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Introduction
According to the latest report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 2017, the
number of chronically undernourished people in the world has been estimated to have increased from 777 million in
2016 to 815 million. The majority (489 million) of these individuals live in countries struggling with conflict,
violence, and fragility (FAO, 2018). Asia also has the highest rate of chronic malnutrition, which is often suffered
under the influence of the killings, insecurities, displacements and homelessness as a result of the imposed war. With
increasing hunger and malnutrition in the world, especially in the affected countries, understanding the need for food
security becomes clearer (FAO, 2017). Based on this, ending hunger and all forms of malnutrition is possible with
integrated actions to achieve this critical goal. One of the preventive approaches to improve food security and
nutrition is the reduction of food waste. According to statistics provided by FAO (2017: 1), the number of
undernourished population in Iran from 2014 to 2016 is 4.5 million people. That is while, based on FAO's recent
report, from 1.3 billion tons of food wasted annually at the global level; Iran is responsible for 2.7%, which is equal
to about 35 million tons of the total sum. Most food waste of Iranians is bread, fruit, vegetables and rice (FAO, 2018).
Therefore, reducing food waste is one of the necessary measures to minimize the negative economic, social, and
environmental consequences of these wastes and to ensure food security for the malnourished population as well as
the growing global population for sustainable development. Many studies have shown that consumer food waste is
affected by attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and emotions (Stefan et al., 2013; Stancu et al.,
2016; Secondi et al., 2015; Graham-Rowe et al., 2015; Bruinessen, 2018; Yaqub, 2016). Hence, the uses of
behavioral models have widely increased in different studies, in particular consumer waste behavior analysis that can
lead to a better understanding of the determinants of the behavior of food consumption management. Accordingly,
the present study was conducted to analyze the food consumption management behavior and its influencing factors in
households in central of Najaf Abad County.

Material & Methods
The statistical population of this study was all rural and
urban households in central district of Najaf Abad
County. The statistical sample of the study includes
one person from each household aged 15-64, who is
responsible for at least half of the cooking, shopping
(effective in buying households) and managing their
own homes in Najaf Abad County. Since women were
responsible in all of the sample cases, they formed all
respondents except one. Regarding the characteristics
of the statistical population, stratified proportional
random sampling method was applied. Sample size
(405 households) was determined using the Bartlett et
al.’s (2001) table, 197 households of which were rural
and 208 households were urban. The research
instrument was a researcher-made questionnaire whose

face validity was confirmed by a panel of experts and
the reliability of the Likert scales of the questionnaire
was also evaluated by conducting a pilot test study in a
region outside the study area through calculating the
Cronbach's alpha coefficient (0.50-0.90).
Discussion of Results & Conclusions
The results showed that the food consumption
management behavior in rural and urban samples was
in desirable level. In addition, the results showed the
adequacy of the combined model of the Norm
Activation Model (NAM) and Theory of Planned
Behavior (TPB) in predicting food consumption
management behavior of the participants.
The results of direct and indirect effects of
independent variables of the integrated model on food
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consumption management behavior showed that in
rural part, behavioral intention and perceived
behavioral control, and in the urban one, besides of
these two factors, also the attitude towards food waste
had direct and significant effect on food consumption
management behavior. Furthermore, attitude towards
food waste, moral norms, social norms, guilty feeling,
internal attribution and awareness of the problem in
both targeted areas, had indirect and significant effects
on food consumption management behavior.
In rural sample, the variable of perceived
behavioral control generally had the highest total
causal effect on food consumption management
behavior, which indicated the high importance of this
construct. The most indirect effect on behavior was
related to the attitude variable.
The perceived behavioral control in urban sample,
like rural sample, had the highest effect on behavior.
However, in rural sample, this variable, in addition to
its direct effect, had an indirect effect through the
mediating variable of intention of behavior, while the
total causal effect of the perceived behavioral control
in the urban sample had only direct effect on the
behavior. In urban sample, like rural sample, the most
significant effect after perceived behavioral control
was related to attitude.
Keywords: Altruistic Motivation, Food Waste,
Consumption Management, Sustainable Consumption,
Consumerism.
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چكیده 
پژوهش حاضر با هدف تحليل رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي و عواملل ملر ر بلر دن در وانوارهلاي سلاك در بخلش مركلزي شهرسلتان
نجفدباد انجام شد .براساس جدول بارتلت و همکاران ( 835 ،)2001وانوار روستایي و  801وانوار شهري بهمنزلۀ نمونۀ دماري تعيلي و بله
روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب پيمایش شدند .نتایج نشاندهندۀ نکویي بلرازش تركيلب دو نظریلۀ فعلالسلازي هنجلار و رفتلار
برنامهریزيشده در تبيي رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي است .رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي در نمونههاي روستایي و شهري وضلعيت
مطلوبي داشت .در نمونۀ روستایي ،قصد رفتاري و كنترل رفتاريِ درکشده و در نمونۀ شهري علووه بلر ایل دو ،نگلرش نيلز ا لر مسلتقيم و
معنيداري بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي داشت .نگرش به ضایعات ،هنجار اووقي ،هنجار اجتماعي ،احساس گنلاه ،انتسلاب درونلي و
دگاهي از مشکل در هر دو جامعه ا ر غيرمستقيم و معنيداري بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي داشتند.
یکلیدی :انگيزۀ نوعدوستانه ،ضایعات غذایي ،مدیریت مصرف ،مصرف پایدار ،مصرفگرایي
واژهها 
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مقدمهوبیانمسئله 

او ( )2017: 1در حال حاضر با وجود حدود یلک ميليلارد نفلر

بهطور كلي الگوهاي مصرف مواد غذایي جوامع طي چند دهۀ

گرسنه در جهان ،هرگونه استفادۀ غيرمسئوالنه از ملواد غلذایي

گذشته با تأ يرگرفت از فناوري ،تبليغات ،تصاویر در رسانههلا

كه سبب توليد ضایعات غذایي شود ،ازلحاظ اووقي پذیرفتني

و تغييرات در ارزشهاي فرهنگلي و ولانوادگي ملدرن تغييلر

نيست ()European Parliament, 2017: 5؛ ای در حالي است كه

كردهاند

(2012: 1

 )Keller,و فرهنگ مصرفگرایلي جلایگزی

حتي اگر بتوان تنها از یک چهارم ضایعات مواد غذایي زنجيرۀ

دن شده است .بدی معني كه مصرفكنندگان تمایل بله وریلد

تأمي غذایي (كل فرایند توليد تلا پایلان مصلرف) جللوگيري

بيش از حد مواد غذایي و مراقبت بسيار كم براي جلوگيري از

كرد ،ای مقدار براي تغذیۀ  150ميليون گرسنه در جهان كافي

Aschemann-Witzel et al., 2015:

وواهلد بلود ()FAO, 2018؛ بنلابرای  ،كلاهش ضلایعات ملواد

)6466؛ ازای رو ،بشریت در حال حاضر منابع بيشلتري نسلبت

غذایي از اقدامات ضروري براي به حداقل رساندن پياملدهاي

به هر زملان دیگلر مصلرف مليكنلد .بحلرانهلاي اقتصلادي،

منف لي اقتصللادي ،اجتمللاعي و زیسللتمحيطللي ناشللي از ای ل

اجتماعي و زیستمحيطي بههمپيوستهاي كه بخش عمدهاي از

ضایعات و اطمينان از امنيت غذایي بلراي جمعيلت مبلتو بله

دنها بهواسطۀ الگوهاي ناپایدار فعللي مصلرف و توليلد ایجلاد

سوءتغذیه و جمعيت در حال رشد جهاني در راستاي توسلعۀ

شده اند ،دولتمردان و پژوهشلگران را نلاگزیر كلرده انلد بلراي

پایدار است.

ضایعات ای مواد را دارنلد (

دستیابي به توسعۀ پایدار جهاني ،بهدنبال تغييرات اساسي در
شيوۀ مصرف و توليد جوامع باشند (.)Galli et al., 2016: 2
مسئلۀ مصرف پایدار پس از نشسلت زملي ریلو در سلال
 8338بهمنزلۀ موضوع سياسي و پژوهشي مطرح شلد .در ایل

مطالعات بسياري نشان ميدهند ميزان ضلایعات ملواد غلذایي
مصللرفكننللدگان از باورهللاي رفتللاري (یللا نگللرش) ،باورهللاي
هنجاري ،باورهاي كنترلي و احساسات تأ ير ميپذیرد ( Secondi et
;al., 2015; Stefan et al., 2013; Stancu et al., 2016; Yaqub, 2016

)Bruinessen,؛ ازایل ل رو،

نشست مشخص شد فراینلدهاي مصلرف بلهطلور فزاینلدهاي

;2018; Graham-Rowe et al., 2015

به صورت پيشنيازي براي توسعۀ پایلدار مطلرح انلد .افلزایش

بهرهگيري از الگوهاي رفتاري كه بهطلور گسلترده در حلوزههلاي

تقاضاي مصرفكننده ،با افزایش مواد و انرژي موردنيلاز بلراي

مختلف بهویژه رفتار ضایعاتي مصرفكنندگان استفاده شدهاند ،بله

بردوردن ای تقاضا ،فشار بيشتري بلر محليط زیسلت تحميلل

شناوت بهتر عوامل تعيلي كننلدۀ رفتلار ملدیریت مصلرف ملواد

ميكند و ای افزایش مصرف با افزایش مقدار ضایعات هملراه

غذایي مصرفكنندگان كمک ميكند .مطالعۀ حاضر با بهكلارگيري

است ()Kletzan et al., 2002: 131؛ بهطوري كله طبلگ گلزارش

دو الگوي رفتلاري بلا ریشلۀ انگيزشلي متفلاوت و تلفيلگ دن دو،

 )FAO,تقریباً یک سوم

درصدد است به دو پرسش عمدۀ زیر پاسخ دهد -8 :دیلا الگلوي

مواد غذایي توليدشده در جهان براي مصلرف انسلان (حلدود

تركيبي فعال سازي هنجار و رفتار برنامهریزيشده در تبيلي رفتلار

 8/9ميليارد ت ) هر ساله در كل فرایند تأمي غذایي (از توليلد

مدیریتي مصرف مواد غذایي وانوارهلاي روسلتایي و شلهري در

تا پایان مصرف) از بي ميرود كه  8/5درصد از ای ضلایعات

شهرسللتان نجللفدبللاد نکللویي الزم را دارد؟  -8وضللعيت رفتللار

به ایران مربوط است .ای ضایعات علووه بلر تخریلب منلابع

مدیریت مصرف مواد غذایي وانوارهلاي دو جامعلۀ روسلتایي و

زیللادي ازجمللله دب ،زملي  ،انللرژي ،نيللروي كللار و سللرمایه،

شهري در منطقۀ مطالعهشده چگونه است و عوامل پيشبينيكننلدۀ

گرمشدن كرۀ زمي و تغييرات اقليمي را نيز تشدید ميكند.

