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Abstract 
 

Background and purpose: Labelling is a communication tool between the manufacturer/ 

distributor and customer which includes all optional and mandatory information about a product. 

Awareness and education are the primary steps in forming a positive attitude toward food labels. The 

purpose of this study was structural equation modeling in awareness and attitude of consumers about food 

labels in Sari, north of Iran. 

Materials and methods: This survey research was performed in 2019. The research population 

included all food consumers in Sari, of whom 167 were selected as the study sample based on Cochran's 

formula.  Data were collected using a researcher-made questionnaire. According to the average variance 

extracted (0.501 >AVE< 0.621) and composite reliability (0.823 >CR < 0.941), the questionnaire had a 

convergent validity and appropriate reliability. SPSS V16 and SmartPLS 2.0.M3 were used to analyze the 

data. 

Results: The study showed that characteristics of the products and food labels, and consumer’s 

age, and educational level had significant effects on their awareness of food labeling (P<0.01). The 

awareness of the consumers about food labels and consumer’s age were found to significantly influence 

their attitude toward food labels (P<0.01).  

Conclusion: Efforts should be done to increase consumers awareness about food labeling which 

consequently improves their ability to interpret food labels and their attitude towards food labels. 
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کنندگان در  سازي معادالت ساختاري آگاهی و نگرش مصرف مدل
 هاي مواد غذایی مورد برچسب

  
        1محمدرضا شیران

        2مهدي چرمچیان لنگرودي
        3لیال نجفیان

  4فاطمه خالقی
  چکیده

ه دارد که شامل تمام کننده و مشتري اشارکننده/توزیعبه ابزار ارتباطی و اطالعاتی میان تولید ،برچسب و هدف: سابقه
 تشــکیل نگــرش براي اولیه شرط شود.بندي محصول به نمایش گذاشته میاجباري است که روي بستهاطالعات اختیاري و 

سازي معادله ساختاري آگاهی و هدف از این مطالعه، مدل است. آگاهی وآموزش ،هاي مواد غذاییبرچسب مثبت نسبت به
  باشد.هاي مواد غذایی میمورد برچسبکنندگان شهر ساري در نگرش مصرف

کننــدگان مــواد مصرف هیکل يآمار جامعۀ .انجام شد 1398سال  در یمایشیحاضر به صورت پمطالعه  ها:مواد و روش
بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخــاب شــدند.  هانفر از آن167که بود غذایی شهر ساري در استان مازندران 

اســتخراج شــده  یــانسوار یــانگینمقــدار م یــهبــر پا ینهمچنــ .بــود محقق ساخته ۀعات با استفاده از پرسشناماطال آوريجمع
)621/0< AVE > 501/0941/0( یبیترک یایی) و پا< CR > 823/0بــود. یمناســب یــاییهمگرا و پا ییروا ي)، پرسشنامه دارا 

  .شد استفاده SmartPLS 2.0.M3 و  SPSS V16افزار از نرم هاداده یلو تحل یهتجز براي
ب، ســن و هــاي برچســویژگــی ،هــاي محصــولویژگــی کــه داد نشــان حاضــر مطالعــهاز  آمــده دست به نتایج ها:یافته
میزان آگاهی در . >P)01/0داشتند( میزان آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مواد غذاییبر  داريیمعن یرتأث تحصیالت

  .>P)01/0داشتند( هاي مواد غذایینگرش نسبت به برچسببر  داريیمعن یرأثتو سن  خصوص اطالعات برچسب مواد غذایی
کننــده از برچســب محصــوالت بردن آگاهی مصرف نسبت به باال شودمی پیشنهاد ،مطالعه این نتایج بر اساس استنتاج:

  اقدام گردد. هاي مواد غذاییچسبرها نسبت به بآن ها در استفاده و تفسیر و تغییر نگرشبراي توانایی آن

  آگاهی، نگرش، برچسب مواد غذایی واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
کشور بــوده و یکــی  جامعه سالم زیربناي توسعه هر

ــه از راه ــه ایــن هــدف، برخــورداري از تغذی ــل ب هــاي نی
باشــد. دراختیــار قــراردادن اطالعــات الزم بــه صحیح می

ــل درك در مــورد فــرآورده  هــايصــورت شــفاف و قاب
کننــده ضــروري اســت. شــامیدنی بــه مصــرفآخوراکی و 

   رسانیعنوان ابزاري مهم جهت اطالعگذاري بهبرچسب
  

 :Mcharmchian@iausari.ac.ir E-mail                    دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري :ساري - مهدي چرمچیان لنگرودي مولف مسئول:
مازندرادمرکز تحقیقات سالمت فرآورده هاي گیاهی و  ،دانشیار. 1   ن، ساري، ایرانامی، دانشگاه علوم پزشکی 
  ، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایرانترویج و آموزش کشاورزيگروه  ،دانشیار. 2
  علوم و صنایع غذایی، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایرانگروه  ،استادیار. 3
 ن، ساري، ایرانامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندراسالمت فرآورده هاي گیاهی و د مرکز تحقیقاتدکتري شیمی ترکیبات طبیعی،  . 4
 : 20/7/1399تاریخ تصویب :                 27/8/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            29/7/1398 تاریخ دریافت  
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اي هــاي نــاظر اهمیــت ویــژهو سازمان کنندگانبه مصرف
ترین وسیله تبــادل غذا اصلی گذاريیافته است. برچسب

