نظر "ي مختلف اطالعات کافي دارممواد غذاي

پاسخگويان مورد مطالعه بیشترين میزان رتبه را کسب 

 اند. کرده

 

 اي از ديدگاه پاسخگويانهاي مرتبط با آگاهي تغذيهبندي گويهرتبه -7جدول 
ضريب تغییرات 

(CV) 
 رتبه ها )نماد در مدل(گويه *میانگین انحراف معیار

598/0 44/1 41/2 
فود بر روي سالمت خود و اعضاي رات منفي مصرف زياد غذاهاي آماده و فستمن اث

 (.1دانم )آگاهي ام را ميخانواده
1 

 2 (.2من در مورد ارزش و خواص مواد غذايي مختلف اطالعات کافي دارم )آگاهي  02/2 35/1 668/0

 3 (. 3من با فرآوري مواد غذايي آشنايي کافي دارم )آگاهي  08/2 49/1 716/0

 4 (.4شناسم )آگاهي هاي غذايي اصلي را به خوبي ميمن گروه 85/1 38/1 746/0

766/0 31/1 71/1 
هايي اي صحیح )اعم از نظم در وعدهمن اطالعات کافي در مورد عادات و اصول تغذيه

 (.5غذايي، سرعت خوردن غذا، فاصله وعده غذايي تا خواب و غیره( را دارم )آگاهي 
5 

 6 (.6آشنا هستم )آگاهي  سوءتغذيه از ناشي هايمن با بیماري 52/1 39/1 914/0

 کل 93/1 39/1 ---

 (5؛ خیلي زياد=4؛ زياد=3؛ تا حدودي=2؛ کم=1؛ خیلي کم=0بر حسب طیف لیکرت شش سطحي )هیچ= *
 

 

بندي آگاهي همین منوال، نتايج حاصل از دستهبه

نیز  ISDMص اي پاسخگويان با استفاده از شاختغذيه

درصد(  6/43حاکي از آن بود که بیشترين فراواني )

اي آنان مربوط به پاسخگوياني بود که سطح آگاهي تغذيه

 (.  8در حد کم بود )جدول 

 
 

اي بندي آگاهي تغذيهنتايج حاصل از دسته -8جدول 

 پاسخگويان 

 شماره

اي با سطح آگاهي تغذيه

استفاده از شاخص 
ISDM 

 درصد فراواني
رصد د

 تجمعي

 6/43 6/43 154 کم 1

 9/79 3/36 128 متوسط 2

 100 1/20 71 باال 3

  100 353 مجموع
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مدل ساختاري  ازهاي تحقیق فرضیه براي آزمون

( و 2دست آمده از آن در شکل )که نتايج به استفاده شد

گونه که از شکل ( نشان داده شده است. همان9جدول )

و  4، امنیت 3متغیر امنیت ( پیداست، به غیر از سه 2)

از  5/0که به دلیل داشتن بار عاملي کمتر از  7امنیت 

مدل حذف شدند، ساير متغیرهاي آشکار داراي بار 

بودند. بعد از حذف سه متغیر اشاره  5/0عاملي بزرگتر از 

هاي مختلف برازش مدل در سطح قابل شده، شاخص

حقیق، دو قبولي قرار گرفتند. همچنین، بر اساس نتايج ت

هاي آن اي و مؤلفهاي و نگرش تغذيهمتغیر آگاهي تغذيه

شامل بهداشت غذا، سالمت و ايمني غذا، ارزش غذايي و 

درصد از  68قیمت و کیفیت مواد غذايي در حدود 

واريانس امنیت غذايي خانوارهاي روستايي را تبیین 

 نمودند. 
 

 
 اي بر امنیت غذايي خانوارهاي روستايي بر اساس ضرايب استاندارد شدهمدل ساختاري تأثیر نگرش و آگاهي تغذيه -2شکل 

 

دست آمده از برآورد مدل ساختاري در نتايج به

( نشان 9هاي تحقیق در جدول )خصوص آزمون فرضیه

باره، نتايج حاکي از آن بود که داده شده است. در اين

دار شده معني 01/0تمامي روابط بین متغیرها در سطح 

تحقیق تأيید شدند. به  2و  1هاي ، فرضیهدر نتیجهو 

اي اثر مثبت اي و آگاهي تغذيهاين ترتیب، نگرش تغذيه

داري بر سطح امنیت غذايي خانوارهاي روستايي و معني

 مطالعه شده داشتند. 
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 هاي تحقیقخالصه نتايج به دست آمده از برآورد مدل ساختاري در خصوص آزمون فرضیه -9جدول 

 ابطهر
مقدار 

 غیراستاندارد

خطاي 

 استاندارد

ضريب استاندارد 

 شده

نسبت 

 بحراني

سطح 

 داريمعني
 نتیجه آزمون

 تأيید فرضیه 001/0 137/4 464/0 051/0 211/0 امنیت غذايي←اينگرش تغذيه

 فرضیهتأيید  001/0 738/2 373/0 065/0 178/0  امنیت غذايي ← ايآگاهي تغذيه

 

