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 دهیچک

در  کارگندم کشاورزان رفتار و نگرش زکنندةیمتماعوامل  نیمؤثرتر ییر، شناساپژوهش حاض هدف

 پژوهش یآمار جامعة و یو از نوع همبستگ یشیمایپ قیتحق نیابوده است. روش  ییغذا تیخصوص امن

 جدول اساسبر یارآم نمونةحجم  .استشوش، شوشتر و دزفول  یهاشهرستان کارانگندم از نفر 25435

 یریگنمونه. روش شد یآورجمعپرسشنامه  237 تیکه در نها کشاورز برآورد شد 379 ،مورگان و تاکمن

آن براساس پانل  ییبود که روا ساختمحقق پرسشنامةداده  یآورجمعابزار  و ساده یتصادف قیتحق نیدر ا

 یبرا آلفا زانیم. شد دییتأ مطالعه یاصل نمونةدر خارج از  لوتیپا ةمطالع قیآن از طر ییایو پامتخصصان 

 تیامن خصوص در رفتار و ییغذا تیامن خصوص در نگرش ،ییغذا تیامن خصوص در دانش یرهایمتغ

اطالعات  یگذارکد پرسشنامه، شدنلیتکمآمد. پس از  دست هب 92/0 و 92/0، 82/0 بیترت به ییغذا

 صورت win16 Spss یآمار افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیو تحل هیو تجز فیپرسشنامه انجام گرفت و توص

نگرش مثبت  ییغذا تیمنطقه در خصوص امن کارکشاورزان گندم داد شانن یفیآمار توص جی. نتارفتیپذ

 داد نشان زین یصیتشخ لیتحل از حاصل جینتا. است بوده مسئوالنه خصوص نیا در انآن رفتار نوع و دارند

و  ینگرش یهاگروه کیدر تفک ریمتغ نیمؤثرتر ییغذا تیدر خصوص امن کاراندانش گندم زانیم

در  رهایمتغ نیمؤثرتر یکشاورز یهاتیفعال سابقةو  ییغذا تینگرش و دانش در خصوص امن یرهایمتغ

 . اندبوده یرفتار یهاگروه کیتفک

 

 .نگرش گندم،خوزستان،  شمالرفتار،  ،ییغذا تیامن :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
 همة یبه مفهوم دسترس (Food Security) ییغذا تیامن

 یزندگ کیداشتن  یبرا یکاف یدر تمام اوقات به غذا مردم
شده  رفتهیپذ یالمللنیباست و در سطح  یجامع فیسالم، تعر

 د،ی)تول (Availability) غذا بودنموجود عنصر سه بر و است

 ه،یته یی)توانا (Access) به غذا ی(، دسترسشیافزا ع،یتوز
 (Stability) غذا افتیدر در یداریو تقدم( و پا صیتخص

دارد  دیغذا( تأک یمنیو ا یارزش اجتماع ،یی)ارزش غذا
(Bagheri et al., 2010; World Bank, 1986; Kalpana 

Sastry et al., 2011.) است  لیدل نیا بهموضوع  نیا تیاهم

 Email: nanazimelodi73@yahoo.com 09379167068: تلفن :مسئول نویسندة* 



 1393 ، پاییز3 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      576

 رگذاریتأث یجسم سالمت و هیتغذتنها بر  ییغذا یکه ناامن
 ریتأث زیفرد ن یسالمت روان یبلکه ممکن است رو ،ستین

از اهداف کالن  یکی ییغذا تیامن نیتأم نیبنابرا ؛بگذارد
است  یاجتماع -یاقتصاد توسعة یهایزیر   برنامه

(Sharafkhani et al., 2011; Carter et al., 2011.) اگرچه 
 ةدهندکمک یهاآژانس و هادولت یدالر از سو هاونیلیم
 یبرا یوپیات مثل توسعه حال در یکشورها به یالملل نیب

 ،است شده داده یگرسنگ و ییغذا یناامن مشکل بر نظارت
از  یاریبس یهاینگران از یکی هم هنوز ییغذا یناامن

 (.Abebaw et al., 2010)سراسر جهان است  یکشورها

 با غذا دیتول انسان، تیجمع یتصاعد رشد مقابل در متأسفانه
 و یانرژ آب، ن،یزم ،نیا بر عالوه. ابدییم شیافزا یخط رشد
 همچنان ،دارند یاتیح جنبة یکشاورز یبرا که یستیز منابع
 در نددهیم نشان آمارها(. Salimian, 2007) است زوال به رو

 دچار جهان سراسر در نفر ونیلیم 854 حدود حاضر حال
 ییغذا تیامن نفر اردیلیم 2 حدود و هستند مزمن یگرسنگ
 تعداد کاهش یبرا یادوارکنندهیام و ادیز یهاتالش. ندارند
 نیا تعداد اما ،است گرفته رتصو ییغذا یناامن به مبتال افراد
 در ادیز احتمال به و باالست همچنان جهان سراسر در افراد
 جهان رشد حال در تیجمع به توجه با ندهیآ یهادهه

و کمبود مواد  ی(. گرسنگGensch, 2008) ابدی یم افزایش
 رو هانج ییغذا منابع یناامن که دهدیمهشدار را  نیا ییغذا
 خطر معرض در ها انسان یوربهره و سالمت و است رشد به