اطالعات مابین تولیدکننده و فروشنده غذا از یک ســو و 
توجه  ).1(با خریدار و مصرف کننده از سوي دیگر است

هــاي مــواد غــذایی به اطالعات مندرج بــرروي برچســب
 تر خریدارانآگاهانهگیريتصمیم حایزاهمیت بوده وبهبسیار 

دي شــده اســتاندارد آن در انتخاب مواد غــذایی بســته بنــ
کیفیت رژیم  تواند به بهبودکمک نموده و در نهایت می

آگــاهی  ).2(غذایی و ارتقاء سالمتی در جامعــه بیانجامــد
 ها در استفادهتواند بر توانایی آنمشتري ازمحصوالت، می

 ايها تاثیر بگذارد. افرادي که دانش تغذیــهتفسیر برچسبو 
اي روي عات تغذیهکافی ندارند به علت عدم درك اطال

گیرند. همچنین نگرش مشتري برچسب آن را نادیده می
به عنوان یک مشخصه اثرگــذار در اســتفاده از برچســب 

 بــه و دارد اشــاره رفتــار بــه نســبت ،نگــرش ).3(باشــدمــی
 نامطلوب ای مطلوبی ابیارزي دارا فرد کی کهي ادرجه

 ارزشــیابی نگــرش، واقــع در .)4(اســت نظر مورد رفتار از
 به آن زانیم و است رفتار کی انجام به فرد منفی ای مثبت

ی ابیــارز و رفتــار کیــ جینتا به نسبت فرد اعتقاد سنجش
آگاهی،  .)5(شودیم نییتع رفتار آن جهینت تیمطلوب زانیم

میزان معلومات فرد است که از طریق آمــوزش در زمینــه 
به عنــوان مثــال در  ).6(شودموضوعات مختلف کسب می

بهداشت به افراد گفته می شود که سه مرتبــه در آموزش 
روز دندان ها را مسواك بزنند. گرچه آمــوزش ایــن امــر 

شود ولی این فرد ممکــن موجب ایجاد آگاهی در او می
است با وجود آگاه بودن معتقد باشد یــک بــار مســواك 

  .)7(باشدزدن کافی است که این امر نگرش او می
ر خصوص برچسب هاي مختلفی دمفاهیم و دیدگاه

وجود دارد. برچسب به هر گونه آویــز، نقــش، عالمــت، 
تصویر یا دیگر مطالب توصیفی نوشته، چــاپ، حــک یــا 

بنــدي اولیــه و نهــایی اطــالق چسبانده شده بر روي بســته
برچسب به ابــزار ارتبــاطی و اطالعــاتی میــان  .)1(شودمی

تولید کننده/توزیع کننده و مشتري اشاره دارد که شــامل 
ام اطالعات اختیاري و اجبــاري اســت کــه روي بســته تم

تــرین مهــم ).8(شــودبندي محصول به نمایش گذاشته می
 بنــدي شــده مجــازمشخصاتی که بر چسب مواد غذایی بسته

 بایستی دارا باشند شامل نام محصول، نــام و نشــانی کارخانــه
 سازنده، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشــت و درمــان،

هــاي ههاي تغذیو انقضاي مصرف، برچسبتاریخ تولید 
حاوي اطالعات مربوط به محتواي کالري و برخی مــواد 

هــاي یــک برچســب کارآمــد نقــش .)9(باشــدمغذي مــی
کند از جمله فراهم کردن اطالعات اي بازي میچندگانه

 هاي غــذایی و ارایــهاي، جلوگیري از ایجاد حساسیتتغذیه
  .)10(سازدی را فراهم میتاریخ انقضاء که ایمنی مواد غذای

انجــام  یــاديز یقــاتتحقآگاهی و نگرش  ینهزم در
ارائــه  یتوســط پژوهشــگران مختلفــ هــاآن یجگرفته و نتا
آموزشی براي همه کســانی کــه بــا  هايبرنامه شده است.

خرید و انتخاب مواد غذایی ســروکار دارنــد یــک ابــزار 
ده اي درج شــمفید براي تشویق استفاده از جداول تغذیه

باشد که در نتیجــه باعــث بندي مواد غذایی میروي بسته
 ).11(شــودبهبود عادات غــذایی و رفتــاري در جامعــه می

) در تحقیقی نشــان 1397رستمی مسکوپایی و همکاران (
 تغییــر در مصــور هــايپیــام نقــش بــه توجــه بــادادند کــه 

 پیام از مناسب استفاده مورد در گرددمی پیشنهاد نگرش،
 صــورت نظــارت و ریــزيبرنامــه متنــوع، و جذاب مصور
شناختی چون پایین بودن هاي جمعیتویژگی .)12(پذیرد

هاي محصول چون پایین بودن سطح تحصیالت، ویژگی
هاي برچسب چون کوچک بــودن فونــت قیمت، ویژگی

اطالعات، عوامل مــوقعیتی چــون فشــار زمــانی و عوامــل 
از برچسب  فردي مثل آگاهی، در استفاده یا عدم استفاده

 نتایج برخی از تحقیقــات .)13(توسط مشتریان اثرگذار است
داد که سطح آگاهی مــردم در رابطــه بــا اطالعــات  ننشا

