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 دهیچک
 یها یورافنبا کاربرد  ،روزافزون غذا در جهان ازیبه ن ییپاسخگو یبرا یکشاورز یدیتول یها نظام امروزه

 تیمحصوالت در بهبود امن نیا تیاهم رغم یعلاما  ،اند کرده اماقد ختهیمحصوالت ترار دیبه تول نینو
 باپژوهش حاضر راستا،  نیاست. در ا دیمورد ترد ها آن رشیهنوز پذ ،داریپا توسعةبه  یابیو دست ییغذا

 ختهیترار ییغذا به محصوالت نیشهرستان قزو کنندگان مصرفعوامل مؤثر بر نگرش  یبررس یهدف اصل
خته در یترار ییمحصوالت غذا ةکنند مصرف یخانوارها شامل ،پژوهش یآمار ة. جامعگرفت انجام

 یابزار اصل .شدند یبررس دردسترس یریگنمونهبا روش  ها آن ازنفر  239 که بود نیشهرستان قزو
 یآلفا بیضر ةآن با محاسب ییایو پا از متخصصان یگروه قیطر ازآن  ییکه روا است پرسشنامه ،پژوهش

. گرفت انجام SPSS Win 21و  LISREL 8.80 یافزارها نرم با ها داده لیو تحل هیشد. تجز یکرونباخ بررس
در  ختهیترار یینگرش به محصوالت غذا یریگ اندازهاعتبار مدل  ،یدییتأ یعامل لیتحل جیبراساس نتا

 ییغذابه محصوالت درصد(  57) انیپاسخگو شتریب ،جینتا براساس شد. دییمورد مطالعه تأ یآمار ةجامع
نشان  ها نیانگیم ةسیمقا جی. نتاندنک یممحصوالت با آن رفتار  ریسا مانند و ندرندا یا ژهیونگرش  ختهیترار

، تأهل تیوضع ت،یجنس یرهایبراساس متغ ختهیترار ییبه محصوالت غذا انینگرش پاسخگو نیداد که ب
 ونیرگرس لیتحل جینتا ن،یبراعالوه. داردوجود  یدار یمعناختالف  ،یزندگ محل و اشتغال تیوضع

 یها همؤسس به اعتماد ک،یارگان ییغذا مواد دیخر یرهایگام نشان داد متغبهگام روش به چندگانه
 سن و انهیسال درآمد ،ییغذا مواد اطالعات یبررس خته،یمحصوالت ترار ةدرباردانش  ،یوتکنولوژیب

افراد  نیدر ب ختهیترار ییحصوالت غذانگرش به م ریمتغ انسیوار راتییدرصد از تغ 6/84 ،انیپاسخگو
محصوالت  ةتوسعو  جیترو یبرا یمناسب یدستاوردها ،مطالعه نیا جی. نتاکنندیم نییتب را مورد مطالعه

 .دارد همراهبه کشور در ختهیترار ییغذا
 

  .مدرن یکشاورز ن،یقزو شهرستان ،یوتکنولوژیب ،یکیاصالح ژنت: یدیکل یها واژه
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 مقدمه
ده سال  در، 2008در سال  یساس گزارش بانک جهانبرا

 ,Moll) داشت یدرصد 13جهان رشد  تیگذشته جمع

که امروزه در  دادرخ  یدرحال تیجمع شیافزا نی(. ا2008
از دو  کمتر ةروزاننفر درآمد  اردیلیم 7/2از  شیب ،ایسراسر دن

دالر  کیاز  کمتر ةنفر درآمد روزان اردیلیم 2/1از  شیدالر و ب
 ,Poncet) کنندیم یزندگ فقر خط ریدر ز یعنی ؛ارندد

از  ،سازمان ملل یها گزارشبراساس  ن،یبرا(. عالوه2008
درصد(  14جهان ) تینفر از جمع ونیلیم 800حدود سو  کی

 کیبه  2020تا سال  هاآن تعدادهستند که  ییدچار فقر غذا
 ةا استفادبشر بامروزه  گر،ید یاز سوو  رسد یمنفر  اردیلیم

 داتیتول شیافزا یکامل از منابع و امکانات موجود، برا باًیتقر
 روندمنابع مواجه شده است و اگر  تیبا محدود یکشاورز

تا اواسط قرن  ،باشد منوال نیهم به جهان تیرشد جمع
 ؛رسد یمنفر  اردیلیم 14جهان به حدود  تیجمع ،کمیوستیب

محصوالت  دیتول شیافزا ،تنها راهکار ممکن ب،یترتنیبد
 یها یفناورعلوم و  یریکارگ به راهدر واحد سطح از  یکشاورز

راستا، امروزه  نی(. در اVaisi mal Amiri, 2009است ) دیجد
به  یابیدست یبرانو  یافتیره عنوان به ختهیترار اهانیگ دیتول
از  یاریمورد توجه بس ،داریپا ةو توسع ییغذا تیامن

 یخته،ترار یاهانگ(. Pezeshki Rad et al., 2011کشورهاست )
 تفاوت که ینبا ا ؛خود هستند یعیطب یهمتا یهشب یاهانیگ

 مانند ینسب های یتمزخود از  یعیطب یاهانگ با یسهدر مقا
آفات و حشرات، باالبودن عملکرد، ارزش  دربرابربودن مقاوم

 بابرخوردارند که  یمطلوب متعدد های یژگیوبهتر و  ای یهتغذ
 اند آمدهوجود به یعیطب یاهاننامطلوب گ یها ژندر  ییرتغ
(NASP, 2002از مزا .)به  توان یم یختهمحصوالت ترار یای

و  یخشک ی،، سرما، شورها یماریبدربرابر آفات،  ها آنمقاومت 
 Rastgooاشاره کرد ) ییو کاربرد دارو ای یهتغذارزش  یشافزا

& Alemzadeh, 2008 .)محصوالت  یایمزا ،یکلطور به
 :ند ازا عبارت یختهترار

خوراک دام، محصوالت  نیتأم ،ییغذا تیامن نیتأم -
 غذا؛ارزان  دیو تول ینساج

 یهاهندیآال مصرف کاهش ،یستیحفاظت از تنوع ز -
ارزان  دیکمک به تول ،یدر کشاورز یطیمحستیز

 یمیاقل راتییکمک به کاهش تغ ،یستیز یها سوخت
 ؛یا گلخانه یو کاهش گازها

کمک به رشد  تر مهمو از همه  یقر و گرسنگرفع ف -
 نیدالر سود ب اردیلیم 44از  شیبا ب داریپا یاقتصاد

 ,Ghareyazie) یالدیم 2007تا  1996 یها سال

2009.) 

