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شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکنندة نگرش و رفتار گندمکاران
در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان
5

کبری شبانی ،*1محمدرضا شاهپسند ،2مسعود برادران ،3بهمن خسرویپور ،4نوشین زندی سوهانی
 .1کارشناس ارشد ،دانشگاه رامین خوزستان
 .2استادیار مؤسسة آموزشی عالی علمی -کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
 .3دانشیار دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رامین خوزستان
 .5 ،4استادیار دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رامین خوزستان
(تاریخ دریافت -92/8/4 :تاریخ تصویب)93/6/18 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکنندة نگرش و رفتار کشاورزان گندمکار در
خصوص امنیت غذایی بوده است .روش این تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعة آماری پژوهش
 25435نفر از گندمکاران شهرستانهای شوش ،شوشتر و دزفول است .حجم نمونة آماری براساس جدول
تاکمن و مورگان 379 ،کشاورز برآورد شد که در نهایت  237پرسشنامه جمعآوری شد .روش نمونهگیری
در این تحقیق تصادفی ساده و ابزار جمعآوری داده پرسشنامة محققساخت بود که روایی آن براساس پانل
متخصصان و پایایی آن از طریق مطالعة پایلوت در خارج از نمونة اصلی مطالعه تأیید شد .میزان آلفا برای
متغیرهای دانش در خصوص امنیت غذایی ،نگرش در خصوص امنیت غذایی و رفتار در خصوص امنیت
غذایی به ترتیب  0/92 ،0/82و  0/92به دست آمد .پس از تکمیلشدن پرسشنامه ،کدگذاری اطالعات
پرسشنامه انجام گرفت و توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  Spss win16صورت
پذیرفت .نتایج آمار توصیفی نشان داد کشاورزان گندمکار منطقه در خصوص امنیت غذایی نگرش مثبت
دارند و نوع رفتار آنان در این خصوص مسئوالنه بوده است .نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی نیز نشان داد
میزان دانش گندمکاران در خصوص امنیت غذایی مؤثرترین متغیر در تفکیک گروههای نگرشی و
متغیرهای نگرش و دانش در خصوص امنیت غذایی و سابقة فعالیتهای کشاورزی مؤثرترین متغیرها در
تفکیک گروههای رفتاری بودهاند.
واژههای کلیدی :امنیت غذایی ،رفتار ،شمال خوزستان ،گندم ،نگرش.
مقدمه
امنیت غذایی ( )Food Securityبه مفهوم دسترسی همة
مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی
سالم ،تعریف جامعی است و در سطح بینالمللی پذیرفته شده
است و بر سه عنصر موجودبودن غذا (( )Availabilityتولید،
* نویسندة مسئول:

توزیع ،افزایش) ،دسترسی به غذا (( )Accessتوانایی تهیه،
تخصیص و تقدم) و پایداری در دریافت غذا ()Stability
(ارزش غذایی ،ارزش اجتماعی و ایمنی غذا) تأکید دارد
( Bagheri et al., 2010; World Bank, 1986; Kalpana
 .)Sastry et al., 2011اهمیت این موضوع به این دلیل است
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که ناامنی غذایی تنها بر تغذیه و سالمت جسمی تأثیرگذار
نیست ،بلکه ممکن است روی سالمت روانی فرد نیز تأثیر
بگذارد؛ بنابراین تأمین امنیت غذایی یکی از اهداف کالن
برنامهریزیهای توسعة اقتصادی -اجتماعی است
( .)Sharafkhani et al., 2011; Carter et al., 2011اگرچه
میلیونها دالر از سوی دولتها و آژانسهای کمکدهندة
بینالمللی به کشورهای در حال توسعه مثل اتیوپی برای
نظارت بر مشکل ناامنی غذایی و گرسنگی داده شده است،
ناامنی غذایی هنوز هم یکی از نگرانیهای بسیاری از
کشورهای سراسر جهان است (.)Abebaw et al., 2010
متأسفانه در مقابل رشد تصاعدی جمعیت انسان ،تولید غذا با
رشد خطی افزایش مییابد .عالوه بر این ،زمین ،آب ،انرژی و
منابع زیستی که برای کشاورزی جنبة حیاتی دارند ،همچنان
رو به زوال است ( .)Salimian, 2007آمارها نشان میدهند در
حال حاضر حدود  854میلیون نفر در سراسر جهان دچار
گرسنگی مزمن هستند و حدود  2میلیارد نفر امنیت غذایی
ندارند .تالشهای زیاد و امیدوارکنندهای برای کاهش تعداد
افراد مبتال به ناامنی غذایی صورت گرفته است ،اما تعداد این
افراد در سراسر جهان همچنان باالست و به احتمال زیاد در
دهههای آینده با توجه به جمعیت در حال رشد جهان
افزایش مییابد ( .)Gensch, 2008گرسنگی و کمبود مواد
غذایی این هشدار را میدهد که ناامنی منابع غذایی جهان رو
به رشد است و سالمت و بهرهوری انسانها در معرض خطر
است (.)Pimentel, 2007
بهطور کلی ،امنیت غذایی در سند توسعة کشور شامل دو
محور اساسی کمیت و کیفیت تولید است .کمیت از این منظر
که میزان تولیدات به حدی باشد که همة مردم دسترسی
آسان به غذا داشته باشند و کیفیت غذا از این نظر که غذای
مصرفی از نظر مواد تشکیلدهنده و بهویژه موضوع سالمت و
بهداشت غذا در شرایط مطلوبی از نظر استانداردهای غذایی
باشد .در واقع ،بیپرده باید گفت ،آنچه در مقولة امنیت غذایی
تا کنون بیشتر به آن توجه شده است ،کمیت تولید بوده و
همواره کمیت غذا بر کیفیت آن سایه انداخته است .این در
حالی است که زمانی افزایش تولید موجب ارتقای شاخصهای
امنیت غذایی خواهد شد که از سالمت الزم برخوردار باشد.
چه بسیار محصوالت کشاورزی که به علت آلودگی به یک
میکروب ،سم یا انگل از زنجیرة غذایی باید حذف شوند و در
واقع این تولیدات نمیتوانند شاخصهای امنیت غذایی را
بهبود بخشند ( .)Noroozi, 2010این در حالی است که

