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مقدمه :مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیمایشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف غذای سالم در بین دانشجویان
دانشگاههای ایالم انجام شد.
روشها :جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ایالم و دانشگاه علوم پزشکی ایالم بودند که نمونهای به حجم ( )n=170نفر از آنان
برای پاسخگویی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شد .به منظور سنجش پایایی متغیرهای آن از
تحلیل عامل تأییدی ( )CFAاستفاده شد و با استفاده از معادالت ساختاری تالش گردید تا با شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف
غذای سالم مدلی قابل اتکا برای پیشبینی مصرف غذای سالم ارائه گردد.
نتایج :یافتهها نشان داد که متغیرهای دغدغه سالمت ،هنجارهای ذهنی ،در دسترس بودن ،بطورمستقیم و متغیرهای تسلط
برخویشتن ،دانش استفاده از محصول ،ویژگیهای محصول بطور غیرمستقیم با مصرف غذای سالم ارتباط داشتتند.
بحث و نتیجهگیری :عادات نامناسب غذایی جمعیت جوان از مهمترین چالش های تغذیهای میباشد و توجه به این مهم که
محیط دانشگاه آخرین فرصت برای آموزش بهداشتی و تغذیهای قشر وسیعی از دانشجویان میباشد .ترسیم الگوی رایج غذای
سالم و اقدام در جهت بهبود آن مؤثرترین راهکار برای ارتقا شیوه زندگی سالم در سطح جامعه است.
واژگان کلیدی :دغدغه سالمت ،غذای سالم ،دانشجویان دانشگاههای ایالم ،معادالت ساختاری.

 کارشناس ارشد آموزش و ترویج کارآفرینی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکHadis.pourjamshidi@gmail.com :
 کارشناس ارشد آموزش و ترویج کارآفرینی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 استادیار ،گروه مدیریت کارآفرینی و توسعه روستایی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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2.

هنجارهای

ذهنی2

هنجارهای ذهنی به میزان فشارهای اجتماعی درک شده
برای انجام دادن یا ندادن عملی خاص توسط فرد اشاره دارد
( ،)8،9و میزان ادراک شخص از الگوهای محیطی و درک از
هنجارهای اجتماعی و باورهای دیگران را مشخص می سازد
( ،)1۰هنجارهای ذهنی عامل مهمی در شکل گیری و انجام
رفتار میباشند و به میزان حمایت اجتماعی درک شده توسط
فرد از سوی مراجع مهم در انجام رفتارهای خاص اشاره دارد
( .)11مطالعات متعددی (12؛  13؛ 1۴؛  )9در تأیید
اثرگذاری مثبت هنجارهای ذهنی بر رفتار تأکید دارند.
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امروزه بیماریهای ناشی از مصرف مواد ناسالم غذایی به
مثابه امراض قلبی  -عروقی ،سرطان و دیابت به عنوان
مهمترین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شدهاند که
شیوع آنها روز به روز در حال افزایش است .اکثر این بیماری-
ها به ویژه بیماریهای قلبی ،سکته و دیابت با سبک زندگی
و رژیم غذایی در ارتباط بوده ( ،)1و موجبات طیف وسیعی
از مشکالت بهداشتی از جمله :اسهال ،بیماریها و مشکالت
متعدد باروری ،رشد و نمو ،سرطانها ،بیماریهای قلبی-
عروقی ،فشار خون و تعداد بیشماری از بیماریهای دیگر را
به وجود آورده است ( .)1ایمنی غذایی که یکی از اقدامات
سالمت عمومی محسوب میشود به بحث حمایت از مصرف-
کنندگان از مخاطرات مسمومیت غذایی و بیماریهای حاد و
مزمن ناشی از مصرف مواد ناسالم میپردازد .چنانچه به
گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی ایران،1
سازمان جهانی بهداشت اعالم نمود که  8۰درصد مرگ و میر
زودرس ناشی از آلودگی هوا ،بیماریهای عروق کرونر قلب و
سکته مغزی 1۴ ،درصد موارد به دلیل بیماریهای مزمن
انسداد ریه و عفونتهای حاد تنفسی و  6درصد مابقی نیز
ناشی از سرطان ریه است که تا حدودی از رفتار مصرفی
ناصحیح نشأت میگیرد .لذا باید سالمت را به عنوان یکی از
اولویتهای مهم در زندگی خود جدی بگیریم ،به همین دلیل
پژوهشگران متعدد درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف
غذای سالم برآمدند که در این بخش به تعدادی از آنها اشاره
میشود .از جمله این مطالعات :مطالعه ( )2با هدف شناسایی
عوامل مؤثر بر قصد مصرف غذای سبز ،رفتارها و عوامل
اثرگذار بر مصرفکننده در چین بود که برای ارتقا میزان
مصرف مواد غذایی سبز بیان نمودند که درک ارزشهای
زیست محیطی ،میزان سهولت دسترسی به مواد همراه با
افزایش سطح تحصیالت و میزان درآمد از عوامل کلیدی
بشمار میروند .در مطالعه ( )3با هدف بررسی عوامل مؤثر بر
مصرف مواد غذایی سالم در بین زنان ،جوانان و تأثیر رفتار
غذایی دیگران بر رفتارشان دریافتند که انگیزهی مصرف مواد
غذایی سالم تحت تأثیر عالئمی مانند اضافه وزن واقع شده
است .در پژوهش ( )۴با هدف شناسایی عادت خرید مواد