در ده  ،ختهیترار محصوالت دیتول فراوان یایبا توجه به مزا
 طور بهدر سطح جهان  محصوالت نیاسال گذشته مناطق کشت 

هکتار در  ونیلیم 134است. حدود  افتهی شیافزا یریچشمگ
 46 که افتی اختصاص ختهیربه کشت محصوالت ترا 2009سال 
(. James, 2009توسعه بود )درحال یکشورها به متعلق آن درصد

 2050تا سال  ،از متخصصان یعضب ینیب شیپ به تحوالت، نیبا ا
 خواهد یمحصوالت کشاورز گریاز د تر ارزان ختهیمحصوالت ترار

 در هژیو یها تیقابل لیدلبه محصوالت، نیا کهیطور به، بود
در دسترس خواهند بود  یآسانبه ،یداریعملکرد و پا شیافزا

(FAO, 2009)، محصوالت  یها تیقابل برخالفکه یدرحال
 ،داریپا ةبه توسع یابیو دست ییغذا تیامن شیافزا یبرا ختهیترار
است  دیترد حلعه متوسدرحال یدر کشورهاها  آن رشیپذ زهنو
 ,Qaimوجود دارد ) ها آننسبت به  یمنف یعموم نگرشو 

 ختهیمحصوالت ترار یمنف آثاراز  ،افراد ةعمد یها ینگران(. 2009
(. FAO, 2004) شود یم یو سالمت انسان ناش ستیزطیمحبر 

 یها سمیارگانبر  ریتأثانتقال ژن،  مانند یطیمحستیز یاهخطر
 ختهیترار محصوالت دیدنبال تول  به ،ییمواد غذا یمنیا و زنده

(. Qaim, 2009; Smale & De Grcte, 2003) است شده مطرح
که  اند دادهدر سراسر جهان نشان  زین یمطالعات مختلف

 ختهیترار ییمحصوالت غذا ةدربار کنندگان مصرف یها ینگران
(. در Bredahl, 1998; Cutis et al., 2004) است شیافزادرحال

 ، Ajzen (1991)ةشدیزیر برنامهتا، براساس مدل رفتار راس نیا
تا  یعنی ؛رفتار است یهاهکنندنییتب نیتر مهماز  یکینگرش 

 آن موضوع ،دیایوجود ن هدر افراد ب یموضوع دربارةنگرش مثبت 
محصوالت  درکاذعان کرد  دیبا ن،یبنابرا ؛شود ینم فتهریپذ

و  دیقدرت خر شیافزا موجب رایارزشمند است، ز اریبس ختهیترار
 کهیطور به ،(Olsem, 1999) شود یممحصوالت  نیا رشیپذ

 ییبه مواد غذا کنندگان مصرفنگرش  ةدربار تیقطع نبود
 ییراهکارها ةارائ در استگذارانیس یبرا تیقطع نبودبه  ،ختهیترار
و محصوالت  عام طور به یوتکنولوژیصنعت ب ةتوسع یبرا

 ؛شده استمنجر  خاص طور هب ییغذا یازهایو ن ختهیترار
 ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرفبا نگرش  ییآشنا ن،یبنابرا
 ةتوسع در استگذارانیسکمک به  یبرا تنهانه ،ختهیترار

 ،یوتکنولوژیب صنعت یبرا بلکه خته،یمحصوالت ترار
 تیاهم حائز ختهیترار ییغذا مواد فروشندگان و دکنندگانیتول

 یاساس، مطالعات مختلفنیبرا. (Huang et al., 2006) است
 ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرفنگرش  یبررس ةدربار
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 (;Vlachos & Fotopoalos, 2005 است گرفتهانجام  ختهیترار

Huang et al., 2006; Chen & Li, 2007; Kimenju & 

Degroote, 2008; smale et al., 2009; Bett et al., 2010; 

Kikulwe et al., 2011; Rollin et al., 2011; Chen et al., 

و  ها نگرشآن است که  انگریب هاپژوهش نیا جینتا. 2013)
 نیدر ب ختهیترار ییبه محصوالت غذا یمتفاوت یها دگاهید

 یبرا ؛استعوامل مختلف  ازتأثر م که وجود دارد کنندگان مصرف
داشتن اطالعات،  Vlachos & Fotopoalos  (2005)،نمونه

Huang et al. (2006)  و ختهیترار ییمحصوالت غذا ةدرباردانش 
دانش  Chen & Li   (2007)خته،یترار ییغذا محصوالت متیق

 Kikulweالت،یتحص سطح و ختهیترار ییمحصوالت غذا ةدربار

et al.  (2011) یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرد یها یژگیو 
 (2011)،یوتکنولوژیب یها مؤسسه به ها آن اعتماد و کنندگان مصرف

Rollin et al.   و  ختهیمحصوالت ترار ةدرباردانش و اطالعات
 Chen (2007) و کنندگان مصرف یو اجتماع یفرد یها یژگیو

& Li به  کنندگان مصرف یاعتماد اجتماع ،یوتکنولوژیدانش ب
را  ییبرچسب مواد غذا ةمطالعو  یوتکنولوژیب یها مؤسسه

به  کنندگان رفمصعوامل مؤثر بر نگرش  نیتر مهم عنوان به
 مالحظه که طورهمانکردند.  ییشناسا ییمحصوالت غذا

 کنندگان مصرفعوامل مؤثر بر نگرش  ،مطالعات مختلف شود یم
 ،یفرد یها یژگیورا شامل  ختهیترار ییبه محصوالت غذا

برچسب مواد  ةمطالع، کنندگان مصرف یو اجتماع یاقتصاد
 یها مؤسسهه اعتماد ب ک،یارگان ییمواد غذا دیخر ،ییغذا

 .دانند یم ختهیترار ییمحصوالت غذا ةدربارو دانش  یوتکنولوژیب
نگرش  یمربوط به بررس ،مطالعات نیتمام ا باًیتقر
در خارج از کشور  ختهیترار ییمحصوالت غذا کنندگان مصرف

نگرش  یکه به بررس یمطالعاتهستند و در داخل کشور جز 
 ختهیترار ییبه محصوالت غذا یوتکنولوژیمتخصصان ب

 ;Naimietal, 2009; Pezeshki Rad et al., 2011) اند پرداخته

Pezeshki Rad & Naeimi, 2011)، منسجم  ییهاپژوهش دیبا
 یختهترار ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرفنگرش  یبه بررس

از  یاریبس مانند هم یرانا کهیدرحال .دنبپرداز یراندر ا
 یشدچار بحران افزا یرخا یها در سال ،توسعهدرحال یکشورها

 یجوابگو یعیمنابع طب ،روند ینا ةاست و با ادام شده یتجمع
 ؛بود نخواهدرشد کشور درحال یتجمع یزیولوژیکف یازهاین

نگرش  ییشناسا ةدربار هاییپژوهش انجام بنابراین،
و عوامل مؤثر بر  یختهترار ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرف

و  عام طور به یوتکنولوژیب صنعت ةتوسع زمینة در ،آن
 یاستگذارانسبه  ،خاص طور به یختهترار ییمحصوالت غذا

از  یکی عنوانبه یندشت قزو ،یران. در اکرد خواهدکشور کمک 

 .شود یمشناخته  یمحصوالت کشاورز یدتول یهاکانون
 یتجمع ،یصنعت یها شهرکوجود  یلدلشهر به ینا همچنین