نخستین و مهمترین وظیفة بخش کشاورزی ،تأمین غذا و
امنیت غذایی برای جامعه است؛ زیرا بیش از  99درصد از
ذخیرة غذایی جهان از طریق زمینهای کشاورزی و کمتر از
یک درصد دیگر از طریق اقیانوسها و دیگر زیستگاههای آبی
تأمین میشود ()Salimian, 2007؛ به عبارت دیگر ،افزایش
تولیدات کشاورزی در کشورهای توسعهیافته پیش از آنکه
ناشی از سرمایههای غیرانسانی (ماشینآالت ،کود و )...باشد
مرهون نیروی کارگر ماهر و ورزیده در بخش کشاورزی است
( .)Amiriardakani, 2009در حقیقت ،بخش کشاورزی
مهمترین بخش در تأمین امنیت غذایی است و در خصوص
دستیابی به غذای کافی ،خواسته یا ناخواسته تمام توجهات
به بخش کشاورزی معطوف خواهد شد ( Mahdavidamghani
)& Moeinodini, 2011؛ بنابراین تولیدکنندگان این بخش
مسئولیت سنگینی را عهدهدار هستند و طرز نگرش و نوع
رفتار آنان در تأمین امنیت غذای تولیدی نقش بسزا و ویژهای
دارد .از این رو ،هدف تحقیق حاضر ،شناسایی مؤثرترین
عوامل متمایزکنندة نگرش و رفتار کشاورزان در خصوص
امنیت غذایی در شمال خوزستان است و از آنجا که گندم
محصولی استراتژیک و از طرفی محصول غالب در این منطقه
است ،گندمکاران به عنوان جامعة تحقیق انتخاب شدهاند.
 (2008) Afshariدر مطالعة خود با عنوان «عوامل مؤثر
بر نگرشها و رفتارهای پایداری در بین پنبهکاران استان
اصفهان» به این نتیجه دست یافت که دانش میتواند سبب
تغییر در نگرش شود و تغییر در نگرش به تغییر در رفتار
منتهی میشود .دانش در افزایش رابطة نگرشها و رفتارهای
زیستمحیطی از طریق تواناساختن افراد در انتخاب روشها و
فعالیتهای پایداری نقش مهمی ایفا میکند ،بهطوری که در
بررسی رابطه بین دانش و نگرشهای محیطی مشخص شد
که نگرشهای مبتنی بر دانش زیاد نسبت به نگرشهای
مبتنی بر دانش کم ،پیشبینیکنندة قویتری برای رفتارهای
مناسب محیطی هستند.
 (2009) Naeimi et el.در بررسی خود با عنوان «عوامل
فردی ،آموزشی و ترویجی مؤثر بر نگرش گندمکاران استان
زنجان به بیمة محصوالت کشاورزی» دریافتند متغیرهای
میزان مشورت با سایر گندمکاران ،دفعات تماس کارشناسان
بیمة محصوالت کشاورزی با گندمکاران و آگاهی آنان از
اهداف و فواید بیمة محصول گندم 47/9 ،درصد تغییرات
نگرش کشاورزان به بیمة محصول گندم را تبیین میکنند.
 (2010) Hasan nejad & Rasoulzadeدر مطالعهای با
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عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به تولید
محصوالت سالم» که روی گندمکاران شهرستان مشهد انجام
دادند ،به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای سطح
تحصیالت کشاورزان ،تعداد فرزندان تحصیلکردة آنان ،نوع
نگرش کشاورزان به کشاورزی پایدار و میزان استفاده از
وسایل ارتباط جمعی رابطة مستقیم و معنیداری با گرایش و
تمایل کشاورزان به تولید محصوالت سالم دارد.
 (2007) Eghtedari & Mirdamadiمطالعهای در زمینة
نقش آموزشهای ترویجی بر توانمندسازی گندمکاران دربارة
توسعة پایدار کشت گندم (مطالعة موردی گندمکاران
شهرستان کرمانشاه) انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که
بین متغیرهای سطح تحصیالت ،دفعات تماس با مهندسان
ناظر و میزان توانمندی گندمکاران دربارة توسعة پایدار کشت
گندم رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد.
 (2006) Rostami et al.در مطالعة خود با عنوان
«مدیریت ریسک گندم در نظام بهرهبرداری خانوادگی» که در
هفت روستای شهرستان هرسین انجام دادند ،دریافتند سن،
میزان تحصیالت ،سابقة کار کشاورزی و اصلیبودن شغل
کشاورزی از عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در شرایط ریسک
است.
 (2011) Jagweدر مطالعة خود با عنوان «امنیت غذایی
و کارآفرینی کشاورزان در مناطق در حال گذار از وضعیت
اضطراری به توسعه ،مناطق مورد مطالعه :آکولی ( )Acholiو
النگو ( »)Langoمینویسد :هرچند نیاز به کشاورزی تجاری
برای بهبود معیشت پایدار بسیار مهم است ،اما امنیت غذایی
در سطح تجاری با چالشهای متعددی روبهرو است که برخی
از آنها عبارتند از :نوسان آبوهوا ،بهرهوری کم،
زیرساختهای ناکافی ،حمایتنکردن از توسعة کسبوکار و
ظرفیت پردازش و نگرش مردم.
 (2007) Akgungor et al.در مطالعة خود به این نتیجه