تعيي شده در الگوي تركيبي ذكرشده ،قادر به تبيي چند درصلد از

سازمان جهاني غذا و كشاورزي

(2018

براساس دمار فائو ،ایفاد ،یونيسف ،وي اف پي و دابليلو اچ

واریانس رفتار مصرف مواد غذایياند؟
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 .)Ajzen,نگرش به ارزیابي كلي فرد از انجلام رفتلار

مبانینظری 

2010: 39

در ای پژوهش دو نظریلۀ رفتلار برناملهریلزيشلده ( )TPBو

اشاره دارد و نشاندهندۀ گرایش یا تمایل پنهان در پاسخگویي

فعالسازي هنجار ( )NAMمبلاني نظلري پلژوهشانلد كله در

با درجهاي از مطلوبيت یا وجودنداشلت مطلوبيلت نسلبت بله

ادامه بهطور مختصر شرح داده ميشوند.

یک موضوع روانشناوتي ازجملله رفتلار اسلت (

& Fishbein

نظریۀ رفتار برنامهریزيشده ،الگوي ارزش  -انتظلار اسلت

 .)Ajzen, 2010: 76هنجارهاي ذهني یا اجتماعي بله رفتارهلاي

كله بللهطللور گسللترده بلا بررسلي روابللط نگللرش  -رفتللار در

پللذیرفتني یللا مجللاز در یللک گللروه یللا جامعلله اشللاره دارن لد

پيشبيني رفتارهاي مختللف بله كلار گرفتله شلده و درجلات

( )Fishbein & Ajzen, 2010: 129و بيانكنندۀ درک فلرد از ایل

مختلفي از موفقيت را كسب كرده است .ای نظریله جزئيلات

موضوعاند كه چقدر دیگلرانِ مهلم انتظلار دارنلد او بله رفتلار

را

ملدنظر عملل كنلد ( .)Park & Ha, 2014: 280كنتلرل رفتلاري

مشخص ميكند ( .)Conner & Armitage, 1998: 1429دجزن در

درکشده نيز بهمنزلۀ درک افراد از درجهاي توصيف مليشلود

سال  8311براي رفع محدودیت نظریۀ اقلدام منطقلي ()TRA

كه قادر به انجام رفتارند یا بلر دن رفتلار معلي كنتلرل دارنلد

ای نظریه را توسعه داد؛ در حالي كله  TRAرفتارهلاي كلاموً

( )Fishbein & Ajzen, 2010: 154و سطح درک فرد از دساني یا

اوتياري را توضيح ميدهد TPB ،رفتارهایي را بيان ميكند كه

دشواري درگيرشدن در فعاليتهاي وا

را نشلان مليدهلد

افراد كنترل اوتياري كاملي بلر دنهلا ندارنلد .بلرووف ،TRA

(.)Han & Hyun, 2017: 1157

تعيي كنندههلاي تصلميم فلرد بلراي بلروز رفتلاري ولا

نظریۀ رفتار برنامهریزيشده اعتراف ميكند كله هملۀ رفتارهلا

با وجود محبوبيت ای نظریه ،دجزن اذعان مليكنلد رفتلار

كاموً ارادي و در كنترل شخص نيستند .نگاه  TPBبله رفتلار،

برنامللهریللزيشللده بلله ایل متغيرهللا محللدود نملليشللود و از

پيوستاري از داشت یا نداشت كنترل كامل است .ممک اسلت

پيشبينيكنندههاي دیگري استقبال ميكند كه بتوانند پس از در

فردي قصد قوي براي انجام یلک رفتلار داشلته باشلد؛ املا در

نظر گرفت متغيرهاي فعلي ای نظریه ،واریانس قصد یا رفتلار

شرایط واصي از انجام ای رفتلار بلاز داشلته شلود؛ بنلابرای ،

را بهطور معنيداري تبيي كنند (.)Ajzen, 1991: 199

كنترل رفتاري  -واقعي یا درکشده ممک است بلر قصلد یلا

در همي زمينه بگازي با برشمردن استداللهاي منطقلي از
زوایاي مختلف ،ضعفهاي نظریۀ رفتلار برناملهریلزيشلده را

رابطۀ بي قصد و رفتار تأ ير بگذارد (.)Jowi, 2018: 30-31
همان طلور كله در شلکل  8نمایلان اسلت ،نظریلۀ رفتلار

ذكر كرده

(1992: 184-185

 )Bagozzi,و معتقلد اسلت هرچنلد

برنامهریزيشده فرض ميكنلد كله نگلرش نسلبت بله رفتلار،

متغيرهاي مستقل الگوي  ،TPBعناصر اصلي در تبيي عملاند،

هنجار ذهني و كنترل رفتاري درکشده ،بهطور مسلتقيم قصلد

اگر قرار باشد ا رات پيشبينيشدۀ هر متغير بر رفتلار محاسلبه

رفتاري افراد را  -كه درنهایت به رفتار واقعي منتهي ميشود -

شللود ،بلله فراینللدهاي وللودتنظيمي بللا سللازوكار ،فراینللدهاي

 .)Hanقصلد رفتلاري

ارزیابي ،واكنشهاي احساسي و پاسخهاي مقابللهاي نيلز نيلاز

تعيلي مليكنلد

(& Hyun, 2017: 1157

نشاندهندۀ دمادگي فرد براي انجام رفتلار اسلت (

& Fishbein

است

(.)Bagozzi, 1992: 200
نگرش

رفتار

هنجارذهنی

قصد

کنترلرفتاریدرکشده
ریزیشده()Ajzen, 1991
برنامه 
شكل-1چارچوبنظریۀرفتار 
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،

تجربۀ احساس گناه ،از تنظيمكنندهها و ارزیابيكننلدههلاي

تصميمگيري اووقي فرد شلامل فعلالسلازي ،تعهلد دفلاع و

(Sheikh & Janoff-

پاسخ است .مرحلۀ فعالسازي با دگاهي از وجود یلک نيلاز و

 )Bulman, 2010: 390كه در الگوي فعالسازي هنجلار بررسلي

اقداماتي دغاز ميشود كه قادرند به ای نياز پاسلخ دهنلد .مرحللۀ

شده است.

فعالسازي وقتي به اتمام ميرسد كه فرد بلاور كنلد توانلایي رفلع

مهم رفتار اووقي شخص به شمار مليرود

الگوي فعالسازي هنجار ( )NAMشوارتز بهطور عمده بله

نياز را دارد و مجموعهاي از مسئوليتها را بلراي انجلام اقلدامات

قربانيكردن عوقۀ شخصي براي رفاه دیگلران مربلوط اسلت؛

به وودش محول كند .ای روند بلهدليلل فعلالشلدن هنجارهلاي

( Park & Ha,

اووقي كه جنبۀ شخصي دارنلد ،موجلب ایجلاد احسلاس تعهلد

 .)2014:ای الگو مطابگ شکل  8شامل پنج مفهوم اساسلي

اووقي ميشود .در ایل نظریله ،هنجارهلاي اووقلي در شلرایط

براي پيشبيني قصد یا رفتار نوعدوستانه (یعني هنجار شخصي

عمليلاتي ولا

شلکل ملليگيرنلد و ملنعکسكننلدۀ توقعللات و

یا اووقي ،احساس گناه ،هنجار ذهني یا اجتملاعي ،دگلاهي از

انتظاراتياند كه مردم براي وودشان قائلاند .شوارتز اقرار مليكنلد

مشکل و مسئوليتپذیري نسبت دادهشده یا انتسلاب درونلي)

كه انتظارات فلرد از ولود ،از هنجارهلاي مشلترک اجتملاعي یلا

است .هنجار اووقي كه مقدمتری عامل علي مستقيم قصلد -

توقعات مشترک در تعاموت اجتماعي به وجود ميدید یا دمووتله

رفتار است ،نمود مركزي ای نظریه و قويتری پيشبينيكنندۀ

ميشود و در پيشينۀ تعلاملي ویلژۀ هلر شلخص تغييلر مليكننلد

قصد  -رفتار نلوعدوسلتانه اسلت .هنجلار اووقلي ،الزاملات

(.)Turaga et al., 2010: 212

بنابرای  ،در رفتارهلاي نلوعدوسلتانه ریشله دارد
281

هنگامي كه احساس تعهد اووقلي بلراي انجلام اقلدامات

اووقي براي عمل در طرفداري از یک منفعت همگاني اسلت.
دگاهي از مشکل به ای موضوع اشلاره دارد كله دیلا كسلي از