 (. Pimentel, 2007) است
 دو شامل کشور توسعة سند در ییغذا تیامن ،یکل طور هب
 منظر نیا از تیکم. است دیتول تیفیک و تیکم یاساس محور
 یدسترس مردم همة که باشد یحد به داتیتول زانیم که
 ینظر که غذا نیغذا از ا تیفیان به غذا داشته باشند و کآس

موضوع سالمت و  ژهیو به و دهندهلیتشکاز نظر مواد  یمصرف
 ییغذا یاز نظر استانداردها یمطلوب طیبهداشت غذا در شرا

 ییغذا تیامن مقولة درگفت، آنچه  دیبا پردهیب ،باشد. در واقع
بوده و  دیتول تیبه آن توجه شده است، کم ترشیتا کنون ب
در  نیانداخته است. ا هیآن سا تیفیغذا بر ک تیهمواره کم

 یهاشاخص یارتقا موجب دیتول شیافزا یاست که زمان یحال
. باشد برخوردار الزم سالمت از که شد خواهد ییغذا تیامن
 کیبه  یکه به علت آلودگ یمحصوالت کشاورز اریبس چه
حذف شوند و در  دیبا ییغذا رةیزنجانگل از  ایسم  کروب،یم

 را ییغذا تیامن یهاشاخص توانندینم داتیتول نیواقع ا
 که است یحال در نیا(. Noroozi, 2010) بخشند بهبود

 و غذا نیتأم ،یکشاورز بخش فةیوظ نیترمهم و نینخست
درصد از  99از  شیب رایز ؛است جامعه یبرا ییغذا تیامن
و کمتر از  یکشاورز یهانیزم قیجهان از طر ییغذا رةیذخ
 یآب یهاستگاهیز گریو د هاانوسیاق قیاز طر گریدرصد د کی

 شیافزا گر،یعبارت د به(؛ Salimian, 2007) شودیم نیتأم
 کهآناز  شیپ افتهیتوسعه یدر کشورها یکشاورز داتیتول
 باشد...( و کود آالت،نیماش) یرانسانیغ یهاهیسرمااز  یناش

 است یکشاورز بخش در دهیورز و ماهر کارگر یروین مرهون
(Amiriardakani, 2009 .)یبخش کشاورز ،قتیحق در 

 خصوص در و است ییغذا تیامن نیتأم در بخش نیتر مهم
توجهات  تمام ناخواسته ای خواسته ،یکاف یغذا به یابیدست

 Mahdavidamghani) معطوف خواهد شد یبه بخش کشاورز

& Moeinodini, 2011 بخش  نیا دکنندگانیتول نیبنابرا(؛
و طرز نگرش و نوع  هستند دارعهدهرا  ینیسنگ تیمسئول

 یاژهیونقش بسزا و  یدیتول یغذا تیامن نیرفتار آنان در تأم
 نیمؤثرتر ییحاضر، شناسا قیهدف تحق ،رو نیا از. دارد

و رفتار کشاورزان در خصوص  نگرش زکنندةیمتماعوامل 
و از آنجا که گندم  استدر شمال خوزستان  ییغذا تیامن

منطقه  نیمحصول غالب در ا یو از طرف کیاستراتژ یمحصول
 . اندشدهانتخاب  قیتحق جامعةنوان به ع کارانگندم ،است

Afshari (2008) مؤثر  عوامل»با عنوان  خود مطالعة در
 استان کارانپنبه نیدر ب یداریپا یو رفتارها هانگرشبر 

 سبب تواندیمدانش  که افتی دست جهینت نیا به «اصفهان
در رفتار  رییدر نگرش به تغ رییتغ و شوددر نگرش  رییتغ

 یو رفتارها هانگرش رابطة شیافزا در. دانش شود یم یمنته
و  هاروشافراد در انتخاب  ساختنتوانا قیطر از یطیمحستیز

که در  یطور هب ،دکنیم فایا یمهم نقش یداریپا یهاتیفعال
مشخص شد  یطیمح یهانگرشدانش و  نیبطه برا یبررس
 یهانگرشنسبت به  ادیز دانش بر یمبتن یهانگرشکه 
 یرفتارها یبرا یتر یقو ةکنندینیبشیپبر دانش کم،  یمبتن

 . هستند یطیمناسب مح
Naeimi et el.  (2009) عوامل»خود با عنوان  یبررس در 

استان  کارانگندم نگرش بر مؤثر یجیترو و یآموزش ،یفرد
 یرهایمتغ افتندیدر «یکشاورز محصوالت مةیب بهزنجان 

دفعات تماس کارشناسان  کاران،گندم ریسا با مشورت زانیم
آنان از  یو آگاه کارانگندم با یکشاورز محصوالت مةیب

 راتییدرصد تغ 9/47 ،گندم محصول مةیب دیاهداف و فوا
 . کنندیم نییگندم را تب محصول مةیب بهنگرش کشاورزان 

Hasan nejad & Rasoulzade  (2010)  با یامطالعه در 
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 دیتول به کشاورزان شیگرا بر مؤثر عوامل یبررس» عنوان
شهرستان مشهد انجام  کارانگندم یرو که «سالم محصوالت

سطح  یرهایکه متغ افتندیت دس جهینت نیدادند، به ا
نوع  آنان، کردةلیتحصکشاورزان، تعداد فرزندان  التیتحص