 يگيربحث و نتيجه

با هدف بررسي میزان شیوع ناامني  ،اين تحقیق

غذايي در بین خانوارهاي روستايي شهرستان زنجان و 

اي بر بررسي تأثیر متغیرهاي نگرش و آگاهي تغذيه

بهبود سطح امنیت غذايي آنها انجام گرفت. بر اساس 

نتايج پژوهش مشخص شد که بیشتر خانوارهاي 

اامني غذايي به سر روستايي مورد مطالعه در وضعیت ن

برند که اين مسأله لزوم توجه بیشتر به عوامل اصلي مي

ويژه عوامل تأثیرگذار بر بهبود وضعیت امنیت غذايي به

اي را در شناختي همچون نگرش و آگاهي تغذيه -دانشي

کند. نتايج اين بین روستايیان مطالعه شده دو چندان مي

د شده و پژوهش تأيی 1تحقیق نشان داد که فرضیه 

داري بر سطح امنیت اي اثر مثبت و معنينگرش تغذيه

غذايي خانوارهاي روستايي در شهرستان زنجان داشت. 

-اي روستايیان ميعبارت بهتر، با بهبود نگرش تغذيهبه

توان سطح امنیت غذايي آنها را بهبود بخشید. اين يافته 

 & Boludaو  Shabani et al. (2015)با نتايج مطالعات 

Capilla (2017)  .توانيم ،نهیزم نيدر اهمخواني داشت 

 عوامل اي،و باورهاي تغذيه نگرش که نمود استدالل

اي هستند و و عملکرد تغذيه در پیشگويي رفتار مهمي

 اندرکاراندست تغذيه به بررسي نگرش افراد در زمینه

درباره اصول  تفکر مردم شیوه از که کندمي امر کمک

تغییر،  براي آنگاه و و آگاهي يابند دهش تغذيه مطلع

ريزي کرده و اقدامات برنامه نگرش آن تقويت يا و اصالح

 ,Karimi & Mirglobayatدهند ) ضروري را انجام

ها و باورها گیري نگرش(. به بیان ديگر، اندازه2017

تغییر در الگوهاي که به  يتواند به درک مراحل رفتارمي

شود، کمک کند يها منجر مغذايي جمعیت

(Azadbakht et al., 2004) ،در اين زمینه .Doost-

Mohammadian et al. (2005)  بر اين باورند که بخش

بر  اي افرادتغذيه و رفتارهاي قابل توجهي از عملکردها

اي تثبیت شده در ذهن آنها شکل تغذيه هايپايه نگرش

نیز  Paknahad et al. (2012)گیرند. در همین راستا، مي

ها نقش مهمي در انسجام و حفظ تأکید دارند که نگرش

از عادات و رفتارهاي غذايي جامعه هدف  دامنه وسیعي

طوري که با وجود روند صعودي سطح آگاهي داشتند، به

خاطر قرار گرفتن در جامعه اي، نگرش افراد بهتغذيه

سنتي و در جمع خانواده ارتقاء نیافت. به هر حال، 

 .Mataji Amirrood et alمطالعه نتايج  طور کههمان

 سالم،ي غذا يکن خورد مفهومدهد، نشان مي (2015)

 مفهوم اين و بودهم سال غذايي رفتاربیني کننده پیش

تحت تأثیر قرار  ايتغذيه نگرش وسیلهبه همه از بیش

 گیرد.مي

 2فرضیه  آمده از تحقیق نشان داد کهدست نتايج به

-ید شد. به اين ترتیب، آگاهي تغذيهاين پژوهش نیز تأي

داري بر امنیت غذايي خانوارهاي اي اثر مثبت و معني

-مي ،بر اين اساس روستايي در شهرستان زنجان داشت.

اي توان نتیجه گرفت که با افزايش سطح آگاهي تغذيه

ممکن است که سطح امنیت غذايي خانوارهاي روستايي 

 هايج مطالعات پژوهشنیز بهبود يابد. اين يافته با نتاي

Gholizadeh et al. (2017) ،Naderi Mahdei & 

Jalilian (2016) ،Saadi et al. (2014) ،Salazar et al. 