وا

عواقب منفيِ بهطور واقعبينانه عملنکردن نسبت به دیگران یلا

ميشود .در ارزیابي نتایج اقدامات ،چهار نوع هزینه و مزایا در

چيزهاي باارزش دیگر دگاه اسلت یلا ويلر .مسلئوليتپلذیري

نظر گرفته ميشود :هزینههلاي اجتملاعي ،فيزیکلي ،روحلي و

نسبت دادهشلده یلا انتسلاب درونلي نيلز نشلاندهنلدۀ نلوعي

اووقي .تأ ير هنجارهاي شخصي بر رفتار ،كاركردي از حيطلۀ

& Han

هزینهها و مزایاي اووقي پيشبينيشده بلراي اقلداماتي اسلت

 .)Hyun, 2017: 1157احساس گناه نيز نلوعي احسلاس تأسلف

كننلدۀ دنانلد

احساس مسئوليت در قبال انجام رفتار ولا

اسلت (

ایجاد شد ،مرحلۀ دفاع یا ارزیابي پاسخهاي بالقوه دغلاز

كه بلا ایل هنجارهلا مطابقلت دارنلد یلا نقل
 .)Schwartz, 1977:با نق

یک هنجار شخصي ،فرد

دردناک تعریف ميشود .ای حس زماني تحریک ميشود كله

(253-254

كنشگر سبب ایجلاد رویلدادي ناپسلند شلده یلا بلا رویلدادي

دچار احساس گناه ،شکسته نفسي یا تنزل عزت نفس ميشود؛

سرزنشدميز همراه شده باشد (.)Bamberg & Moser, 2007: 16

در حالي كه همنوایي سبب سربلندي ،افزایش عزت نفلس یلا

احساس گناه ازطریگ مجازات فلوري فلرد وطاكلار بلا ایجلاد

امنيت در او ميشود (.)Turaga et al., 2010: 212

احساس ناووشایند به منزلۀ بازدارندۀ دروني ،او را به ترک كار

از دنجا كه افلراد احتملاالت مشلروط را براسلاس تجربلۀ

Wang, 2006: 22-23; Baumeister et

گذشته به نتایج احتملالي اقلدامات پيونلد مليدهنلد ،ارزیلابي

اشتباه وود وادار ميكنلد (
.)al., 1994: 245

مطابگ با نظریۀ فعالسازي هنجار ،مراحل شلناوتي فراینلد

متعادلي از هزینهها و مزایاي پيشبينيشدۀ مربوط به پاسلخهلا
را به دست ميدورند (.)Schwartz, 1977: 255
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آگاهیکلیاز
مشكل

رفتار

هنجاراخالقی

احساسگناه

هنجارذهنی
انتسابدرونی

چارچوبفعالسازیهنجار( )Bamberg et al., 2007: 198

شكل-2

چارچوبنظریپژوهش 

تأیيدشدهاي هسلتند كله سلودمندي ولود را بارهلا بله ا بلات

هنگام بحث دربارۀ ضایعات غذایي مصلرفكننلده ،بوفاصلله

رساندهاند .عووه بر ای  ،نقيصۀ نبودن فرایندهاي ولودتنظيمي

توجه همه بهسوي انگيزههاي رفتاري جلب ميشلود .بلهطلور

در الگوي  ،TPBبا تعبيۀ مرلفۀ احساس گناه به منزللۀ عنصلري

 ،هنگللام در پلليش گللرفت سللبک زنللدگي پایللدار،

وودتنظيمي و ارزیابيكننده در الگوي  NAMبرطرف مي شود.

مصرفكنندگان با انتخابهاي پيچيدهاي در نتيجۀ منافع متضاد

بر ای اساس ،پژوهش حاضر قصد دارد براي گنجاندن هر دو

ممک بي اهداف فردي و اهداف بلندملدت جمعلي روبلهرو

انگيزه در مطالعۀ رفتار ضایعات غذایي و لحلاظكلردن فراینلد

ميشوند ()Verain et al., 2012: 124؛ درواقع ،دو انگيزۀ رفتاري

وودتنظيمي در تبيي ای رفتار ،تركيبي از هلر دو الگلو را بله

منفعتطلبانه و نوعدوسلتانه در تصلميمگيلري رفتلار شلخص

كار ببندد كه براي ای منظور از الگلوي تلفيقلي تأیيدشلده در

دوالت دارند كله رشلتههلاي مختللف در مطالعلات تغييلر و

پژوهش بامبرگ و موزر (( )2007شکل  )9استفاده شد .هملان

پيشبيني رفتلار ،بلهطلور گسلترده از ایل دو انگيلزه اسلتفاده

طور كه در دهۀ اوير مطالعات بسلياري ضلم ادغلام ایل دو

كرده اند .انگيزۀ اووقي یا نوعدوستانه در الگلوي فعلالسلازي

الگو ،كفایت ای الگوي تركيبي را ا بات كردهاند (

هنجار و انگيزۀ منفعتطلبانه در الگوي رفتار برنامهریزيشلده

Moser, 2007؛ Park & Ha, 2014؛ .)Zur, 2012

وللا

& Bamberg

بهطور شایسته تجلي یافتهاند كه هر دو از الگوهلاي مشلهور و
کنترلرفتاری

درکشده


هنجاراجتماعی
آگاهیازمشكل

ریزیشدهوفعالسازیهنجار( )Bamberg & Möser, 2007: 16
برنامه 
شكل-3چارچوبتلفیقینظریۀرفتار 

ادبیاتتجربی 

فعالسازي هنجار و متغيرهاي ای الگو سلنجيده شلده اسلت.

رفتار ضایعات غذایي در بروي مطالعات تجربي بر پایۀ الگوي

همچني پژوهشهایي از الگوي رفتار برنامهریلزيشلده بلراي
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تبيي رفتار ضایعات غذایي استفاده كردهاند كه در ایل بخلش

پيشبينليكننلدههلاي الگلوي رفتلار برناملهریلزيشلده تلأ ير

به بروي از دنها اشاره شده است.

معنيداري بر ضلایعات غلذایي وانوارهلا داشلت .مهلمتلری

دكتاس و همکاران )2018( 8بلراي تبيلي رفتلار ضلایعات

عوامل شناسایيشده در ای مطالعه براي تمركز بلر ملداووت

غذایي و گسترش الگوي  ،TPBشلش سلازۀ انگيلزه ،نگلرش

كاهش ضایعات غلذایي ،قصلد ،كنتلرل رفتلاري درکشلده و

مالي ،روال برنامهریلزي ،روابلط اجتملاعي ،ملازاد غلذا و ملاه

هویت ميزبان بودند كه دو مورد اول بهمنزللۀ محلرک و ملورد

رمضان را به چارچوب ای الگو افزودند .نتلایج نشلان دادنلد

دور بهمنزلۀ مانع در كاهش ضایعات غذایي نقش ایفا ميكنند.
7

نوعي رابطۀ منفي بي كنترل رفتاري درکشده با قصد كلاهش

در پژوهش كي و رو ( )2016بيشتر پاسلخگویان احسلاس

ضایعات غذایي و بي قصد با ميزان ضلایعات ملواد غلذایي و

گناه را انگيزهاي مهم براي كاهش ضایعات غذایي بيلان كردنلد.

رابطۀ مثبتي بي قصد و نگرش وجلود دارد .سلایر متغيرهلاي

نتایج نشان دادند دگاهي سلبب احسلاس گنلاه و احسلاس گنلاه

افزودهشده نيز بهطور مستقيم و غيرمستقيم بر ضایعات غلذایي

سبب كاهش ضایعات غذایي ميشود .بيشتر پاسخگویان در ای

وانوارهاي قَطَري تأ ير داشتند.

مطالعه ميزان ضایعات غذایي وود را در حد متوسط یا كمتلر از

كریتيکو و همکاران )2017( 8بلا بررسلي ضلایعات غلذایي
مصرفكنندگان یوناني ازطریگ نظریلۀ رفتلار برناملهریلزيشلدۀ

متوسط ارزیابي كردهاند؛ ازایل رو ،تعلداد كملي از افلراد رفتلار
فعلي وود را مغایر با هنجارهاي اجتماعي تشخيص ميدهند.

توسعهیافته نشان دادند بيشلتر پاسلخگویان ( 38درصلد) قصلد

بيشتر پاسخگویان در پژوهش پریزئو و همکاران)2015( 1

ضایعكردن مواد غذایي را ندارند؛ اما تنها  98درصلد از دنهلا در

از ضایعات غذایي ایجادشده در ولانوار ولود احسلاس گنلاه

عمل نيز توش ميكنند ضلایعات ولود را كلاهش دهنلد .دنهلا

كرده اند و با انتساب دروني مشلکوت اقتصلادي ،اجتملاعي و

بي تمایوت و رفتار باید دگلاهي

زیستمحيطي ایجادشدۀ ناشلي از ضلایعات ،ولود را مسلئول

معتقدند براي رفع ای تناق

عواقب منفي دن دانستهاند .نتایج نشان دادنلد رابطلۀ چندگانله

مصرفكنندگان نسبت به ضایعات مواد غذایي كاهش یابد.
در مطالعلللۀ سللليگورارداتير )2017( 9پاسلللخگویان كللله

بي ایجاد ضایعات مواد غذایي و شليوههلاي وریلد ولانگي،

دانشللجویان كارشناس لي سللاك ایسلللند در زمللان انجللام ای ل

رفتارهاي دمادهسازي غذا و نگرشها ،باورها و سلبک زنلدگي

پژوهش بودند ،پس از دریافت لينلک پرسلشنامله بلا ایميلل،

مربوط به مواد غذایي وجود دارد .بهطور مشلخص ،دگلاهي از

سراالت دن را دربارۀ ضلایعات غلذایي ولانوار ولود تکميلل

مواد غذایي ،دگاهي از ضایعات ،سبک زندگي وانوار و سلبک

كردنللد .نتللایج نشللاندهنللدۀ بللرازش كامللل الگللوي رفتللار

زندگي راحت ،با توليد ضایعات غذایي مرتبطاند.