غذایی سالم و مصرف میوهها و سبزیجات در رفتار مسئول
خرید مواد غذایی برای اعضای خانواده بیان کردند که عادت
به خرید مواد غذایی سالم موجب افزایش میزان مصرف غذای
سالم میشود ،همچنین در مطالعه ( )5با هدف سنجش
میزان تأثیر دسترسی به فروشگاههای مواد غذایی سالم بر
افزایش مصرف این مواد دریافتند که نزدیکی به فروشگاههای
مواد غذایی سالم و کافی منجر به ارتقا مصرف غذای سالم
میشود .در مطالعهی ( )6با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر
افزایش انگیزه برای مصرف مواد غذایی ارگانیک بیان داشت
که نگرش مثبت نسبت به خرید مواد غذایی ارگانیک
بیشترین تأثیر بر قصد خرید محصوالت سالم را دارد،
همچنین ادراک کنترل شده و در نهایت هنجارهای ذهنی
میتوانند در ارتقا تمایل مصرفکننده به خرید محصوالت
سالم عمل کنند .در پژوهش ( )7با هدف درک رفتار
مصرفکننده و قصد خرید مواد غذایی ارگانیک بیان نمودند
که دغدغه سالمت ،در دسترس بودن و آموزش از عوامل مؤثر
بر نگرش مصرفکنندگان به خرید مواد غذایی ارگانیک و
سالم می باشد .لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته در
پژوهش حاضر اقدام به بررسی اهدافی مبتنی بر سنجش اثر
و میزان اثر متغیرهای هنجارهای ذهنی ،تسلط بر خویشتن،
دانش استفاده از محصول ،ویژگیهای محصول ،دغدغه
سالمت بر مصرف غذای سالم گردیده است.

در دسترس

بودن3

دسترسی به فروشگاههای مواد غذایی سالم و با کیفیت منجر
Availability
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به کاهش قابل توجه مصرف مواد ناسالم میشود .بدین منظور
برای جلوگیری از افزایش شیوع چاقی و بیماریهای مزمن
در سراسر جهان تالشهایی برای افزایش دسترسی به مواد
غذایی سالم صورت گرفته است ( .)5مطابق یافتههای ()15
افزایش قابلیت دسترسی به فروشگاههای مواد غذایی منجر
به افزایش میزان مصرف میشود ،همچنین ( )16اذغان دارند
که یکی از مشوقهای مهم جهت خرید و مصرف مواد غذایی
سالم میزان دسترسی آسان به این مواد میباشد.
تسلط بر

خویشتن1

طعم ،مزه و رنگ محصول میباشند ،در حالی که ویژگیهای
بیرونی به برند ،بستهبندی و قیمت اشاره دارند (،)27
همچنین یکی از راهکارهای مؤثر در برقراری ارتباط با
مشتریان برندسازی مناسب میباشد .برندی که در بردارندهی
مزایا ،ویژگی ،ایمنی و اطالعات محصول باشد .برند مناسب
میتواند در تصمیمگیری مشتری مرحلهای حساس و اساسی
بشمار آید و تصمیم نهایی مشتری را تحت تأثیر قرار دهد،
به گونهای که وجود برچسبی مناسب میتواند حس ایمنی و
اطمینان را به مشتری القاء نماید ( ،)28و فرد را از میزان
سالمت محصول مطمئن سازد.
دغدغه