همخواني داشت. در  Martin et al. (2016)و  (2016)

 کنند، اگرچهبیان مي Sajjadi et al. (2008)اين زمینه، 

عامل  کعنوان يبه تواندمي ولي نیست رفتار آگاهي،

 چند هر کهطوريباشد، به رفتارهاي غذايي تعیین کننده

به تأمین مواد  درآمد خانوارها در ايران سهم بیشترين

 متأسفانه همچنان ولي يابد،غذايي اختصاص مي

است؛ بر اساس  مشاهده در کشور قابل ايمشکالت تغذيه

هاي انجام شده، بخش قابل توجهي از اين بررسي

جیره  به عدم آگاهي از اي ناشيذيههاي تغنارسايي

 فقدان تا اينکه ريشه در و چگونگي تغذيه است غذايي

به امر  خانوارها مواد غذايي داشته باشد. در واقع، نگاه

نبوده و نیازهاي  اغلب علمي و صحیح اهمیت آن و تغذيه

شناخته شده نیست  واضحي طورآنان به براي ايتغذيه

(Heshmat et al., 2006 .) در همین راستا، نتايج پژوهش
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Karimi & Mirglobayat (2017) نشان داد که آگاهي 

 خود بر است که عالوه هايياز عامل يکي زمینه تغذيه، در

تأثیر  نیز او و اطرافیان خانواده غذايي عادات فرد، بر

 & Shahvali تحقیق ديگري، نتايج بررسي گذارد. درمي

Behroozeh (2017) سطح ارتقاء  که ن بودآ نیز بیانگر

با  ، مبارزهبهتر عبارتاي جامعه يا بههاي تغذيهآگاهي

راهکارهاي مفید براي  اي، ازسوادي و ناآگاهي تغذيهيب

شمار بهاي در جامعه کاهش سوءتغذيه و مشکالت تغذيه

و  Walingo (2006)گونه که همان در حقیقت،رود. مي

Owotoki (2005)  ،اي عنصري هآگاهي تغذيمعتقدند

روستايي  مناطق ناامني غذايي در کاهش اساسي براي

و  اطالعاتي به منابع که دسترسيطورياست، به

 تواندمي هاي مرتبط با تغذيه و سالمت غذاييآموزش

منجر به بهبود سطح امنیت غذايي خانوارهاي روستايي 

 شود. 

ز اين پژوهش، دست آمده اهاي بهبر پايه يافته

 شود: ه ميزير اراي پیشنهادهاي

با توجه به نتايج اين پژوهش مبني بر اثر مثبت و  -1

اي بر امنیت غذايي خانوارهاي دار نگرش تغذيهمعني

شود از طريق سازوکارهاي مختلف روستايي، پیشنهاد مي

ويژه ارائه اطالعات مناسب درباره غذاي سالم، زمینه به

ان فراهم اي روستايیضروري براي بهبود نگرش تغذيه

هاي توان با استفاده از برنامهشود. در اين خصوص مي

سازي اجتماعي در مقیاس بزرگ با آموزشي و آگاهي

هاي انبوهي مانند راديو و تلويزيون، اهمیت کمک رسانه

اي مختلف از جمله و ضرورت توجه به موضوعات تغذيه

بهداشت غذا، سالمت و ايمني غذا، ارزش غذايي و قیمت 

سازي یت مواد غذايي را در بین روستايیان برجستهو کیف

اي آنها کرده و در راستاي اصالح و بهبود فرهنگ تغذيه

گیري از رهبران افکار، گام برداشت. افزون بر اين، بهره

-هاي اجتماعي و ارايه  توصیهاستفاده از ظرفیت شبکه

هاي ترويجي، پوسترها و هاي کالمي، بروشورها و بولتن

-از ديگر راهکارهايي هستند که مي، ي آموزشيويدئوها

توانند کمک شاياني به تسهیل دسترسي روستايیان به 

اطالعات مرتبط و در نتیجه بهبود الگوها و عادات غذايي 

 اي آنها کنند.و نگرش تغذيه

با توجه به نتايج اين پژوهش مبني بر اثر مثبت و  -2

انوارهاي اي بر امنیت غذايي خدار آگاهي تغذيهمعني

شود که مديريت جهاد کشاورزي روستايي، پیشنهاد مي

هاي سايتي )همچون ترويج هايفعالیتاجراي با 

هاي ( و برگزاري دورههاي يادگیريکانونو  الگويي

انفرادي و هاي آموزشي دورهشامل )آموزشي و ترويجي 

سازي و و غیره( به ظرفیت هاکارگاهي، جشنواره، همايش

ويژه بهبود سطح آگاهي و روستايیان      به توانمندسازي

دانش آنها در مورد نحوه دسترسي و استفاده از مواد 

ها صرفاً جنبه غذايي کمک نمايد. هر چند، اين آموزش

توانند از طريق بخش غیردولتي، دولتي نداشته و       مي

پذيري ها در راستاي بهبود مسئولیتها و  تعاونيانجمن

اد سرپرست خانوار براي بهبود وضعیت اجتماعي افر

شان نیز ارائه شوند. البته، در هايامنیت غذايي خانواده

تواند با تسهیل و تقويت اين زمینه سازمان ترويج مي

هاي بهداشت روستايي، پیوند بین روستايیان با شبکه

نقش بسیار مهمي را در راستاي بهبود سطح دسترسي 

 شناسان تغذيه ايفا کند.روستايیان به متخصصان و کار
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