برنامهریزيشده با دادههلاي ضلایعات غلذایي وانوارهلا بلود؛

در مطالعۀ ویليلامز و همکلاران )2012( 5وانوارهلایي كله

بنابرای  ،متغيرهلاي نگلرش ،هنجلار ذهنلي و كنتلرل رفتلاري

دگاهي زیستمحيطي باالیي داشلتند ،ملواد غلذایي كمتلري را

درکشده به منزلۀ پيشبينيكنندههاي قصد بلراي ضلایعنشلدن

دفع ميكردند .نتایج نشان دادند توانایي برنامهریزي بلر ميلزان

مواد غذایي و متغير قصد بهمنزلۀ پيشبينيكنندۀ رفتار ضایعات

دمادهسازي غذا ،چگونگي مراقبت وانوارها از ملواد غلذایي و

غذایي وانوارها شناسایي شدند.

استفاده از باقيماندهها تأ ير ميگذارد .همچنلي بسلتهبنلدي از

پيمایش ویشرس و همکاران )2016( 4دربارۀ انگيزانندههلا
و موانللع ضللایعات غللذایي وانوارهللاي سوئيسللي نشللان داد
Aktas et al.
Kritikou et al.
Sigurðardóttir
Visschers et al.

عوامللل تأ يرگللذار بللر ميللزان ضللایعات مللواد غللذایي در
وانوارهاست.

1
2
3
4

Qi, D. Roe
Parizeau et al.
Williams et al.

5
6
7
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پژوهشهایي نيز دربارۀ ضایعات غذایي مصلرفكننلده در

وانوار دن روستایي و  801وانوار شهري بودند .ابزار پژوهش

داول كشور انجام شده و تمركز بيشتر دنها بلر ضلایعات نلان

پرسش نامهاي محقگساوته حاوي دو قسمت بود؛ قسلمت اول

بوده اسلت و از الگلوي رفتلاري واصلي بلراي تبيلي رفتلار

شامل متغيرهاي هلر دو الگلوي فعلالسلازي هنجلار و رفتلار

ضایعاتي استفاده نکردهاند كه بروي از دنها بررسي ميشوند.

برنامهریزيشده و متغير وابسته شامل رفتار ملدیریت مصلرف

ژالهرجبي و همکاران ( )8938با بررسي عواملل ملر ر بلر

مواد غذایي بود كه در جدول  8تعاریف عملياتي و چگلونگي

ضایعات نان مصرفكنندگان مشهدي نشان دادند هشت متغيلر

سنجش هر یک بهطور مختصر ارائه شده اسلت .قسلمت دوم

تعداد دفعات مراجعه به نانوایي در هفته ،مدت زملان معطللي

پرسشنامه به ویژگيهاي جمعيتشناوتي وانوار مربوط بلود.

در نانوایي ،چگونگي حمل نان ،تلقلي از قيملت نلان ،دردملد

براي سنجش روایي صوري پرسلشنامله از نظلر متخصصلان

ماهيانه ،تحصيوت سرپرست وانوار ،تحصليوت سلایر افلراد

استفاده شد و براي بردورد پایایي مقياسهلاي طيلف ليکرتلي

وانوار و ميلزان متوسلط مصلرف نلان ولانوار تلأ ير مثبلت و

پرسشنامه پس از انجام یک مطالعۀ راهنما در منطقهاي وارج

معنيداري بر سطح ضایعات نان وانوار دارند و هشلت متغيلر

از منطقۀ مطالعهشده ،ضریب دلفاي كرونبلا بلراي متغيرهلاي

چگونگي نگهداري نان ،تعداد وعدههاي غذاي ناني در هفتله،

مختلف با نرمافزار  SPSSبي  0/77تا  0/30محاسبه و اعتبلار

ارزیابي از كيفيت نان ،تحصيوت ملادر ،شلغل ملادر ،متوسلط

دن تأیيد شد ( .)George & Mallery, 2016: 240پردازش دادههلا

س افراد وانوار ،تعداد افراد وانوار و ميزان متوسلط مصلرف

نيز در نرمافزار  SPSSانجام شد.

مواد ووراكي وانوار در جهت معکوس بر سطح ضایعات نلان
وانوار تأ ير گذاشتهاند.
مصرفكنندگان وانگي شلهر تهلران در مطالعلۀ علادلي و
شعبانپور ( )8911بسلتهبنلدي را از عواملل كلاهش ضلایعات
دانستند و بر ایجاد دژانسهاي اطوعرساني و پلژوهش بيشلتر
در ای زمينه تأكيد كردند.
روشپژوهش 

راهبرد اصلي استفادهشده در ایل پلژوهش پيملایش بلا روش
مقطعي و جامعۀ دماري هملۀ وانوارهلاي شلهري و روسلتایي
ساك در بخش مركزي شهرستان نجف دبلاد اسلت .پاسلخگو،
عضوي در ردۀ سني  87تا  14ساله از وانوار است كه مسئول
دستكم نيمي از پخت و پز ،ورید (مر ر در ورید ولانوار) و
مدیریت در وانۀ وود است .در تمام نمونۀ مطالعهشده بلهجلز
یک مورد ،زنان مسئوليت ذكرشده را به عهده داشتند .با توجله
به ویژگي هاي جامعۀ دماري از روش نمونهگيلري طبقلهاي بلا
انتساب متناسب استفاده شد .حجم نمونه با استفاده از جلدول
بارتلت و همکاران 407 ،)2001( 8وانوار تعيي شلد كله 835
Bartlett et al.

1
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جدول-1تعاریفعملیاتیمتغیرهایپژوهش 
متغیر 