هاي مواد غذایی بســیار اي مندرج بر روي برچسبتغذیه
ــوده ــایین ب ــت پ ــق .)14،2،15(اس ــایج تحقی ــا نت  و Jain ام

از  ییبــاال یآگــاه زانیــم) نشان داد کــه 2018همکاران(
حال،  نیگزارش شده است. با ا ییمواد غذا يهاچسببر

تر گزارش کم اریبس ییسهولت درك برچسب مواد غذا
از جملــه بهداشــت  یشــده اســت. مشــارکت چنــد بخشــ
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ــوم ــاعیعم ــذا و کشــاورزی، رفــاه اجتم در  ي، اداره غ
 تیارتقــاء وضــع يابــر مبــرم هــايازیناز آموزش عموم، 

آگاهی جمعــی  یک کمپین .)16(باشدجامعه می یبهداشت
هاي دولتی و غیردولتــی، متخصصــان (با حمایت سازمان

کننــدگان در ها و...) براي آموزش مصــرفتغذیه، رسانه
هــاي آن هــاي مختلــف برچســب و فایــدهخصوص جنبه

ــاري ــوگیري از بیم ــراي جل ــدگی الزم ب ــول زن ــا درط ه
استفاده از زبانی کــه درك آن آســان همچنین  ).17(است

اي است، چــون بکــار گذاري تغذیهباشد اساس برچسب
 گذاري میان مشــتريبردن اصطالحات علمی براي برچسب

و انتخاب مواد غذایی (به علت عــدم درك درســت آن) 
ــی ــاد م ــکاف ایج ــدش ــاد  .)10(کن ــه اعتق  Rodermondب

)، طعم و قیمت پایین محصول در نادیــده گــرفتن 2016(
 ســانیربراي اطــالع .)18(اطالعات روي برچسب اثرگذارند

صــحیح در یــک جامعــه ابتــدا ضــروري اســت از میــزان 
آگاهی و نگرش افراد ذینفع مطلع باشیم، زیرا آگــاهی و 

هــا نگرش افراد در انتخاب و استفاده آنــان از ایــن روش
بسیار حایز اهمیت اســت و ایــن امــر بســتگی مســتقیم بــه 

با توجه بــه  ).19(زمینه فرهنگی و باورهاي هر جامعه دارد
ــاک ــهاینکــه ت ــزان نون مطالع ــی می اي در خصــوص بررس

هاي آگاهی و نگرش مردم شهر ساري در مورد برچسب
مواد غذایی انجام نشده است و باال بردن میزان آگاهی و 

باشــد، ایــن مطالعــه بــا کنندگان مهــم مــینگرش مصرف
هدف مــدل ســازي معادلــه ســاختاري آگــاهی و نگــرش 

مــواد  هايکنندگان شهر ساري در مورد برچسبمصرف
 توانــدیمطالعــه مــیــن ا يدر واقع اجراغذایی انجام شد. 

در  توانــدیمــ چه عــواملیپرسش باشد که  ینبه ا یپاسخ
کنندگان شــهر ســاري در آگاهی و نگرش مصرف یزانم

  باشد؟ یرگذارتأثهاي مواد غذایی مورد برچسب
  

  هامواد و روش
بــوده و بــه  يحاضــر از نظــر هــدف کــاربردمطالعه  

ــوع  یفیاطالعــات، توصــ يگــردآور لحــاظ نحــوه و از ن
ــ ــه -یعلّ ــ ايرابط ــخص مبتن ــور مش ــه ط ــدل  یو ب ــر م ب

 در یمایشــیاســت کــه بــه صــورت پ يساختار هايمعادله
صــورت  1398درســال  مازنــدراناســتان  شــهر ســاري از

  .)1شماره  تصویر( گرفته است
کنندگان  مصرف هیکل ،حاضرمطالعه  يآمار جامعۀ

 بــراي). 20بــود( نفــر) 309820مواد غذایی شــهر ســاري (
پــژوهش از فرمــول کــوکران  یــنحجم نمونــه در ا یینتع

 ،t=96/1آن بــا در نظــر گــرفتن  یــهاستفاده شد کــه بــر پا
99/1=S )ســوادي یــا مربــوط بــه ســوال کــم"یــهگو براي
سوادي از سوال هاي مربوط به بخش دلیل عدم توجــه بی

 حجــم نمونــه ،d=36/0) و "هاي مواد غــذاییبه برچسب
نفــر  50 تریقدق یجحصول نتا رايشد که ب ییننفر تع 117

). بــا توجــه بــه n= 167( به حجم نمونه اضافه شدند یگرد
بــه منظــور  گانــه،منــاطق ســهنــاهمگن اعضــاء در  یــعتوز
 ايطبقه یتصادف گیرياز روش نمونه هابه نمونه یابیدست

 يکــه بــر مبنــا ينحــو بــهشد.  استفادهانتساب متناسب  اب
ــاطق ســهاز  یــکدر هــر  يمعــه آمــارحجــم جا ــه من گان

 هــااز طبقــه یــکتعداد نمونه متناسب بــه هــر  شهرساري،
 ).1شماره  است (جدول یافتهاختصاص 

  
  يجامعه آمار ینحجم نمونه انتخاب شده در ب: 1جدول شماره 

  

