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نوع مقاله: پژوهشی

بخش مرکزي در هاضایعات مواد غذایی خانوارتولید هاي رفتار کنندهتعیین
تلفیقیکاربرد مدلآباد:شهرستان نجف

*2وندو مصطفی احمد1فاطمه سورانی

)11/02/98؛ پذیرش: 05/08/97(دریافت: 
چکیده

با آباد در بخش مرکزي شهرستان نجفخانوارضایعات مواد غذایی هاي رفتار تولیدکنندهشناسایی تعیین،هدف اصلی پژوهش حاضر
بخشدرساکنيخانوارهاتمام،قیتحقيآمارجامعهبهره گرفته شد.براي این منظور از روش پیمایش.تلفیقی بوداستفاده از مدل

نمونه حجم عنوانبهبارتلت و همکارانونه تعیین حجم نمجدولبر اساس خانوار 405،که از آن میانبودندآبادنجفشهرستانيمرکز
روایی صوري پرسشنامه توسط پانل . مورد مطالعه قرار گرفتندگزینش و اي با انتساب متناسب گیري طبقهبرآورد شد و به روش نمونه

ي خانوارهاییغذایعاتضایشتریننشان داد بیجنتامتخصصان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. 
كادرايمستقیم کنترل رفتارتأثیر کایت ازحتحلیل مسیر مدل تلفیقینتایج تازه بود. یوهو ميمربوط به نان، برنج، سبزمورد مطالعه

، نگرشاهاحساس گن،پیامدهاي منفی ضایعاتاز یآگاهی،هنجار اجتماعتأثیر غیرمستقیم متغیرهاي همچنین هنجار اجتماعی وشده و 
پیامدهاي منفی از آنجایی که آگاهی از داشت. هاخانواردر ضایعات غذایی تولید رفتار و انتساب درونی بر، هنجار اخالقیضایعاتبه 

نمایان غیر مستقیم تأثیر خود را بر کاهش ضایعات غذایی طوربهبوده و کننده متغیرهاي مستقل مدل تحلیل مسیر بینیپیش،ضایعات
و کنندگان تشریحملموس براي مصرفطوربهپیامدهاي منفی ضایعات غذایی ،مختلفرسانی هاي اطالعشود با روشپیشنهاد می، ساخته
.گرددتبیین

.ضایعات غذایی، مصرفزنجیره تأمین غذایی، رفتارپایداري غذایی،امنیت غذایی،کلیدي: هايواژه

، ایران.یاسوج،دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوجروه مدیریت توسعه روستایی،دانشجوي دکتري گ١
، ایران.یاسوج،دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوجروه مدیریت توسعه روستایی،دانشیار گ2
mahmadvand@yu.ac.irنویسنده مسئول، پست الکترونیک: *
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مقدمه
معادل یک سوم وزن کل میلیارد تن مواد غذایی که تقریبا3/1ًحدود که کایت از آن دارد حمطالعات مختلف ها و گزارش

,European Parliament(شودضایعات از دسترس خارج میصورتبهرسد و نمیمصرفبه در جهان استتولید شدهيغذا

رسمی اعالم نشده است، با طوربهخانوارسطح در ژهیوبهآمار دقیقی از ضایعات غذایی تاکنونهر چند در ایران نیز ).2017
، بیترتنیبدود نشودرصد از محصوالت تولیدي ضایع می35هر سالهمتوسططوربه، غیر رسمیاین حال بر اساس آمارهاي 

میلیون نفر است (خسروانی و15رود که معادل غذاي درصد درآمد نفتی کشور در قالب ضایعات غذایی از بین می25حدود 
2017تا 2015هاي در سالبه لحاظ امنیت غذایی نیز آمارها حاکی از آن است که این در حالی است که).1395همکاران، 

FAOمیلیون نفر بوده است (چهارتعداد افراد دچار سوءتغذیه در ایران  et al., یه در ایران سوء تغذیوعشهر چند .)2018
در طول سوء تغذیه ساالنهییراتنرخ متوسط تغاماکاهش داشته،رخ سوء تغذیهباالترین نبا2000اواسط سال نسبت به

,FAO(افت و خیزهاي فراوانی داشته استهاي اخیر سال 2017.(
ضایعات غذایی در استفاده از منابع است. ییغذاهايفرایندينشان از ناکارآمد،ضایعات غذایی در مراحل تولید و مصرفوجود 

دوم، تأثیر منفی در کاهش دسترسی جهانی و محلی به غذا؛اول:ندگذاربر امنیت غذایی و تغذیه تأثیربه سه طریق عمده
براي همچنین ند و اهاي اقتصادي مرتبط با ضایعات غذایی و کاهش درآمد مواجهکه با هزینهکشاورزان دسترسی به غذا براي 

کاهش واسطهبه)Tightening the food market(مواد غذاییبازار کسادکنندگان به دلیل سهم ضایعات غذایی در مصرف
مدت بر امنیت غذایی ناشی از اثر درازسومو ؛آنافزایش قیمت ونسبت به آنچه مورد نیاز استمواد غذایی دسترسی به 

ن بر پایداري غذایی در ضایعات غذایی همچنی.اد غذایی آینده وابسته به آن استاستفاده ناپایدار از منابع طبیعی که تولید مو
مانع شده،هاي اقتصادي و کاهش بازگشت سرمایه باعث زیانوگذاردمحیطی تأثیر میهر سه بعد اقتصادي، اجتماعی و زیست

,High Level Panel of Experts (HLPE)(دارند ستیزطیمحو تأثیر قابل توجهی بر شوند میتوسعه و پیشرفت اجتماعی 

2014.(
یکیدتوليمتوسط براطوربهاست.استفاده شده را به خود اختصاص دادهیرینآب شچهارم کلیکاز یشبییضایعات غذا

و حمل و نقل مواد تولیديبرايانرژیازهاين(است یلیسوخت فسيانرژيکالریلوکسهبه یی، نیازغذاي موادکالریلوک
Hall(شودمیییآب و هواییراتها بر تغآنیممستقریثأو تیلیفسيهاسوختیهرویمصرف بموجبکه)ییغذا et al.,

به نصف ییغذایعاتکل ضایزانکند که اگر میبرآورد م)World Resources Institute (WRI)مؤسسه منابع جهانی ().2009
از بار تحمیل شده یتوجهقابلیزانبه مینخواهد داشت. ایازغذا نبهکمتر یلوکالريکیلیونتر1314یزانبرسد، جهان به م

Institute of Food Science(کاهدیمستیزطیمحبر  and Technology (IFST), مواد ضایعاتیدگیپوسفزون بر آن،.)2017
ازیشتر برابر ب25ی آنشدن جهانمگریلپتانسکه کند یمیدمتان تولیمقدار قابل توجهضایعات،دفن محل در ییغذا
Hall(تاساکسید کربندي et al., 2009.(

را ییغذاسیستميوربهرهو هاددبهبودراآنبهوصولراهوییغذاموادبهیدسترستوانیم،ییغذاموادعاتیضاکاهشبا
دایش دافزا،یدتولیشرفتهپيهايورافنبکارگیريیاو یابکمیعیاستفاده از منابع طبي،کشاورزهاينهادهیشبدون افزا

)Schuster & Torero, یتوضعباعث بهبود تواند یمی،زندگياستانداردهاکاستن ازبدون ییمواد غذاضایعاتکاهش ).2016
وظیفهیکبلکه یطیمحیستو زياقتصادیفهوظیکتنهانهییمواد غذاضایعاتکاهش . با این اوصاف، شودخانوارها ياقتصاد
، از لحاظ اخالقی غیرقابل شودغذایی که منجر به تولید ضایعاتمواد غذایی هرگونه استفاده غیر مسئوالنه از و استیاخالق

,European Parliament(قبول است یکی ، آنعوامل مؤثر برتعیین میزان ضایعات مواد غذایی ویريگاندازهاز این رو، ). 2017
Schuster(خواهد بودییغذایستمسیداريو پایتبه امندستیابیوضایعات غذاییمدیریت يبراياقدامات ضروراز &