تعریفعملیاتی 

 متغير وابستۀ رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي شامل سه قسمت روال وریلد ( 7سلرال) ،روال اسلتفادۀ دوبلاره از بلاقيمانلدههلا ( 1سلرال) و روال
رفتار مدیریت مصرف ذويرهسازي مواد غذایي ( 9سرال) است .منظور از روال ورید ،اقدامات مدیریتي ورید (مانند تهيۀ ليست وریلد ،وریلد بله انلدازۀ نيلاز
وانوار و توجه به تاریخ انقضاي مواد غذایي) است كه ميزان ضایعات غذایي را كاهش ميدهد .روال استفادۀ دوباره از باقيماندهها ،تدبير
مواد غذایي
وانوار در استفاده از مواد غذایي اضافهدمده هنگام دمادهسازي وعدۀ غذایي و باقيمانده از سر سفره بلا اقلدامات زیلر را نشلان مليدهلد:
تنظيم وعدههاي بعدي بهطوري كه ابتدا مواد باقيمانده استفاده شود ،تدارک غذایي متفلاوت بلا ملواد غلذایي بلاقيمانلده و ووقيلت در
بهكارگيري روشهایي كه استفاده از باقيماندهها را براي وانوار ووشایند كند .روال ذويرهسازي مواد غذایي نيز به مراقبت مدیر وانله از
تاریخ انقضاي مواد غذایي نگهداريشده در محلهاي ذويرهسازي و توش او براي استفاده از ای مواد در زمان مناسب قبل از تبلاهشلدن
دن و نظمدهي و تسلط بر مواد غذایي ذويرهشده اشاره دارد .پاسلخگویان بله  84سلرال بسلته در قاللب طيلف پلنجگزینلهاي ليکلرت از
هيچوقت= 8تا هميشه= 7پاسخ دادند .نمرۀ رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي هر وانوار از مجموع امتيازات  84سرال سه روال ذكرشده،
تقسيم بر تعداد سراالت به دست دمد.
قصد رفتاري نشاندهندۀ ميزان تمایل فرد براي توش در جهت كاهش ضایعات غذایي در دینده است .متغير قصد با سله سلرال بسلته در
 قصد
قالب طيف ليکرت پنجامتيازي از كاموً مخالفم= 8تا كاموً موافقم= 7دربارۀ جدیت در تصلميمگيلري بلراي كلاهش ضلایعات غلذایي در
دینده ،تمایل به بهكارگيري تمام سعي وود در استفاده از باقيماندههاي غذایي از وعدۀ قبل و دمادگي بلراي تلذكر بله فاميلل ،دوسلتان و
دشنایان در صورت مشاهدۀ رفتارهاي ایجادكنندۀ ضایعات غذایي بهوسيلۀ دنها سنجيده شد.
 كنترل رفتاري كنترل رفتاري درکشده به درک افراد از كنترلپذیر بودن ميزان ضایعات غذایي ولانوار و سلهولت یلا دشلواري كلاهش دن اشلاره دارد.
پنجگویۀ زیر با مقياس طيف ليکرت پنجدرجهاي از كاموً مخالفم تا كاموً موافقم براي سلنجش كنتلرل رفتلاري درکشلده پرسليده شلد:
درکشده
ضایعنکردن مواد غذایي سخت نيست تنها اراده ميوواهد؛ وواهي نخواهي هميشه مقداري مواد غذایي ضایع ميشود؛ م مليتلوانم بلا
مواظبت و ذويرهسازي مناسبِ مواد غذایي ،ماندگاري دنها را طوالنيتر كنم؛ م ميتوانم دقيقاً به همان اندازه كه در وانه نياز است ملواد
غذایي بخرم و غذا به اندازۀ نياز بپزم و دماده كنم.
 نگرش به كاهش نگرش ارزیابي فرد دربارۀ كاهش ضایعات مواد غذایي را نشان ميدهد و با سه گویه دربارۀ رنجيدن از مشاهدۀ مواد غلذایي ضلایعشلده،
ضایعات غذایي تخصيص بخشي از زمان براي تفکر دربارۀ كاهش ضایعات غذایي و جلوگيري از ضایعات غذایي را تکليف مسلم همۀ افراد دانسلت  ،در
قالب طيف ليکرت پنجقسمتي (كاموً مخالفم= 8تا كاموً موافقم= )7اندازهگيري شد.
 هنجار اووقي هنجار اووقي بيانكنندۀ احساس تعهد اووقلي و مسلئوليتپلذیري در قبلال كلاهش ضلایعات ملواد غلذایي اسلت .غيراووقلي بلودن
ضایعكردن مواد غذایي در حالي كه افراد بسياري گرسنهاند ،مسئولدانست وود براي انجام اقداماتي كه سلبب كلاهش ضلایعات غلذایي
ميشوند و تجليیافت احساس بد در فرد با دورریخت مواد غذایي ،سراالتي بود كه از پاسخگو در زمينلۀ هنجلار اووقلي پذیرفتلهشلده
بهوسيلۀ او پرسيده شد و او براي پاسخ مختار به گزینش یک طيف ليکرت پنجامتيازي از كاموً مخالفم= 8تا كاموً موافقم= 7بود.
 هنجار اجتماعي باور فرد در زمينۀ فشار اجتماعي اِعمالشده ازسوي شبکۀ اجتماعي از افراد مهم كه ضایعشدن مواد غذایي را مجاز یلا ممنلوع مليداننلد.
براي سنجش ای متغير نيز هشت گویه با محتواي درک فلرد از اقلدامات صلورتگرفتله و انتظلارات ولانواده ،وویشلاوندان ،دوسلتان،
(ذهني)
سياسيان جامعه دربارۀ ضایعات غذایي و اقدامات فرد بلراي دریافلت تأیيلد اجتملاعي یلا رهلایي از طلرد اجتملاعي ماننلد سلعي بلراي
تدارکبينندۀ ووب بودن در مقابل مهمانان و وانواده و  ...در قالب طيف ليکرت پنجرتبهاي از كاموً مخالفم تا كاموً موافقم طراحي شد.
 احساس گناه احساس تأسف و وودسرزنشي پدیددمده در فرد بهدليل ضایعكردن مواد غذایي است كه براي سنجش احسلاس گنلاه سله گویله دربلارۀ
احساس گناه كردن از اتوف ملواد غلذایي بلهدليلل مشلکوت زیسلتمحيطلي ناشلي از دن ،دیلدن افلرادي كله غلذاي كلافي ندارنلد و
برانگيختهشدن براي جبران و دقت بيشتر در ضایعنشدن مواد غذایي در دینده در قالب طيف ليکرت پنجامتيازي از كاموً مخالفم تلا كلاموً
موافقم سنجيده شد.
 انتساب دروني نسبتدادن عواقب منفي ناشي از ضایعات غذایي در سطوح مختلف (فردي ،جامعه و جهاني) به ولود را انتسلاب درونلي گوینلد .بلراي
سنجش ای متغير نيز سه سرال شامل باور فرد به اینکه بخشي از مشکوت زیستمحيطي متعلگ به ضلایعات غلذایي ولانوار اوسلت ،بلا
كاهش ضایعات غذایي تکتک وانوارها ازجمله وانوار او ميتوان معضل گرسنگي در جهان را كاهش داد و رفتارها و ولگ و ووي فرد
در ایجاد یا كاهش ضایعات غذایي وانوار مر ر است ،با طيف ليکرت پنجدرجهاي از كاموً مخالفم تا كاموً موافقم پرسيده شد.
 دگاهي از مشکل دگاهي فرد از پيامدهاي منفي كه درا ر ضایعكردن مواد غذایي براي دیگران یا چيزهاي باارزش دیگر مانند محيط زیسلت پليش مليدیلد.
پنج گویۀ دگاهي از اینکه ضایعات غذایي سبب تخریب محيط زیست ،افزایش فقلر و نلابرابري ،دللودگي هلوا و گلرمشلدن كلره زملي
ميشود ،براي سنجش متغير دگاهي از مشکل با طيف ليکرتي پنجامتيازي (كاموً مخالفم= 8تا كاموً موافقم= )7پرسيده شدند.
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یافتههایپژوهش 


دادند .بيشتر وانوارها در نمونۀ مطالعه شده در هلر دو جامعلۀ

ویژگيهاي جمعيلتشلناوتي پاسلخگویان بله تفکيلک محلل

روسللتایي و شللهري  9-4نفللره بودنللد .بلليش از نيمللي از

سکونت در جدول  8دمده است .نتایج توزیلع فراوانلي نشلان

پاسخگویان در جامعۀ روستایي كودک زیر  88سال داشلتند و

ميدهنلد ميلانگي سل پاسلخگویان روسلتایي  95/3سلال و

در جامعۀ شهري كودک زیر  88سلال نداشلتند .شلغل بيشلتر

شهري  40/1سال بود و روستایيان بيشتر در دامنلۀ سلني -97

پاسخگویان در هر دو گروه روسلتایي و شلهري وانلهداري و

 87سال و شهروندان در گروه سني  97-70سال قرار داشلتند.

شغل بيشتر سرپرستان وانوارهاي روستایي و شهري دزاد بلود.

پاسخگویان با تحصيوت راهنمایي و متوسطه بيشتری فراواني

وانوارهللاي بللا دردمللد  80000-7000هللزار ریللال بيشللتری

را در هر دو جامعۀ روسلتایي و شلهري بله ولود اوتصلا

فراواني را بي گروههاي دردمدي در روستا و شهر داشتند.

یتشناختیپاسخگویان 
یژگیهایجمع 
جدول-2توزیعفراوانیو 


روستا 

متغیر 

شهر 

فراوانی  درصد  میانگین  انحرافمعیار  فراوانی  درصد  میانگین  انحرافمعیار 

 97-87سال

38

41/8

 70-97سال

18

48/1

 14-70سال

84

88/8

48

ابتدایي و كمتر

19

48/8

17

98/9

31

43/5

803

78/4

باالتر از دیپلم

81

1/8

94

81/9

 8-8نفر

81

89/8

95

85/1

 4-9نفر

890

11

898

19

بيشتر از  7نفر

48

80/1

40

83/8

وجود كودک زیر

نداشت كودک

18

48/8

885

71/9

 88سال در وانوار

داشت كودک

881

71/3

38

49/1

زیر 7000

95

83

83

84/8

80000-7000

11

47/8

54

91/9

87000-80000

74

85/5

78

87/7

بيشتر از 87000

81

1/8

43

84

س پاسخگو

تحصيوت پاسخگو راهنمایي و متوسطه

تعداد افراد وانوار

دردمد ماهيانۀ
وانوار
(هزار ریال)

95/3

5/5

80858/9

3/3

9/3

7171/1

57

91/7

30

49/9
80/8

40/1

1/1

89017/1

80/4

4/1

1880/7

توصیفمتغیرهایالگویترکیبیپژوهش 

انحراف معيار بهتری وضعيت را در جامعۀ روستایي و شهري

ویژگيهاي توصيفي متغيرهاي الگوي تلفيقي پژوهش به همراه

داشت .نگرش و احساس گنلاه نيلز پلس از هنجلار اووقلي،

دمارۀ هموطي تحمل در جدول  9درج شده است .نتایج نشان

ميانگي باالتر و انحراف معيار كمتري در جواملع روسلتایي و

دادند تمام متغيرها ميانگي متوسلط رو بله بلاال داشلتند .تنهلا

شهري داشتند .رفتار مدیریت مصرف ملواد غلذایي در هلر دو

هنجار اجتماعي ميانگي كمتري نسبت به بقيۀ متغيرهلا كسلب

جامعۀ روستایي و شهري وضعيت نسبتاً ووبي داشت .انتساب

كرده است .متغير هنجار اووقي با باالتری ميانگي و كمتری

دروني و دگلاهي از مشلکل نيلز بلا بلاالتری انحلراف معيلار،
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بيشتری پراكنلدگي را بلي روسلتایيان و شلهروندان داشلتند؛

نشان مي داد .باالي  0/8بودن دمارۀ تحمل متغيرهلا بيلانكننلدۀ

بنابرای  ،بهطور كلي وضعيت موجود متغيرهاي پژوهش در دو

وجودنداشت هموطي بي متغيرهاي مسلتقل پلژوهش اسلت؛

جامعه تقریباً مشابه هم بلود و پررنلگ بلودن جنبلۀ اووقلي،

بنابرای  ،با اطمينان ميتوان در مراحل بعدي پژوهش ضلرایب

احساس گناه و بُعد نگرشلي ميلان دو جامعلۀ بررسليشلده را

رگرسيوني واقعگرایانه را محاسبه كرد.

ویژگیهایتوصیفیمتغیرهایپژوهش 

جدول-3

متغیر 

شهر 

روستا 

میانگین*  انحرافمعیار رتبه  آمارۀتحمل  میانگین*  انحرافمعیار 

رتبه 

آمارۀتحمل 

نگرش به ضایعات غذایي

4/153

0/903

8

0/100

4/191

0/918

9

0/170

قصد ضایعنکردن مواد غذایي

4/159

0/748

5

0/581

4/707

0/189

5

0/598

هنجار اجتماعي

9/103

0/408

1

0/119

9/597

0/478

7

0/184

هنجار اووقي

4/391

0/894

8

0/495

4/394

0/893

8

0/437

احساس گناه

4/130

0/949

9

0/443

4/185

0/951

8

0/410

كنترل رفتاري درکشده

4/703

0/484

7

0/580

4/851

0/771

1

0/147

دگاهي از مشکل

4/911

0/799

1

0/140

4/850

0/153

3

0/779

انتساب دروني

4/703

0/739

3

0/115

4/749

0/145

1

0/117

رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي

4/413

0/914

4

-

4/988

0/789

4

-

*دامنۀ ميانگي ها :از 7-8
همبستگیمتغیرهایالگویترکیبیپژوهش 

رابطهاي با رفتار ملدیریت مصلرف ملواد غلذایي نداشلت .در

براي بررسي ميلزان و جهلت رابطلۀ ميلان متغيرهلاي الگلوي

جامع لۀ شللهري نيللز ماننللد جامع لۀ روسللتایي رابط لۀ مثبللت و

تركيبي پژوهش از ضریب همبسلتگي پيرسلون اسلتفاده شلد.