 منطقه )نفرجمعیت ( نمونه تعداد

  یک 104873  57
  دو  98824  53
 سه  106123 57

  جمع  309820  167

  
پرسشــنامه  ،مطالعــهیــن در ا هــاداده يگردآور ابزار

آن  ینو تدو یرهااستخراج متغ يمحقق ساخته بود که برا
ــ ابعاز منــ ــود. پرسشــنامه عــالوه  یمختلف   اســتفاده شــده ب

ــرد ــات ف ــر مشخص ــش ي،ب ــاي در بخ ــاهی ه ــزان آگ می
 هاي مــوادکنندگان شهر ساري در مورد برچسبمصرف

هــاي مــواد نسبت به برچســب سوال)، نگرش 12غذایی (
ــذایی ( ــوال)، 9غ ــول (س ــاي محص ــی ه ــوال)، 3ویژگ س

سوال) و دالیل توجــه یــا عــدم  10( هاي برچسبویژگی
 شده یمتنظسوال)  18هاي مواد غذایی (توجه به برچسب

  راتـاده از نظـامه با استفـپرسشن یـیواـمحت یــروای .ودـب
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 طقه مورد مطالعهمن یاییجغراف یتموقع :1شماره  تصویر

  
 یشد. به منظور بررس ییدمتخصصان در حوزه پژوهش تأ

و  یصــیتشخ یــیهمگــرا و روا یــیسازه شامل روا ییروا
 یــقبــرازش مــدل تحق یبه بررس گیريابزار اندازه یاییپا

از  هــا،داده بنــديو دسته آورياز جمع پسپرداخته شد. 
ــار توصــ ــتنباطیو  یفیروش آم ــرم یطدر محــ اس ــزارن  اف

SPSS V16 اســتخراج مــدل معــادالت  بــراي ینو همچن
شــد.  اســتفاده SmartPLS 2.0.M3افزار رماز ن يساختار
را دارنــد،  لّیروابط ع یدنکه محققان قصد سنج یهنگام
PLS با توجــه مطالعه  این ).21(استمناسب  یاربس یروش

بــه مقــررات و اخــالق پــژوهش و تحــت مجــوز بــا کــد 
IRMAZUMS.REC.1397.2867 جام گرفت.ان   

  

  یافته ها
 پاســخگویان یســن متوســطمطالعه نشــان داد،  یجنتا

بــه  هــاآن تــرینو مســن تــرینجــوانسال بود کــه  28/38
 درصــد از پاســخگویان 5/60 .اندداشتهسال  51و  20 یبترت

درصــد از  3/59 درصد مــرد بودنــد. همچنــین 5/39زن و 
ــدمجــرد بــوده یمتأهــل و مــابق هــاآن از  درصــد5/45. ان
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 پژوهشی

از  یشبــ یگر،د یان. به باندداشته لیسانسفوق پاسخگویان
 تــریشبــلیسانس و  یلیسطح تحص یاناز پاسخگو درصد 81
درصد از پاسخگویان، کارمند  1/61 .اندداشته لیسانساز 

میــانگین  ،حاصــل از مطالعــه هــايیافتــهاســاس بربودنــد. 
تومــان  3810416درآمد ماهیانه پاسخگویان مورد مطالعه 

تــرین میلیون تومان و بــیش 2ترین درآمد است. کمبوده 
نشــان  هــایافته ینهمچن میلیون تومان بوده است. 7درآمد 
درصد از پاسخگویان سابقه بیماري ندارنــد  7/82داد که،

درصــد بیــان  1/40و بقیه سابقه بیمــاري دارنــد. همچنــین 
درصد بیان نمودنــد  9/59نمودند که اضافه وزن ندارند و 

، از دالیــل 2برطبــق جــدول شــماره وزن دارند.که اضافه 
 توان به مــواردي ماننــدمهم توجه به برچسب مواد غذایی می

، مشــاهده قیمــت، مشاهده تاریخ تولید و انقضاي مصرف
توجــه بــه و  مشاهده وزن محصول، توجه به نوع محصول

  اشاره نمود. مواد و ترکیبات تشکیل دهنده ماده غذایی
  

  دي دالیل توجه به برچسب مواد غذاییبنرتبه :2جدول شماره
  

 دلیل توجه به برچسب مواد غذایی میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات رتبه

 مشاهده تاریخ تولید و انقضاي مصرف  65/4  59/0 74/12  1
 مشاهده قیمت  22/4  77/0  18/19  2
 توجه به نوع محصول  93/3  19/1 17/30  3
 صولمشاهده وزن مح  28/3  12/1 28/34  4

 توجه به مواد و ترکیبات تشکیل دهنده ماده غذایی  74/3  29/1  54/34  5

 توجه به وجود مواد افزودنی و رنگ هاي مصنوعی مورد استفاده  73/3  35/1 09/36  6

 کسب اطالعات تغذیه اي  32/3  29/1 83/38  7

 مشاهده شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان  76/2  32/1  92/47 8

  
، از دالیــل عــدم توجــه بــه 3طبــق جــدول شــمارهبر

عــدم  تــوان بــه مــواردي ماننــدبرچسب مواد غــذایی مــی
هــاي آگاهی از اهمیت و اطالعــات موجــود در برچســب

هــاي درج اطالعات به صورت ریز بر روي بســته ،غذایی
گیج شدن در اثــر اطالعــات بــیش از حــد، ، مواد غذایی

نبــودن اصــطالحات فنــی و تخصصــی و گویــا و مفهــوم 
  مطالب در برچسب ماده غذایی اشاره نمود.