گونه شهرها یندر ا ییمواد غذابه  یازو ن دارد یتوجهشایان
از بعد  ای شایسته ةنمونشهر  این ،ینابنابر ؛است یشافزابهرو
 .رودمی شماربه یختهترار یو مصرف محصوالت کشاورز یدتول

 ،در واحد سطح یمحصوالت کشاورز یدتول یشافزا آنجاکهز ا
 یکی و است پذیرامکان یدجد های یفناورکاربرد علوم و  با فقط

به  یابیدست برای یختهترار یاهانگ یدتول ،نو هایرهیافت نای از
 پژوهش حاضر در کشورهاست، از بسیاری در ییغذا یتامن

 عنوانبه ینشهر قزو کنندگان مصرفعوامل مؤثر بر نگرش 
 ةکه امروزه شاهد توسع شود میمطالعه  کشور یقطب صنعت

 ییمحصوالت غذا یعو توز یدو تول یوتکنولوژیب یها مؤسسه
 .هستیم آن یدر بازارها یختهترار

 

 ها روشمواد و 
و از  یکاربرد هدف نظر از ی،کم ،یمپژوهش از نظر پارادا ینا

 -یفیتوص یقات، از نوع تحقها داده یلو تحل یلحاظ گردآور
 تمامشامل  پژوهش ینا یآمار ةامع. جاست یهمبستگ
ساکن در شهرستان  ةیختترار ییمحصوالت غذا کنندگان مصرف

 کنندگانتمام مصرف یقدق آمار. از آنجاکه است ینقزو
 یلدلبه افراد دردسترس نبود و ینقزو ةیختترار ییمحصوالت غذا

 یختهمحصوالت ترار یاتو خصوص یفاز تعر یآگاهنا
ت ئیه یاعضا کمک هب ،محققان باشند یپاسخگو توانستند ینم

 یکشاورز یمرکز آموزش عال در یانکارکنان و دانشجو ی،علم
 یانشانکه خانواده و اطراف -(دانشگاه آزاد تاکستان)رستان شه

و  داشتند یکشاورز ةیختاز محصوالت ترار اندکی اطالعات
 طور بهپرسشنامه  520 -محصوالت بودند ینا ةکنندمصرف

ابزار  شد. یلو تحل یآور جمع پرسشنامه 239 و یعتوز صادفیت
. است پرسشنامه ،پژوهش یندر ا ها داده یآور جمع یاصل

 ی،فرد های یژگیوبخش  پژوهش شامل چهار ةپرسشنام
به  کنندگان مصرف، اعتماد کنندگان مصرف یو اقتصاد یاجتماع
 ةکنندگان دربار دانش مصرف ،یوتکنولوژیب یها مؤسسه

کنندگان به  و نگرش مصرف یختهترار ییمحصوالت غذا
اعتماد  بخش در .است یختهترار ییمحصوالت غذا

 ییها مؤسسه ،یوتکنولوژیب یها مؤسسه کنندگان به مصرف
به  یختهترار ییمحصوالت غذا حوزة که درشدند  ییشناسا
از افراد مورد مطالعه  .کردند یمت خدم ةارائ کنندگان مصرف

در قالب  را هامؤسسه ینا اعتماد خود به یزانخواسته شد که م
 ندارم تا یناناصالً اطم :1) یکرتل یا درجهپنج یکرتل یفط
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دانش  بخشدر  .دارم( مشخص کنند ینانکامالً اطم :5
 را خوددانش  یزانخواسته شد م یانکنندگان، از پاسخگو مصرف

 10 یا رتبه یفبا استفاده از ط یختهمحصوالت ترار ةدربار
 تا ندارم یختهترار ییمواد غذا دربارة یدانش یچ: ه1) یا درجه

 در .نندکآگاهم( مشخص  یاربس یختهترار ییمواد غذا از: 10
به محصوالت  کنندگان مصرفنگرش  ةرسشنام، پمبخش چهار

کار  یمبنا -بود کرده طراحیHan (2006 ) که -یختهترار ییغذا
 زمینة در کنندگان مصرفشامل دو قسمت نگرش  وقرار گرفت 

یطمح( و یهگو ده) یبر رفاه اجتماع یختهمحصوالت ترار یرتأث
کامالً : 1)از  یکرتل یا هدرجپنج یف( در قالب طیهگو ده) یستز

 ،یهگو بیست ینا یجبر  جمعبا  .کامالً موافقم( بود :5مخالفم تا 
 یختهترار ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرف ینگرش کل
 یاهنظر پرسشنامه از ییمحتوا ییسنجش روا ی. براشدمحاسبه 

 عةو توس یجگروه ترو یدکتر یانچند تن از استادان و دانشجو
 در استفاده شد. یوتکنولوژیو متخصصان ب ها اهدانشگ ییروستا
 یاتادب یا( یظاهر ییاز نظر درک مخاطب )روا ییروا ییدتأ جهت

نفر از افراد مورد  30آزمون با یشپ ةدر مرحل نیزمورد استفاده 
نکات مبهم  ومصاحبه  ینمطالعه در نقاط مختلف شهرستان قزو

 طریق از یزن یقابزار تحق ییای. پاشد اصالح در پرسشنامه
 یآلفا یبمقدار ضرا شد. بررسیکرونباخ  یآلفا یبضر ةمحاسب

ابزار  یاعتماد باال یتقابل بیانگر که آمد دست به 92/0کرونباخ 
براساس سطوح  یانپاسخگو یبند طبقه منظور بهاست.  یقتحق

 یاراز تفاوت انحراف مع ،یختهترار یینگرش آنان به محصوالت غذا
 ISDM: Interval of Standard Deviation یارمع یا یانگیناز م

from the Mean)استفاده شد ) یرصورت ز  ( بهGangadharappa 

et al., 2007:) 

منفی:  A mean  Sd 
1
2

 

بینابین:  mean  Sd B mean Sd   
1 1
2 2

 

مثبت:  C mean Sd 
1
2

 

 Sdو  یانگینم meanذکر است در فرمول باال،  شایان
 یلو تحل یهتجز منظور به. است یانگیناز م یارانحراف مع

 یافزارها نرماز  ،یو استنباط یفیدر دو بخش آمار توص ها داده
LISREL8.80  وSPSSWin21 د.ش استفاده 

 

 بحث و جینتا
 مطالعه مورد افراد یو اقتصاد یاجتماع ،یفرد یها یژگیو

با  31/35سن افراد مورد مطالعه  نیانگیم ،جیبراساس نتا
سال  58تا  19 یسن ةبازو در  است سال 96/8 اریانحراف مع

درصد از افراد مورد  9/60 دهدیم نشان ها افتهی ند.رقرار دا
 ن،یهمچن .هستندزن  ها آندرصد از  1/39مطالعه مرد و 