معنيداري در سطح یک درصد بي متغيرهاي مستقل الگلو بلا

وضعيت همبستگي متغيرهاي جامعۀ روسلتایي در قطلر بلاالي

متغير وابستۀ رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي وجود داشلت.

ماتریس و متغيرهاي جامعلۀ شلهري در قطلر پلایي ملاتریس

تنها متغير انتساب درونلي در جامعلۀ شلهري رابطلۀ مثبلت و

جدول  4گزارش شده است .نتایج همبستگي جامعۀ روسلتایي

معن ليداري در سللطح پللنج درصللد بللا رفتللار داشللت .از بللي

نشان ميدهند تملام متغيرهلاي مسلتقل الگلو رابطلۀ مثبلت و

متغيرهاي مستقل الگلو ،بيشلتری ميلزان همبسلتگي بلا متغيلر

معنيداري در سطح یک درصد با متغير وابستۀ رفتار ملدیریت

وابستۀ رفتار مدیریت مصرف ملواد غلذایي در هلر دو نمونلۀ

مصرف مواد غذایي دارند؛ بهجز متغير انتساب دروني كه هليچ

روستایي و شهري ،به كنترل رفتاري درکشده مربوط بود.
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ماتریسهمبستگیسازههایپژوهشبرایجامعۀروستاییوشهری 

جدول-4
قصد 

نگرشبهضایعات کنترلرفتاری
غذایی 

درکشده 


هنجار

هنجار

اخالقی  اجتماعی 

احساسگناه 

انتساب آگاهیاز رفتارمدیریت
درونی 

مشكل  مصرفغذایی 

8

**0/481

**0/970

**0/483

*0/818

**0/954

0/803

**0/813

**0/995

**0/987

8

**0/445

**0/453

**0/888

**0/704

*0/849

*0/855

**0/814

**0/838

**0/991

8

**0/811

**0/831

**0/908

0/088

**0/833

**0/798

هنجار اووقي

**

0/418

**

0/794

*

**

**

**

0/817

هنجار اجتماعي

**

0/883

**

0/818

**

0/877

احساس گناه

**

0/874

**

0/401

**

0/898

قصد
نگرش به
ضایعات غذایي
كنترل رفتاري
درکشده

انتساب دروني
دگاهي از مشکل
رفتار مدیریت
مصرف غذایي

0/889
**

0/899

**0/914

0/011
0/883
**0/417

**

0/818

**

0/941

**

0/453

**

0/814

**

0/495

**0/731

8
**

0/895

**

0/715

*

0/813

**

0/819

**0/485

0/848
8

**

0/948

**

0/804

**

0/858

**0/909

0/503

0/888
8
**

0/480

**

0/700

**0/417

**

0/854

-0/804
**

0/884
8

**

0/778

*0/841

0/948

0/010
**

0/948

**

0/835
8

**0/904

-0/087
**

0/881
8

قطر باالي ماتریس ،همبستگيهاي جامعۀ روستایي و قطر پایي ماتریس ،همبستگيهاي جامعۀ شهري است.
 : معنيداري در سطح یک درصد : .معنيداري در سطح پنج درصد.

جدول  1مثبت است.
سنجشنیكوییبرازشالگویترکیبیNAMو TPB
براي سنجش برازندگي و مناسبت متغيرهاي مستقل بلا متغيلر

بررسیاثراتعلّیمتغیرهایالگویترکیبیNAMو TPB

وابسته در الگوي تركيبي با دادههاي مربوط به ضایعات غذایي

براي بررسي ا رات عللي متغيرهلاي الگلوي تركيبلي  NAMو

از ضریب تعيي رگرسيوني یا  R2استفاده شد .ضرایب تعيلي

 TPBاز تحليل مسير در نرمافزار  SPSSاسلتفاده شلد .تحليلل

رگرسليوني هللر دو الگللوي عللي نمونللۀ روسللتایي و شللهري

مسير ،گسترشیافتۀ الگوي رگرسيوني است كله بلراي دزملون

بههمراه ضرایب استاندارد ( )βمتغيرهاي مستقل مربوط به دنها

برازش ماتریس همبستگي در مقابل دو یا بيشلتر از دو الگلوي

بر مسير نمودار تحليل مسير در شکل  4و  7ترسيم شده است.

علي استفاده ميشود .پيکانهاي یکسویه در الگلوي ترسليمي

ضریب تعيي رفتار مدیریت مصلرف ملواد غلذایي در جامعلۀ

تحليل مسير نشان دهندۀ رابطۀ عليلت انلد كله تملام پيکلانهلا

شهري ( )R2=0/41و در جامعۀ روسلتایي ( )R2=0/94اسلت.

براساس الگوهاي نظري تأیيدشده در پيشينۀ پلژوهش ترسليم

بدی معنا كه متغيرهاي مستقل در نمودار تحليل مسير جامعلۀ

شدهاند .تنها رابطۀ علي بي نگرش و كنترل رفتاري درکشلده

شهري توانستهاند  41درصد از تغييرات واریانس متغير وابستۀ

در هر دو جامعۀ روستایي و شهري و رابطۀ علي بي احسلاس

رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي را تبيي كنند؛ در حالي كله

گناه و قصد و نگرش با رفتار در جامعۀ شهرياند كه مصلدا

ميزان تغيير واریانس در متغير رفتار با تأ يرگرفت از متغيرهلاي

نظري قوي براي جهت علي ارائهشدۀ دنهلا در دسلترس نبلود؛

مستقل در جامعۀ روستایي  94درصد است .ضرایب استاندارد

ولي همان طور كه منصلورفر ( )8938اذعلان كلرده اسلت در

تمام مسيرها در جامعۀ شهري و روستایي بهجلز ا لر احسلاس

صورتي كه پژوهشگر اسلتدالل قلوي بلراي چيلدمان متغيرهلا

گناه بر قصد رفتاري در جامعلۀ شلهري مثبلت انلد .بلا وجلود

نداشته باشلد ،مليتوانلد از رگرسليون وطلي چندگانله بلراي

منفيبودن ا ر احساس گناه بر قصد در جامعلۀ شلهري ،براینلد

تشخيص چگونگي چيدمان علي متغيرها استفاده كند .در ایل

ا رات احساس گناه بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي طبگ

پژوهش نيز ابتدا تحليل رگرسيون براي متغيلر وابسلتۀ اصللي
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یعني رفتار مدیریت مصرف مواد غلذایي اجلرا شلد و پلس از

كنترل رفتاري درکشده نسبت به قصد ،سله برابلر ا رگلذاري

حذف متغيرهاي مستقلي كه ضرایب اسلتاندارد ( )βمعنليدار

بيشتري بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي دارد كه اهميلت

نشده بودند ،ضرایب استاندارد متغيرهلاي مسلتقل بلاقيمانلده

زیاد ای متغير را نشلان ملي دهلد .براسلاس شلکل  ،4كنتلرل

مقایسه شدند .متغير مسلتقل داراي  βبلاالتر ،بله منزللۀ متغيلر

رفتاري درکشده در جامعۀ روستایي عووه بر ا ر مسلتقيم بلر

وابسته براي مرحلۀ بعد در تحليل مسلير در نظلر گرفتله و بلا

رفتار ،ا ر غيرمستقيم ازطریگ متغير ميانجي قصد بر رفتار دارد.

ورود متغيرهاي مستقل احتمالي ،رگرسليون دیگلري بلراي دن

تأمل در ا رات علي كل هر متغير (جلدول  )7نشلان مليدهلد

اجرا شد و دوباره تمام اقلدامات ذكرشلده دربلارۀ ایل متغيلر

متغير كنترل رفتاري درکشده بهطور كللي بيشلتری ا لر (ا لر

وابستۀ جدید اعمال شد تا به متغيرهاي بيروني (متغيرهایي كه

علي كل= )0/47را بلر رفتلار ملدیریت مصلرف ملواد غلذایي

تنها نقش مستقل را در الگو ایفا مليكننلد) در الگلوي تحليلل

ميگذارد .متغير كنترل رفتاري درکشده بهمنزلۀ متغير ميانجي،

مسير وتم شود؛ بنابرای  ،براسلاس الگلوي نظلري بلامبرگ و

در انتقال ا ر سایر متغيرها بلر رفتلار نقلش مهملي در جامعلۀ

موزر ( )2007و روابط علي تشخيص دادهشلده در رگرسليون

روستایي ایفا ميكند .بيشتری ا ر غيرمستقيم بر رفتار به متغيلر

چندگانه بي سلایر متغيرهلا ،بلراي هلر متغيلر وابسلتهاي كله

نگرش (ا ر غير مستقيم= )0/83مربوط است كه در انتقلال ا لر

فلشهاي یکسویه از سمت متغيرهاي مسلتقل مربلوط بله دن

احساس گناه به رفتار ،ميانجيگري ميكند .در جامعۀ روستایي

وارد شده بود ،یک رگرسليون اجلرا شلد .ا لر مسلتقيم ،تلأ ير

دو متغيللر هنجللار اجتمللاعي و دگللاهي از مشللکل ،متغيرهللاي

مستقيم متغير مستقل را بر متغير وابسته و ا ر غيرمستقيم ،تأ ير

بيروني محسوب ميشوند كه تغييرات دنها با متغيرهایي وارج

متغير مستقل را ازطریگ یک یا چند ميانجي بلر متغيلر وابسلته

از الگو تبيي ميشود و از هيچ یلک از متغيرهلاي الگلو تلأ ير

بيان ميكند.