و  یرهــاي مکنــونمتغ بــین یخطــ رابطه بررسی براي
 یــاییهمگــرا و پا یــیروا یبررس منظورو به  پذیرمشاهده

بــه  هــایــهاز گو یــکهــر  یبار عامل یق،ابزار سنجش تحق
  ). 4شماره  (جدول آمددست 

  مواد غذاییبندي دالیل عدم توجه به برچسب رتبه :3جدول شماره
 

 دلیل عدم توجه به برچسب مواد غذایی میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات رتبه

 هاي غذایی عدم آگاهی از اهمیت و اطالعات موجود در برچسب  06/3 12/1 60/36  1
 درج اطالعات به صورت ریز بر روي بسته هاي مواد غذایی  49/3  39/1 68/39  2
 ر اثر اطالعات بیش از حدگیج شدن د  62/2  06/1 39/40  3

 اصطالحات فنی و تخصصی  85/2  18/1 49/41  4
 گویا و مفهوم نبودن مطالب در برچسب ماده غذایی  24/3  41/1 57/43  5

 عادت و یا وفاداري به مصرف برند خاص  70/2  44/1 38/53  6
 وضوح کم نوشته روي برچسب  14/3  85/1 84/58  7

 بی سواديکم سوادي یا   13/3  86/1  50/59 8

  نداشتن وقت  40/2  45/1 44/60  9
  عدم اعتقاد و باور به برچسب ماده غذایی  58/2  67/1  67/64  10

  
 یانعکاســ هــايســازه یــاییسنجش پا يبرا ینهمچن

 یــاییبــودن و پا يروش تــک بعــد دوموجود در مدل از 
 يســازگار یــاییآزمون پا ي. برایداستفاده گرد هامعرف

کرونبــاخ و  يآلفــا یــارمع دوبــودن،  يو تک بعد یدرون
. حــد مطلــوب تمرکب مورد اســتفاده قــرار گرفــ پایایی

آن که بلوك مــورد نظــر همگــن و  يبرا خکرونبا يآلفا
 یــاییپا يو بــرا )22( 7/0 يشود بــاال یابیارز يتک بعد
بــا  ینبنــابرا .)23(استقابل قبول  7/0 يو باال 8/0مرکب 

 یــه، کل3 هشــمار در جدول آمدهبه دست  یرتوجه به مقاد
 يدارا یــقتحق یــنا يمــدل ســاختار کاســیانع هــايسازه

 کــه ایــن ضــمناســت.  یمطلــوب یدرون يسازگار یاییپا
 همگــراي روایــی از نشان AVE از آمده دست به مقادیر
 مقــدار حــداقل کــه، طــوري بــه. هاســتمؤلفه در مناسب
AVE در شــده اســتخراج واریانس متوسط معیار همان ای 
  ).24(باشد 5/0 باید همگرا روایی

ــویر ــماره  تص ــدل  2ش ــاییم ــرش  نه ــاهی و نگ آگ
هاي مــواد کنندگان شهر ساري در مورد برچسبمصرف

هــا بــه هــا و عامــلبرخی از سوال. دهدینشان مغذایی را 
 بــه یجبر اساس نتادار نشدن حذف شده است. دلیل معنی

هدف من فقط خرید محصــول "، سوال هاي دست آمده
ــاه ــان در کوت ــرین زم ــبت ــه برچس ــدون مطالع ــن ب  ممک

به نظر من خواندن برچسب ماده غــذایی وقــت "، "نیست
فقط قیمت پایین و طعــم مناســب " و "تلف کردن نیست

محصول مهم نیست و ماده غــذایی بایــد برچســب داشــته 
 نگرش نسبت به دررا  اهمیت یش ترینب به ترتیب "دباش

  و بیانگر آن است داشته است برچسب هاي مواد غذایی
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  یقتحق گیري ازهبه دست آمده برازش مدل اند یجنتا خالصه :4جدول شماره 
  

 بارعاملی نماد آشکار متغیر پنهان متغیر

 نگرش نسبت به برچسب هاي مواد غذایی

  At1 768/0 معتقدم خواندن مطالب روي برچسب ماده غذایی فایده دارد.
 At2 837/0 .به نظر من خواندن برچسب ماده غذایی وقت تلف کردن نیست

 At3 674/0 باشد.معتقدم اطالعات مندرج در برچسب هاي ماده غذایی واقعی می
 At4 588/0  دهم آنها را بخوانم.اطالعات مندرج در برچسب ها خوانا است و ترجیح می

 At5 782/0 دهم.توصیه دوستان و فروشنده در خرید محصول را، بر خواندن برچسب ترجیح نمی
 At6 793/0 ت پایین و طعم مناسب محصول مهم نیست؛ و ماده غذایی باید برچسب داشته باشد. فقط قیم

 At7 578/0 غذایی کافی نیست.معتقدم فقط بررسی تاریخ تولید، انقضا، قیمت و وزن محصول در برچسب ماده
 At8 865/0  ترین زمان ممکن بدون مطالعه برچسب نیست.هدف من فقط خرید محصول در کوتاه

  At9 303/0  آموزش دادن تفسیر اطالعات درج شده در برچسب ماده غذایی ضرورت دارد.
866/0 =Cronbach Alpha      895/0 =CR       501/0 =AVE 

 آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مواد غذایی

 A2 713/0 اطالعات تغذیه اي
 A3 717/0 اصطالحات علمی، فنی یا عددي

 A4 676/0  عاتمحل درج اطال
 A6 745/0   قیمت محصول

 A7 778/0 مواد و ترکیبات تشکیل دهنده ماده غذایی
 A8 669/0 وجود مواد افزودنی و رنگ هاي مصنوعی مورد استفاده

 A11 733/0  تاریخ تولید و انقضاء
 A12 694/0 مواد غذایی تغییر ژنتیک یافته

 A13 709/0 وزن محصول
 A14 679/0  زبان غیر بومی برچسب

 A15 714/0 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان
 A16 669/0 مناسب براي گیاهخواران

910/0 =Cronbach Alpha      924/0 =CR       502/0 =AVE 

 ویژگی هاي محصول

 C2 0/665  طعم محصول

 C3 853/0  شکل و نحوه بسته بندي محصول
 C4 812/0  ول مانند فسادپذیر یا فسادناپذیر بودن محصولنوع محص

673/0 =Cronbach Alpha      823/0 =CR       610/0 =AVE  

 هاي برچسبویژگی

 L1 857/0 خوانا بودن تاریخ تولید و انقضاء
 L2 789/0 مناسب بودن محل درج تاریخ تولید و انقضاء

 L3 822/0 خوانا بودن اطالعات تغذیه اي
 L4 900/0  مفهوم بودن اطالعات تغذیه اي

 L5 801/0 مناسب بودن محل درج اطالعات تغذیه اي
 L6 909/0 مقدار اطالعات درج شده در برچسب
 L7 829/0 اندازه مطالب نوشته شده در برچسب

 L8 398/0  رنگ مورد استفاده در برچسب
 L10 758/0  اصطالحات علمی، فنی یا عددي

 L11 694/0  ی یا غیربومی زبان بوم
927/0 =Cronbach Alpha      941/0 =CR       621/0 =AVE 

  

  
  

  هاي مواد غذاییکنندگان شهر ساري در مورد برچسبآگاهی و نگرش مصرف نهاییمدل  :2تصویر شماره 
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 پژوهشی

هــاي مــواد که نگرش مطلوبی نسبت به خواندن برچســب
بــات تشــکیل مــواد و ترکیهاي یهگو .غذایی وجود دارد

تــاریخ تولیــد و ، قیمــت محصــول، دهنــده مــاده غــذایی
شماره پروانه  و انقضاء، اصطالحات علمی، فنی یا عددي

 را اهمیــت ترینبیش ساخت از وزارت بهداشت و درمان
آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مــواد غــذایی  در

در بررســی  شکل و نحوه بسته بنــدي محصــول .اندداشته
ــاثیر را داشــت. در بــیش برچســب مــواد غــذایی ــرین ت ت

ترین مــوارد تاثیرگــذار شــامل هاي برچسب، مهمویژگی
مفهــوم بــودن ، مقــدار اطالعــات درج شــده در برچســب

، خوانا بــودن تــاریخ تولیــد و انقضــاء، اياطالعات تغذیه
ــا بــودن و  انــدازه مطالــب نوشــته شــده در برچســب خوان

ــه اي ــات تغذی ــد. اطالع ــین  بودن ــد ا 8/65همچن  زدرص
واریانس میزان آگاهی در خصوص اطالعــات برچســب 

هــاي ویژگــی، هــاي محصــولتوسط ویژگی مواد غذایی
درصد  8/27تبیین می شود و  سن و تحصیالتبرچسب، 

 هــاي مــواد غــذایینگرش نسبت به برچســبواریانس  از
آگــاهی در خصــوص اطالعــات برچســب مــواد توســط 
  شود.و سن تبیین می غذایی
، 5شــماره دست آمــده در جــدول  به یجنتا ساسا بر

مثبــت  یرتــأث ، ســن و تحصــیالتهــاي محصــولویژگــی
ــ ــر  داريیمعن ــات ب ــزان آگــاهی در خصــوص اطالع می

 یرتــأث هاي برچسبویژگیداشتند.  برچسب مواد غذایی
میزان آگاهی در خصوص اطالعــات بر  داريیمعنمنفی 

داشــت کــه بیــانگر آن اســت کــه  برچسب مــواد غــذایی
 اطالعات الزم را از برچسب مــواد غــذایی کنندگانمصرف

کنند که بازنگري در برچسب مــواد غــذایی دریافت نمی
میــزان آگــاهی در براي باال بردن آگاهی ضــروت دارد. 

مثبــت  یرتــأث خصوص اطالعــات برچســب مــواد غــذایی
 هاي مــواد غــذایینگرش نسبت به برچسببر  داريیمعن

بت بــه نســداشت که ضرورت دارد براي نگرش مطلــوب 
را بــاال  کننــدگانبه برچسب مواد غذایی، آگــاهی مصــرف

بــر  داريیمعنــمنفــی  یرتــأثنیــز،  سن مصرف کنندهبرد. 
داشــت. یعنــی  هاي مواد غذایینگرش نسبت به برچسب

ــی رود، مصــرف ــاالتر م ــر چــه ســن ب ــرش ه ــده نگ کنن
 کند که ازتري نسبت به برچسب مواد غذایی پیدا میمنفی

به مطلوب نبودن طراحــی و اطالعــات توان دالیل آن می
  این برچسب ها اشاره نمود.