دست یافتند که دانش و آگاهی در مورد خطرهای کمتر
محصوالت ارگانیک یکی از مواردی است که تقاضا برای
محصوالت ارگانیک را افزایش میدهدAdesop et al..
( )2012نیز در پژوهشی با عنوان «تأثیر ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی کشاورزان بر پذیرش کشاورزی ارگانیک»
دریافتند بین سابقة کار کشاورزی و فعالیتهای مرتبط با
پایداری رابطة منفی وجود دارد.
بنابر آنچه ذکر شد ،امنیت غذایی مقولة بسیار پیچیدهای
است که عوامل فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
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بیشماری بر آن تأثیرگذارند و به تبع آن میزان دانش ،نوع
نگرش و رفتار کشاورزان در مواجهه با مسائل مرتبط با امنیت
غذایی متفاوت خواهد بود و هریک از کشاورزان را به گروه
خاصی سوق میدهد .از این رو ،با توجه به اینکه شناسایی
تمام این عوامل به صورت یکپارچه کاری دشوار است ،هدف
تحقیق حاضر شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکنندة نگرش
و رفتار کشاورزان گندمکار در خصوص امنیت غذایی بوده
است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی و نوع روش
تحقیق پیمایشی بوده است .منطقة شمال خوزستان که در
مجموع سه شهر شوشتر (با  140روستا) ،شوش (با 78
روستا) و دزفول (با  132روستا) را در بر میگرفت ،به عنوان
جامعة آماری تحقیق در نظر گرفته شد .از آنجا که هدف
تحقیق بررسی منطقة شمال خوزستان بود ،تمام روستاها با
داشتن  25435کشاورز گندمکار به صورت توأم ،جامعة
آماری تحقیق را تشکیل میدادند که بر اساس جدول تاکمن
 379نفر از این تعداد ،صرفنظر از تعداد روستا و گندمکاران
آن ،به عنوان نمونة آماری انتخاب شد .در نهایت237 ،
پرسشنامه جمعآوری شد .روش نمونهگیری در این تحقیق
«تصادفی ساده» بوده است .انتخاب این روش نمونهگیری به
این دلیل بوده که هدف تحقیق ،بررسی نگرش و رفتار گندم
کاران منطقة شمال خوزستان بوده است نه هریک از
شهرستانها به صورت جداگانه .ابزار جمعآوری داده در این
مطالعه پرسشنامة محققساخت بود که روایی آن براساس
پانل متخصصان و پایایی آن از طریق مطالعة پایلوت در خارج
از نمونة اصلی مطالعه تأیید شد .میزان آلفای بهدستآمده
برای متغیرهای دانش در خصوص امنیت غذایی ،نگرش در
خصوص امنیت غذایی و رفتار در خصوص امنیت غذایی به
ترتیب  0/92 ،0/82و  0/92بود .در بررسی دانش ،نگرش و
رفتار گندمکاران نسبت به امنیت غذایی ،ابتدا بر اساس
تعریف (دسترسی به غذای کافی و سالم به طور مستمر)،
امنیت غذایی به چهار مؤلفة تولید کافی (اشاره به کافیبودن
غذا) ،تولید سالم (اشاره به سالمت غذای تولیدی) ،بازاررسانی
(اشاره دارد به فعالیتهایی که پس از برداشت تا رسیدن
محصول به بازار انجام میگیرد و به قسمت دسترسی اشاره
دارد) ،پایداری (فعالیتهایی که مختص به یک دورة کشت
نیست و چندین دورة کشت را متأثر میکند و به قسمت
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استمرار امنیت غذایی در طول زمان مرتبط است) تفکیک
شد .بهطور کلی پرسشنامة تحقیق شامل چهار قسمت بود:
قسمت اول پرسشنامه مربوط به اطالعات فردی و حرفهای
پاسخگویان و قسمت دوم گویهها مربوط به دانش گندمکاران
در خصوص مؤلفههای امنیت غذایی (تولید کافی ،تولید سالم،
بازاررسانی و پایداری) بود که  38گویه را در بر میگرفت و
میزان دانش کشاورزان گندمکار را در خصوص امنیت غذایی
میسنجید .قسمت سوم پرسشنامه مربوط به گویههای مرتبط
به نگرش گندمکاران در خصوص مؤلفههای امنیت غذایی بود
که شامل  23گویه میشد و طرز نگرش کشاورزان گندمکار را
در خصوص مؤلفههای امنیت غذایی مشخص میکرد .قسمت
چهارم نیز گویههای مرتبط با رفتار گندمکاران در خصوص
مؤلفههای امنیت غذایی ( 33گویه) را دارا بود .شایان ذکر
است در تدوین گویههای مرتبط به هریک از بخشهای
دانش ،نگرش و رفتار ،از مرور منابع و تعاریف مرتبط با امنیت
غذایی و شاخصهای آن استفاده شد .برای سنجش
متغیرهای دانش ،نگرش و رفتار گندمکاران در خصوص
امنیت غذایی از طیف عددی  10-0استفاده شد .یادآور می
شود که کشاورزان در خصوص طیف استفادهشده و نحوة
پاسخ به آن توجیه شده بودند .میانگین ،معیار گروهبندی
دانش ،نگرش و رفتار بوده است ،به گونهای که با توجه به