نميپذیرند؛ در عي حال ،بر متغيرهاي دروني و متغير وابسلتۀ

نتایج ا رات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل الگلوي

اصلي تأ ير مستقيم و غيرمستقيم دارند .سهم هنجار اجتملاعي

تلفيقي بلر رفتلار ملدیریت مصلرف ملواد غلذایي در جامعلۀ

در تبيي متغير وابستۀ رفتار مدیریت مصرف مواد غلذایي سله

روستایي در جدول  7نشان ميدهند دو متغيلر قصلد رفتلاري

برابر دگاهي از مشلکل اسلت؛ درواقلع ،كمتلری ا لر عللي در

( )β=0/84و كنتللرل رفتللاري درکشللده ( )β=0/49بللهطللور

جامعۀ روستایي بعد از انتساب دروني ( )β=0/08به دگاهي از

مستقيم بر رفتار مدیریت مصرف ملواد غلذایي تأ يرگذارنلد و

مشکل ( )β=0/09مربوط است.

جدول-5اثراتعلیمتغیرهایالگویتلفیقیبررفتارمدیریتمصرفموادغذاییدرجامعۀروستایی 
مسیرها 

اثرمستقیم 

قصد رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/84

كنترل رفتاري درکشده رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/49

اثرغیرمستقیم

اثرعلیکل 
0/84

0/08

0/47

نگرش ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/83

0/83

هنجار اووقي ......رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/04

0/04

هنجار اجتماعي ......رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/03

0/03

احساس گناه ......رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/01

0/01

انتساب دروني ......رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/08

0/08

دگاهي از مشکل ......رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/09

0/09

با توجه به جدول  1سه متغير قصد رفتاري ،كنترل رفتاري

درکشده و نگرش بهطور مستقيم بر رفتلار ملدیریت مصلرف


سازههاي ا رگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي وانوارهاي بخش مركزي...

815

فاطمه سوراني و مصطفي احمدوند


مواد غذایي در جامعلۀ شلهري تلأ ير مليگذارنلد .در جامعلۀ

الگوي تحليل مسير ميان وانوارهاي شهرستان نجفدباد ،رفتار

شهري نيز كنترل رفتاري درکشده سه برابر قصلد و دو برابلر

مللدیریت مصللرف مللواد غللذایي دنهللا نيللز بلله نسللبت سللهم

نگرش ،در تبيي واریانس رفتار مدیریت مصرف مواد غلذایي

پيشبينيشدۀ هر یلک از متغيرهلاي مسلتقل در تبيلي رفتلار،

نقش ایفا ميكند .همان طور كه در شکل  7مشاهده مليشلود،

بهبود وواهد یافت.

نگرش عووه بلر ا لر مسلتقيم و معنليدار بلر رفتلار ،بلهطلور

تفاوت ا رات برولي متغيرهلاي الگلوي تحليلل مسلير در

غيرمستقيم ازطریگ متغير ميانجي كنترل رفتاري درکشده تأ ير

جامعۀ روستایي و شهري ناشلي از تلداول برولي متغيرهلاي

وود را بر رفتار اعمال ميكند .كنترل رفتاري درکشده بلا ا لر

مجهول در الگوي تركيبلي ،در رفتلار ملدیریت مصلرف ملواد

علي كل  0/48در جامعۀ شلهري نيلز ماننلد جامعلۀ روسلتایي

غذایي است كه هم موجب كمي تبيي واریانس متغير وابسلتۀ

بيشتری تأ ير را بر رفتار دارد؛ بلا ایل تفلاوت كله در جامعلۀ

اصلي رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي در روستا نسلبت بله

روستایي ای متغير عووه بر ا ر مستقيم ،نوعي ا ر غيرمسلتقيم

شهر شده و هم بر ا ر عللي مسلتقيم و غيرمسلتقيم متغيرهلاي

ازطریگ متغير ميانجي قصد بر رفتار دارد؛ در حالي كه ا ر علي

الگو بر رفتار تأ ير گذاشته است و سبب الگوي تحليلل مسلير

كل كنتلرل رفتلاري درکشلده در جامعلۀ شلهري تنهلا از ا لر

نسللبتاً متفللاوتي بلي دو جامع لۀ روسلتایي و شللهري در یللک

مستقيم دن بر رفتار صادر شده است .مطابگ جامعلۀ روسلتایي

شهرستان شده است .طبگ اظهار پرنسليپلاتو ( )2018یکلي از

در جامعلۀ شللهري نيللز بيشللتری ا للر پللس از كنتللرل رفتللاري

عوامل مداولهگر در ای زمينه عواملل ملوقعيتي نظيلر محليط

درکشده به نگرش ( )0/81مربوط اسلت .دگلاهي از مشلکل،

جغرافيایي و سکونت در روستا یا شهر است .با توجه به اظهار

احساس گناه ،هنجار اووقي و هنجار اجتماعي پس از نگرش

روستایيان حيوانات وانگي ازقبيل دام و طيلور بله مراتلب در

دادهاند

روستاها بيشتر نگهداري ميشلوند و ولانوار روسلتایي بلراي

كه از ا رات غيرمستقيم ازطریگ متغيرهلاي ميلانجي مسلتقر در

تغذیۀ ای حيوانلات از تلدابير دقيلگ بلراي كلاهش ضلایعات

الگوي تحليل مسير شکل  7نشئت مي گيرد .در جامعۀ شلهري

غذایي فاصله گرفته است و ملواد غلذایي بلا كيفيلت پلایي را

نيز مانند الگوي بامبرگ و موزر تنها متغيلر دگلاهي از مشلکل،

براي تغذیۀ احشام و طيور وود در نظر مليگيلرد .ایل عاملل

متغير بيروني شناسایي شده است .دگاهي از مشلکل بلرووف

یکي از ای عوامل موقعيتي است كه با تأ يرگرفت از سلکونت

جامعۀ روستایي ،در جامعۀ شهري سهم نسبتاً باالیي در مقایسه

در روسللتا سللبب بللر هلللم وللوردن معادلللۀ رگرسلليوني

با سایر متغيرهاي ا رگذار بر رفتار با ا ر غيرمستقيم دارد.

پيشبينيكنندۀ رفتار مدیریت مصرف مواد غذایي ميشود و بر

به ترتيب بيشتری ا رات علي كل را به وود اوتصا

مثبتبودن تمام ا رات متغيرهاي مستقل درونلي و بيرونلي

ميزان تبيي رفتار بهوسيلۀ سایر متغيرهاي الگو تأ ير ميگذارد.

الگو بر متغير وابسته نشان مي دهد با بهبود متغيرهلاي مسلتقل
جدول-6اثراتعلیمتغیرهایالگویتلفیقیبررفتارمدیریتمصرفموادغذاییدرجامعۀشهری 
اثرغیرمستقیم

اثرعلّیکل 

مسیرها 

اثرمستقیم 

قصد رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/89

0/89

كنترل رفتاري درکشده رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/48

0/48

نگرش ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/83

0/03

0/81

هنجار اووقي ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/81

0/81

هنجار اجتماعي ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/88

0/88

احساس گناه ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/83

0/83

انتساب دروني ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/09

0/09

دگاهي از مشکل ...... رفتار مدیریت مصرف غذایي

0/88

0/88
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2
**R =2/26

کنترلرفتاری
کشده
در 

**

**

R2=2/34

**

رفتارمدیریتمصرف
موادغذایی

*2/14

=2/22R2

*2/16

**

آگاهیازمشكل

2/22

**
 2/35هنجاراجتماعی

**2/22

**2/32

**

=R

انتسابدرونی

قصدرفتاری
**

**2/25

2

نگرش
**
R2=2/32

**

*2/12

**2/33

هنجاراخالقی

* 2/11

**2/64

احساسگناه
**

R2=2/15

R2=2/53

ریزیشدهوفعالسازیهنجارجامعۀروستایی 
برنامه 
شكل-4نمودارتحلیلمسیرالگویترکیبیرفتار 
 :معنيداري در سطح یک درصد : .معنيداري در سطح پنج درصد.

**

R2=2/34

** 2/21

آگاهیازمشكل

**2/55

کنترلرفتاری
**2/12
**2/41
درکشده

**
**
22
2
/
26
R =2/21
**
R2=2/41
2/22** 2
**
=2/22 R
رفتارمدیریتمصرف
قصدرفتاری
**
موادغذایی
*2/13
*
*
2
/
11
**
2
 2/11
R =2/31
**2/11
احساسگناه
نگرش
2
**R =2/32
**2/42
**/44
**
2/51
2
هنجاراخالقی
**/23

**

**2/34
انتسابدرونی
**

R2=2/32

R2=2/33

ریزیشدهوفعالسازیهنجارجامعۀشهری 
برنامه 
شكل-5نمودارتحلیلمسیرالگویترکیبیرفتار 
 :معنيداري در سطح یک درصد : .معنيداري در سطح پنج درصد.