Torero, هیچ لیکن،در داخل کشور انجام شدهخانوارمصرفضایعاتکاهش يکنون مطالعات متعددي در زمینهتا).2016
تنها به است. مطالعات موجود میزان ضایعات تمام اقالم غذایی تولید شده توسط خانوارها را برآورد نکردهدر ایران ايمطالعه

چارچوبقالب یک دررا ضایعات غذایی مسأله اي در ایران هیچ مطالعهاند. همچنینمیزان ضایعات نان مصرفی پرداختهآوردبر
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، اقتصادي و یشناختتیجمعمطالعات داخلی تنها متغیرهاي مختلف .استدادهنمورد بررسی قرار مدون روانشناختی-رفتاري
خانوارها در نظر گرفته و )نانژهیوبه(غذایی مواد عوامل مؤثر بر تولید ضایعات نوانعبهاجتماعی و عوامل محیطی مختلفی را 

هاي کالن کشور از تحقیقاتی در این بخش و در راستاي سیاستخألبنابراین، بر اساس اند. اجرا نمودهمدل رگرسیونی آن را 
المللی و جامعه هاي بین) و نیز اقبال سازمان1392، يکشاورزجهادوزارتوري (جمله اقتصاد مقاومتی و قانون افزایش بهره

هایی بیش هاي اخیر، ضرورت انجام چنین پژوهشکننده در سالضایعات سطح مصرفژهیوبهجهانی به کاهش ضایعات غذایی 
به اصالح هاي ارشد کشور از جمله مقام معظم رهبري گردد. اهمیت این مسأله به حدي بوده است که مقاماز پیش آشکار می

از این رو، هدف از این پژوهش اند.کننده تأکید کردهالگوي مصرف در تمام سطوح فرایند تأمین غذایی از جمله بخش مصرف
در قالب آنتعیین عوامل مؤثر بر و آبادي شهرستان نجفخانوارهاتولید شده توسط غذایی کلیه اقالم سنجش میزان ضایعات 
است.تی مدون روانشناخ-یک مدل نظري رفتاري

،یشهرستانویاستان،یملسطوحدرکنندهمصرفییغذاموادعاتیضاقیدقآمارفقدانوییغذاعاتیضاتیاهمبهتوجهبا
شهرستاننیسومواستدادهقرارخوددرراشهرستاننیاتیجمعدرصد90ازشیبکهآبادنجفشهرستانيمرکزبخش

.شدانتخابمنظورنیايبرايانمونهنوانعبهبودهاصفهاناستانتیجمعپر
این شهرستان نماید. پذیر میانتخاب این شهرستان را توجیهآبادنجفشهرستانهاي منحصر به فرد و ویژگیخچهیتارمرور

ازياعده،رانیابهاسالمورودازیشپمنطقهنیاساکناننیاولکه يطوربهترین مناطق در تاریخ ایران است. ییمیکی از قد
بودهتاکنونترین مناطق از گذشته ریمهاجرپذیکی ازمنطقهنیاهمچنین .بودندرانیايمرکزفالتنیچادرنشانیزرتشت
عباسشاهويصفوطهماسبشاهمتعدديهایلشکرکشباکهبودندگرجستانانیگرجازياعدهآن،مهاجراننیاول. است
نقاطتمامازيصفوحکومتبهمنتقدیاسیسنیمخالفازياعدهمهاجران،نیدوم.بودندشدهدادهکوچرانیابهاجباربهاول

ازياعدهآنازپس. شدنددیتبعخطهنیابهکهبودند) يروصحراترکمناصفهان،دامغان،روان،یاسبزوار،زد،یتفت،(رانیا
ازپسبودند،آمدهاصفهانبهکهبیرقسردارانگریدوزندخانمیکرنیبمناقشاتزماندرشاهنادرانیسپاهيبروجردالوار
اهداف مختلف يبرامناطق مختلف که ازیمردمانمختلفادواردرنیهمچن. شدندساکنآبادنجفدران،یزندحکومتتیتثب
و1340دههدرکهنیاتاداشتادامهروالنیا. شدندساکنشهرنیادرجیتدربه، کردندیمآمدورفتآبادنجفشهربه

آب،ریمسدرگرفتهقراريروستاهاهیتخلواسطهبهکهزبانتركمهاجرانلیس،رودندهیزاسدساختشروعبایشمس1350
افرادآنازپس. نمودندانتخابسکونتيبراراآنوشدندروانهآبادنجفبهبودند،کردهرهاراخودکاشانهغرامت،افتیدربا
دن،یفرازگریدعواملوروستاهادرامکاناتنبود،ياقتصادمسائللیدلبهشهردونیفرانیگرجایلُرتیقومبايگرید
ازیمهاجران،یلیتحمجنگشروعواسطهبهزینیاسالمانقالبازبعد. شدندشهرنیایراهياریبختوچهارمحالوگودرزیال

يرایپذآبادنجفحومهدرشدهجادیايهاشهركتاکنونزینجنگازپسيهاسالدر. شدندریسرازخطهنیابهخوزستان
).1395،یلیخل(استبودهلرستانشرقواصفهاناستانغربيلُرهاخوزستان،اصفهان،ازیمهاجران

يهالهجهوهابانزویفرهنگاصالتباگوناگوناقوام،امیاالمیقدازآنبودنریمهاجرپذوشهرستاننیاخچهیتاربهینگاهبا
عهیشویسن،ییبها،یزرتشتمختلفمذاهبوانیادبايافرادنیهمچن؛ياریبختویلکیگ،یگرج،يلر،یترک،یعربمختلف

آزاددانشگاهوجودبهتوجهباآن،برعالوه. استدهیبخششهرستاننیابهییباالاریبسیفرهنگتنوعوبودهساکنآندر
،يکاربردیعلمدانشگاهدانشجو،28,600باکشوریعالآموزشمراکزنیتربزرگازیکیعنوانبهبادآنجفواحدیاسالم

هیعلمحوزهزینویانتفاعریغیعالآموزشمؤسسهت،یآدیشهمعلمتیتربه،یسمياحرفهویفنآموزشکدهنور،امیپدانشگاه
برباشد،یمهاشهرستانوهااستانریساازطالبوانیدانشجوازیهتوجقابلقشريرایپذکهشهرستاننیامرکزدربرادران
مردمرفتاردرمصرفتیریمدوییغذاموادعاتیضاتیوضعيمطالعهرو،نیااز. استافزودهشهرستاننیایفرهنگتعامل

.استبرخوردارییباالتیاهمازیعیوسیفرهنگتنوعنیچنباشهرستاننیا
شدهیزيرار برنامهرفتیهنظرالف) 

Theory of Plannedشده (یزيررفتار برنامهیهنظر Behavior (TPB) (محبوبو متداولچارچوبیکعنوانبهیندهفزاطوربه
Steinmetz(گرفته استرفتار مورد استفاده قرار ییرمداخالت تغتعددمهايهعرصرفتار در یینو تببینییشپيبرا et al., 2016.(
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در از مجازات و یريجلوگيکه افراد براکندیفرض ماین مدل استوار است. یانسانطلبانهمنفعتمدل بر یکشدهریزيبرنامهرفتار
Bamberg(شوندبرانگیخته میپاداشجستجوي & Möser, رفتار یکانجام يفرد برایتنیاقصد یه،نظراین در یعامل اصل).2007

ها منجر به انجام رفتار حاضرند تالش کنند و چقدر از تالش آنیکه مردم با چه شدتددهیان منشقصد. )1نگاره (مشخص است
,Ajzen(خواهد شد و از اراده او تحت کنترل اختیاري فرد بوده مورد نظر مستلزم این فرض است که رفتار مطلب این که)1991

,Ajzen(باشدگرفتهأت نش ، براین اساسشود.یمرهبرييرفتاریامدهاياز پیمنطقیابیارزکیبایريگیمتصمبنابراین، ).2015
,Ajzen(دنکنیین میتعرا يرفتارترجیحیکبه نسبت کلینگرش شده،دركیمثبت و منفيامدهایمجموع پ به همین ). 1991

عامل نگرش نسبت به رفتار، هنجار هسیرتحت تأثقصدیه نظرینمطابق اشود. میگفتهشدهیزيربرنامهیایمنطقدلیل به آن رفتار 
Perceived behavioral controlشده (ك ادرايو کنترل رفتاریذهن (PBC)1395آباد و همکاران، (رحیمی فیضدیرگی) قرار م(.