درصد  2/50ورد مطالعه، افراد م انیاز م ها افتهی براساس
 ها آندرصد از  8/49از آن و  تر نییپاو  پلمید التیتحص
 گر،یعبارت دبه ؛دارند و باالتر از آن پلمید فوق التیتحص

 یاز افراد مورد مطالعه دارا یمین ،یبیتقر طور بهگفت  توان یم
 التیتحص ها آناز  یمیو ن هستند یدانشگاه التیتحص

افراد مورد  انیاز م ،پژوهش جیاس نتابراس. ندرندا یدانشگاه
کار  یدارا یفراوان نیشتریبدرصد( با  7/39نفر ) 92مطالعه، 

 یفراوان نیکمتردرصد( با  5نفر ) 12)کارمند( و  یدولت
افراد  ةانیدرآمد سال نیانگیم ،جینتا براساس ن،یهمچن. کارندیب

 14/5 اریتومان با انحراف مع ونیلیم 29/8مورد مطالعه، 
 20تا  1 ةبازدر  ها آن ةانیو درآمد سال است تومان ونیلیم
 تعداد نیانگید مهدیمنشان  ها افتهی. ردتومان قرار دا ونیلیم

 نفر 30/2 اریمع انحراف با نفر 70/4 ان،یپاسخگو خانوار افراد
نفر قرار  11تا  1 ةدر دامن ها آنو تعداد افراد خانوار  است

از افراد مورد مطالعه در درصد(  4/53) یمیاز ن شی. برددا
شهر و  ةحوم یدر نواح ها آندرصد از  6/12 ،یشهر ینواح
 .ندنک یم یدر روستا زندگ ها آندرصد از  34

 
 مورد مطالعه افراد یقطر از ییاطالعات مواد غذا یبررس

درصد( از افراد مورد مطالعه با  28نفر ) 67 ،ها یافته براساس
 ییاذغد اطالعات موا یبه بررس گاهی ،یفراوان یشترینب
درصد( از افراد مورد مطالعه با  4/8نفر ) 20و  ندزپردا یم

را مطالعه  ییمواد غذا یها برچسبهرگز  ،یفراوان ینکمتر
 (.1)جدول  ندنک ینم

 
 مطالعةبراساس  مطالعه مورد افراد یفراوان توزیع. 1 جدول

 غذایی مواد برچسب

 تجمعی درصد درصد فراوانی مطالعه وضعیت

 4/8 4/8 20 هرگز

 ندرت به
 گاهی

26 
67 

9/10 
0/28 

2/19 
3/47 

 اغلب
 همیشه

66 
60 

6/27 
1/25 

9/74 
100 

 - 100 239 جمع

 
 مورد مطالعه افراد توسط کیارگان ییغذا مواد دیخر

درصد( از افراد مورد  28نفر ) 67د هدمینشان  ها یافته
را  یکارگان ییمواد غذا ندرت به ،یفراوان یشترینبمطالعه با 
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درصد( از افراد مورد مطالعه  10نفر ) 24و  ندنک یم یداریخر
و  یداریرا خر یکارگان ییمواد غذا یشههم یفراوان ینکمتربا 

 (.2)جدول  ندنک یممصرف 
 

 مواد خرید براساس مطالعه مورد افراد یفراوان توزیع. 2 جدول
 ارگانیک غذایی

 تجمعی درصد درصد فراوانی خرید وضعیت

 3/16 3/16 39 رگزه
 ندرت به

 گاهی
67 
54 

0/28 
6/22 

4/44 
9/66 

 اغلب
 همیشه

55 
24 

0/23 
0/10 

0/90 
100 

 - 100 239 جمع
 

 یوتکنولوژیب یها مؤسسهبه  مطالعه مورد افراداعتماد 

 زمینة دراعتماد افراد مورد مطالعه  یزانم ،قسمت یندر ا
حصوالت م ةدربار یوتکنولوژیب یها مؤسسهکه  یاطالعات

 یها آمارهبا استفاده از  ،دادند یم ها آنبه  یختهترار ییغذا
 (.3)جدول  شد یبررس یفیتوص

 

 های مؤسسهبه  مطالعه مورد افراداعتماد  وضعیت. 3 جدول
 یوتکنولوژیب

 میانگین ها مؤسسه
 انحراف
 معیار

 ضریب
 تغییرات

 رتبه

 1 69/32 19/1 64/3 یدولت های مؤسسه
طرفداران  گروه

 زیست محیط
36/3 19/1 41/35 2 

مواد  یدتول یها شرکت
 ییغذا

90/2 29/1 48/44 4 

 3 08/39 20/1 07/3 محققان و دانشمندان
 - - 91/0 23/3 (ی)کل اعتماد میزان

 

 میان ازافراد مورد مطالعه  ،3در جدول  یجبراساس نتا
اطالعات  یختهترار ییمحصوالت غذا ةکه دربار ییها مؤسسه

اعتماد و به  یشترینب یدولت یها ، به مؤسسهدهند یم
 رااعتماد  ینکمتر یی،د غذاموا یعو توز یدتول یها شرکت
اعتماد افراد مورد مطالعه به  یزانم یانگینم ی،طورکل به دارند،

ها  به آن یختهترار ییمحصوالت غذا ةکه دربار ییها مؤسسه
( 3از حد متوسط ) یشتر، بکنند یاطالعات و خدمات ارائه م

 ییفروش محصوالت غذا ةتوسع برای توان یم ین،بنابرا ؛است
از  یختهترار ییمحصوالت غذا یرشپذ یشافزاو  یختهترار

و  یوتکنولوژیصنعت ب یراستفاده کرد که درگ ییها مؤسسه

دانش و  طریق، این از ؛هستند یختهمحصوالت ترار یدتول
 یشافزا یختهترار ییمواد غذا زمینةکنندگان در  مصرف یآگاه

 ییمواد غذا یرشپذ یشبه افزا بیشتر آگاهی این و یابدیم
 .شود یمنجر م یختهترار

 

 ختهیمحصوالت ترار ةدربار مطالعه مورد افراددانش  میزان

 ةدربار مطالعه مورد افراددانش  میزان ،قسمت یندر ا
 یبررس یفیتوص یها آماره از با استفاده یخته،محصوالت ترار

 (.4)جدول  شودیم
 

 دربارةدانش  براساس مطالعه مورد افراد فراوانی توزیع. 4 جدول
 تراریخته محصوالت

 تجمعی درصد درصد فراوانی دانش سطوح

 3/34 3/34 82 (کمترو  3) کم
 (7 – 4) متوسط

 (یشتربو  8) زیاد
116 
41 

5/48 
2/17 

8/82 
100 

 - 100 239 جمع
 1: کمینه    10: بیشینه    51/2: معیار انحراف 81/4: میانگین

 

راد مورد دانش اف یزانم یانگینم ،4جدول  یجبراساس نتا
 یاربا انحراف مع 81/4 یختهترار ییمواد غذا ةینمطالعه در زم

