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 -1گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران

چکیده
با توجه به تاثیر افزایش مصرف سرانه آبزیان بر سالمت جامعه ،آگاهی از فواید آبزیان و ارزش تغذیهای آنها برای پیشگیری و
درمان برخی از بیماری ها بسیار اهمیت دارد .بررسی آگاهی دانشجویان شیالت از فواید و ارزش غذایی آبزیان ،خواهد توانست
سطح آگاهی و آموزه های آنان را جهت ترویج مصرف آبزیان در خانوار و جامعه شغلی آتی آنان بسنجد .در سال  1396با
استفاده از پرسشنامه ،اطالعات دانشجویان دو دانشگاه در خصوص محتوای چربی و پروتئین ،ویتامینها ،مواد معدنی ،اسیدهای
آمینه ،اسیدهای چرب ،دالی مصرف ماهی و اثرات درمانی مصرف آبزیان از دیدگاه آنان جم آوری شد .پس از تجزیه و
تحلی آماری به روش کایدو و فریدمن ،با امتیازدهی به پاسخهای صحیح ،نتایج نشان داد مصرف سرانه خانوار دانشجویان 23/3
کیلوگرم بوده است و  64/4درصد دانشجویان پس از قبولی در رشته خود نتوانستهاند بر مصرف ماهی خانوارهای خود تأثیر
بگذارند .ازنظر آنان ید غنیترین عنصر موجود در آبزیان است که برای پیشگیری از گواتر مناسب است و به ترتیب از دیدگاه
آنان مصرف آبزیان در پیشگیری از بیماریهای قلبی -عروقی ،آلزایمر و سرطان مؤثر میباشد .با میانگین امتیاز  7/53و امتیاز
حداکثر  18به میزان  16/4درصد نمونه از فواید آبزیان آگاهی داشتند .بنابراین تحقیق ،لزوم توجه به آموزش جدیتر و توجه
بیشتر به فواید و ارزش غذایی آبزیان در سرفص دروس رشته شیالت را آشکار میسازد تا آنان مروجین بهتری برای مصرف
ماهی بین مردم و خانوادههای خود باشند.
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مقدمه
تهیه غذای کافی برای جمعیت در حال رشد یکی از
مهمترین مسائل اساسی حال حاضر جهان است و در اکثر
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،یافتن راه
حلهای مناسب بهبود وضع تغذیه ،به صورت یک مسئله
اساسی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مورد توجه جدی
قرار گرفته است .تغذیه مناسب از عواملی است که در
سالمت ،طول عمر ،مقاومت در برابر بیماریها ،فعالیت
جسمی و فکری نقش به سزایی دارد .پروتئین محصوالت
آبزی به عنوان تأمینکننده نیازهای غذایی انسان در
مقایسه با سایر پروتئینهای مورد استفاده ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است ( .)Burger, 2005بدین ترتیب با
شناسایی نیازهای هر گروه از مصرفکنندگان ،بازارهای
مختلفی وجود خواهد داشت (عادلی .)1387 ،ماهی یکی
از مهمترین فرآوردههای صنعت شیالت است که میتواند
بخش مهمی از برنامه غذایی را تشکیل دهد .مصرف ماهی
برای سالمتی بسیار مهم است و باعث جلوگیری از بسیاری
بیماریها از جمله سرطان ،بیماریهای قلبی و عروقی و
پوسیدگی دندان میشود (آرمین1389 ،؛ رزم آراء و
همکاران1389 ،؛ عادلی.)1394 ،
روند مصرف آبزیان در جهان نشان میدهد از نیمه دوم
دهه  1950با توجه به کاهش شدید سالمتی و پی بردن به
ارزش غذایی بیشتر فرآوردههای دریایی ،سطح تقاضای این
پروتئین بیش از گذشته نسبت به سایر پروتئینهای
حیوانی رشد داشته است (عادلی .)1392 ،بنابراین ،هرچند
که در سالهای اخیر ارزش غذایی آبزیان برای مصرف
انسانی بیشتر نمایان شده است و کشورهای توسعه یافته
در دو دهه اخیر تالش بسیاری برای افزایش سرانه مصرف
آبزیان بکار گرفتهاند ،ولی در ایران کماکان روند مصرف
انسانی آبزیان کمتر از نصف متوسط جهانی است و روند
مصرف بهکندی در حال افزایش است (میگلی نژاد،
 .)1391طبق آخرین آمار ،مصرف سرانه ماهی در ایران نیز
 11/2کیلوگرم بوده است (سازمان شیالت ایران.)1397 ،
بر اساس آمار سال  2010میالدی فائو از کل  89/5گرم
سرانه مصرف پروتئین روزانه در ایران که از سهم جهانی
آن  11/1گرم باالتر است 26/8 ،گرم در روز سهم پروتئین