استفاده از  زانیو م داریپا یکشاورز بهنگرش کشاورزان 
 و شیگرا با یداریمعنو  میمستق رابطة یارتباط جمع لیوسا
 .رددا سالم محصوالت دیتول به کشاورزان لیتما

Eghtedari & Mirdamadi  (2007) نةیزمدر  یامطالعه 
 ةدربار کارانگندم یتوانمندساز بر یجیترو یهانقش آموزش

 کارانگندم یمورد مطالعة) گندم کشت داریپا توسعة
که  دندیرس جهینت نیشهرستان کرمانشاه( انجام دادند و به ا

 مهندسان با تماس دفعات الت،یتحص سطح یرهایمتغ نیب
کشت  داریپا ةتوسع ةدربار کارانگندم یتوانمند زانیمو  ناظر

  .دارد وجود یداریمعنمثبت و  ةگندم رابط

Rostami et al. (2006) با عنوان  خود مطالعة در
در  که «یخانوادگ یبرداربهرهگندم در نظام  سکیر تیریمد»

سن،  افتندیدر ،انجام دادند نیشهرستان هرس یهفت روستا
 شغل بودنیاصلو  یکشاورز کار سابقة الت،یتحص زانیم

 سکیر طیاز عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در شرا یکشاورز
 .است
 (2011) Jagwe   ییغذا تیامن» عنوان با خود مطالعةدر 

 تیوضع از گذار حال در مناطق در کشاورزان ینیفرکارآ و
و  (Acholi) مناطق مورد مطالعه: آکولی ،توسعه به یاضطرار
 یتجار یبه کشاورز ازین چندهر: سدینویم «(Lango) النگو

 ییغذا تیاما امن ،مهم است اریبس داریپا شتیبهبود مع یارب
 یبرخ که است رو هروب یمتعدد یهاچالشبا  یدر سطح تجار

کم،  یوربهره هوا،وآبعبارتند از: نوسان  هاآن از
 و کاروکسب توسعةاز  نکردن تیحما ،یناکاف یها رساختیز

 .مردم نگرش و پردازش تیظرف

Akgungor et al. (2007)  جهینت نیبه ا خود مطالعةدر 
 کمتر یخطرهادر مورد  یکه دانش و آگاه افتندیدست 

 یاست که تقاضا برا یاز موارد یکی کیارگانمحصوالت 
 .Adesop et al .دهدیم شیرا افزا کیمحصوالت ارگان

 یهایژگیو ریتأث»عنوان  با یدر پژوهش زین (2012)
 «کیارگان یکشاورز رشیپذ بر کشاورزان یاقتصاد -یاجتماع

مرتبط با  یهاتیفعالو  یکشاورز کار سابقة نیب افتندیدر
 .دارد وجود یمنف رابطة یداریپا

 یادهیچیپ اریبس مقولة ییغذا تیامن شد،آنچه ذکر  بنابر
 یفرهنگ و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرد عوامل که است

 نوع دانش، زانیم آن تبع به و گذارندریتأث آن بر یشماریب
 تیامن با مرتبط مسائل با مواجهه در کشاورزان رفتار و نگرش
 گروه بهاز کشاورزان را  کیهر و بود خواهد متفاوت ییغذا
 ییشناسا نکهیبا توجه به ا ،رو نیا از. دهدیمسوق  یخاص
هدف  است،دشوار  یکار کپارچهیعوامل به صورت  نیا تمام
 نگرش زکنندةیمتماعوامل  نیمؤثرتر ییشناسا حاضر قیتحق
 بوده ییغذا تیامن خصوص در کارگندم کشاورزان رفتار و

 .است
 

 قیتحق روش

 روش نوعو  یکاربرد یحاضر، از لحاظ هدف، پژوهش پژوهش
 در که خوزستان شمال منطقةبوده است.  یشیمایپ قیتحق

 78)با  شوش(، روستا 140)با  شوشتر شهر سه مجموع
به عنوان  ،گرفتیم بر در را( روستا 132)با  دزفول و( تاسرو

در نظر گرفته شد. از آنجا که هدف  قیتحق یآمار جامعة
 با روستاها تمام ،بود خوزستان شمال منطقة یبررس قیتحق

 جامعة ،توأم صورت به کارگندم کشاورز 25435 داشتن
 تاکمن جدول اساس بر که دادندیم لیرا تشک قیتحق یآمار
 کارانگندم و روستا تعداد از نظرصرف تعداد، نیا از نفر 379
 237 ،تینها در. شدانتخاب  یآمار نمونةبه عنوان  ،آن

 قیتحق نیدر ا یریگنمونه . روششد یآورجمعپرسشنامه 
 به یریگنمونهروش  نیا انتخاباست.  بوده «ساده یتصادف»
گندم رفتار و نگرش یبررس ق،یتحق هدف که بوده لیدل نیا

 از کیهر نه است بودهخوزستان  شمال منطقة کاران
 نیداده در ا یآورمعجبه صورت جداگانه. ابزار  هاشهرستان
آن براساس  ییبود که روا ساختمحقق پرسشنامةمطالعه 

در خارج  لوتیپا مطالعة قیآن از طر ییایپانل متخصصان و پا
 آمدهدست به یآلفا زانی. مشد دییتأمطالعه  یاصل نمونةاز 
 در نگرش ،ییغذا تیامن خصوص در دانش یرهایمتغ یبرا

 به ییغذا تیامن خصوص در رفتار و ییغذا تیامن خصوص
 و نگرش دانش، یبررس در. بود 92/0 و 92/0، 82/0 بیترت