معیار میانگین ،دانش به دو گروه باال و پایین ،نگرش به دو
گروه مثبت و منفی ،رفتار به دو گروه مسئوالنه و
غیرمسئوالنه تقسیم شدهاند .پس از تکمیلشدن پرسشنامه،
کدگذاری اطالعات پرسشنامه انجام گرفت و توصیف ،تجزیه و
تحلیل دادهها به کمک نرمافزار  Spss win16صورت پذیرفت.
یافتهها و بحث
الف) ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

نتایج آمار توصیفی حاصل از بررسی مشخصات  237گندمکار
منطقة شمال خوزستان نشان داد ،بیشتر کشاورزان
مطالعهشده در ردة سنی  33تا  53سال ،دارای تحصیالت
سیکل و کمتر از سیکل بودند 46/4 ،درصد کشاورزان بین 1
تا  3فرزند داشتند و بیشترین جمعیت مطالعهشده بین  10تا
 30سال سابقة کار کشاورزی داشتند .همچنین ،نتایج نشان
داد کشاورزان تنها یکبار در ماه به کارشناس ترویج مراجعه
میکردند .از دیگر نتایج آمار توصیفی ،همانگونه که در
جدول  1نیز قابل مشاهده است ،بررسی دانش ،نوع نگرش و
رفتار کشاورزان گندمکار منطقه در خصوص امنیت غذایی
نشان داد که دانش در خصوص امنیت غذایی باال ،نگرش آنان
مثبت و نوع رفتار آنان در این خصوص مسئوالنه بوده است.

جدول  .1وضعیت کلی دانش ،نوع نگرش و رفتار در خصوص امنیت غذایی در بین گندمکاران مطالعهشده

متغیر
دانش در خصوص امنیت غذایی
نگرش در خصوص امنیت غذایی
رفتار در خصوص امنیت غذایی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

باال

126

53/2

پایین

111

46/8

میانگین316/60 :
کمینه167 :

انحراف معیار41/29 :
بیشینه454 :

مثبت
منفی
مسئوالنه

136
101
130

57/4
42/6
54/9

میانگین190/396 :
کمینه40:

انحراف معیار30/079 :
بیشینه230:

غیرمسئوالنه

107

45/1

میانگین266/60 :
کمینه121 :

انحراف معیار77/47 :
بیشینه131 :

میانگین ،معیار گروهبندی بوده است.