,Ajzen(شده ریزيمدل نظریه رفتار برنامه-1نگاره  1991(

توان به کاهش ضایعات غذایی بکارگرفته شده است. از آن جمله میياي در زمینهگستردهطوربهشدهیزيررفتار برنامهیهنظر
,Sigurðardóttir(ریگورارداتیسمطالعه  مناسب با طوربهشده ریزيدهد مدل رفتار برنامه) اشاره نمود که نشان می2017

شده كادرانگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري شود. بدین معنا که متغیرهايهاي ضایعات غذایی خانوار تأیید میداده
,Sebbane(نیسب.باشدمیضایعات غذایی خانوارها تولید محرك قصد و قصد نیز خود محرك رفتار  ) نیز براي تحلیل 2017

کردن مواد ضایع نقصد شده استفاده نمود و نشان داد ریزيضایعات غذایی از مدل رفتار برنامهتولید کننده رفتار عوامل تعیین
ییدفع مواد غذایزانباعث کاهش مضایعات غذایی داشته و تولید بر رفتار داري تأثیر معنیه شدكادرارفتاري و کنترل غذایی

قادر به یهنجار ذهناند ولیداشتهقصد ینیبیشپسهم باالیی در شده كادراينگرش و کنترل رفتارین،. عالوه بر اندشد
Stancuاستنکیو و همکاران (ت.اسقصد نبودهینیبیشپ et al., رفتار هايکنندهیینتعیبررساي دیگر براي ) در مطالعه2016

يکنترل رفتاردادندنشان شده ریزيی با مبنا قرار دادن نظریه رفتار برنامهدانمارکگانکنندمصرفییغذایعاتضاتولید
یديکأتيهنجارهاهستند.ییمواد غذایعاتضایاصليهامحرك،هاندهمایو استفاده مجدد از باقیدخرهايشده و روالكادرا

و یاخالقيکه هنجارهادارد درحالییرثأتهدر ندادن مواد غذایی نیز بر قصد رفتاريییمواد غذاضایعاتو نگرش نسبت به 
Graham-Rowe(همکارانورووگراهاماند. ی در قصد نداشتهشده سهم قابل توجهكادرايکنترل رفتار et al., براي که ) 2015

مقدار قابل نشان دادند ،ندیافته استفاده نمودتوسعهشدهیزيرمدل رفتار برنامهازی خانگییغذایعاتکاهش ضابینییشپ
شدهبینییشپیمانیو پشیت شخصیشده، هوكادرايکنترل رفتاری،نگرش، هنجار ذهناز طریققصد، یانساز واریتوجه

رفتار توسط مدل برآورد شده یانسحال، مقدار وارینبا اشود.ه میزدینتخمداریمعنیخطهايکنندهبینییشپعنوانبه
TPBًهمکارانومارنگان.استکوچک نسبتا)Marangon et al., ییغذاعاتیضايروخودمطالعهدر) نیز2014

قصدرفتار

نگرش

کنترل رفتاري 
شدهادراك

هنجار ذهنی قصدرفتار
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ریتأثییغذاعاتیضاتولید رفتاربريداریمعنطوربهدرآمدوسننگرش،کهدادندنشانایتالیایشرقشمالکنندگانمصرف
.دنگذاریم

سازي هنجارفعالمدلب)
احساس تعهد اخالقی تحت عنوان این است که )Norm-activation model (NAM)(سازي هنجارمدل فعالاصلیفرض 

,Schwartz(استکننده مستقیم رفتارهاتعیینیعلامل ع،شخصییایاخالقهنجارهاي  ,Schwartz(شوارتز).1977 1977(
. کنندمیدوستانه تجربه شرکت در رفتار نوعباکه افراد داندمیيقویاخالقتعهداتاحساس عنوانبهرا یاخالقيهنجارها

و یاهآگاست. یو اجتماعیعاطفی،متقابل عوامل شناختمبتنی بر اثر احتماالًاخالقیهنجاریک فعال شدنو گیريلشک
منسوب به خود ی بوده واخالقيتوسعه هنجارهايبرای مهمیشرط شناختیشپاحتماالًمسئله مورد نظر،دانش در مورد 

به باشد کهمیمهم ثانويیشناختیندفرایک،یا احساس مسئولیت نسبت به پیامدهاي افعال خودیعلدانستن به لحاظ 
و رفتار مضر یکیا آگاهی از پیامدهاي منفی )Internal attribution(رونید. انتسابکندمیکمک یاخالقيتوسعه هنجارها

با تنگاتنگیطوربهیزاحساس گناه نشود. میاحساس گناه مانندی،عاطفيهااغلب باعث واکنشنسبت دادن آن به خود، 
شود. مینجر به احساس گناه می،اجتماعيو هنجارهاشخص رفتار ینبدرك شدههماهنگی. عدم در ارتباط استهنجارها 
Bamberg(دکنیکمک میاخالقيبه توسعه هنجارهایممستقطوربههمچنین یاجتماعيهنجارها & Möser, این ).2007
به تصویر کشیده شده است.2نگارهمدل در 

Bamberg(منبع: هنجاريسازفعالمدل - 2نگاره  & Möser, 2007(

بیان ها نتایج برخی از آنکه شده بردهبکاره ضایعات مواد غذایی حیطدرتحقیقاتیدر نیزارهنجيسازفعالمتغیرهاي مدل 
,Bruinessen(نسنیبروا.گرددمی دراحساس خودآگاه دو عنوانبهغرورگناه و بررسی تأثیر احساسبا اي ) در مطالعه2018

داري در ایجاد انگیزه رفتار معنیطوربهشان داد که تنها غرور در جهت کاهش ضایعات غذایی ندوستانه رفتار نوعیزهانگیجادا
,Evans(وانزیاگستردهينگارقومیجنتادوستانه در کاهش ضایعات غذایی مؤثر بوده است. نوع بر ضایعات غذایی)2012

کنندگان. اکثر مصرفزنداندایمدور نرامورد عالقه خودییمواد غذاتدبیرياز روي بیمردم که نیز حاکی از آن استها خانوار
ضایع گناه احساس خود از و براي رها کردن کنند احساس گناه در خود تجربه میزنند یکمیمسرفانهرفتار وقتی دست به 

Quested(همکارانوکواستد.کنندمیاستفاده ايیچیدهپيهااز روش،ییغذاکردن مواد  et al., ) نیز در بررسی 2011
یک انگیزاننده کلیدي در کاهش ضایعات مواد عنوانبهد غذایی و نوشیدنی خانوارهاي انگلیسی، احساس گناه را ضایعات موا

غذایی شناسایی نمودند.
تحقیقج) مدل تلفیقی

و متغیرهاي گنجانده شده در هر یک یشناختروانها و روابط مفاهیم به دلیل شباهتها استفاده از چندین نظریه و تلفیق آن
هاي مختلف، با احتمال از نظریهمستخرج، اجتماعی، محیطی و اقتصادي یشناختروانهاي بیولوژیکی، جنبهگرفتندر برنیز و

که تحقیقات طوريبه).1393پور، نوري و نوريفراهم نماید (بینی رفتار براي درك و پیشتواند راهبردهاي مؤثرتري را قوي می
بر این نی مدل رفتاري را افزایش داده استبیافزودن متغیرهاي مختلف، قدرت پیشکه نبا اثبات ایهاي مختلف در حوزه