 116 دهدینشان م 4جدول  اطالعات ین،همچناست.  51/2
در  ،یفراوان یشترینبدرصد( از افراد مورد مطالعه با  5/48نفر )
با  ها آندرصد( از  2/17نفر ) 41دانش متوسط و  ةطبق

 ییت غذامحصوال ةدربار یاددانش ز ةدر طبق یفراوان ینکمتر
گفت افراد مورد  توان یم ین،بنابرا ؛گیرندمیقرار  یختهترار

 ییمحصوالت غذا ةدربار یینیپا یمطالعه دانش و آگاه
 ییمواد غذا یرشپذ بر ،نگرش و رفتار یندارند که ا یختهترار
 .گذارد می یمنف یرتأث هاآن ةیختترار

 

 ختهیحصوالت ترارنگرش به م یریگ اندازهمدل  یاعتبارسنج

 یریگ اندازهمدل  یاعتبارسنج منظور به ،در پژوهش حاضر
 ریکه شامل دو بعد تأث -ختهیترار یینگرش به محصوالت غذا

( و .S.W.B) یبر رفاه اجتماع ختهیمحصوالت ترار
( با CFA) یدییتأ یعامل لیاز تحل -( است.E) ستیز طیمح

 یریگ اندازهل استفاده شد. مد زرلیافزار لنرم یریکارگ هب
 یعامل یبارها شیبا نما ختهیترار یینگرش به محصوالت غذا

 لیاز انجام تحل یناش یبرازندگ یها شاخصاستانداردشده و 
 یآمار ةحاصل از جامع یها داده ( باCFA) یدییتأ یعامل

 (.1)مدل  شود یمداده  نشانمورد مطالعه درادامه 
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 ی برازندگیها شاخصیری پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده و گ اندازه. مدل 1مدل 

 
 ینچند ،یریگ اندازه یها مدل یبرازندگ یابیارز یبرا

 یها شاخصشاخص وجود دارد. در پژوهش حاضر، از 
 ی(، شاخص برازندگdf) یآزاد ة( بر درجX2) اسکویر یکا
(GFI شاخص ،)یبرازندگ ةنشد نرم (NNFI شاخص ،)

(، CFI) یقیتطب ی(، شاخص برازندگIFI) ایندهفز یبرازندگ
( و شاخص RMSEA) یبتخر یمجذور خطا یانگینم یشةر
. شد( استفاده RMR) ها یماندهباقمجذور  یانگینم

وجود  ها شاخص ینا یبرا یقی( دقیار)مع ةآستان ،حاضر درحال
: مطرح شده است یاتدر ادب یرز یکل ندارد، اما دستورالعمل

، مقدار 3از  کمتر یآزاد ةدرجبر  یراسکو یاگر مقدار کا
، مقدار 90/0باالتر از  CFIو  GFI ،NNFI ،IFI یها شاخص

RMSEA و مقدار  05/0از  کمترRMR باشد،  10/0از  کمتر

 ;Arbuckle, 1999قبول است )مناسب و قابل ،برازش مدل

Baumgatner & Homburg, 1995; Shook et al., 2004 .) با
استاندارد و  یعامل یبارها ةشدگزارشتوجه به مقدار 

 ةحاصل از جامع یها داده(، 2)مدل  یبرازندگ یها شاخص
مدل  ینظر یربنایو ز یمورد مطالعه با ساختار عامل یراآم

و  یسازگار ،یختهترار یینگرش به محصوالت غذا یریگ اندازه
نگرش به محصوالت  یریگ اندازهمدل  ین،ابنابر ؛توافق دارند

برازش  ،مورد مطالعه یآمار ةدر جامع یختهترار ییغذا
مشخص  یعنوان مدل، استفاده از آن بهرو ینا. از دارد یمناسب
 یینگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت غذا یبررس برای
 ینانجام ا یبرا ییمناسب است و از اعتبار باال یختهترار

 .استبرخوردار  یآت یها پژوهش یزپژوهش و ن
 

 

GFI=0.93, NNFI=0.96, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.024 
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 تراریخته محصوالت به مطالعه مورد افرادمربوط به نگرش  های یهگو بندی یتاولو. 5 جدول

 میانگین گویه/ زمینه
 انحراف
 معیار

 ضریب
 تغییرات

 رتبه

 - - 72/0 18/3 اجتماعی رفاه
 5 23/33 03/1 10/3 .دنهدمیرا کاهش  یسرطانو  یقلب های یماریب خطر یختهترار ییغذا مواد

 1 52/32 06/1 26/3 .اند شده یدتول یکمتر یمیاییش مواد با یراز یدند،ما مف یبرا یختهمحصوالت ترار
 2 71/32 05/1 21/3 *.دنباش مضر دارند، حساسیت  ویژه غذایی مادة یککه به  یافراد یممکن است برا یختهمحصوالت ترار

 10 96/35 14/1 17/3 .ندیدجامعه مف یکشاورزان برا یدتول های هینهزبا کاهش  یختهمحصوالت ترار
 9 15/35 16/1 30/3 .ندتر سالم یمعمول ییاز مواد غذا یختهترار ییمواد غذا
 3 00/33 99/0 00/3 *انسان داشته باشند. یبر سالمت بینی یشپیرقابلمضر و غ یآثار ممکن است یختهترار ییمواد غذا

 6 66/33 03/1 06/3 .یدندمف کنندگان مصرف یبرا ییمواد غذا یمتق آوردن پایینا ب یختهمحصوالت ترار
 8 26/34 11/1 24/3 *.اندازند یم خطر بهانسان را  یسالمت ها بیوتیک یآنتمقاوم به  یها ژنبا  یختهمحصوالت ترار

 4 23/33 07/1 22/3 *.دهند یمخطر قرار  انسان را درمعرض یسالمت ،ناشناخته یها یژگیو داشتن علت به یختهترار ییمواد غذا
 7 05/34 11/1 26/3 .کنند یمجامعه را حل  ییغذا یکمبودها و مشکالت ،یختهمحصوالت ترار

 - - 73/0 09/3 زیست محیط
 یبرا یدمف یاهانگ ینابود موجب ها کش علف از یعضبا مصرف ب یختهمحصوالت ترار

 *.شوندیم وحش یاتح
97/2 21/1 74/40 9 

را درمعرض خطر  زیست محیط ،یرتراریختهبا محصوالت غ یافشان گردهبا  یختهمحصوالت ترار
 *.دهند یمقرار 

03/3 94/0 02/31 3 

 4 76/31 01/1 18/3 .اند مناسب زیست محیط یبرا یختهمحصوالت ترار ،یددر تول ها کش آفت کمتر استفادةباتوجه به 
را  زیست محیط ،کسب غذا یبرا یرتراریختهمحصوالت غ با رقابت با یختهمحصوالت ترار

 *.دهند یمدرمعرض خطر قرار 
98/2 04/1 90/34 6 

 8 27/37 20/1 22/3 .شوند یم منجر زیست محیط دوستدار یزراع یها نظام یرشبه پذ یختهمحصوالت ترار
هش خاک و کا یشکاهش فرسا خاک، رطوبت در ینگهدار یشافزا موجب یختهمحصوالت ترار