سالمت4

تهدیدهای جدید ایمنی مواد غذایی هر روزه در حال ظهور
است .تغییرات در تولید ،توزیع و مصرف مواد غذایی از قبیل:
جهانی شدن تجارت مواد غذایی ،تهیه غذای انبوه و غذاهای
ناسالم و خیابانی ،تغییرات محیطزیست ،باکتریها و سموم
جدید و در حال ظهور ،مقاومت ضد میکروبی همگی خطر
آلودگی مواد غذایی را در اثر مصرف ناصحیح و نامناسب
افزایش میدهند ( ،)29لذا مصرف مواد سالم منجر به ایجاد
سالمتی شناختی ،عاطفی ،رفاهی در شخص میشود (.)3۰
ایمنی غذایی که یکی از اقدامات سالمت عمومی محسوب
میشود به بحث حمایت از مصرفکنندگان از مخاطرات
مسمومیت غذایی و بیماریهای حاد و مزمن ناشی از غذا
میپردازد .دغدغه سالمت از جمله متغیرهای است که در
مطالعات اندکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است ( 3۰؛ .)1

دانش استفاده از

محصول2

ویژگی

محصول3

ویژگی های محصول از عوامل کلیدی و اثرگذار بر رضایت-
مندی مشتری میباشند .ویژگیهای محصول را میتوان در
دو دسته درونی و بیرونی جای داد .ویژگیهای درونی شامل
Regulatory
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مدل و روش پژوهش
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دانش استفاده از محصول یکی از جنبههای کلیدی و
کاربردی در هنگام تصمیم به خرید محصول بوده که به میزان
درک فرد دربارهی استفاده صحیح و اصولی از محصول اشاره
دارد ( .)23از آنجا که در فرآیند تولید محصوالت غذایی سالم
از نهادههای شیمیایی و روشهای اصالحی مطمئن و کنترل
شده استفاده میشود ( ،)2۴آگاهی از نحوه صحیح پخت آنها
منجر به حفظ ویتامینها و مواد مغذی میشود .در حقیقت
محصوالت غذایی سالم فوایدی همچون طعم بهتر و ارزش
غذایی باالتر دارند ( ،)25،26که نباید این مزایا را با ناآگاهی
و نداشتن دانش دربارهی استفاده صحیح از بین برد.
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مقاومت در برابر وسوسه خوردن مواد غذایی ناسالم با اهداف
بلندمدت برای حفظ سالمتی به میزان تسلط فرد بر خویش
اشاره دارد ( ،)17به عبارتی ظرفیت خود نظارتی فرد برای
مقاومت در برابر وسوسه غذای ناسالم میزان تسلط فرد بر
رفتارش را نشان میدهد ( .)18در مطالعهی ( )19بزرگساالن
در مقایسه با کودکان برای اجتناب از خوردن غذای ناسالم از
خود نظارتی قویتری برخوردارند و در هنگام غلبه بر عادات
غذایی نادرست میتوانند با پیروی از یک برنامه غذایی خاص
و خودداری از مصرف غذاهای ناسالم بهتر عمل کنند.
مطالعات متعددی (18؛ 2۰؛ 21؛  )22در تأیید اثرگذاری
مثبت تسلط بر خویشتن بر رفتار تأکید دارند.
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جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاههای ایالم
بودند که نمونهای به حجم ( )n=170نفر از آنان برای
پاسخگویی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
چندمرحله ای انتخاب شدند .در این مطالعه از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .متغیرهای هنجارهای ذهنی (5
گویه) ،تسلط برخویشتن ( 6گویه) ،دانش استفاده از محصول
( 5گویه) ،ویژگی محصول ( 5گویه) ،در دسترس بودن (5
گویه) ،دغدغه سالمت ( ۴گویه) ،متغیر مصرف غذای سالم
( 6گویه) در قالب طیف پنج ارزشی (=1خیلیکم=2 ،کم،
=3متوسط=۴ ،زیاد =5 ،خیلیزیاد) مورد سنجش قرار
. Health Orientation