ب) آزمونهای همبستگی

همانگونه که یافتههای جدول  2نشان میدهد ،از بین
متغیرهای مستقل ،متغیر تعداد فرزندان تحصیلکرده با میزان
نگرش پاسخگویان هیچگونه رابطة آماری معنادار ندارد .این
نتیجه با نتیجة تحقیق)Hasan nejad & Rasoulzade (2010
مغایرت دارد .متغیرهای سن و سابقة فعالیتهای کشاورزی با
میزان نگرش پاسخگویان هیچگونه رابطة آماری معنادار ندارد.

این نتیجه با نتیجة تحقیق
مغایرت دارد .دانش کشاورزان گندمکار در خصوص امنیت
غذایی با نگرش آنان در این خصوص رابطة آماری معنادار در
سطح  0/01دارد .این نتیجه با نتیجة پژوهش & Sadeghi
(2012) Shishehbor et al. ،(2006) Ahmadpourkakhk
مطابقت دارد .نتایج همبستگی بین میزان تحصیالت و میزان
نگرش کشاورزان نیز نشان داد این متغیر با نگرش کشاورزان
(2006) Noroozi & Chizari
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رابطة آماری معنادار مستقیم در سطح  0/01دارد .این نتیجه
با نتیجة تحقیق (2010) Hasannejad & Rasoulzade
مطابقت دارد .نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل و رفتار
کشاورزان گندمکار در خصوص امنیت غذایی نشان داد متغیر
سابقة فعالیتهای کشاورزی با رفتار در خصوص امنیت غذایی
رابطة آماری معنادار و مستقیم در سطح  0/01دارد .این یافته
با یافتههای تحقیق (2006) Sadeghi & Ahmadpourkakhk
مطابقت و با نتایج  (2012) Adesop et al.مغایرت دارد .دانش
در خصوص امنیت غذایی با نوع رفتار کشاورزان گندمکار در
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این خصوص رابطة آماری معنادار در سطح  0/01دارد .این
نتیجه با نتیجة پژوهش  (2007) Akgungor et al.همخوانی
دارد .نگرش در خصوص امنیت غذایی با نوع رفتار کشاورزان
گندمکار در این خصوص رابطة آماری در سطح  0/01دارد .این
نتیجه با نتیجة  (2012) Shishehbor et al.همخوانی دارد و
سایر متغیرهای مستقل هیچگونه رابطة آماری معنادار با میزان
رفتار پاسخگویان ندارد .این یافته با نتیجة تحقیقات Eghtedari
 (2007) & Mirdamadiهمخوانی دارد و با نتایج Rostami et
 (2006) al.مغایرت دارد.

جدول .2رابطة بین ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان با متغیر وابستة نگرش گندمکاران در خصوص امنیت غذایی
متغیرهای مستقل

نوع آزمون آماری

سن
سابقة فعالیتهای کشاورزی
تعداد فرزندان تحصیلکرده

پیرسون

دانش در خصوص امنیت غذایی
نگرش در خصوص امنیت غذایی
میزان تحصیالت

اسپیرمن

نگرش در خصوص امنیت غذایی

رفتار در خصوص امنیت غذایی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

-0/065
0/096
-0/12

0/326
0/164
0/072

0/53
**0/20
0/106

0/417
0/003
0/121

**0/725
**0/271

0/000
0/000

**0/337
**0/345
0/077

0/000
0/000
0/236

** معنیداری با اطمینان 0/99

ج) الگوی تحلیل تشخیصی

برای تعیین عوامل متمایزکنندة کشاورزان بر حسب نوع
نگرش در خصوص امنیت غذایی (مثبت و منفی) در مناطق
مورد بررسی از الگوی تحلیل تشخیصی استفاده شد .مطابق
آنچه در جدول  3مالحظه میشود ،نتایج نشان میدهد برای
دو سطح از متغیر وابستة نگرش ،یک تابع تشخیصی به دست
آمده است .مقدار ویژة این تابع به روش رگرسیون گامبهگام،
 0/619به دست آمد که مقدار قابل قبولی است و بیانگر
قدرت تبیینگری قابل قبول آن است.
متغیرهای مستقل به روش رگرسیون گامبهگام وارد
تحلیل تشخیصی شدند .همبستگی متعارف (کانونیک)
 0/618شده است که این نشانگر صحت بیشتر طبقهبندی و
قوت تابع حاصله است .مقدار لمبدای ویلکس بهدستآمده نیز
 0/618شده است که بیانگر تقریبا قابل قبول بودن آن است.
خی 112/989 ،2شده که در سطح اطمینان یک درصد،
معنیدار است؛ یعنی میانگین تمامی متغیرهای تشخیصی در
دو گروه به طور همزمان ،کامال متفاوت از هم هستند و دو