 .شوند یم ها کش آفت یرواناب
17/3 14/1 96/35 7 

 5 77/33 03/1 05/3 *.برند یم یندر خاک را از ب موجود یدمف های یکروارگانیسمم ،یختهمحصوالت ترار
 1 62/25 82/0 20/3 .بخشند یمرا بهبود  وهواآب یفیتکه ک ندشو یم منجر ای یزراع یها نظامبه گسترش  یختهمحصوالت ترار

 2 86/30 00/1 24/3 .دهند یم یشافزا یوحش یواناتح یرا برا یاهیگ هایو پوشش هایستگاهبه ز یدسترس یختهصوالت ترارمح
 10 40/43 25/1 88/2 *.ندمضر یاهل یواناتو ح یاهانگ یبرا یختهمحصوالت ترار

 - - 70/0 13/3 (ی)کل نگرش
 کامالً مخالفم( بوده است. :5موافقم تا کامالً  :1معکوس ) یازدهیامت ،یمنف های یهگو ی* برا

 

 ختهیبه محصوالت ترار مطالعه مورد افرادنگرش 
مربوط به نگرش افراد  های یهگو یبند رتبهابتدا به  ،قسمت یندر ا

بر  یختهترار ییمحصوالت غذا یرتأث های ینهزممورد مطالعه در 
سپس با  .(5)جدول  شدپرداخته  زیست یطمحو  یرفاه اجتماع

استفاده از روش  با ،مربوط به هر قسمت های یهگو یجبر  معج
ISDM،  (6سطوح نگرش افراد مورد مطالعه محاسبه شد )جدول. 

 یرتأث ةینافراد مورد مطالعه در زم ،5جدول  یجبراساس نتا
به  یتر مثبتنگرش  ی،بر رفاه اجتماع یختهمحصوالت ترار

 طریق از یراز یدند،ما مف یبرا یختهمحصوالت ترار» های یهگو
 یختهمحصوالت ترار»و « اند شده یدتول یکمتر یمیاییمواد ش

 یتحساس  یژهو ییغذا ةماد یککه به  یافراد یممکن است برا

 های یهگوبه  هاآننگرش  درمقابل،. دارند« دارند، مضر باشند
 یکشاورزان برا یدتول های ینههزبا کاهش  یختهمحصوالت ترار»

 یمعمول ییاز مواد غذا یختهترار ییغذامواد »و « ندیدجامعه مف
رفاه مربوط به  های یهگو یربا سا یسهدر مقا« ندتر سالم

 .است ترمنفی ،یاجتماع
افراد مورد مطالعه در  ،5جدول  یجبراساس نتا ین،همچن

، نگرش زیست یطمحبر  یختهترار ییمحصوالت غذا یرتأث ةینزم
گسترش به  یختهمحصوالت ترار» های یهگوبه  یتر مثبت
را بهبود وهوا آب یفیتکه ک ندشو یممنجر  ای یزراع یها نظام

و  هایستگاهبه ز یدسترس یختهمحصوالت ترار»و « بخشند یم
« دهند یم یشافزا یوحش یواناتح یرا برا یاهیگ هایپوشش

 یختهمحصوالت ترار» های یهگوبه  هاآن نگرش درمقابل،. دارند
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 یختهمحصوالت ترار»و « ندمضر یهلا یواناتو ح یاهانگ یبرا
 یبرا یدمف یاهانگ ینابود موجب ها کش علف یعضبا مصرف ب

مربوط به  های یهگو یربا سا یسهدر مقا« شوندمیوحش یاتح
 .است ترمنفی زیست یطمح

 
 تراریخته محصوالت به نگرش براساس مطالعه مورد افراد یفراوان توزیع. 6 جدول

 نگرش سطوح 
 مثبت بینابین فیمن  نما

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی یرمتغ

 بینابین 2/27 65 8/49 119 0/23 55 اجتماعی رفاه
 بینابین 8/23 57 0/51 122 1/25 60 زیست محیط

 بینابین 4/23 56 7/57 138 8/18 45 (ینگرش )کل
 

ه است که افراد مورد مطالعه بن آ یانگرب ،6در جدول  یجنتا
درواقع، اکثر  .ندارند یمناسبنگرش  یختهترار ییمحصوالت غذا

 ییبه محصوالت غذا یگونه نگرشچیه ،افراد مورد مطالعه
 دیبه خرها  آن لیو تما رشیپذ بررفتار  نیا وندارند  ختهیترار

، رو نیا. از دگذار یم یمنف ریتأث ختهیترار ییمحصوالت غذا
مورد مطالعه به محصوالت عوامل مؤثر بر نگرش افراد  ییشناسا

 و ضرورت دارد. تیاهم ،نگرش نیا تیبهبود و تقو یبرا ختهیترار

 

 ختهیبه محصوالت ترار مطالعه مورد افرادنگرش  سةیمقا
نگرش افراد مورد مطالعه به  ةسیمقا منظور به ،قسمت نیدر ا

و  تیجنس یرهایبراساس متغ ختهیترار ییمحصوالت غذا
مستقل و براساس  t نیانگیم ةسیقااز آزمون م ،تأهل تیوضع
از آزمون  ،یاشتغال و محل زندگ تیوضع یرهایمتغ

 در بیترتقسمت به نیا جیاستفاده شد. نتا سیوال کروسکال
 .شود یمارائه  8و  7 یها جدول
نگرش افراد مورد  نیاست که بن آ انگریب 7 جدول جینتا

 یرهایبراساس متغ ختهیترار ییمطالعه به محصوالت غذا
 کیدر سطح  یدار یمعناختالف  ،تأهل تیو وضع تیجنس

طبقات  نیانگیمبراساس  کهیطور به ،درصد وجود دارد
در  زنان و افراد مجرد با سهیمقا درگفت مردان  توان یم

 ییبه مواد غذا یتر مثبتنگرش  ،متأهلافراد  با سهیمقا
 .Kikulwe et al قاتیتحق جینتا با افتهی نی. ادارند ختهیترار

که  Sataran (1997) و Pezeshki Rad et al. (2011) ؛(2011)
براساس  ختهیاختالف معنادار نگرش به محصوالت ترار

 .استراست، همنداهکرد دییرا تأ تیجنس

 
 تأهل وضعیت و جنسیت براساس تراریخته محصوالت به مطالعه مورد افرادنگرش  ةمقایس. 7 جدول

 داری یمعن سطح t معیار انحراف میانگین تعداد طبقات مستقل متغیر وابسته متغیر

 جنسیت نگرش
 000/0 630/4** 72/0 29/3 145 مرد
 59/0 89/2 93 زن

 تأهل نگرش
 000/0 796/7** 60/0 91/2 164 متأهل
 67/0 62/3 74 مجرد

 درصد یکدر سطح  داری یمعن** 
 

رد نگرش افراد مو ینن است که بآ گرانبی 8جدول  یجنتا
 یرهایبراساس متغ یختهترار ییمطالعه به محصوالت غذا