4
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چنانچه اشاره شد یک نمونه  17۰نفری از دانشجویان
دانشگاههای ایالم مورد مطالعه قرارگرفتند که پارهای از
ویژگیهای جمعیتشناختی آنها بدین شرح است۴5/6 :
درصد پاسخگویان را زنان و  5۴/۴درصد را مردان تشکیل
میدادند ،افزون بر این  51/5درصد افراد مورد مطالعه دارای
تحصیالت کارشناسی 21/3 ،درصد دارای مدرک کارشناسی
ارشد و 25/6درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند.
بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه و متغیرهای
دغدغه سالمت و مصرف غذای سالم.
به منظور بررسی ارتباط ساده و خطی بین متغیرهای
هنجارهای ذهنی ،تسلط برخویشتن ،دانش استفاده از
محصول ،ویژگیهای محصول ،در دسترس بودن ،منبع
اطالعات و متغیرهای دغدغه سالمت و مصرف غذای سالم از
روش همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در
جدول  1آمده است.
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گرفتند ،همچنین به منظور شناخت برخی از ویژگیهای
فردی متغیرهای جنسیت و مقطع تحصیلی نیز سنجیده شده
است .به منظور سنجش روایی محتوایی و پایایی متغیرهای
مدل از تحلیل عامل تأییدی ( )CFAروش مدلسازی
معادالت ساختاری 1استفاده شد .قابل ذکر است که
مدلسازی معادالت ساختاری رهیافتی است که شامل مدل-
اندازهگیری و مدل ساختاری میباشد ( .)31در مدل
اندازهگیری به بررسی روایی و پایایی سازه و تعداد ابعاد
متغیرهای نهفته پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
( )CFAپرداخته میشود ( .)31در مرحله دوم با استفاده از
مدل ساختاری به ارزیابی فرضیه یا سئواالت در مورد روابط
بین متغیرهای نهفته (سازهها) پژوهش پرداخته میشود.
برای ارزیابی برازندگی مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری
چندین شاخص برازندگی وجود دارد که در این پژوهش برای
تأیید برازندگی مدل ساختاری از شاخصهای نسبت-
کایاسکویر ( )X2بر درجه آزادی ( ،)dfبرازندگی (،)GFI
برازندگی تطبیقی ( ،)CFIریشه میانگین مجذور خطای -
تخریب ( )RMSEAو میانگین مجذور باقیماندهها
( )RMRاستفاده شد.

یافتهها
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جدول :1نتایج ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه با متغیر دغدغه سالمت و مصرف غذای سالم
همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

هنجارهای ذهنی

**۰/39

۰/۰۰1

**۰/39

۰/۰۰2

تسلط بر خویشتن

**۰/57

۰/۰۰3

**۰/33

۰/۰۰1

دانش استفاده از محصول

**۰/۴9

۰/۰۰2

**۰/31

ویژگیهای محصول

**۰/۴8

۰/۰۰5

**۰/31

در دسترس بودن

**۰/۴5

۰/۰۰1

**۰/26

منبع اطالعات

**۰/36

۰/۰۰3

*۰/1۴

۰/۰۰2

دغدغه سالمت

-

-

**۰/36

-

متغیر

**معنیداری در سطح  1درصد
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۰/۰۰۴
۰/۰۰5
۰/۰۰3

*معنیداری در سطح  5درصد

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره ( ،)1مشاهده
میشود که بین متغیر هنجارهای ذهنی ،تسلط بر خویشتن،
دانش استفاده از محصول ،ویژگیهای محصول ،در دسترس