).1396زاده و کرمی، محقق(اند هاردصحه گذستدالل ا



...هاي رفتار تولید ضایعات مواد غذایی خانوارها در بخشکنندهتعیین

28

يهایزهبا انگرفتار،یانتخاب عقالنمدل عنوانبه)TPB(شدهیزيررفتار برنامهیهنظرفرضطبق پیشطور که ذکر شد همان
،هاي اخالقی استکه پیشرو در میان نظریه)NAM(سازي هنجارفعالمدلدر که یدر حالشود، یمکیتحریمنفعت شخص
ضایعات غذایی از هر تولید رفتار ،از آنجایی که بر اساس پیشینه پژوهشگیرد.یدوستانه قرار منوعيهایزهانگیررفتار تحت تأث

هاي بعدي از منابع (توجه به فقرا و محروم نشدن نسلدوستانهنوعو (بحث عقالیی سود و زیان)دو نوع انگیزه منفعت شخصی 
را TPBیو اثربخشیتکفا،دوستانهنوعيرفتارهايینهمحققان در زمبسیاري از که و با التفات به اینپذیرد میتأثیرطبیعی) 

Han(اندمورد تردید قرار داده & Hyun, (منفعت شخصی و هر دو انگیزه دغامابا تواند ، ترکیب این دو مدل می)2017
ضایعات غذایی هاي کاهش محركعنوانبهمتغیرهاي هر دو مدل و پوشش دادننیاز کاهش ضایعات غذایی پیش) دوستانهنوع

Han(بسیاريدر مطالعاتNAMو TPBصالحیت مدل تلفیقی فراهم نماید.تري چارچوب جامع،در مطالعات پیشیناشاره مورد 

& Hyun, 2017; Liu et al., 2017; Bamberg & Möser, Bamberg(موزروبامبرگدر این بین،تأیید شده است.)2007 &

Möser, تلفیق دو مدلهبشایسته طوربهنمونه مستقل بودند، 57هاي که در بردارنده دادهمطالعه 47لیفرا تحلبا استفاده از )2007
TPB وNAMموزروبامبرگمدلاند.پرداخته)Bamberg & Möser, Lauper(الپرت و همکارانعیناً در مطالعه)2007 et al.,

Bambergمطالعات بامبرگ و همکاران (همچنینقرار گرفته است.و تأیید مورد بررسی )2013 et al., ,Klöckner(کالکنر)،2011

Park(پارك و ها) و2010 & Ha, & Bamberg(موزروبامبرگمدلخود را از يطالعهمورد بررسی در مچارچوب نیز )2014

Möser, در این مدل . هاي مختلف و در مناطق متفاوت قابل تأیید استنشان دادند این مدل تجربی با داده) اقتباس نموده و 2007
پیامدهاي از یآگاهوبوده يقصد رفتارمستقیم هايکنندهینیبیشپیاخالقهنجاروشدهكادراي رفتارکنترل،نگرشتلفیقی 

گناه احساس ی،و اجتماعیاخالقيهنجارهااز طریقثیر آن أتکهاسترفتاريقصد يبرایرمستقیمغايکنندهتعیینمنفی ضایعات
ضایعات تولید کننده رفتار بینیاین مدل تلفیقی به دلیل انطباق با متغیرهاي پیشاز این رو،شود.گري میانتساب درونی میانجیو 

).3نگارهتحقیق حاضر قرار گرفت (نظري، مبنايمرور ادبیاتدر مورد اشارهغذایی 

کنندهمصرفییغذایعاتضاتولیدرفتار هاي براي تعیین کنندهتحقیق نظري چارچوب-3نگاره
Bamberg(منبع: & Möser, 2007(

پژوهشروش 
،هااز نظر نحوه گردآوري دادهومیدانی،ترلاز لحاظ میزان درجه کنکاربردي، ،پژوهش حاضر از جنبه هدف

آباد تمام خانوارهاي ساکن در بخش مرکزي شهرستان نجف،جامعه آماري تحقیقآید.پیمایشی به شمار می- توصیفی
Bartlett(بارتلت و همکارانخانوار بر اساس جدول405از آن میانکهخانوار) بودند 90‚152( et al., عنوان حجم به)2001

،بنديطبقهمعیار طق مختلف این شهرستان توزیع شدند. ااي با انتساب متناسب در منگیري طبقهنمونه برآورد و به روش نمونه
به تناسب تعداد خانوارهاي هر منطقه، حجم نمونه تعیین 1جدول مطابق تعداد خانوارهاي ساکن مناطق مختلف شهرستان بود که 
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منزلدر غذا یریتو مدیداز پخت و پز، خریمیحداقل نمسئول سال که 64تا 15در محدوده سنی عضویکدر هر خانوار. شد
اساتیدمتخصصان و ی ازپانلطریق از آن صورينامه بود که روایی آوري داده پرسشابزار جمع.بود، مورد مطالعه و پرسش قرار گرفت

اي خارج از منطقه هاي مطالعه راهنما در منطقهپس از گردآوري پرسشنامهپایاییبراي سنجش و مورد تأیید قرار گرفتدانشگاهی 
& Georgeبدست آمد. جرج و مالري (90/0تا 55/0استفاده شد که مقدار ضرایب آلفا بینآزمون آلفاي کرونباخازمورد مطالعه

Mallery, یعال:کنندعنوان میصورتنیبدابزار پژوهش را یدرونانسجامپایاییاحرازبرايکرونباخآلفايمعیارهاي) 2016
)9/0>α) خوب ،(9/0<α<7/0) 7/0)، قابل قبول<α<6/06/0(یف)، ضع<α<5/05/0(قبولقابلیر)، غ<α( هرچند. بر این اساس

متغیر وابسته؛شامل سه دستهمذکورپرسشنامهشود.بدست آمده ولی همچنان پایایی آن رد نمی6/0یکی از ضرایب آلفاها زیر 
) و 5تا کامالً موافقم=1از کامالً مخالفم=یازيپنج امتیکرتلیفطیاسدر قالب مق(مستقل یرهايمتغ،(میزان ضایعات غذایی)

شده است.آورده2متغیرهاي مدل نظري تحقیق در جدول توصیف .بودیشناختتیجمعمتغیرهاي 

ه مورد مطالعهتعداد خانوار جامعه و نمونه آماري منطق-1جدول 
حجم نمونه*کل خانوارمنطقه مورد مطالعه

روستایی

روستادهستان
62127آبادرحمتجوزدان
29412فیلورجوزدان
122353آبادجاللصادقیه
106046آبادحاجیصادقیه
818آبادهمتصادقیه
118651آبادنهضتصادقیه

شهري

21055جوزدان
72799177آبادنجف

758219گلدشت
306517کهریزسنگ

90152405آبادکل جمعیت بخش مرکزي شهرستان نجف
1395،مرکز آمار ایرانمنبع: 

تعاریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش-2جدول 
عملیاتیمفهومی/تعریفمتغیر

ت غذاییضایعا

گیري پیشطی یک هفته توسط خانوار که قابل در منزل هاي دور ریخته شده مواد غذایی و نوشیدنییتمام
و هاریشهها،دانهشده،کندههايپوستها،استخوانشاملدر این تحقیق ضایعات غذایی بنابراین،بوده است.