در سطح  یدار یمعناختالف  ،یزندگ محل و اشتغال تیوضع
 یا رتبه نیانگیبا توجه به م کهیطور به ،درصد وجود دارد کی

 یکه محل زندگ یو افراد انگفت کارمند توان یمطبقات 
 دار انهخو افراد  تر مثبت یاست، نگرش یشهر یدر نواح ها آن

 تر یمنف ینگرش ،در روستاست ها آن یکه محل زندگیو کسان
 افتهی نیا ریدارند. در تفس ختهیترار ییبه محصوالت غذا

ا مشغول به ه هکه در اداریو کسان یگفت افراد شهر توان یم
قرار  یشتریب یها یآگاهدرمعرض اطالعات و  ،کارند

به  یتر بتمثکه نگرش  ستیدور از انتظار ن پس .رندیگ یم
 یجته با نتایاف ینند. اداشته باش ختهیترار ییمحصوالت غذا

 یرکه تأثمطابقت دارد   Kikulwe et al. (2011)یقتحق
بر نگرش افراد به محصوالت  یاجتماعو  یفرد یرهایمتغ
 .است کرده ییدتأ را یختهترار ییغذا



 435      ...تراریخته غذایی محصوالت به کنندگان مصرف نگرش بر مؤثر عوامل: غیاثوند غیاثی و همکاران 

    

 

 زندگی محل و اشتغال وضعیت براساس تراریخته محصوالت به مطالعه مورد افراد نگرش یسة. مقا8 جدول
 داری یمعن سطح یسوال کروسکال یا رتبه میانگین فراوانی طبقات مستقل متغیر وابسته متغیر

 اشتغال وضعیت نگرش

 16/153 92 کارمند

**742/66 000/0 
 02/133 22 دانشجو

 33/84 71 آزاد
 دار خانه

 بیکار
35 
12 

16/66 
26/142 

 زندگی محل رشنگ
 روستا نواحی
 شهر حومة

81 
30 

91/69 
30/113 **809/71 000/0 

 59/152 127 شهری نواحی
 درصد 1در سطح  داری یمعن** 
 

به محصوالت  مطالعه مورد افرادبر نگرش  رگذاریتأث یرهایمتغ

 ختهیترار

مؤثر بر نگرش افراد مورد  یرهایمتغ ییشناسا منظور به
 ونیرگرس لیاز تحل ،ختهیترار ییصوالت غذامطالعه به مح

 ،معمول بقاطمگام استفاده شد. بهروش گامبهچندگانه 
 آزموده انسیوار ةیتجز قیاز طر یونیرگرس ةمعادل یدار یمعن
مستقل و  یرهایمتغ نیب یخط ةوجود رابط انگریب که شد

F) استوابسته  ریمتغ / , Sig / 1622 1 0  منظورهب .(000
 انگریبکه  دشواتسون محاسبه  نیدورب ةآمار ،خطاها استقالل

DW) ستاستقالل خطاها /1 پس از واردکردن  (.735
 قیتحق ةوابست ریبا متغ یدار یمعن یکه همبستگ ییرهایمتغ

گام  ششند، معادله تا ر( داختهی)نگرش به محصوالت ترار
 .دوش یمارائه  10و  9 یها در جدول جیرفت. نتا شیپ

 
 تراریخته محصوالت به مطالعه مورد افرادمؤثر بر نگرش  متغیرهای. 9 جدول

Rتعیین ضریب Rچندگانه   همبستگی ضریب مستقل متغیر گام
2

AdR شده تعدیل ضریب 
2 F Sig 

 000/0 087/319** 609/0 611/0 782/0 ارگانیک غذایی مواد خرید 1
 000/0 783/275** 729/0 732/0 856/0 یوتکنولوژیب های مؤسسهبه  اعتماد 2
 000/0 247/266** 796/0 799/0 894/0 تراریخته محصوالت دربارة دانش 3
 000/0 757/234** 821/0 824/0 908/0 غذایی مواد برچسب مطالعة 4
 000/0 700/211** 838/0 842/0 917/0 سالیانه درآمد 5
 000/0 248/181** 841/0 846/0 920/0 سن 6

 درصد 1در سطح  داری یمعن** 

 
 تراریخته محصوالت به مطالعه مورد افرادبر نگرش  یرگذارتأث یرهایمتغ یرتأث مقدار. 10 جدول

 Beta t Sig ةشداستاندارد  یبضر B ةنشداستاندارد  یبضر مستقل متغیرهای

 000/0 560/7** - 406/1 ثابت ضریب
 133/0 223/0 **957/4 000/0 (X1) ارگانیک غذایی مواد خرید

 227/0 280/0 **865/7 000/0 (X2) یوتکنولوژیب های مؤسسهبه  اعتماد
 042/0 148/0 **565/3 000/0 (X3) ترایخته محصوالت دربارة دانش

 126/0 209/0 **919/4 000/0 (X4) غذایی مواد برچسب مطالعةاطالعات و  بررسی
 928/2 202/0 **779/4 000/0 (X5) سالیانه درآمد

 007/0- 087/0- *330/2- 021/0 (X6) سن
 درصد 5در سطح  داری یمعندرصد و *  1در سطح  داری یمعن** 
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 ییغذا مواد دیخر ریمتغ در گام اول ،9جدول  براساس
 یها مؤسسهاعتماد به  ریمتغ در گام دوم ک،یارگان

محصوالت  ةدربار دانش ریمتغ سومدر گام  ،یوتکنولوژیب
 ،ییبرچسب مواد غذا ةمطالع ریمتغ در گام چهارم خته،یترار

 سن ریمتغ و در گام ششم انهیسال درآمد ریمتغ در گام پنجم
 شش نیا درمجموع،. شدند ونیرگرس ةمعادل وارد انیپاسخگو

Rدرصد ) 6/84 ریمتغ /2  انسیارو راتیی( از تغ0 846
نگرش افراد مورد مطالعه به  یعنیپژوهش،  ةوابست ریمتغ

درصد  4/15 .کنندیم نییرا تب ختهیترار ییمحصوالت غذا
مطالعه  نیکه در ا شود یم ییرهایمربوط به متغ ماندهیباق

 یها افتهیبا  جینتا نی. ااند نشده ییتوسط پژوهشگر شناسا
 ,.Vlachos & Fotopoalos, 2005; Huang et alمطالعات 

2006; Chen et al., 2011; Rollin et al., 2011; Chen et 

al., 2013 دارد مطابقت. 
 ،10شده در جدول ارائه جیباال و نتا حاتیبا توجه به توض

 :است ریشکل زبه ونیحاصل از رگرس یخط ةمعادل
 /   /   /   /  

 /   /  –  /  

   

 