گروه با استفاده از این متغیرها ،قابل تفکیک و تمایز هستند.
مطابق نتایج ستون سوم جدول  ،3میانگین متغیر دانش در
دو گروه نگرشی و در سطح اطمینان یک درصد ،اختالف
معنیداری با هم دارند .ضرایب استانداردنشده ،مقادیر ضرایب
معادلة تشخیص دو گروه کشاورزان دارای نگرش مثبت و
منفی هستند و با توجه به آن میتوان انتظار داشت که دانش،
درجة تشخیص را  0/618واحد افزایش میدهد و با توجه به
جدول  ،3بیشترین ضریب تشخیص را دارد که بیانگر اهمیت
بسیار باالی آن در تمایزدهی پاسخگویان در دو گروه نگرشی
است .با توجه به مرکز ثقل دادههای دو گروه ،اگر نمرة
تشخیص مثبت باشد ،پیشبینی میشود که آن کشاورز به
گروه دارای دانش باال تعلق داشته باشد و بالعکس .با توجه به
ضرایب استانداردنشده و عدد ثابت تابع تشخیص ،معادلة زیر
به دست آمد:
D  y  9 / 735  0 / 618 x1
() 1
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جدول .3نتایج تحلیل تشخیصی مربوط به گروهبندی پاسخگویان در دو گروه دارای نگرش مثبت و منفی
در خصوص امنیت غذایی در مناطق مورد بررسی
متغیرهای مستقل کمی

متغیرهای پیشبینیکننده

r

ضریب استانداردنشده

( )X1دانش در خصوص امنیت غذایی  )X1( 0/725دانش در خصوص امنیت غذایی
( )Cمقدار ثابت معادله
( )X2دفعات مراجعه به کارشناس ترویج 0/152

0/618
-9/735

مرکز ثقل دادهها
گروه ( 1نگرش منفی)
-0/909
گروه ( 2نگرش مثبت)
0/675

λ:0/618

مقدار ویژه0/619 :

 :112/989
2

همبستگی متعارف0/618 :

df:1

سطح معنیداری0/000 :
** معنیداری با اطمینان 0/99

جدول  4دقت طبقهبندی در گروهها را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،از  101نفر از پاسخگویانی که
دارای نگرش منفی در خصوص امنیت غذایی بودند 74 ،نفر
بهدرستی و  27نفر به اشتباه در گروه دارای نگرش منفی
طبقهبندی شدند .در گروه دارای نگرش مثبت ( 136نفر) نیز
 118نفر بهدرستی و  18نفر به اشتباه طبقهبندی شدهاند .در
مجموع ،بر اساس مجموع درصد صحت طبقهبندی در دو

گروه 81 ،درصد از کل پاسخگویان بهدرستی در دو گروه
دارای نگرش مثبت و منفی در خصوص امنیت غذایی
طبقهبندی شدهاند و مابقی این طبقهبندی به اشتباه صورت
گرفته است .در واقع ،براساس تابع ،میتوان تعلق افراد را به
یکی از دو گروه دارای نگرش مثبت و منفی ،با دقت 81درصد
انجام داد که بیانگر صحت قابل قبول تابع بهدستآمده است.

جدول .4نتایج دقت الگوی تحلیل تشخیصی برای گروهبندی پاسخگویان در دو گروه دارای نگرش مثبت و منفی
در خصوص امنیت غذایی در مناطق مورد بررسی
متغیر نگرش در خصوص امنیت غذایی

فراوانی مشاهدهشده
درصد مشاهدهشده

نگرش منفی
نگرش مثبت
نگرش منفی
نگرش مثبت

پیشبینی عضویت در گروه
نگرش منفی

نگرش مثبت

74
18
73/3
13/2

27
118
26/7
86/8

مجموع

101
136
100
100

صحت گروهبندی 81 :درصد

نتایج الگوی تحلیل تشخیصی برای تعیین عوامل
متمایزکنندة کشاورزان دارای رفتار مسئوالنه و غیرمسئوالنه
در خصوص امنیت غذایی در مناطق مورد بررسی ،مطابق
آنچه در جدول  5مالحظه میشود ،نشان میدهد برای دو
سطح از متغیر وابستة رفتار ،یک تابع تشخیصی به دست
آمده است .مقدار ویژة این تابع به روش رگرسیون گامبهگام،
 0/501بهدست آمد که مقدار قابل قبولی است و بیانگر قدرت
تبیینگری قابل قبول آن است.
متغیرهای مستقل ،به روش رگرسیون گامبهگام وارد
تحلیل تشخیصی شدند .همبستگی متعارف (کانونیک)،