  
  یقتحق هايمؤلفه داريیو سطح معن یت مقادیر :5جدول شماره 

  

 یت مقدار یرمس ضریب یرهامتغ روابط
 638/5  780/0 آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مواد غذایی ویژگی هاي محصول

 368/2 - 326/0 رچسب مواد غذاییآگاهی در خصوص اطالعات ب  ویژگی هاي برچسب
 956/2 128/0 آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مواد غذایی -  سن

 610/4 460/0 آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مواد غذایی -  تحصیالت
  064/6  - 400/0  نگرش نسبت به برچسب هاي مواد غذایی - سن

 330/3 388/0 هاي مواد غذاییرچسبنگرش نسبت به ب – آگاهی در خصوص اطالعات برچسب مواد غذایی

  
با هــدف مــدل ســازي معادلــه ســاختاري  مطالعهاین 

کنندگان شهر ســاري در مــورد آگاهی و نگرش مصرف
 یــنا يدر واقع اجراهاي مواد غذایی انجام شد. برچسب

چــه پرســش باشــد کــه  یــنبــه ا یپاســخ توانــدیم مطالعه
آگــاهی و نگـــرش  یــزاندر م توانــدیمــ هــاییعامــل

هاي مــواد کنندگان شهر ساري در مورد برچسبرفمص
  باشد؟ یرگذارتأثغذایی 

از دالیل مهم توجه به برچسب مواد غذایی می توان 
، مشاهده تاریخ تولید و انقضاي مصــرف به مواردي مانند
مشــاهده وزن ، توجــه بــه نــوع محصــول، مشــاهده قیمــت

توجه به مواد و ترکیبات تشکیل دهنــده مــاده و  محصول
 )2(اشاره نمود که با نتایج تحقیق قوچانی و همکــاران یغذای

همخوانی دارد. از دالیل عــدم توجــه بــه برچســب مــواد 
عدم آگاهی از اهمیت و  توان به مواردي مانندغذایی می

درج اطالعات  ،هاي غذاییاطالعات موجود در برچسب
گیج شــدن ، هاي مواد غذاییبه صورت ریز بر روي بسته

 بیش از حد، اصطالحات فنی و تخصصی در اثر اطالعات
و گویا و مفهوم نبودن مطالب در برچســب مــاده غــذایی 

ــه دســت آمــده، اشــاره نمــود. ــایج مطالعــه  نتیجــه ب ــا نت ب
  همخوانی دارد. )13(ابراهیمی و همکاران

ســازي معادلــه مــدل بــه دســت آمــده یجبر اساس نتا
کنندگان شهر ســاري ساختاري آگاهی و نگرش مصرف

هــدف "، ســوال هــاي هاي مواد غذاییبرچسب در مورد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 11

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-14348-fa.html


  و نگرش یآگاه يمعادالت ساختار سازي¬مدل
 

  1399، آذر  191ام، شماره  دوره سی      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                              50

ترین زمان ممکن بدون من فقط خرید محصول در کوتاه
به نظــر مــن خوانــدن برچســب "، "مطالعه برچسب نیست

فقــط قیمــت " و "ماده غذایی وقــت تلــف کــردن نیســت
پایین و طعم مناسب محصول مهم نیست و مــاده غــذایی 

را  اهمیت یش ترینب به ترتیب "دباید برچسب داشته باش
داشــته  نگرش نسبت بــه برچســب هــاي مــواد غــذایی در

و بیانگر آن اســت کــه نگــرش مطلــوبی نســبت بــه  است
نتیجــه بــه  .هاي مواد غذایی وجود دارد خواندن برچسب

همخوانی  )Rodermond )18با نتایج مطالعه  دست آمده،
  دارد.ن

مــواد و ترکیبــات تشــکیل دهنــده مــاده یه هــاي گو
 تاریخ تولید و انقضاء، اصــطالحاتول، ، قیمت محصغذایی

شــماره پروانــه ســاخت از وزارت  و علمی، فنی یا عددي
آگــاهی در  در را اهمیــت تــرینبــیش بهداشت و درمــان

نتیجــه  .اندخصوص اطالعات برچسب مواد غذایی داشته
 )10(همکــاران و Zafar بــا نتــایج تحقیــق به دست آمــده،
شــکل و نحــوه هاي محصول، در ویژگیهمخوانی دارد. 

در بررســی برچســب مــواد غــذایی  بسته بنــدي محصــول
هاي برچسب، مهــم ترین تاثیر را داشت. در ویژگیبیش

مقدار اطالعــات درج شــده ترین موارد تاثیر گذار شامل 
ــا ، مفهــوم بــودن اطالعــات تغذیــه اي، در برچســب خوان

اندازه مطالب نوشته شــده در ، بودن تاریخ تولید و انقضاء
ــب ــه ايو  برچس ــات تغذی ــودن اطالع ــا ب ــد. خوان  بودن
ــین  ــد از 8/65همچن ــاهی در  درص ــزان آگ ــانس می واری

 هــايتوسط ویژگی خصوص اطالعات برچسب موادغذایی
تبیــین  سن و تحصــیالتهاي برچسب، ویژگی، محصول

نگــرش نســبت بــه واریــانس  درصــد از 8/27شــود و مــی
آگــاهی در خصــوص توســط  هاي مواد غــذاییبرچسب