حیوانی است که از این مقدار  2/1گرم آن را روزانه
پروتئین ماهی یا آبزیان تشکیل میدهد .بطوریکه سهم
ماهی در پروتئین حیوانی  7/9درصد و سهم ماهی از کل
پروتئین مصرفی  2/4درصد است (FAOSTAT, 2010؛
عادلی .)1392،با توجه به اینکه نیاز غذایی پروتئین روزانه
هر فرد  65-70گرم است که باید یک سوم آن از پروتئین
حیوانی تأمین شود (عادلی ،)1383،برای دستیابی به سهم
جهانی  16درصدی پروتئین آبزیان ،میبایست
آگاهیرسانی و برنامهریزی و تالش بیشتری صورت گیرد.
از آنجایی که مسئوالن نهادهای اجرایی در وزارت بهداشت
و سازمان شیالت کشور به منظور ارتقاء سطح سالمت افراد
جامعه و ایجاد امنیت سرمایهگذاری در بخش شیالت،
عالقمند به ارتقاء و افزایش مصرف ماهی میباشند،
ضرورت توجه به بازاریابی محصوالت شیالتی ،رفتار خرید
و ماهیت خواستههای مصرفکنندگان و آگاهی آنان از
اهمیت باالیی برخوردار است (حسینی و همکاران.)1395 ،
البته در پژوهشهای گذشته کشور ،علل کمبود مصرف
ماهی ،نبود دسترسی به محصوالت دریایی در بعضی از
فصول سال ذکر میگردید ،ولی امروزه خوشبختانه در اکثر
نقاط کشور انواع ماهی و محصوالت دریایی پرورش داده
میشود و بسیاری از محصوالت بویژه قزلآال به صورت
زنده نیز عرضه میگردند که از نظر کیفیت و ارزش غذایی
مناسب میباشند .بنابراین ،در همه فصول و در بسیاری از
مناطق کشور ،دسترسی به ماهی و سایر محصوالت دریایی
امکانپذیر و آسان شده است .به طور کلی ،ناآگاهی مردم
از خواص آبزیان ،نبود بازارهای مناسب و عرضه آبزیان در
اکثر استانهای کشور ،حمل و نقل نامناسب و افت کیفیت
آبزیان از محل صید تا محل مصرف ،فقدان تنوع در
فرآوردههای دریایی و بستهبندی آبزیان ،عدم رعایت
قوانین بهداشتی در بستهبندی و تولید فرآوردههای
شیالتی و باال بودن قیمت گوشت آبزیان نسبت به گوشت
مرغ و قرمز مهمترین دالیل کمبود مصرف آبزیان در ایران
عنوان شدهاند (عادلی .)1387 ،در واقع ،مهمترین راهکارها
به منظور افزایش مصرف آبزیان در جامعه افزایش تنوع در
فرآوری و بستهبندی ،جلب اعتماد مردم نسبت به سالمت
محصوالت ارائه شده و ترویج فرهنگ مصرف و پخت
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 )2009حاکی از آن است که مصرف ماهی و غذاهای
دریایی تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر نگرش ،باورها،
عادت ،ارزش غذایی ،جنبههای مرتبط با سالمتی ،مهارت
آمادهسازی ،دشواری در ارزیابی کیفیت قرار دارد و
ویژگیهای حسی (طعم ،بو و غیره) ،قیمت ،راحتی ،قابلیت
دسترسی ،فصل ،مبدأ تحقیق ،منطقه جغرافیایی ،گونه
(وحشی یا پرورشی) و شکل محصول بر خرید ماهی و
غذاهای دریایی خانوارها تأثیرگذارند Zhang .و همکاران
( ،)2004در تحقیقی با عنوان مصرف غذاهای دریایی در
خانه و خارج از خانه در آمریکا به این نتیجه رسیدند که
قیمت ،آگاهی در مورد نحوه تهیه و آمادهسازی و بو از
جمله عناصر تأثیرگذار بر مصرف غذاهای دریایی بوده اند.
بطوریکه فراوانی مصرف به دلیل ناکافی بودن آگاهی در
خصوص آمادهسازی ،وقتگیر بودن آن و بوی نامطبوع
پایین بود .در این تحقیق عواملی مانند دسترسی ،فرهنگ
و عادت رابطه معنیداری با مصرف غذاهای دریایی
نداشتند Rortveit .و ،)2007( Olsenدر تحقیق خود
تحت عنوان دانش و اعتقادات مرتبط با سالمت
مصرفکنندگان عامل تعیینکننده در مصرف ماهی روی
 1100نفر از مصرفکنندگان ماهی در دانمارک بیان
داشتند که آگاهی بیشتر از نگرش در مصرف ماهی مؤثر
است Yen .و همکاران ( ،)2008در بررسی آگاهی
مصرفکننده و مصرف گوشت در منزل و خارج از منزل به
این نتیجه رسیدند که آگاهی غذایی مصرف گوشت گاو و
گوشت خوک در منزل و خارج از منزل کاهش مییابد ،اما
مصرف مرغ یا ماهی در هر محل تأثیر نمیگذارد.
 Griegerو همکاران ( ،)2012در بررسی آگاهی و موانع
مرتبط با مصرف ماهی در استرالیاییهای مسن نشان دادند