. Structural Equation Modeling

Ar

دغدغه سالمت شدت

سطح

مصرف غذای سالم شدت

سطح

1

بودن ،منبع اطالعات ،دغدغه سالمت و متغیر مصرف غذای
سالم رابطه مستقیم و خطی وجود دارد ،افزون براین بین
متغیرهای دغدغه سالمت و مصرف غذای سالم نیز ارتباط
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مستقیم و خطی وجود دارد ،در این بین متغیرهای تسلط
برخویشتن ( )r =۰/57و منبع اطالعات ( )r =۰/36به ترتیب
بیشترین و کمترین میزان همبستگی با متغیر دغدغه سالمت
را داشتند ،همچنین متغیر هنجارهای ذهنی ( )r =۰/39و
منبع اطالعات ( )r =۰/1۴به ترتیب بیشترین و کمترین میزان
همبستگی با متغیر مصرف غذای سالم را داشتند ،بنابراین
میتوان گفت که با افزایش و یا کاهش هنجارهای ذهنی،
تسلط برخویشتن ،دانش استفاده از محصول ،ویژگیهای
محصول ،در دسترس بودن ،منبع اطالعات و دغدغه سالمت و
متغیر مصرف غذای سالم دانشجویان دانشگاههای ایالم نیز
افزایش یا کاهش مییابند .قابل ذکر است که همگی ضرایب
مستقیم بوده و شدت آنها در حد مناسب برآورد شده است.
مدلسازی معادالت ساختاری

مربع 1بین مقادیر نمونه و میانگین نمونه است ،با روش
بیشینه درست نمایی سعی میکند از مقادیر نمونه ،محتمل-
ترین مقادیر برای جامعه آماری را تخمین بزند .در پژوهش
حاضر ابتدا جهت تأیید روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد)
سازهها و برازش مدل اندازهگیری متغیرهای نهفته 2پژوهش
از تحلیل عاملی تأییدی 3استفاده شدکه مطابق نتایج مقدار
ضرایب مسیر استاندارد شده در مدل اندازهگیری در حد قابل
قبول برآورد شدند .در قسمت مدل ساختاری که کاربرد دوم
مدلسازی معادالت ساختاری است .در قالب تحلیل مسیر
روابط علیّ میان متغیرهای نهفته پژوهش و اثرات علیّ و
میزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط متغیرمستقل
مشخص شد .شکل ( )1تصویر کلی عوامل مؤثر بر مصرف
غذای سالم ،روابط بین متغیرهای نهفته پژوهش با نمایش
بارهای عاملی استاندارد شده و مقدار تبیین شده واریانس را
در بین دانشجویان دانشگاههای ایالم نشان میدهد.
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روش مدلسازی معادالت ساختاری برخالف روش رگرسیونی
که به دنبال پیدا کردن ضرایب برای به حداقل رسانی تفاضل
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شکل :1مدل نهایی برازش شده بر اساس تکنیک تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری برای پیش بینی عوامل مؤثر بر مصرف غذای سالم
CMIN/DF= 2/82, GFI= 0.98, CFI= 0.96, AGFI= 0/94, TLI= 0.98, RMSEA= 0.07, RMR= 0.01

رژیم غذایی و نحوه تغذیه ،نقش بسیار مهمی در زندگی و
سالمت انسان از بدو تولد تا زمان مرگ دارد .انسان با انتخاب
نوع تغذیه میتواند سالمت خود را در معرض خطر قرار داده
یا موجب ارتقا آن شود .سالمت جوانان کامالً در ارتباط با

رفتارهای بهداشتی که در پیش میگیرند میباشد و دائماً
درگیر تغییرات الگوهای رفتاری میباشد .این تغییرات افراد
را در معرض رفتارهای پرخطر بهداشتی از قبیل عدم تحرک،
عادت تغذیهای نامناسب و مصرف مواد ناسالم قرار میدهد
که تأثیر آن سالیان زیادی بر زندگی افراد باقی میماند  .بنابر

1

3

بحث و نتیجه گیری

. Least Square Error
. Latent Variables
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2