  شود.و سن تبیین می برچسب مواد غذاییاطالعات 
ــا ــر  یجنت ــهدیگ ــدهب ــت آم ــدل دس ــه م ــازي معادل س

کنندگان شهر ســاري ساختاري آگاهی و نگرش مصرف
بیــانگر آن بــود کــه  هــاي مــواد غــذاییدر مورد برچسب

مثبــت  یرتــأث ، ســن و تحصــیالتهــاي محصــولویژگــی
ــ ــر  داريیمعن ــات ب ــزان آگــاهی در خصــوص اطالع می

 یرتأث هاي برچسب،ویژگیداشتند.  غذایی برچسب مواد
میزان آگاهی در خصوص اطالعــات بر  داريیمعنمنفی 

داشــت کــه بیــانگر آن اســت کــه  برچسب مــواد غــذایی
ــرف ــواد مص ــب م ــات الزم را از برچس ــدگان اطالع کنن

غذایی دریافت نمی کنند که بازنگري در برچسب مــواد 
ــاال بــردن آگــاهی ضــروت دارد.  ــراي ب ــغــذایی ب زان می

   آگــاهی در خصــوص اطالعــات برچســب مــواد غــذایی
هــاي نگرش نسبت بــه برچســببر  داريیمعنمثبت  یرتأث

داشــت کــه ضــرورت دارد بــراي نگــرش  مــواد غــذایی
مطلــوب نســبت بــه بــه برچســب مــواد غــذایی، آگــاهی 

 یرتــأثنیز  سن مصرف کنندهکنندگان را باال برد. مصرف
هــاي مــواد ســبنگرش نسبت به برچبر  داريیمعنمنفی 

ــذایی ــی رود،  غ ــاالتر م ــن ب ــه س ــر چ ــی ه ــت. یعن داش
کننده نگرش منفی تري نسبت به برچســب مــواد مصرف

توان بــه مطلــوب کند که از دالیل آن میغذایی پیدا می
  ها اشاره نمود.نبودن طراحی و اطالعات این برچسب

برطبق نتایج مدل ســازي معادلــه ســاختاري پیشــنهاد 
نگــرش نســبت بــه  ردن آگــاهی وشــود بــراي بــاال بــمــی

شکل هاي محصول (ویژگیبه  هاي مواد غذاییبرچسب
هــاي برچســب ویژگــی)، و نحــوه بســته بنــدي محصــول

مفهــوم بــودن ، مقدار اطالعــات درج شــده در برچســب(
، خوانا بــودن تــاریخ تولیــد و انقضــاء، اياطالعات تغذیه

ــا بــودن و  انــدازه مطالــب نوشــته شــده در برچســب خوان
کننــده مصــرف ســن و تحصــیالت ،)ايات تغذیــهاطالع

منفــی  یرتــأث هاي برچســبویژگیهمچنین  توجه گردد.
ــ ــر  داريیمعن ــات ب ــزان آگــاهی در خصــوص اطالع می

داشــت کــه بیــانگر آن اســت کــه  برچسب مــواد غــذایی
مصرف کنندگان اطالعات مفید الزم را از برچسب مواد 

ري در کننــد کــه بــازنگغذایی به طور کامل دریافت نمی
برچسب مواد غذایی از نظر حجم، مفهوم بودن اطالعات 

 آموزش نحوه خواندن برچســببراي باال بردن آگاهی و 
شــود بــا بــاال بــردن آگــاهی پیشــنهاد مــی ضــرورت دارد.

هــا نســبت بــه کنندگان نسبت به تغییر نگــرش آنمصرف
 هاي مواد غذایی بویژه افــراد مســن اقــدام شــود.برچسب
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 پژوهشی

کننــده بــه الیــل مهــم توجــه مصــرفبــه دضرورت دارد 
، تاریخ تولیــد و انقضــاي مصــرفبرچسب مواد غذایی (

مشــاهده وزن ، توجــه بــه نــوع محصــول، مشــاهده قیمــت
توجه به مواد و ترکیبات تشکیل دهنــده مــاده و  محصول

غذایی) اهمیت بیش تري در برچسب مــواد غــذایی داده 
شود و این اطالعات بــه صــورت بهتــري در برچســب در 

دالیــل عــدم توجــه کننــده قــرار گیــرد. تیــار مصــرفاخ
عــدم  کننده به برچســب مــواد غــذایی نیــز ماننــدمصرف

هــاي آگاهی از اهمیت و اطالعــات موجــود در برچســب
درج اطالعات به صورت ریز بر روي بسته هــاي  ،غذایی

گیج شدن در اثــر اطالعــات بــیش از حــد، ، مواد غذایی

هــوم نبــودن اصــطالحات فنــی و تخصصــی و گویــا و مف
   مطالب در برچسب ماده غذایی مورد توجه قرار گیرد.

  

  سپاسگزاري
نویســندگان مراتـــب قـــدردانی خـــود را از مرکـــز 

هاي گیاهی و دامــی دانشــگاه سالمت فرآوردهتحقیقات 
کسانی کــه در انجــام ایــن مازندران و همه علوم پزشکی 

 دارند. این مطالعهداشته اند اعالم می مطالعه نقش موثري
ـــا کـــد ـــت  3/10/1397مـــورخ  2867طـــرح  ب در معاون

تحقیقات و فنــاوري دانشــگاه علــوم پزشــکی و خــدمات 
  بهداشتی درمانی مازندران به تصویب رسیده است.
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