 اساس بر ابتدا ،ییغذا تیامن به نسبت کارانگندم رفتار
 و سالم به طور مستمر(، یکاف یبه غذا ی)دسترس فیتعر
 بودنیکافبه  )اشاره یکاف دیتول ةمؤلف چهار به ییغذا تیامن
 یبازاررسان(، یدیتول یغذا سالمت به)اشاره  سالم دیتول(، غذا
 دنیکه پس از برداشت تا رس ییهاتیفعالدارد به  اشاره)

 اشاره یدسترس قسمت به و ردیگیممحصول به بازار انجام 
کشت  ةدور کی به مختص که ییهاتیفعال) یداریپا(، دارد

و به قسمت  دکنیم رتأثمکشت را  ةدور نیو چند ستین
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 کیدر طول زمان مرتبط است( تفک ییغذا تیاستمرار امن
: بود قسمت چهار شامل قیتحق پرسشنامة یکل طوربه. شد

 یاحرفهو  یبه اطالعات فرد مربوط هپرسشناماول  قسمت
 کارانگندم دانش به طوبمر هاهیگودوم  قسمتو  انیپاسخگو

 سالم، دیتول ،یکاف دی)تول ییغذا تیامن یهامؤلفهدر خصوص 
 و گرفتیم بر در را هیگو 38 که بود( یداریپا و یبازاررسان

 ییغذا تیرا در خصوص امن کارگندم کشاورزان دانش زانیم
 مرتبط یهاهیگووم پرسشنامه مربوط به س قسمت. دیسنجیم
بود  ییغذا تیامن یهامؤلفهدر خصوص  کارانگندم نگرش به

طرز نگرش کشاورزان گندمکار را  و شد یم هیگو 23که شامل 
. قسمت دکر یم مشخص ییغذا تیامن یهامؤلفهدر خصوص 

در خصوص  کارانندمرفتار گ اب مرتبط یهاهیگو زیچهارم ن
ذکر  انیشا. بود دارا( را هیگو 33) ییغذا تیامن یهامؤلفه

 یهابخشاز  کیهر به مرتبط یهاهیگو نیاست در تدو
 تیمرتبط با امن فیاز مرور منابع و تعار ،رفتار و نگرش دانش،
سنجش  یراب. شدآن استفاده  یهاشاخصو  ییغذا
در خصوص  کاراندانش، نگرش و رفتار گندم یرهایمتغ
یم ادآوریشد.  استفاده 10-0 یعدد فیطاز  ییغذا تیامن

 نحوةو  شده استفاده فیکه کشاورزان در خصوص ط شود
 یبندگروه اریمع ن،یانگیمشده بودند.  هیبه آن توج پاسخ
که با توجه به  یاگونه به ،است بودهتار و رف نگرش دانش،

نگرش به دو  ن،ییدانش به دو گروه باال و پا ن،یانگیم اریمع
رفتار به دو گروه مسئوالنه و  ،یگروه مثبت و منف

 پرسشنامه، شدنلیتکم. پس از اندشده میتقس رمسئوالنهیغ
 و هیتجز ،فیتوص و گرفت انجام پرسشنامه اطالعات یگذارکد
 .رفتیپذ صورت win16 Spss افزارنرمبه کمک  هاداده لیتحل

 

 بحث و هاافتهی
 انیپاسخگو یاحرفهو  یفرد یهایژگیو( الف

 کارگندم 237 مشخصات یبررس از حاصل یفیآمار توص جینتا
کشاورزان  شترینشان داد، ب خوزستان شمال منطقة
 التیتحص یداراسال،  53تا  33 یسن ةدر رد شده مطالعه

 1 نیب کشاورزان درصد 4/46 ،بودند کلیس از کمتر و کلیس
تا  10 نیب شده مطالعه تیجمع نیشتریب و داشتندفرزند  3تا 
 نشان جینتا ن،یهمچنداشتند.  یکار کشاورز ةسال سابق 30
مراجعه  جیدر ماه به کارشناس ترو بارکیاورزان تنها کش داد
که در  گونههمان ،یفیتوص آمار جینتا گرید از. کردندیم

دانش، نوع نگرش و  یبررس ،است مشاهده قابل زین 1جدول 
 ییغذا تیمنطقه در خصوص امن کاررفتار کشاورزان گندم

 آنان نگرش باال، ییغذا تیامن خصوص در دانش کهنشان داد 
 .است بوده مسئوالنه خصوص نیا در آنان رفتار نوع و مثبت

 
 شده مطالعه کارانگندم نیب در ییغذا تیامن خصوص در رفتار و نگرش نوع دانش، یکل تیوضع. 1 جدول

 یفراوان درصد یفراوان سطوح ریمتغ

 ییغذا تیامن خصوص در دانش
 29/41 :اریانحراف مع          60/316 :نیانگیم 2/53 126 باال

 8/46 111 نییپا 454 :نهیشیب                 167 :نهیکم

 ییغذا تیامن خصوص در نگرش
 079/30 :اریمع انحراف        396/190 :نیانگیم 4/57 136 مثبت

 6/42 101 یمنف 230:نهیشیب                   40:نهیکم

 ییغذا تیامن خصوص در رفتار
 47/77 :اریانحراف مع         60/266: نیانگیم 9/54 130 مسئوالنه