که اغلب هزینه ماهی ( 37درصد) مانع مصرف ماهی تازه
بوده است و ماهی کنسرو شده مانع کمتری نسبت به
مصرف ماهی محسوب میشود .آنان در تحقیق خود به این
نکته اشارهکردهاند که مقدار اسیدهای چرب امگا 3-به
احتمال زیاد به یک راهبرد مهم برای تشویق
مصرفکنندگان مسنتر به افزایش مصرف ماهی است .آنها
همچنین نشان دادند سطح آموزش و تحصیالت ،بعد
خانوار و افزایش سن مصرف و جنسیت مؤنث و داشتن
آگاهی در خصوص مفاهیم سالمت در مصرف ماهی و
غذاهای دریایی نقش دارند .مردان خوردن گوشت بیشتر و
زنان ماهی بیشتر را ترجیح میدادند .بین مصرف گوشت،
با سن و تفاوتهای منطقهای و نژادی /قومی رابطه وجود
دارد .افروزیان و همکاران ( ،)1385در بررسی آگاهی
تغذیهای کارکنان مراکز درمانی امام خمینی و سینای شهر
تبریز در ارتباط با مصرف ماهی به این نتیجه رسیدند که
 75درصد افراد مورد بررسی مصرف ماهی را دوست
داشتند ،با این حال نزدیک به  40درصد بهندرت و کمتر از
یکبار در ماه ماهی مصرف میکردند .حدود  20درصد افراد
از طریق صدا و سیما و تنها  5درصد آنها از مشاوره
مستقیم با کارشناس تغذیه ،اطالعات تغذیهای در ارتباط با
مصرف ماهی دریافت میکردند .همچنین رابطه مثبتی
بین سطح تحصیالت با میزان آگاهی ،درآمد با آگاهی و
درآمد با دفعات مصرف ماهی مشاهده شد .حقیقی و
تویسرکانی ( ،)1385در بررسی آگاهی و عملکرد زنان
مراجعهکننده به مرکز بهداشتی درمانی تراب (منطقه 3
تهران) در رابطه با اهمیت مصرف ماهی و عوامل مؤثر بر
آن به این نتیجه رسیدند که  48درصد زنان از آگاهی
خوبی برخوردار بودهاند 44 .درصد جامعه مطالعه آگاهی
متوسط و  8درصد آگاهی ضعیفی داشتهاند .آنالیز بسامد
غذایی آنان نشان داد  20درصد خانوادهها  4بار در ماه
مصرف ماهی کردهاند و  27درصد خانوادهها یکبار در سال
یا هرگز مصرف ماهی نکردهاند .فریور و همکاران (،)1388
آگاهی نگرش و عملکرد خانوارهای شهری در خصوص
اصول کاربردی تغذیه را مطالعه کردند .آنان به این نتیجه
رسیدند که حدود  50-70درصد پاسخدهندگان ،از  4گروه
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صحیح آن بوده است .بطوریکه بهترین ابزار در انجام
اینگونه امور ،ترویج فرهنگ فوق در رسانهها میباشد
(علیآبادی و همکاران1394 ،؛ عادلی و شعبانپور.)1386 ،
تحقیقات صورت گرفته توسط محققین ( Foxall et al.,
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مواد و روش کار
این پژوهش از نوع توصیفی بوده است که با کمک و
همراهی برخی از دانشجویان رشته شیالت به اجرا در آمده
است .تحقیقات توصیفی شامل روشهایی است که هدف