این .شودنمیغذاخوريیارستورانیکدرغذاتناولهنگامدور ریخته شدههاينوشیدنیوغذاییموادنیز
وتازههايمیوه؛)زدهیخ/ شدهکنسرو/ شیشهدرشدهبنديبسته(تازهغیروتازهيهايسبزشاملعاتیضا
هايفرآوردهوزمینیسیب؛)زدهیخ/ شدهخشک/ شدهکنسرو/ شیشهدرشدهبنديبسته(تازهغیر

هايجایگزینیاگوشتبرنج،ماکارونی،؛)رهیغوچیپسشده،پزآبشده،سرخزمینیسیب(زمینیسیب
وغالتنان؛؛)رهیغوشیرینموادپنیر،گوشت،از(پرشدهنانماهی؛؛)کالباسوسوسیسهمبرگر،(گوشت

سسسوپ؛؛مرغتخمپنیر؛ماست؛؛)رهیغویفرنحلوا،م،یحلماش،عدس،ا،یلوبنخود،جو،گندم،(حبوبات
شیرینیسکویت،یب،کلوچه)/ رهیغوشکالتشیرینی،(نباتآب؛)رهیغوونزیماسس،یفرنگگوجهسس(

قهوه،يچاآب،: ياستثنابه. دوغمیوه،آبشیر،(هانوشیدنیوآجیل؛/ تردوخشکچیزهايخشک؛
Van(اتحادیه اروپاداستاندارنامهپرسشبراي سنجش میزان ضایعات غذایی از .باشندمی Herpen et

al., حسب تعداد قاشق، مالقه، لیوان، تکه، (برییمتفاوت هر نوع ماده غذاهايیاسمقاستفاده شد.)2016
توسط اتحادیه شدههیته،هاي پرسشنامه به گرممعیار تبدیل واحد مقیاسبراساس )و بستهبرش، قرص

.شدیلبه گرم تبدهاپس از تکمیل پرسشنامهاروپا 
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2ادامه جدول
تعریف مفهومی/ عملیاتیمتغیر

قصد
است. این متغیر با رفتار کاهش ضایعات غذایی در آینده به انجامتصمیم و تمایل فرد براي متعهد شدن 

هاي غذایی از ماندهپیرامون قصد جدي براي کاهش ضایعات غذایی در آینده؛ استفاده از باقیسؤالسه 
هش ضایعات غذایی سنجیده شد.وعده قبل؛ و تذکر به اطرافیان جهت کا

ي کنترل رفتار
شدهكادرا

. باور فرد از آسان بودن یا دشواري انجام رفتار کاهش ضایعات غذایی اشاره دارددرك افراد از سهولتبه 
کاهش ضایعات غذایی؛ قابل کنترل نبودن بخشی از ضایعات غذایی؛ توانایی خرید و طبخ مواد غذایی 

بود که مورد پرسش واقع شد.یاالتؤس؛ و توانایی افزایش ماندگاري مواد غذایی نیاز خانواراندازهبه

نگرش
است. رفتاراین منفی از نتایج انجامیابیارزو ضایعات غذایی تولید رفتار باور فرد درباره ناپسند بودن 

موظف دانستن نگرش شامل سه گویه در مورد ناراحتی از ضایع شدن مواد غذایی؛ تفکر براي کاهش آن؛ و 
گیري شد.همه براي جلوگیري از ضایعات غذایی اندازه

هنجار اخالقی
آن است. غیر اخالقی احساس تعهد در قبالو ضایعات مواد غذایی کاهشاز درجه اخالقی بودن فرددرك 

بودن هدر دادن مواد غذایی؛ احساس مسئولیت؛ و پدید آمدن احساس بد در فرد با دور ریختن مواد 
بود که پیرامون هنجار اخالقی پرسیده شد.یسؤاالتیی، غذا

هنجار اجتماعی
(ذهنی)

افرادي که براي فرد مهم از سويکاهش ضایعات غذایی انجام رفتاريبرادرك شدهیفشار اجتماعبه 
ن، هستند، اشاره دارد که با هشت گویه پیرامون باور فرد در مورد اعمال و انتظارات خانواده، خویشاوندا

دوستان و غیره تنظیم شد.

است که با سه گویه خودسرزنشی ایجاد شده در فرد به علت ضایع کردن مواد غذایی واحساس پشیمانیاحساس گناه
در خصوص احساس گناه داشتن از اتالف مواد غذایی سنجیده شد.

انتساب درونی

پاسخگو با باشد.میتلف به خودضایعات غذایی در سطوح مخدیتولپیامدهاي مضر رفتار نسبت دادن
پذیرفتن وابستگی انتخاب یکی از پنج گزینه طیف لیکرت، میزان موافقت یا مخالفت خود را در خصوص

ازجهاندریگرسنگمعضلتأثیرپذیري او؛خانوارییغذاعاتیضابهیطیمحستیزمشکالتازیبخش
يخووخلقورفتارتأثیرگذاري نحوه واو؛انوارخجملهازخانوارهاتولید شده توسط همهییغذاعاتیضا
.کندخود اعالم میخانوارییغذاعاتیضاکاهشایتولیددراو

آگاهی از پیامدهاي 
منفی ضایعات

آگاهی فرد از عواقب ناخوشایندي که در اثر ضایع کردن مواد غذایی، براي دیگران یا چیزهاي ارزشمند 
که با افزایش ضایعات غذایی آلودگی هوا، ید. پنج گویه آگاهی از اینآمیپیش ستیزطیمحدیگر مانند 

شود، سازه آگاهی میستیزطیمحو موجب تخریب افتهیشیافزاگرم شدن کره زمین و فقر و نابرابري نیز 
سنجند.منفی ضایعات را میيامدهایاز پ

ها و بحثیافته
پاسخگویانیشناختتیجمعهاي الف) توصیف ویژگی

ز آنجایی که در غالب خانوارهاي مورد بررسی، زنان متولی مدیریت غذایی بودند همه پاسخگویان جز یک مورد را زنان تشکیل دادند. ا
سال بود. اکثریت 89/44و متوسط سن سرپرستان خانوار 42/39دهد متوسط سن پاسخگویان توزیع فراوانی پاسخگویان نشان می

اکثریت ،تر بودند. به لحاظ شغلیدرصد) داراي تحصیالت متوسطه و پایین3/80ستان خانوار (درصد) و سرپر7/80پاسخگویان (
درصد 7/83درصد) داراي شغل آزاد بودند. درآمد 7/58بیش از نیمی از سرپرستان خانوار (دار ودرصد) خانه7/81اسخگویان (پ

یرکودك زیک) حداقل درصد1/51از خانوارها (یمیننفره بودند و 4تا 3،درصد خانوارها4/64میلیون ریال بود. 15خانوارها زیر 
مورد پردازش و تحلیل آماري واقع شدند.22نسخه SPSSافزار ها پس از گردآوري با نرم. دادهسال داشتند12
) توصیف متغیرهاي اصلی پژوهشب

باالترین میانگین و کمترین یی و احساس گناه به ترتیب متغیر هنجار اخالقی، نگرش به ضایعات غذا،از بین متغیرهاي مستقل مدل
را در بین سایر متغیرها داشتند. بدین معنی که این سه متغیر، از وضعیت بهتري در میان پاسخگویان برخوردار بودندانحراف معیار 

این یافته نشان ،و اخالقی هستندیعاطفيباورهاکه هنجار اخالقی و احساس گناه نماینده با توجه به این،. به عبارتی)3جدول (
آگاهی از تر بوده و به لحاظ نگرشی و عاطفی با ضایعات غذایی مخالف هستند.ها برجستهخوي اخالقی پاسخگویان در آندهد می
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غذایی موادمیانگین ضایعات را به خود اختصاص داده است. کمترین میانگین و باالترین انحراف معیار نیز پیامدهاي منفی ضایعات
کیلوگرم 70حدود سالکیته هم حدود یک و نیم کیلوگرم بود که سرانه هر خانوار در خانوارهاي مورد مطالعه در طول یک هف

میزان ضایعات کل خانوارهاي )24‚113‚882(1395تعداد خانوارهاي معمولی ساکن کشور در سرشماري سال شود. با توجه به می
حدود یک میلیارد و هفتصد هزار ها و...)ها، رستورانرها، بیمارستانکنندگان از قبیل تاالب سایر مصرف(بدون احتسامعمولی ساکن 

.داشتخواهد را در پی محیطی و اجتماعی اقتصادي، زیستغیر قابل جبران که خسارات خواهد بوددر سال کیلوگرم 

توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش-3جدول 
ضریب تغییراتعیارانحراف م*میانگینمتغیر

935/4237/00480/0هنجار اخالقی
858/4349/00718/0نگرش به ضایعات غذایی

853/4362/00746/0احساس گناه
389/4506/01153/0شدهكادرايکنترل رفتار

726/4601/01272/0انتساب درونی
587/4584/01273/0قصد ضایع نکردن مواد غذایی

251/4559/01315/0اعیهنجار اجتم
163/4696/01672/0پیامدهاي منفی ضایعاتآگاهی از 

-402/1102/1میزان ضایعات غذایی خانوار (کیلوگرم/ هفته)
1-5متغیر میزان ضایعات غذایی سایر متغیرها از جزبهها: دامنه میانگین*

ذایی خانوارهامیزان ضایعات غ) ج
نشان داده شده است بیشترین ضایعات غذایی در نمونه مورد مطالعه مربوط به نان و پس از آن به 1نمودار طور که در همان

,FAO(فائوترتیب برنج، سبزي تازه، میوه تازه، نوشیدنی و ماکارونی بود و کمترین ضایعات متعلق به پنیر و خشکبار بود.