 1/45 107 رمسئوالنهیغ 131 :نهیشیب    121 :نهیکم
 .است بوده یبندگروه اریمع ن،یانگیم

 
 یهمبستگ یهاآزمون( ب

 نیب زا دهد،یمنشان  2جدول  یهاافتهیکه  گونههمان
 زانیم با کردهلیتحص فرزندان تعداد ریمتغ مستقل، یرهایمتغ

 نیا .ندارد معنادار یآمار رابطة گونهچیه انیپاسخگو نگرش
 Hasan nejad & Rasoulzade  (2010)قیتحق جةینت با جهینت
 با یکشاورز یهاتیفعال سابقةسن و  یرهایدارد. متغ رتیمغا
معنادار ندارد.  یآمار رابطة گونهچیه انیپاسخگو نگرش زانیم

  Noroozi & Chizari (2006) قیتحق جةینتبا  جهینت نیا
 تیدر خصوص امن کارگندم کشاورزان دانش .دارد رتیمغا
معنادار در  یآمار رابطةخصوص  نیبا نگرش آنان در ا ییغذا

 & Sadeghi پژوهش جةینتبا  جهینت نیدارد. ا 01/0سطح 

Ahmadpourkakhk  (2006)، Shishehbor et al.  (2012) 
 زانیو م التیتحص زانیم نیب یهمبستگ جینتا .دارد مطابقت

با نگرش کشاورزان  ریمتغ نینشان داد ا زینگرش کشاورزان ن
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 جهینت نیدارد. ا 01/0در سطح  میمعنادار مستق یآمار رابطة
  Hasannejad & Rasoulzade (2010) قیتحق جةینتبا 

 رفتار و مستقل یرهایمتغ نیب یهمبستگ جیدارد. نتا مطابقت
 ریمتغ داد نشان ییغذا تیامن خصوص در کارگندم کشاورزان

 ییذاغ تیبا رفتار در خصوص امن یکشاورز یهاتیفعال سابقة
 افتهی نیدارد. ا 01/0در سطح  میمعنادار و مستق یآمار رابطة
 Sadeghi & Ahmadpourkakhk  (2006) قیتحق یهاافتهیبا 

. دانش دارد رتیمغا Adesop et al. (2012) جیو با نتا مطابقت
در  کاربا نوع رفتار کشاورزان گندم ییغذا تیدر خصوص امن

 نیدارد. ا 01/0معنادار در سطح  یآمار رابطةخصوص  نیا
 یهمخوان .Akgungor et al (2007) پژوهش جةینتبا  جهینت

 کشاورزان رفتار نوع با ییغذا تیامن خصوص در نگرش. دارد
 نیدارد. ا 01/0در سطح  یآمار رابطةخصوص  نیدر ا کارگندم

 و دارد یهمخوان Shishehbor et al.  (2012) جةینتبا  جهینت
 زانیم با معنادار یآمار رابطة گونهچیه مستقل یرهایمتغ ریسا

 Eghtedari قاتیتحق جةینتبا  افتهی نیا .ندارد انیپاسخگو رفتار

& Mirdamadi   (2007)جیدارد و با نتا یهمخوان  Rostami et 

al. (2006) دارد رتیمغا. 

 
 غذایی امنیت خصوص در کارانگندم نگرش وابستة متغیر با پاسخگویان ای حرفه و فردی های ویژگی بین رابطة. 2جدول

 یآمار آزمون نوع مستقل یرهایمتغ
 ییغذا تیامن خصوص در رفتار ییغذا تیامن خصوص در نگرش

 یداریمعن سطح یهمبستگ بیضر یداریمعن سطح یهمبستگ بیضر

 سن

 رسونیپ

065/0- 326/0 53/0 417/0 

 164/0 096/0 یکشاورز یهاتیفعال سابقة
**20/0 003/0 

 121/0 106/0 072/0 -12/0 کردهلیتحص فرزندان تعداد

  ییغذا تیامن خصوص در دانش
**725/0 000/0 **337/0 000/0 

 000/0 345/0** - -  ییغذا تیامن خصوص در نگرش
 رمنیاسپ التیتحص زانیم

**271/0 000/0 077/0 236/0 

 99/0 نانیبا اطم یدار یمعن **

 
 یصیتشخ لیتحل یالگو( ج

بر حسب نوع  کشاورزان زکنندةیمتماعوامل  نییتع یبرا
( در مناطق ینف)مثبت و م ییغذا تینگرش در خصوص امن

 مطابق. شداستفاده  یصیتشخ لیتحل یاز الگو یمورد بررس
 یبرا دهد ینشان م جینتا د،شو یممالحظه  3 جدول در آنچه

 دست  به یصیتشخ تابع کی نگرش، وابستة ریدو سطح از متغ
 گام،هبگام ونیتابع به روش رگرس نیا ژةیوآمده است. مقدار 

 انگریباست و  یکه مقدار قابل قبول آمد دست  به 0/619
 .است آن قبول قابل یگر نییتب قدرت
وارد  گامبهگام ونیبه روش رگرس مستقل یرهایمتغ

 (کی)کانون متعارف یهمبستگ. شدند یصیتشخ لیتحل
 و یبند طبقه شتریب صحت نشانگر نیکه ا است شده 0/618
 زین آمدهدست به لکسیو ی. مقدار لمبدااست حاصله تابع قوت