 0/578شده است .که این نشاندهندة صحت بیشتر
طبقهبندی و قوت تابع حاصله است .مقدار لمبدای ویلکس
نیز  0/666شده است که بیانگر تقریبا قابل قبول بودن آن
است .خیدو 83/922 ،شده که در سطح اطمینان یک درصد
معنیدار است؛ یعنی میانگین تمامی متغیرهای تشخیصی در
دو گروه بهطور همزمان کامال متفاوت از هم هستند و دو
گروه با استفاده از این متغیرها ،قابل تفکیک و تمایز هستند.
مطابق نتایج ستون سوم جدول  ،5میانگین متغیرهای نگرش،
دانش و سابقة فعالیتهای کشاورزی در دو گروه رفتاری و در
سطح اطمینان یک درصد ،اختالف معنیداری با هم دارند.
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ضرایب استانداردنشده ،مقادیر ضرایب معادلة تشخیص دو
گروه کشاورزان دارای رفتار مسئوالنه و غیرمسئوالنه هستند و
با توجه به آن میتوان انتظار داشت که نگرش ،درجة
تشخیص را  0/713واحد افزایش دهد .با توجه به جدول ،5
بیشترین ضریب تشخیص را دارد که نشانگر اهمیت بسیار
باالی آن در تمایزدهی پاسخگویان در دو گروه رفتاری است.
همینطور با افزایش یک واحدی دانش ،درجة تشخیص به
اندازة  0/686واحد افزایش مییابد .سابقة فعالیتهای
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کشاورزی نیز درجة تشخیص را به اندازة  0/666افزایش
میدهد .با توجه به مرکز ثقل دادههای دو گروه ،اگر نمرة
تشخیص مثبت باشد ،پیشبینی میشود که آن کشاورز به
گروه دارای رفتار مسئوالنه تعلق داشته باشد و برعکس .با
توجه به ضرایب استانداردنشده و عدد ثابت تابع تشخیص،
معادلة زیر به دست آمد:
()2
D  y  9 / 089  0 / 713 X1  0 / 686X2  0 / 666X3

جدول  .5نتایج تحلیل تشخیصی مربوط به گروهبندی پاسخگویان در دو گروه دارای رفتار مسئوالنه و غیرمسئوالنه
در خصوص امنیت غذایی در مناطق مورد بررسی
متغیرهای مستقل کمی

r

متغیرهای پیشبینیکننده

ضریب استانداردنشده

( )X1سابقة فعالیتهای کشاورزی

0/20

( )X2دانش در خصوص امنیت غذایی

0/337

( )X1نگرش در خصوص امنیت
غذایی
( )X2دانش در خصوص امنیت
غذایی
( )X3سابقة فعالیتهای
کشاورزی
( )Cمقدار ثابت معادله

0/713

مرکز ثقل دادهها

0/686

گروه ( 1رفتار غیرمسئوالنه)
-0/768
گروه ( 2رفتار مسئوالنه)
0/647

( )X3نگرش در خصوص امنیت غذایی 0/345

مقدار ویژه0/501 :
همبستگی متعارف0/578 :
سطح معنیداری0/000 :

0/666
-9/089

λ:0/666

 : 83/922
df:1
2

** معنیداری با اطمینان 0/99

جدول  6دقت طبقهبندی در گروهها را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،از  96نفر از پاسخگویانی که
دارای رفتار غیرمسئوالنه در خصوص امنیت غذایی بودند72 ،
نفر بهدرستی و  24نفر به اشتباه در گروه دارای رفتار
مسئوالنه طبقهبندی شدهاند .در گروه دارای رفتار مسئوالنه
( 114نفر) نیز 54 ،نفر بهدرستی و  60نفر به اشتباه
طبقهبندی شدهاند .در مجموع ،براساس مجموع درصد صحت

طبقهبندی در دو گروه 60 ،درصد از کل پاسخگویان ،به
درستی در دو گروه دارای رفتار مسئوالنه و غیرمسئوالنه در
خصوص امنیت غذایی ،طبقهبندی شدهاند و مابقی این
طبقهبندی به اشتباه صورت گرفته است .در واقع ،بر اساس
تابع ،میتوان تعلق افراد را به یکی از دو گروه دارای رفتار
مسئوالنه و غیرمسئوالنه ،با دقت  60درصد انجام داد که
بیانگر صحت قابل قبول تابع بهدستآمده است.