. بسیاري از استهنمودشناسایی بیشترین ضایعات در بین کشورهاي مورد مطالعه عنوانبهرا ها میوهوهايسبزنیز )2017
.اندهپاسخگویان دلیل ضایعات باالي نان را کیفیت پایین نان پخت شده توسط نانوایی ذکر نمود

مطالعهمیزان کل ضایعات اقالم غذایی مختلف در نمونه مورد-1نمودار 
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همبستگی متغیرهاي پژوهش) د
دهد بین تمام متغیرهاي مستقل مدل با متغیر وابسته میزان نشان میفیقیلتجدول ماتریس همبستگی متغیرهاي مدل 

تنها دو متغیر انتساب .داري در سطح یک درصد وجود داردهمبستگی منفی و معنی،تولید شده توسط خانوارضایعات غذایی
دارشده بین رابطه منفی معنیاي با ضایعات غذایی نداشتند. هیچ رابطهپیامدهاي منفی ضایعات غذاییهی از درونی و آگا

با بهبود متغیرهاي قصد کاهش ضایعات متغیرهاي مستقل مدل تلفیقی با میزان ضایعات مواد غذایی حاکی از آن است که 
هنجار اخالقی، هنجار اجتماعی و احساس گناه میزان ضایعات شده، كادرايغذایی، نگرش به ضایعات غذایی، کنترل رفتار
شده بیشترین همبستگی را با میزان ضایعات غذایی كادرايکنترل رفتار. بدیاغذایی تولید شده توسط خانوار نیز کاهش می

همبستگی به ترتیب داراي ضریبنگرش به ضایعات غذایی، قصد کاهش ضایعات غذایی و احساس گناه ،داشت، پس از آن
سایر متغیرهاي مدل نیز با یکدیگر رابطه مثبت و هنجار اجتماعی بودند. هنجار اخالقی وباالتري نسبت به دو متغیر 

متغیر انتساب درونی با هنجار اجتماعی و نیز متغیر آگاهی از تنها از این بین .داري در سطح یک درصد داشتندمعنی
آمارهبا استفاده ازخطیهمچنین متغیرها از نظر همداري نداشت.تغیري رابطه معنیبا هیچ مپیامدهاي منفی ضایعات غذایی 

یکمذکور تقریباًیر، متغصفر باشدبه یکنزدتولرانسمقدار یوقتمورد بررسی قرار گرفتند. )Tolerance(یا تولرانستحمل
وجوددر صورت است.ها آنخطی بین هموجودازخواهد داشت که نشان مستقلبا سایر متغیرهايیگريدیخطیبترک
Liu(نخواهد بودموارد مورد انتظار سازگار ی باواقعیونرگرسوزن،مستقلمتغیرهايیاندر می چندگانهخطهم et al.,

,Miles(باشد1/0از کمتریدنباتولرانسآمارهخطی،هماز مشکلیريجلوگايبریقاعده کلیکطبق ).2003 که ) 2014
است.نظري خطی بین متغیرهاي مستقل مدل نیز مؤید عدم وجود هم4ج درج شده در جدول نتای

هاي پژوهشسازهماتریس همبستگی -4جدول 

نگرش به قصدضایعات غذایی
ضایعات غذایی

کنترل رفتاري 
شدهكادرا

هنجار 
اخالقی

هنجار 
انتساب احساس گناهاجتماعی

درونی

آگاهی از 
پیامدهاي 

منفی
1ضایعات غذایی

1-231/0**قصد

ــه  ــرش بــ نگــ
ضایعات غذایی

**254/0-**371/01

يکنترل رفتـار 
شدهكادرا

**447/0-**334/0**379/01

274/01**508/0**442/0**-141/0**هنجار اخالقی

248/01**195/0**159/0**343/0**-137/0**هنجار اجتماعی

187/01**629/0**418/0**450/0**316/0**-204/0**احساس گناه

494/01**240/0039/0**379/0**135/0**198/0**- 087/0انتساب درونی

آگـــــــاهی از 
پیامدهاي منفی 

ضایعات غذایی
007/0007/0 -026/0002/0 -019/0023/0002/0003/01

692/0643/0696/0490/0857/0444/0688/0998/0-تحمله رماآ
داري در سطح یک درصد؛ معنیدر سطح پنج درصديدارمعنی
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غذاییعوامل مؤثر بر کاهش ضایعاتتحلیل مسیر) ه
ضایعات تولید بر میزان مستقلاثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر،تلفیقیروابط بین متغیرهاي مدل یعلتحلیل منظوربه

براي مطالعه این اثرات موجب درك بهتر تأثیر هر متغیر در روند تحلیل مسیر ترسیم شده خواهد بود. ی مورد بررسی قرار گرفت. غذای
و ضرایب تبیین متغیرهاي وابسته یرهر مساستانداردیبضراتعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم از تحلیل رگرسیون استفاده شد. 

درصد از 23حاکی از آن است که R2= 23/0ضریب تبیین مدل براي ضایعات غذایی اده شده است.نشان د4نگاره در هر مرحله
مستقل در قالب روابط عنوان حت تأثیر متغیرهايتمنطقه مورد مطالعهخانوارها در تولید شده توسط تغییرات میزان ضایعات غذایی 

پشتیبانی هاي مربوط به ضایعات غذایی خانوارها تلفیقی توسط دادهکه مدل رغم اینعلیگیرد.قرار میمدل تحلیل مسیرشده در 
. داردضایعات غذایی خانوارها تولید متغیر وابسته بینیقدرت تبیین نسبتاً پایینی در پیشاین مدل شد و مورد تأیید قرار گرفت، ولی 

در تبیین رفتار تولید ضایعات غذایی جامعه آماري عالوه بر متغیرهاي مدل تلفیقی حاکی از آن است که متغیرهاي دیگري این یافته 
متغیرهاي مستقل مدل تلفیقی بر متغیر وابسته میزان برنمایند و ممکن است این مداخله اثر کاهنده مورد بررسی مداخله می

تولید بر رفتار عی و هنجار اجتماشده كادرايتنها اثر مستقیم کنترل رفتار5جدولبر اساس نتایج ضایعات غذایی داشته باشد. 
اثر ،بر خالف انتظارباشد.اندك میقابل توجه ولی اثر هنجار اجتماعی شده كادرايکنترل رفتارکه اثر دار بوده ضایعات غذایی معنی

,Sigurðardóttir(ریگورارداتیسدار نشد که با یافتهمعنیغذایی متغیر قصد بر ضایعات  Stefan(استفان و همکارانو)2017 et al.,

شده و نگرش، قصد و تمایل فرد به کاهش ضایعات كادرايهر چند سه متغیر هنجار اخالقی، کنترل رفتارمطابقت داشت. )2013
د اما قصد منجر به عمل نکنفرد را ترغیب به انجام اقداماتی در جهت کاهش ضایعات غذایی میغذایی را تحت تأثیر قرار داده و