. استقبول بودن آن  قابل    با یتقر نگرایباست که  شده 0/618
 درصد، کی نانیاطم سطح در که شده 112/989، 2یخ

در  یصیتشخ یرهایمتغ یامتم نیانگیم یعنی ؛است دار یمعن
                                          طور همزمان، کامال  متفاوت از هم هستند و دو  دو گروه به

. هستند زیو تما کیقابل تفک رها،یمتغ نیگروه با استفاده از ا
در  دانش ریمتغ نیانگیم ،3 جدول سوم ستون جینتا مطابق

درصد، اختالف  کی نانیو در سطح اطم یدو گروه نگرش
 بیضرا ریمقاد نشده،استاندارد بیا هم دارند. ضراب یدار یمعن

نگرش مثبت و  یدو گروه کشاورزان دارا صیتشخ معادلة
انتظار داشت که دانش،  توان یبا توجه به آن م و هستند یمنف

و با توجه به  دهد یم شیافزا واحد 618/0 را صیتشخ درجة
 تیاهم انگریبکه  داردرا  صیتشخ بیضر نیشتریب ،3 جدول

 یدر دو گروه نگرش انیپاسخگو یزدهیآن در تما یباال اریبس
 نمرة اگردو گروه،  یها . با توجه به مرکز ثقل دادهاست
 به کشاورز آن که شود یم ینیب شیپ باشد، مثبت صیتشخ
 به توجه با. بالعکس و باشد داشته تعلق باال دانش یدارا وهگر
 ریز معادلة ص،یو عدد ثابت تابع تشخ نشدهاستاندارد بیضرا
 :آمد دست  به

     (1  )       D y / / x  9 735 0 618 1 
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  ینگرش مثبت و منف یدر دو گروه دارا انیپاسخگو یبند مربوط به گروه یصیتشخ لیتحل جینتا. 3جدول

 یبررس مورد مناطق در ییغذا تیامن خصوص در

  نشدهندارداستا بیضر کنندهینیب شیپ یرهایمتغ r یکم مستقل یرهایمتغ

(1X )725/0 ییغذا تیامن خصوص در دانش (1X )ها داده ثقل مرکز 618/0 ییغذا تیامن خصوص در دانش 

(2X )0/152 جیترو کارشناس به مراجعه دفعات (C )( ی)نگرش منف 1 گروه 9/735- معادله ثابت مقدار
-0/909 

    
)نگرش مثبت(     2 گروه

0/675 

 λ:0/618 0/619:  ژهیو مقدار

2 618/0متعارف:   یهمبستگ :112/989 

 df:1 000/0:  یدار یمعن سطح

  99/0 نانیبا اطم یدار یمعن **

 
. دهد یها را نشان م در گروه یبند دقت طبقه 4 جدول

که  یانیپاسخگونفر از  101از  شود، یطور که مشاهده م همان
 نفر 74بودند،  ییغذا تیدر خصوص امن ینگرش منف یدارا
 یمنف نگرش یدارا گروه در اشتباه به نفر 27 و یدرستبه

 زین( نفر 136) مثبتنگرش  یشدند. در گروه دارا یبند طبقه
اند. در  شده یبند طبقه اشتباه به نفر 18 و یدرست بهنفر  118

در دو  یبند جموع درصد صحت طبقهمجموع، بر اساس م

 گروه دو در یدرستبه انیدرصد از کل پاسخگو 81گروه، 
 ییغذا تیامن خصوص در یمنف و مثبت نگرش یدارا

به اشتباه صورت  یبند طبقه نیا یاند و مابق شده یبند طبقه
 به را افراد تعلق توان یم تابع، اساسگرفته است. در واقع، بر

 درصد 81دقت با ،یمنف و مثبت نگرش یدارا هگرو دو از یکی
 .است آمدهدست بهقابل قبول تابع  صحت نگرایبانجام داد که 

 
  یمنف و مثبت نگرش یدارا گروه دو در انیپاسخگو یبند گروه یبرا یصیتشخ لیتحل یالگو دقت جینتا. 4جدول

 یبررس مورد مناطق در ییغذا تیامن خصوص در

 ییغذا تیامن خصوص در نگرش ریمتغ 
 گروه در تیعضو ینیب شیپ

 مجموع
 مثبت نگرش یمنف نگرش

 شدهمشاهده یفراوان
 101 27 74 یمنف نگرش

 136 118 18 مثبت نگرش

 شدهمشاهده درصد
 100 7/26 3/73 یمنف نگرش

 100 8/86 2/13 مثبت نگرش

 درصد 81: یبندروهگ صحت

 

عوامل  نییتع یبرا یصیتشخ لیتحل یالگو جینتا
 مسئوالنهریغرفتار مسئوالنه و  یدارا کشاورزان زکنندةیمتما

مطابق  ،یدر مناطق مورد بررس ییغذا تیدر خصوص امن
دو  یبرا دهد ینشان م ،شود یممالحظه  5آنچه در جدول 

 دست  به یصیتشخ تابع کی رفتار، وابستة ریسطح از متغ
 گام،بهگام ونیتابع به روش رگرس نیا ژةیوآمده است. مقدار 

 قدرت انگریباست و  یکه مقدار قابل قبول دست آمد به 501/0

 .است آن قبول قابل یگر نییتب
وارد  گامبهگام ونیرگرسمستقل، به روش  یرهایمتغ

(، کی)کانون متعارف یهمبستگ. شدند یصیتشخ لیتحل

 شتریب صحت دهندة نشان نیشده است. که ا 578/0

 لکسیو ی. مقدار لمبدااست حاصله تابع قوت و یبند طبقه
قبول بودن آن  قابل    با یقرت انگریبشده است که  666/0 زین