1 2 3

4 5 6

1 406 0 133 0 227 0 042

0 126 2 928 0 007

Y X X X

X X X
 

بودن و ارد یمعن انگریب ،tو  F یها آزمونبودن دار یمعن
بتا،  ةآمار. براساس است ونیرگرس ةمعادل برازش مناسب

پژوهش )نگرش  ةوابست یرمستقل بر متغ یرمتغ یرگذارترینتأث
 یها مؤسسهاعتماد به  یر(، متغیختهبه محصوالت ترار

 یرهامتغ یرسا .است 280/0 یبتامقدار  با یوتکنولوژیب
 شامل ،پژوهش ةابستو ریمتغ بر یرگذاریتأث تیاهم یبترت به

 ة، مطالع223/0با مقدار بتا  کیارگان ییمواد غذا دیخر
با  انهی، درآمد سال209/0با مقدار بتا  ییبرچسب مواد غذا

با  ختهیترار ییمحصوالت غذا ة، دانش دربار202/0مقدار بتا 
 .هستند -087/0و سن با مقدار بتا  148/0مقدار بتا 

 

 شنهادهایو پ یریگ جهینت
عوامل مؤثر بر نگرش  یبررس منظور به که -پژوهش نیا نتایج

 ختهیترار ییمحصوالت غذابه  نیشهرستان قزو کنندگان مصرف
 به مساعدی نگرش مطالعه مورد افراد داد نشان -گرفتانجام 

آنان به  شتریبکه طوری به ؛دارندن تراریخته غذایی محصوالت
درواقع، اکثر . ندردا ینینابیب ینگرش ختهیترار ییمحصوالت غذا

 ییبه محصوالت غذا یگونه نگرشچیافراد مورد مطالعه ه
 دیبه خر هاآن لیو تما رشیپذ بررفتار  نیکه ا ندرندا ختهیترار

 .دگذار می تأثیر تراریخته ییمحصوالت غذا
نگرش افراد مورد  ،ها نیانگیم ةسیمقاآزمون  جیبراساس نتا

 یرهایمتغبراساس  ختهیترار ییمطالعه به محصوالت غذا

 ریمتغ یزندگ محل و اشتغال تی، وضعتأهل تیوضع ت،یجنس
 نیب داد نشان یهمبستگ لیتحل جینتا ن،یبراعالوه. است
و  یمنف ةرابط ،با نگرش افراد سن و تعداد افراد خانوار یارهیمتغ

 دیخر ،ییبرچسب مواد غذا ةمطالع انه،یدرآمد سال یرهایمتغ نیب
و دانش  یوتکنولوژیب یها مؤسسهبه اعتماد  ک،یارگان ییمواد غذا

 ةرابطبا نگرش افراد مورد مطالعه  ختهیمحصوالت ترار ةدربار
 ونیرگرس لیتحل جیبراساس نتا .ردوجود دا یدار یمثبت معن

 ریشش متغ رهایمتغ نیا نیاز ب ،گامبهچندگانه به روش گام
 ،یوتکنولوژیب یها مؤسسهاعتماد به  ک،یارگان ییمواد غذا دیخر
 ،ییبرچسب مواد غذا ةمطالع خته،یمحصوالت ترار ةنش درباردا

 راتییاز تغ ییباال درصد ،انیو سن پاسخگو انهیدرآمد سال
 نیا نیدر ب ختهیترار یینگرش به محصوالت غذا ریمتغ انسیوار

نگرش به  گفت توان یم، اساسنیبرا. کنندیم نییتب را افراد
 ازاست که  یا وابسته ریمتغ ،ختهیترار ییمحصوالت غذا

نگرش  تیبهبود و تقو یبراو  دریپذ یم ریتأث یمختلف یرهایمتغ
 نیبه ا دیبا ختهیترار ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرف

 ،پژوهش نیا جینتا ی، برمبنارو نیا. از کرد توجه رهایمتغ
بهبود و  منظور به استگذارانیسکمک به  یبرا ریز یشنهادهایپ

 و ختهیترار ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرفنگرش  تیتقو
 ییمحصوالت غذا رشیو پذ دیبه خر لیبهبود تما و شیافزا
 :شود یمارائه  ختهیترار

 ییمحصوالت غذا ةدرباردانش  ریغمت نکهیابا توجه به  -
با نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت  ختهیترار
 ،دردا یدار یرابطة مثبت و معن ختهیترار ییغذا

 ونیزیتلو مثل یعموم یها رسانه راهاز  شود یم ادشنهیپ
 -یآموزش یها کالس یبرگزار به ،نیو همچن ویو راد

 ختهیترار ییمحصوالت غذا یایمزا ةنیزمدر  یجیترو
 ژهیو به ،داریپا ةو توسع ییغذا تیبه امن یابیدست یبرا

 یکه نگرش نامساعدتراقدام شود  ییروستا یدر نواح
 .ندارد ختهیرترا ییبه محصوالت غذا

 عنوان به یوتکنولوژیب یها مؤسسهاعتماد به  نکهیابا توجه به  -
بر نگرش افراد مورد مطالعه به  رگذاریتأث ریمتغ نیتر مهم

 نکهیاشد و با توجه به  ییشناسا ختهیترار ییمحصوالت غذا
 نسبتاً نشان داد افراد مورد مطالعه اعتماد یفیآمار توص جینتا
 یوتکنولوژیب یها مؤسسهو خدمات به اطالعات  یادیز

 یبرا ها مؤسسه نیا قیکه از طر دشو یم شنهادیپ ،دارند
به  تیکه درنها -کنندگان مصرف یدانش و آگاه شیافزا

 ییمحصوالت غذا رشیپذ یراستابهبود نگرش آنان در 
 شوداقدام  کنندگان مصرف نیدر ب -شود یممنجر  ختهیترار
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 سرعت با ختهیترار ییمحصوالت غذا ةو توسع جیتا ترو
 .ردیپذ انجام یشتریب
برچسب مواد  ةاطالعات و مطالع یبررس نکهیابه  نظر -

مؤثر بر نگرش افراد مورد  یرهایاز متغ یکی ،ییغذا
 شنهادیپ است، ختهیترار ییبه محصوالت غذامطالعه 

از  ،نیهمچن و یدرمان -یمراکز بهداشت راه از شود یم
 ةمطالع تیاهم غیلبه تب یعموم یها رسانه قیطر

سالمت افراد جامعه  یارتقا یبرا ییبرچسب مواد غذا

در  ییبرچسب مواد غذا ةمطالع یبرا پرداخته شود و
 .شود یساز فرهنگخانوارها 

عوامل مؤثر بر نگرش  زمینةدر  یشتریبمطالعات  -
در  یختهترار ییبه محصوالت غذا کنندگان مصرف

 گیردانجام  یگرد یرهایسراسر کشور و با واردکردن متغ
 یشتریب یو راهکارها یشنهادهاپ ،ها آن یجنتا یو برمبنا

محصوالت  ةتوسعو  یجترو به دنیبخشسرعت یبرا
 در کشور ارائه شود. یختهترار ییغذا
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