متغیر قصد میانگین نسبتاً باالیی را کسب نموده ولی قدرت الزم براي تأثیر بر رفتار را نداشته است.،3لبا توجه به جدوشود. نمی
،صرفه اقتصادي خرید در حجم باالتر،سالمتاز قبیل حفظ هاي دیگرطبق اظهار پاسخگویان وجود اولویترا شاید بتوانآن دلیل 
و چشم و حفظ آبرو در مقابل مهمان،و مهمانانخود رخانوااعضاي و فراوان براي غذاهاي متنوع فراهم کردن ،جویی در وقتصرفه

متغیرها بر ضایعات »کلیعلاثرات «از بین .ها نسبت به کاهش ضایعات غذایی براي خانوارها ذکر نمودو اهمیت باالتر آنچشمیهم
و احساس پیامدهاي منفی ضایعات غذاییجتماعی، آگاهی از و پس از آن هنجار اشده كادرايکنترل رفتاربه بیشترین اثر،غذایی
هر چه فرد به توانایی خود در "بدین معنی که. دنباشکل بر ضایعات غذایی منفی مییعلکه تمام اثرات داشتاختصاص گناه 

هنجارهاي ؛تر بداندکنترل میزان ضایعات غذایی خانوار بیشتر باور داشته باشد و کاهش ضایعات غذایی را کاري سهل الوصول
به عبارتی ،کاهش ضایعات غذایی داشته باشديسوبهگیري بیشتري جهت،کنداجتماعی که از افراد مؤثر در زندگی خود دریافت می

تر با ناهنجارهاي کسانی ببیند که ارزش باالیی براي او دارند و نیز فرد مقتدرانهفشارتحتفرد براي کاهش ضایعات غذایی، خود را 
احساس ناشی از ضایعات غذایی داشته باشد؛ و پیامدهاي منفی؛ آگاهی بیشتري از اجتماعی ایجادکننده ضایعات غذایی برخورد کند

، "شودضایعات غذایی براي کاهش در آینده و هوشیار اطوري که موجببهدر خود بیابداز ضایع شدن مواد غذایی گناه شدیدتري 
د داشت.ضایعات غذایی کمتري نیز خواه

شده سایر متغیرهاي مستقل مدل تلفیقی که بر متغیرهاي میانجی در مراحل مختلف مدل دارمثبت بودن ضرایب استاندارد معنی
کنندگی بر متغیر میانجی مورد نظر دارند و بهبود این اثر تقویتبیانگر این مطلب است که متغیرهاي مزبور ،اندتحلیل مسیر وارد شده

ن منجر خواهد شد.آبه بهبود متغیر وابسته میانی (متغیر درونی) مرتبط با متغیرهاي مستقل
، خود توسط چهار متغیر مؤثرترین متغیر مدل تلفیقی بر رفتار تولید ضایعات غذایی خانوارهاعنوانبهشدهكادرايکنترل رفتارمتغیر 

درصد از 32و این چهار متغیر گیردتحت تأثیر قرار می، احساس گناه و هنجار اجتماعی پیامدهاي منفی ضایعاتنگرش، آگاهی از 
نزدیک به هم است با شدهكادرايکنترل رفتارهرچند تأثیر هر چهار متغیر بر . کنندرا تبیین میشدهكادرايکنترل رفتارواریانس

نسبت به دو متغیر شدهكادرايکنترل رفتارسهم نسبتاً بیشتري در تبیین پیامدهاي منفی ضایعاتاین حال، نگرش و آگاهی از 
يکنترل رفتارضایعات غذایی را از طریق متغیر میانجیتولید اثرات خود بر رفتار چهار متغیر مذکور،به عبارت دیگر؛ داشتنددیگر 

کنند.اعمال میشدهكادرا
از ار اخالقی و احساس گناه را متغیر نگرش نسبت به کاهش ضایعات غذایی سومین متغیر میانجی مدل است که اثر دو متغیر هنج

درصد از واریانس 29دهد. این دو متغیر ضایعات غذایی انتقال میدیتولشده به رفتار كادرايطریق متغیر میانجی کنترل رفتار
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ی به عبارتباشد. برابر بیشتر از احساس گناه می5/1نگرش را تبیین نموده و سهم متغیر هنجار اخالقی در تبیین نگرش حدود 
تولید ن نادرست پنداشتویاخالقتعهداحساسدر خصوص نامطلوب بودن ضایعات غذایی تا حدودي تحت تأثیر هاي فرد ارزیابی

گیرد.یی قرار میغذاموادضایع شدنازننمودگناهاحساسضایعات غذایی و نیز 
درصد واریانس هنجار اخالقی توسط احساس گناه 39پذیرد و تأثیر میاحساس گناه ازتنها از میان متغیرهاي مدل هنجار اخالقی 

احساس گناه خود در مرحله بعدي در جایگاه متغیر وابسته نقش ایفا نموده و در انتقال تأثیر سه متغیر آگاهی از شود.تبیین می
شده و از كادرايار، انتساب درونی و هنجار اجتماعی به سه میانجی هنجار اخالقی، نگرش و کنترل رفتپیامدهاي منفی ضایعات

هنجار اجتماعی و انتساب درونی نیز از میان متغیرهاي مستقل مدل تلفیقی تنها تحت تأثیر کند.میها به رفتار وساطتریق آنط
درصد از واریانس انتساب 16گیرد و چهار درصد از واریانس هنجار اجتماعی و قرار میپیامدهاي منفی ضایعاتآگاهی از 

کند.ن میدرونی را تبیی
از متغیرهاي مدل ساختاري قرار کیچیهتنها متغیر بیرونی مدل است که تحت تأثیر پیامدهاي منفی ضایعاتآگاهی از 

پیامدهاي طور که اشاره شد آگاهی از شود. همانمدل تعیین میواریانس آن توسط متغیرهایی خارج از،به عبارتی.گیردنمی
باشد و با افزایش آگاهی مردم از هنجار اجتماعی و احساس گناه می،شدهكادرايکنترل رفتارمحرك منفی ضایعات

و افتهیشیافزاها نیز هنجار اجتماعی و احساس گناه آن،شدهكادرايکنترل رفتارناشی از ضایعات غذاییپیامدهاي منفی
خانوار خواهد گذاشت.غذایی میزان ضایعاتبدین طریق تأثیر خود را بر 

Sirieix(و همکارانکسیايریسنتایج et al., Quested(همکارانوکواستدو)2017 et al., دار به لحاظ تأثیر معنی)2011
,Sigurðardóttir(ریگورارداتیسضایعات غذایی؛دیتولرفتار براحساس گناه و هنجار اجتماعی  نیز به لحاظ تأثیر )2017

Stefan(استفان و همکارانی؛دار نگرش بر رفتار کاهش ضایعات غذایمعنی et al., يدار کنترل رفتاراز نظر تأثیر معنی)2013
Stancu(استنکیو و همکارانشده، نگرش و احساس گناه بر کاهش ضایعات؛كادرا et al., دار کنترل جنبه تأثیر معنیاز)2016

,Bruinessen(نسنیبرواه بر رفتار کاهش ضایعات و مطالعهشدكادراي ررفتا با اشاره به تأثیرگذاري احساس گناه بر )2018
کاهش ضایعات غذایی با نتایج مطالعه حاضر هماهنگ بودند.