 درصد کی نانیاطم سطح در که شده 922/83 ،دویخ. است
در  یصیتشخ یرهایمتغ یتمام نیانگیم یعنی ؛است دار یمعن

                              کامال  متفاوت از هم هستند و دو  طور همزمان دو گروه به
. هستند زیو تما کیقابل تفک رها،یمتغ نیگروه با استفاده از ا

نگرش،  یرهایمتغ نیانگیم ،5ستون سوم جدول  جیمطابق نتا
 در و یرفتار گروه دو در یکشاورز یهاتیفعال سابقةدانش و 
. دارند هم با یدار یمعن اختالف درصد، کی نانیاطم سطح
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 دو صیتشخ معادلة بیضرا ریمقاد نشده،استاندارد بیضرا
 و هستند مسئوالنهریغ و مسئوالنه رفتار یدارا اورزانکش گروه

 درجةانتظار داشت که نگرش،  توان یبا توجه به آن م
 ،5توجه به جدول  با. دهد  شیافزا واحد 713/0 را صیتشخ

 اریبس تیاهم نشانگر که داردرا  صیتشخ بیضر نیشتریب
. است یدر دو گروه رفتار انیپاسخگو یزدهیآن در تما یاالب

به  صیتشخ درجةدانش،  یواحد کی شیبا افزا طور نیهم
 یهاتیفعال سابقة. ابدی یم شیواحد افزا 686/0 اندازة

 شیافزا 666/0 اندازةرا به  صیتشخ درجة زین یکشاورز

 نمرة اگردو گروه،  یها . با توجه به مرکز ثقل دادهدهد یم
که آن کشاورز به  شود یم ینیب شیمثبت باشد، پ صیتشخ

 با. عکسررفتار مسئوالنه تعلق داشته باشد و ب یگروه دارا
 ص،یو عدد ثابت تابع تشخ نشدهاستاندارد بیضرا به توجه
 :آمد دست  به ریز معادلة
(2)

D y / / X / X / X    1 2 39 089 0 713 0 686 0 666 
 

 مسئوالنهریغ و مسئوالنه رفتار یدارا گروه دو در انیپاسخگو یبند گروه به مربوط یصیتشخ لیتحل جینتا. 5 جدول

 یبررس مورد مناطق در ییغذا تیامن خصوص در

  نشدهاستاندارد بیضر کنندهینیب شیپ یرهایمتغ r یکم مستقل یرهایمتغ

(1X  )20/0 یکشاورز یهاتیفعال سابقة (1X )تیامن خصوص در نگرش 
 ییغذا

 ها داده قلث مرکز 713/0

(2X )337/0 ییغذا تیامن خصوص در دانش (2X )تیامن خصوص در دانش 
 ییغذا

 (رمسئوالنهیغ )رفتار 1 گروه 686/0
768/0- 

(3X )345/0 ییغذا تیامن خصوص در نگرش (3X )یهاتیفعال سابقة 
 یکشاورز

 (مسئوالنه)رفتار  2 گروه 666/0
647/0 

  (C )089/9 معادله ثابت مقدار-  

 :λ 666/0 501/0:  ژهیو مقدار

 2:922/83 578/0:  متعارف یهمبستگ

 df:1 000/0: یدار یمعن سطح

  99/0 نانیبا اطم یدار یمعن **

 

. دهد یها را نشان م در گروه یبند دقت طبقه 6 جدول
که  یانینفر از پاسخگو 96از  شود، یور که مشاهده مط همان
 72بودند،  ییغذا تیدر خصوص امن رمسئوالنهیرفتار غ یدارا
 رفتار یدارا گروه در اشتباه به نفر 24 و یدرستبه نفر

 مسئوالنه رفتار یدارا گروه در. ندا هشد یبند طبقه مسئوالنه
 اشتباه به نفر 60 و یدرست بهنفر  54 ز،ین( نفر 114)

مجموع درصد صحت  اساساند. در مجموع، بر شده یبند طبقه

به ان،یاز کل پاسخگو درصد 60در دو گروه،  یبند طبقه
 در رمسئوالنهیغ و مسئوالنه رفتار یدارا گروه دو در یدرست

 نیا یمابق و اند شده یبند طبقه ،ییغذا تیامن خصوص
است. در واقع، بر اساس به اشتباه صورت گرفته  یبند طبقه

رفتار  یاز دو گروه دارا یکیتعلق افراد را به  توان یتابع، م
انجام داد که  درصد 60 دقت با ،رمسئوالنهیمسئوالنه و غ

 .است آمدهدست بهقابل قبول تابع  صحت انگریب
 

  مسئوالنهریغ و مسئوالنه رفتار یدارا گروه دو در انیپاسخگو یبند گروه یبرا یصیتشخ لیتحل یالگو دقت جینتا. 6جدول