. Confirmatory factor Analysis
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مفهوم جدید سالمت افراد نسبت به زندگی خود مسئول
بوده و برای حفظ آن الزم است سبک زندگی سالمی را
برگزینند ،که تحقق این امر در گروی برنامه ریزی صحیح و
سالم میباشد .چرا که شیوهی زندگی و به خصوص وضعیت
تغذیه ،از عوامل اثرگذار بر بروز بیماری های مزمن مانند
سرطان ،دیابت ،فشار خون و بیماریهای عروقی میباشد.
چنانچه شواهد نشان میدهد که بین شیوه زندگی و سالمت
افراد همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد  ،همچنین
سازمان جهانی بهداشت اظهار دارد که افزایش شیوع چاقی
در سراسر جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به
شدت سالمتی افراد را تهدید میکند.
بر اساس ضرایب مسیر ارائه شده در شکل ( ،)1مشاهده
میشود که بین متغیرهای مستقل و وابسته ارتباط مناسبی
برقرار است .در الیه اول تسلط برخویشتن (r =۰/32
 )t=۴/63،دارای اثر مستقیم و معناداری بر دغدغه سالمت
میباشد .این متغیر که به میزان مقاومت فرد در برابر وسوسه
غذای ناسالم اشاره دارد بصورت مستقیم بر دغدغه سالمت
اثر میگذارد .به نظر میرسد افرادی که توانایی مقابله با
عادات غذایی نادرست را دارند میتوانند با پیروی از یک
برنامه غذایی خاص و منظم سالمت خود را تضمین کرده و
به مصرف غذاهای سالم گرایش پیدا کنند .نتایج به دست
آمده با نتایج مطالعهی ( )21همسو میباشد .افزون بر این
میزان دانش درباره محصول ( )t=3/77، r =۰/25دارای اثر
مستقیم و معناداری بر دغدغه سالمت میباشد .پیداست که
افراد پس از اطالع از مزایای محصول مصرفی و همچنین
کسب آگاهی و دانش در رابطه با پیامدها و عواقب رفتار خود
به میزانی از نگرانی میرسندکه ناخودآگاه مانع بروز رفتار
پرخطر برای حفظ سالمت آنها میشود .نتایج به دست آمده
با نتایج مطالعات ( )26همسو میباشد .ویژگی محصول از
دیگر عوامل اثرگذار ( )t=3/81، r =۰/25بر مصرف مواد
غذایی سالم میباشد .به نظر میرسد که مصرفکنندگان
نگرانند که کدام یک از مواد غذایی سالم بوده و چه تأثیری
بر سالمت آنان دارد .احتمال میرود آنان با توجه به ویژگی
محصوالت و میزان تأثیر آن بر سالمتشان محصوالت را
انتخاب کنند .نتایج حاصل با نتایج مطالعات ( )28همسو

میباشد .در این بین متغیر هنجارهای ذهنی (r =۰/21
 )t=2/86،دارای اثر مستقیم و معناداری بر مصرف غذای سالم
میباشد .هنجارهای ذهنی به میزان بازتاب فشارهای
اجتماعی که توسط شخص درک شده و یک رفتار مشخص
را شکل میدهد اشاره دارد ،احتمال میرود که توجه و تأکید
رسانه و نهادهای مرتبط بر موضوع سالمت ،منجر شده که
افراد میزانی از فشارهای محیطی را در رابطه با الزام حفظ
سالمتی احساس کرده و تا حدودی ازآن تأثیر بپذیرند .نتایج
به دست آمده با نتایج مطالعات ( )1۴همسو میباشد .نزدیکی
و در دسترس بودن محصول از دیگر عوامل اثرگذار (=۰/1۰
 )t=2/۰5 ،rبر مصرف غذای سالم میباشد .به نظر میرسد
که هر چقدر میزان دسترسی مصرفکنندگان به محصوالت
سالم بیشتر باشد میزان مصرف آن محصول نیز افزایش می-
یابد .نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات ( )5همسو
میباشد .به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد
که مقدار ضریب تبیین ( )R2دغدغه سالمت در بین
دانشجویان دانشگاههای ایالم برابر با  ۴2درصد است ،بدین
معنی که ۴2درصد از تغییرات واریانس دغدغه سالمت در
میان دانشجویان دانشگاههای ایالم توسط متغیرهای تسلط
برخویشتن ،دانش استفاده از محصول و ویژگیهای محصول
تبیین میشود .افزون بر این مقدار ضریب تبیین مصرف
غذای سالم برابر با  ۰/2۰می باشد که تحت تأثیر مستقیم و
غیر مستقیم هنجارهای ذهنی ،تسلط برخویشتن ،دانش
استفاده از محصول ،ویژگیهای محصول ،در دسترس بودن
و دغدغه سالمت میباشد ،لذا از آنجا که عادات نامناسب
غذایی جمعیت جوان از مهمترین چالشهای تغذیهای
میباشد ضرورت دارد تا دیگر عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف
غذای سالم در بین دانشجویان شناسایی شوند.
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