سازي هنجارریزي شده و فعالتلفیقی رفتار برنامهنظريمدل نمودار تحلیل مسیر-4نگاره
در سطح پنج درصديدارمعنییک درصد؛ داري در سطحمعنی**
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اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مدل تلفیقی بر متغیر وابسته ضایعات غذایی-5جدول 
کلیعلاثر اثر غیر مستقیماثر مستقیممسیرها

---رفتار تولید ضایعات غذاییقصد
- 38/0-- 38/0رفتار تولید ضایعات غذاییشدهادراكکنترل رفتار

- 09/0- 09/0-رفتار تولید ضایعات غذایی......نگرش
- 04/0- 04/0-رفتار تولید ضایعات غذایی......هنجار اخالقی

- 20/0- 10/0- 10/0رفتار تولید ضایعات غذایی......هنجار اجتماعی
- 12/0- 12/0-رفتار تولید ضایعات غذایی......احساس گناه

- 02/0- 02/0-رفتار تولید ضایعات غذایی......نتساب درونیا
- 18/0- 18/0-رفتار تولید ضایعات غذایی...آگاهی از پیامدهاي منفی

داري در سطح یک درصدمعنی**

گیري و پیشنهادهانتیجه
، بررسی نیبنابرااست. را به خطر انداختهجوامعییغذایت و پایداريامنگرایی نوین، معضل مصرفعنوانبهیی غذامواد یعاتضا

این محیطییستو زیاجتماعي،بهبود عملکرد اقتصادهاي زیستی وسیستمییکارا،ضایعات غذایی و واکاوي عوامل مؤثر بر آن
ينوارهاخاتوسطدشدهیتولییغذاعاتیضازانیمونوعسنجشپژوهشنیاازهدفها را در پی خواهد داشت. از این رو، سیستم

رفتار ایآبود کهسؤالاین پژوهش به دنبال بررسی این همچنین .بودآنبرمؤثرعواملنییتعوآبادنجفشهرستانبخش مرکزي 
& Bamberg(توسطشدهشنهادیپتلفیقییشناختروانمدلدرتواندیمتولید ضایعات غذایی خانوارها Möser, ؟شودانیب)2007

Bamberg(تلفیقی بامبرگ و موزرمدل نتایج نشان داد  & Möser, هاي مربوط توسط دادههرچند با قدرت تبیین نسبتاً پایین، )2007
حاکی از آن پایین بودن ضریب تبیین مدل د وشپشتیبانی حاضردر پژوهشبه ضایعات غذایی خانوارها و متغیرهاي مرتبط با آن 

و ممکن است این نمایندمداخله میجامعه آماري مورد بررسی یعات غذایی رفتار تولید ضان یمتغیرهاي دیگري در تبیاست که 
تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل مدل تلفیقی بر متغیر وابسته میزان ضایعات غذایی داشته باشد.رويمداخله اثر کاهنده 

میوه تازه بود که پاسخگویان بیشترین حجم ضایعات مربوط به نان، برنج، سبزي تازه ودهد هاي پیمایش حاضر نشان مییافته
نمودند و براي سبزي و میوه تازه سرعت باالي عنواندلیل این حجم باالي ضایعات نان را کیفیت پایین نان نانوایی نیترمهم

دالیلی بود که نیترمهم،فسادپذیري این مواد، همچنین عدم دقت در مدیریت مواد غذایی، نبود نظم و کمبود آگاهی و تجربه
شود دولت با نظارت بر تمام فرایندهاي مربوط به تهیه نان توصیه می،بنابراینذکر نمودند. براي ضایع شدن مواد غذایی سخگویان پا

کنندگان شود.ها مانع ضایعات باالي نان در مصرفاز جمله نانوایی
یی خانوارها داشت. بنابراین، الزم است به طرق بر کاهش ضایعات غذاشده بیشترین اثر را كادرايمتغیر کنترل رفتاردر مدل تلفیقی 

که کاهش ضایعات بوده و اینقابل کنترل توسط خانواربه سهولتشود که ضایعات غذاییاقناع کنندگان تفهیم و به مصرفمختلف 
جرا است.امري ساده و قابل اسازي و مصرف از طریق مدیریت مواد غذایی در مراحل مختلف خرید، نگهداري، آمادهغذایی 
و احساس گناه بیشترین تأثیر را بر پیامدهاي منفی ضایعاتهنجار اجتماعی، آگاهی از » اثر کل«شده كادرايکنترل رفتاربعد از 

يکنترل رفتارکننده هر سه متغیر بینیپیش،پیامدهاي منفی ضایعاتکه آگاهی از رغم اینعلی.ندضایعات غذایی خانوارها داشت
به نسبت کند ولی کاهش ضایعات غذایی اعمال میبر باشد و بدین طریق تأثیر خود را ار اجتماعی و احساس گناه میهنج،شدهكادرا

ه مورد بررسی وضعیت نموندهد در کسب نموده و نشان می، میانگین کمتر و انحراف معیار بیشتري رامتغیرهاي مستقل مدلسایر 
خسارات غیرقابل محیطی ضایعات غذایی با آن همه منفی اجتماعی، اقتصادي و زیستپیامدهاي از طرفی . داشته استي ترمناسبنا

طوربهباید اثرات و پیامدهاي مختلف ضایعات غذایی و تبعات منفی آن بر خانوارها ،نیست. بنابراینیپوشچشمقابل جبران ذکر شده، 
بیل مساجد، وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز درمانی و غیره هاي تجمع افراد از قهاي ارتباط جمعی و مکانملموس از طریق رسانه

به اطالع عموم رسانده شود.
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يبعد از کنترل رفتار،دومین متغیر مدل تلفیقی به لحاظ قدرت اثرگذاري بر میزان ضایعات غذایی خانوار،هنجار اجتماعی
شده و احساس گناه نیز تأثیر كادرايدو متغیر کنترل رفتارشده بود. این متغیر عالوه بر تأثیر مستقیم بر ضایعات غذایی، بركادرا

ضایعات دیتولعالوه بر محرك رفتار ،کند. بنابراینگذاشته و از طریق این دو متغیر تأثیر غیر مستقیم خود را بر رفتار اعمال می
باالي هنجار اجتماعی است. هنجارهاي دهنده اهمیت باشد که نشانشده و احساس گناه نیز میكادرايغذایی، محرك کنترل رفتار

که باشندواسطه ارتباط او با افراد مؤثر در زندگی خود میتوسط فرد بهشدهدركیاجتماعفشارضایعات غذایی، ياجتماعی در زمینه
از طرف این افراد به ها در خصوص ضایعات غذایی و اَعمال و گفتارهایی کهگیري آنبا مشاهده رفتارهاي این افراد و بینش او از جهت

گیرد. این هنجارها شود، در قوه ادراك فرد شکل میفرد مورد نظر وارد شده و منجر به کاهش یا افزایش تولید ضایعات غذایی او می
چشمیهایی از قبیل چشم و همناهنجاريصورتبهتواند ها توسط بسیاري از خانوارها اشاره شد، گاهی میطور که در مصاحبههمان

شده بروز کند و باعث افزایش ضایعات غذایی خانوارها شود که و گرفتن ژست اَغنیا براي رهایی موقت از کمبودهاي مالی درك
تواند با تقبیح دولت می،باشد. در این راستاهاي اجتماعی ایجادکننده ضایعات غذایی میتر فرد با ناهنجارينیازمند برخورد مقتدرانه

ها، افزودن مطالبی در این خصوص به ها و فیلمهاي مختلف از جمله سریالطریق تخصیص بودجه براي برنامهها ازاین ناهنجاري
ها کمک کند.کن نمودن این ناهنجاريسازي از طریق ابزار مختلف به ریشههاي برخی دروس و فرهنگسرفصل
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Abstract
The main purpose of this study was to determine the type and amount of food waste by households and its
effective factors using integrated model. For this purpose, a survey method was used. The statistical population
of the study consisted of all households in centeral district of Najaf Abad County. Totally, 405 of which were
estimated as sample size according to Bartlett and colleague table and were studied by stratified random
sampling technique. The questionnaire face validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was
approved by the Cronbach's alpha coefficient. The results showed that most household food waste was related to
bread, rice, fresh vegetables and fresh fruit. The results of the path analysis of the integrated model indicated the
direct effect of perceived behavioral control and the social norm and the indirect effect of social norm, problem
awareness, feeling of guilt, attitude, moral norm, and internal attribution on the behavior of reducing household
food waste. Since awareness of problem is a predictor of independent variables of the path analysis model and
indirectly affects on reducing food waste, but it does not have the appropriate status in the studied sample. It is
suggested to use different methods of consumers awareness enhancement to describe the negative consequences

of food waste behavior.

Keywords: Food Security, Sustainable Food System, Food Supply Chain, Consumption Behavior, Food
Waste.
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