 یبررس مورد مناطق در ییغذا تیامن خصوص در

 ییغذا تیامن خصوص در رفتار ریمتغ 
 گروه در تیعضو ینیب شیپ

 مجموع
 مسئوالنه رفتار مسئوالنهریغ رفتار

 شدهمشاهده یفراوان
 107 39 76 مسئوالنهریغ رفتار

 130 104 26 مسئوالنه رفتار

 شدهمشاهده درصد
 100 1/27 9/72 مسئوالنهریغ رفتار

 100 2/84 8/15 مسئوالنه رفتار

 درصد 79: یبند گروه صحت
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 شنهادهایپ و یریگجهینت
 ریمتغ نیترمهم ییغذا تیامن خصوص در دانش ،جینتا مطابق
 نگرش و مثبت نگرش گروه دو در کشاورزان یبندگروهدر 
دانش در  گر،ید انیب به ؛است ییغذا تیامن خصوص در یمنف

 دادنسوق یبرا یانهیگز تواندیم ییغذا تیخصوص امن
 قیو از طر باشد ینگرش گروه دو نیا از یکی در کشاورزان

 توانیم ییغذا تیر خصوص امندر دانش کشاورزان د رییتغ
 جینتا چنانکهداد.  رییتغ راخصوص  نیطرز نگرش آنان در ا

  .Noroozi & Chizari  (2006)، Soleymani et alقاتیتحق
(2009)، Naeimi et el. (2009)  و Shishehbor et al. 
 نیپژوهش، ا یهاافتهی طبقبود.  جهینت نیا دیمؤ زین  (2012)

 سابقةبه همراه  ییغذا تیدانش و نگرش در خصوص امن
 رییتغ در رهایمتغ نیترمهم توانندیم یکشاورز یهاتیفعال
 گرفتنقرار و ییغذا تیامن خصوص در کشاورزان رفتار

 رمسئوالنهیغ ای مسئوالنه رفتار یدارا گروه در کشاورزان
در  ییغذا تیکه دانش در خصوص امن یهنگام رایز ؛شندبا

 زیرفتار کشاورز ن ،کرد رتأثمنگرش او را  و شد تیکشاورز تقو
مطالعات  نکهی. ضمن توجه به ادریپذیم ریتأث راتییتغ نیا از
 Asadollahpour ،  (2008) (2006) قاتیاز جمله تحق یادیز

Afshariو Hasannejad & Rasoulzade  (2010) یدییتأ مهر 
 کشت ربازید ازگندم  کهنیا به توجه بابود.  افتهی نیبر ا
محصول و راه  نیاز مشکالت کشت ا یاریبس شک یب د،شو یم

آزمون و خطا  قیز طرتوسط کشاورز و ا هاآن کردنبرطرف
دانش کشاورز در  تیتقو موجب امر نیشده است و ا ییشناسا

دانش  نکهی)با توجه به ا استشده  ییغذا تیامن نةیزم
 اتیو تجرب رامونیاز پ شدهکسباست از اطالعات  یبیترک

 ریتأث اطالعات نیا از زینرفتار کشاورز  تی( و در نهایشخص
 . ردیپذ یم

 حائز بسیار ای پدیده غذایی امنیت اینکه به توجه با 
 قلمداد کشاورزی بخش در بزرگی چالش و است اهمیت

 دانش افزایش ،پژوهش های یافته طبق اینکه به نظر و دشو می
 تواند می مهم مقولة این خصوص در کارگندم کشاورزان

 به نگرش بهبود آن تبع به و دکن رتأثم را ورزانکشا نگرش
 به مؤثرند، کشاورزان رفتار تغییر در دانش افزایش همراه
 طرق از الزم های آگاهی دشو می پیشنهاد خدمات مراکز

 بیشتر ترویجی -آموزشی های دوره برگزاری: جمله از گوناگون
 و بروشورها غذایی، امنیت سالمت جنبة ویژه هب زمینه این در

 برگزاری با و شود داده کشاورزان به...  و آموزشی نشریات
 دانش شدنتر کابردی چههر برای خدمت ضمن های کالس

 ؛گیرد صورت الزم اقدامات زمینه این در ترویج کارشناسان

 غذایی امنیت خصوص در دانش که آنجا از 
 در کارگندم کشاورزان رفتار و نگرش بهبود برای ای مهمقد
 برای کارشناسان تعداد دشو می توصیه ،است زمینه این

 ضمن. کند پیدا افزایش آنان به کشاورزان دسترسی افزایش
 های روش در دشو می پیشنهاد نیز کارشناسان به اینکه

 و تر متنوع های روش از و ندکن نظر تجدید خود آموزشی
 ند؛نک استفاده...(  و مزرعه در مدرسه) تری عینی

 در کشاورزی های فعالیت سابقة اینکه به توجه با 
 غذایی امنیت خصوص در کشاورزان رفتار شدنتر مسئوالنه

 از ترویج نکارشناسا بر عالوه دشو می توصیه ،دارد تأثیر
 آموزشی های دوره برگزاری در نیز زیاد کار سابقة با کشاورزان

  ؛شود استفاده آنان تجربیات از و شود گرفته کمک

 در کشاورزان رفتار نوع در نگرش تأثیر به نظر 
 نگرش بهبود رایب د،شو می پیشنهاد غذایی امنیت خصوص
 کمک از و شود گرفته بهره لیمح رهبران از کشاورزان
 برای الگو عنوان به که پیشرو کشاورزان و محلی رهبران
 در کشاورزان سایر نگرش بهبود برای شوند می قلمداد سایرین
 که شود گرفته مدد پایداری تأثیرات و غذایی امنیت زمینة
 .گذارد می انسان روح و جسم در مسئله این
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