مقایسۀجامعۀشهریوروستتاییازنظتر رفتتار متدیریت

شهري بي گروه سني كمتر از  97سال با دو گروه سني دیگلر

مصرفموادغذایی 

تفاوت معنيداري ازنظر رفتار مدیریت مصلرف ملواد غلذایي

براي مقایسۀ ميلانگي رفتلار ملدیریت مصلرف ملواد غلذایي

وجود دارد و پاسخگویان ای گروه سلني بلهطلور معنليداري

گروههاي مختلف از دزمون  Fاستفاده شد و براي دزمونهلایي

رفتار مدیریتي پایي تري در مصلرف ملواد غلذایي نسلبت بله

كه در دنها فرضيۀ  H1پذیرفته شد ،دزمون تعقيبي دانک بلراي

پاسخگویان  97سال به باال داشتند .در جامعلۀ روسلتایي بلي

مقایسۀ یک به یک ميانگي ها و تشخيص جایگاه دقيگ تفاوت

پاسللخگویان بللا تحص ليوت زیللر دیللپلم بللا پاسللخگویان بللا

گروهها انجام شلد .نتلایج مقایسلۀ ميلانگي گلروههلاي سلني

تحصيوت باالي دیپلم تفاوت معنليداري در رفتلار ملدیریتي

پاسخگویان در جدول  5نشان داد در هر دو جامعۀ روستایي و

مصرف مواد غذایي وجود داشت؛ به عبارتي ،هيچ تفاوتي بلي
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پاسخگویان بيسواد یا داراي تحصيوت ابتدایي با پاسخگویان

مختلللف دردمللدي در رفتللار مللدیریتي مصللرف مللواد غللذایي

با تحصيوت راهنمایي و دبيرستان در رفتار ملدیریتي مصلرف

مشاهده نشد .همساني رفتلار ملدیریتي مصلرف ملواد غلذایي

مواد غذایي وجود نداشت و ای دو گروه بلهطلور معنليداري

گروههلاي مختللف دردملدي شلاید بله ایل دليلل باشلد كله

ضایعات غذایي كمتري نسبت به گروه تحصيلي بلاالي دیلپلم

گروههاي دردملدي پاسلخگویان تفلاوت چشلمگيري بلا هلم

داشتند .در جامعۀ شلهري هليچ تفلاوتي بلي پاسلخگویان بلا

نداشتند؛ زیرا وانوارهلاي بلا سلطوح دردملدي ويللي بلاال از

گروههاي مختلف تحصيلي در رفتلار ملدیریتي مصلرف ملواد

پاسخگویي به پرسشناملههلا امتنلاع مليورزیدنلد؛ بنلابرای ،

غذایي مشاهده نشد .همچنلي در هلر دو جامعلۀ روسلتایي و

مقایسۀ صحيح طبقات دردملدي ويللي بلاال و پلایي در ایل

شهري هيچ تفاوت معنيداري بي بُعلد ولانوار و گلروههلاي

پژوهش امکانپذیر نشد.


بهلحاظرفتارمدیریتمصرفموادغذایی 
گروههایمختلف 
جدول-2نتایجتحلیلواریانس 

نمونه 

میانگین 

گروهبندی 
متغیر 

a

كمتر از  97سال
روستا

س پاسخگو

شهر

س پاسخگو

روستا

تحصيوت پاسخگو

شهر

تحصيوت پاسخگو

روستا

تعداد افراد وانوار

شهر

تعداد افراد وانوار

b

 70-97سال

b

باالي  70سال

a

كمتر از  97سال

b

 70-97سال

b

باالي  70سال

a

بيسواد و ابتدایي

a

راهنمایي و دبيرستان

b

باالتر از دیپلم

روستا

شهر

4/97
4/77

88/75

0/0008

4/80
4/48

**

1/98

0/0008

4/78
4/71
4/93

**

1/47

0/008

4/97

بيسواد و ابتدایي
راهنمایي و دبيرستان

4/98

باالتر از دیپلم

4/87

 8-8نفر

4/71

 4-9نفر

4/41

بيشتر از  7نفر

4/48

 8-8نفر

4/97

 4-9نفر

4/83

بيشتر از  7نفر

4/91

كمتر از 700

4/43

دردمد وانوار

8000-700

4/47

(هزار تومان)

8700-8000

4/43

بيشتر از 8700

4/44

كمتر از 700

4/48

دردمد وانوار

8000-700

4/94

(هزار تومان)

8700-8000

4/94

بيشتر از 8700

**

4/18

4/48

4/87
*

F

معنیداری 


حروف غيریکسان  aو  bنشاندهندۀ تفاوت معنيدار بي گروههاست P<0/08 :** .و P<0/07 :

8/53

8/78

0/71

0/888

0/17

0/014

0/889

0/710

0/111

0/711
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براي مقایسۀ وانوارهلاي داراي كلودک زیلر  88سلال بلا

نمایش داده شده اند .نتایج نشان ميدهند بي وانوارهاي داراي

وانوارهاي بدون كودک براساس رفتار مدیریت مصلرف ملواد

كودک زیر  88سال با وانوارهاي بلدون كلودک هليچ تفلاوت

غذایي از دزمون  tمستقل بهره گرفته شد كه نتایج در جدول 1

معنيداري در جامعۀ روستایي و شهري وجود ندارد.

جدول-1مقایسۀمیانگینخانوارهایدارایکودکوبدونکودکزیر12سالبهلحاظرفتارمدیریتمصرفموادغذایی 
نمونه 

گروهبندی 
متغیر 

روستا

داشت كودک زیر  88سال

شهر

داشت كودک زیر  88سال

انحراف

خطای

معیار 

استاندارد 
0/01

گروهها 


میانگین 

بله

4/45

0/93

وير

4/93

0/40

0/07

بله

4/84

0/11

0/88

وير

4/83

0/41

0/01

T

سطح
معنیداری 


-0/35

0/991

-0/91

0/504

نتایج نشان دادند هنجار اووقي با وجلود برولورداري از

نتیجه 
ای مطالعه براي برقراري پيوند بي دو انگيلزۀ نلوعدوسلتانه و

وضعيت بسيار مناسب در هر دو نمونۀ شهري و روستایي ،ا لر

منفعت شخصي و گنجاندن فرایندهاي وودتنظيمي در الگلوي

علي بسيار كمي در جامعۀ روستایي بر رفتار مدیریت مصلرف

رفتاري با ادغام دو الگوي نظري فعالسلازي هنجلار و نظریلۀ

مواد غذایي داشت و در جامعۀ شهري بهنسبت وضعيت بهتري

رفتار برنامهریزيشده ،سعي كرده اسلت الگلویي جلامع بلراي

دارد .ای متغير در جامعۀ روستایي تنها بلر متغيلر قصلد تلأ ير

رفتار مدیریت مصلرف ملواد غلذایي در دو جامعلۀ شلهري و

ميگذارد؛ ولي در جامعۀ شهري كه وضعيت كمي بهتلر اسلت

روستایي ارائه كند .نتایج نشاندهندۀ برازش ای الگوي تلفيقي

عووه بر قصد ،نگرش را نيز درگير كرده و ازطریلگ دو متغيلر

در هر دو جامعۀ روستایي و شهري است.

ذكرشده بر رفتار مدیریت مصلرف ملواد غلذایي اعملال نفلوذ

نتللایج پللژوهش حاضللر در زمينللۀ تأ يرگللذاري متغيرهللاي

ميكند .طبگ تعاریف ارائهشده از هنجار اووقي در مطالعلات،

الگوي رفتار برناملهریلزيشلده بلا دادههلاي رفتلار ملرتبط بلا

هنجارهاي اووقي ،احساس تعهدات اووقي قوي اند كه افراد

ضللایعات مللواد غللذایي مطللابگ بللا پللژوهشهللاي ویشلرس و

با شركت در رفتار نوعدوستانه تجربله مليكننلد (

& Bamberg

همکاران )2016( 8و سيگورارداتير ( )2017بود .یافتههاي ایل

2007: 15

پژوهش به لحاظ معنيداري احساس گناه و انتساب درونلي بلا

مسئوليتپذیري با انگيزۀ نوعدوستانه (كمک به فقرا و كلاهش

نتایج مطالعۀ پریزئو و همکاران ( ،)2015بهلحاظ احساس گناه

پيامدهاي منفي زیستمحيطي) براي كاهش ضلایعات غلذایي

و دگاهي از مشکل با مطالعۀ كي و رو ( )2016و ازنظر دگاهي

قدرت زیادي در بروز و ظهور رفتار در نمونههاي مطالعهشلده

از مشکل با پلژوهش ویليلامز و همکلاران ( )2012در هلر دو

ندارد .انگيزۀ نوعدوستانه پيوند ناگسسلتني بلا دگلاهي و درک

جامعۀ شهري و روستایي هموواني داشت .همچني در هر دو

مسائلي با مقاصد اجتماعي و زیستمحيطي دارد .با توجله بله

جامع لۀ روسللتایي و شللهري هماهنللگ بللا مطالعللۀ دكتللاس و

اینکه دگاهي از مشکل پراكندگي باالیي در دو جامعۀ روستایي

همکاران ( )2018بي قصد و نگرش رابطۀ مثبلت و بلرووف

و شهري داشت ،شاید بتوان دليل ا رگذاري كم هنجار اووقي

نتایج دنها بي قصد و كنترل رفتلاري درکشلده رابطلۀ مثبلت

بر رفتار را درک پایي دنهلا از وضلعيت اسلفناک گرسلنگان و

مشاهده شد.

بحللران زیسللتمحيطللي موجللود دانسللت؛ ازای ل رو ،پيشللنهاد
Visschers et al.

1

)Moser,؛ بنللابرای  ،احسللاس تعهللد اووقللي و

م ليشللود پيامللدهاي اجتمللاعي ،اقتصللادي و زیسللتمحيطللي
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ضایعات غذایي بر نسل كنوني و نسلهاي دینده در برنامههاي

توشهاي جمعي بر گرددوري تجلارب افلراد مسل متمركلز

درسي ،رسانهاي و برنامههاي فرهنگي مانند جش ها ،مراسمها

شوند و ای اطوعات در اوتيار عموم بهویلژه افلراد جلوانتلر

و تجمعات مختلف گنجانده شود.

گذاشته شود.
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