جدول .6نتایج دقت الگوی تحلیل تشخیصی برای گروهبندی پاسخگویان در دو گروه دارای رفتار مسئوالنه و غیرمسئوالنه
در خصوص امنیت غذایی در مناطق مورد بررسی
متغیر رفتار در خصوص امنیت غذایی

فراوانی مشاهدهشده
درصد مشاهدهشده
صحت گروهبندی 79 :درصد

پیشبینی عضویت در گروه

مجموع

رفتار غیرمسئوالنه

رفتار مسئوالنه

رفتار غیرمسئوالنه

76

39

107

رفتار مسئوالنه
رفتار غیرمسئوالنه

26
72/9

104
27/1

130
100

رفتار مسئوالنه

15/8

84/2

100
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نتیجهگیری و پیشنهادها
مطابق نتایج ،دانش در خصوص امنیت غذایی مهمترین متغیر
در گروهبندی کشاورزان در دو گروه نگرش مثبت و نگرش
منفی در خصوص امنیت غذایی است؛ به بیان دیگر ،دانش در
خصوص امنیت غذایی میتواند گزینهای برای سوقدادن
کشاورزان در یکی از این دو گروه نگرشی باشد و از طریق
تغییر در دانش کشاورزان در خصوص امنیت غذایی میتوان
طرز نگرش آنان در این خصوص را تغییر داد .چنانکه نتایج
تحقیقات Soleymani et al. ،(2006) Noroozi & Chizari
) (2009) Naeimi et el. ،(2009و Shishehbor et al.
) (2012نیز مؤید این نتیجه بود .طبق یافتههای پژوهش ،این
دانش و نگرش در خصوص امنیت غذایی به همراه سابقة
فعالیتهای کشاورزی میتوانند مهمترین متغیرها در تغییر
رفتار کشاورزان در خصوص امنیت غذایی و قرارگرفتن
کشاورزان در گروه دارای رفتار مسئوالنه یا غیرمسئوالنه
باشند؛ زیرا هنگامی که دانش در خصوص امنیت غذایی در
کشاورز تقویت شد و نگرش او را متأثر کرد ،رفتار کشاورز نیز
از این تغییرات تأثیر میپذیرد .ضمن توجه به اینکه مطالعات
زیادی از جمله تحقیقات (2008) ،(2006) Asadollahpour
Afshariو  (2010) Hasannejad & Rasoulzadeمهر تأییدی
بر این یافته بود .با توجه به اینکه گندم از دیرباز کشت
میشود ،بیشک بسیاری از مشکالت کشت این محصول و راه
برطرفکردن آنها توسط کشاورز و از طریق آزمون و خطا
شناسایی شده است و این امر موجب تقویت دانش کشاورز در
زمینة امنیت غذایی شده است (با توجه به اینکه دانش
ترکیبی است از اطالعات کسبشده از پیرامون و تجربیات
شخصی) و در نهایت رفتار کشاورز نیز از این اطالعات تأثیر
میپذیرد.
 با توجه به اینکه امنیت غذایی پدیدهای بسیار حائز
اهمیت است و چالش بزرگی در بخش کشاورزی قلمداد

میشود و نظر به اینکه طبق یافتههای پژوهش ،افزایش دانش
کشاورزان گندمکار در خصوص این مقولة مهم میتواند
نگرش کشاورزان را متأثر کند و به تبع آن بهبود نگرش به
همراه افزایش دانش در تغییر رفتار کشاورزان مؤثرند ،به
مراکز خدمات پیشنهاد میشود آگاهیهای الزم از طرق
گوناگون از جمله :برگزاری دورههای آموزشی -ترویجی بیشتر
در این زمینه بهویژه جنبة سالمت امنیت غذایی ،بروشورها و
نشریات آموزشی و  ...به کشاورزان داده شود و با برگزاری
کالسهای ضمن خدمت برای هرچه کابردیترشدن دانش
کارشناسان ترویج در این زمینه اقدامات الزم صورت گیرد؛
 از آنجا که دانش در خصوص امنیت غذایی
مقدمهای برای بهبود نگرش و رفتار کشاورزان گندمکار در
این زمینه است ،توصیه میشود تعداد کارشناسان برای
افزایش دسترسی کشاورزان به آنان افزایش پیدا کند .ضمن
اینکه به کارشناسان نیز پیشنهاد میشود در روشهای
آموزشی خود تجدید نظر کنند و از روشهای متنوعتر و
عینیتری (مدرسه در مزرعه و  )...استفاده کنند؛
 با توجه به اینکه سابقة فعالیتهای کشاورزی در
مسئوالنهترشدن رفتار کشاورزان در خصوص امنیت غذایی
تأثیر دارد ،توصیه میشود عالوه بر کارشناسان ترویج از
کشاورزان با سابقة کار زیاد نیز در برگزاری دورههای آموزشی
کمک گرفته شود و از تجربیات آنان استفاده شود؛
 نظر به تأثیر نگرش در نوع رفتار کشاورزان در
خصوص امنیت غذایی پیشنهاد میشود ،برای بهبود نگرش
کشاورزان از رهبران محلی بهره گرفته شود و از کمک
رهبران محلی و کشاورزان پیشرو که به عنوان الگو برای
سایرین قلمداد میشوند برای بهبود نگرش سایر کشاورزان در
زمینة امنیت غذایی و تأثیرات پایداری مدد گرفته شود که
این مسئله در جسم و روح انسان میگذارد.
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