]

اصلی غذایی مطلع بودند و  40-50درصد از افراد نسبت
به نقش آنها در بدن انسان آگاهی داشتند.
آگاهی از خواص و ارزشهای غذایی آبزیان در افزایش
مصرف سرانه و سالمت جامعه اهمیت بسیاری دارد .عدم
مرور اسناد و منابع در زمینه خواص و ارزشهای غذایی
آبزیان با توجه به اهمیت شیالت در سالمت و تغذیه
عمومی جامعه ،نیاز به لزوم بررسی در این زمینه را بیش از
پیش ضروری میسازد .نگاهی اجمالی به سرفصلهای
دروس رشتههای شیالت و اطالعات عمومی و میدانی
بدست آمده از دانشجویان نشان میدهد ،آگاهی اندکی از
فواید و ارزشهای غذایی آبزیان در بین دانشجویان وجود
دارد و این نقصان در فرهنگ مصرف آبزیان خانوارهای
آنان تاثیرگذار است .از آنجایی که دانشجویان به عنوان
متخصصین آگاه بایستی از مروجین فرهنگ مصرف در
جامعه باشند ،زمینهسازی این آگاهی در فرهنگ خود و
خانوادههایشان میتواند به جامعه تعمیم یابد .بنابراین،
پژوهش حاضر با همین هدف صورت گرفته است .از
سویی ،نیاز روزافزون جمعیت به مواد غذایی و اندیشه
کسب درآمد هرچه بیشتر از ماهی و صیادی و ایجاد
اشتغال ،موجب رشد و توسعه تکنولوژی عملآوری و
صنایع شیالتی در جهان شده است .بگونهای که عملآوری
و بستهبندی انواع آبزیان ،امروزه منبع کسب درآمدهای
ارزی بسیاری از کشورهاست .از اینرو ،در این مقاله سعی
بر این است تا با بررسی عوامل مؤثر بر میزان مصرف
ماهی ،راهکارهای افزایش مصرف آن شناخته شود .بدیهی
است که کسب شناخت معتبر از مبانی جامعه شناختی
رفتار مصرف غذایی بویژه مصرف ماهی در خانوار ایرانی،
این امکان را در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان غذایی
کشور قرار میدهد که سیاستهای مصرف غذایی را
متناسب با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران
سامان دهند و در جهت مصرف بهینه تشویق نمایند.

آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است.
اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط
موجود با یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری است (سرمد و
حافظنیا .)1377 ،چارچوب سؤالهای پرسشنامه در ابتدا
بر اساس مفاهیم رایج ،بدیهی و مورد انتظاری که از منابع
علمی و آموزشی موجود بدست آمد ،طراحی گردید.
جامعه آماری تحقیق ،با توجه به دسترسی دانشجویان در
حال تحصیل دو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان و دانشگاه تربیت مدرس بودهاند .در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سه مقطع تحصیلی از
چهار گرایش شیالت و در دانشگاه تربیت مدرس با توجه
به دسترسی از دانشجویان کارشناسی ارشد فرآوری
محصوالت شیالتی به عنوان جامعه آماری استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی شامل :درصد
فراوانیها ،میانگین و انحراف معیار و برای سؤال و آمارهای
که با اولویت مشخص میشوند با توجه به وجود آماره
ناپارامتریک در تحلیل استنباطی پژوهش از آزمون
فریدمن 1با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.
آزمونها در سطح معنیداری  5درصد در نظر گرفته شدند
(شیرازی و صائبی .)1381 ،در تکمیل پرسشنامه از
دانشجویان خواسته شد تنها زمانی که از پاسخ صحیح
مطمئن هستند جواب دهند و اگرنه از واژه نمیدانم
استفاده نمایند .بطوریکه برای هر یک از پاسخهای صحیح
سؤاالت یک امتیاز در نظر گرفته شد بجز سؤال مربوط به
عناصر غنی در ماهی که با توجه به سطح فراوانی برای ید
امتیاز  ،3برای منیزیوم امتیاز  2و برای سلنیوم امتیاز  1در
نظر گرفته شد و میانگین  2بهعنوان سطح آگاهی این
سؤال در نظر گرفته شد و همچنین برای هر یک از
گزینههای سؤال عوامل مؤثر بر محتوای چربیهای
گونههای مختلف ماهی یک امتیاز و درمجموع  8امتیاز در
نظر گرفته شد .سؤال مربوط به مصرف ماهی در پیشگیری
و درمان نیز ،بابت  3گزینهای بودن  3امتیاز در نظر گرفته
شد .برای سؤال شناخت میزان مصرف سرانه ماهی نیز
محدوده  0-40درصد صحیح در نظر گرفته شد تا یک
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نتایج
با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی جدول  ،1از 73
دانشجو 25 ،دانشجو مرد و  48نفر زن بودند .حداقل سن
نمونه آماری  20سال و حداکثر  29سال و متوسط سن
 22سال بود .همچنین بیشترین فراوانی مربوط به سن 22
سالهها با  28/8درصد است .از کل  73نفر پاسخگو به
تعداد  20نفر ( 27/4درصد) اهل شهرهای استانهای
ساحلی کشور بودند و  53نفر ( 72/6درصد) را متولدین

جدول  : 1جامعهشناختی نمونه آماری ()n=73
Table 1: Demographical sampling (n=73).

متغیر

وضعیت

فراوانی ()%

متغیر

مرد

34/2

مقطع تحصیلی
دانشجویان

وضعیت
کارشناسی

سن

ترم 2
کارشناسی ارشد
فرآوری محصوالت شیالتی
تکثیر و پرورش آبزیان
صید و بهرهبرداری آبزیان
بومشناسی آبزیان

30/1
49
28
12
11

مسئول خرید
خانواده

22-20
25-23
28-26
31-29

63
30/1
2/7
2/8

رشته تحصیلی
دانشجویان

استانهای ساحلی
استانهای غیر ساحلی

27/4
72/6

 1یا 2
 3یا 4
>4

2/7
43/8
53/4

محل سکونت
خانواده

پدر

53/5

مادر

]

تعداد افراد خانوار

زن

30/1
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ترم 3
ترم 4
ترم 5
ترم 7

2/7
5/5
37
24/7

جنسیت
65/8

فراوانی ()%

] [ Downloaded from isfj.ir on 2022-06-25

امتیاز تعلق گیرد .بجز سؤاالت جامعهشناختی پرسشنامه
در مورد سؤاالتی که به منظور سنجش آگاهی دانشجویان
مورد استفاده قرار گرفت ،سعی شد به دانشجویانی که به
گزینه صحیح پاسخ مثبت دادهاند ،امتیاز داده شود بهرحال
برای هر سؤال و هر گزینه صحیح یک امتیاز در نظر گرفته
شد و در نهایت دانشجویان با میانگین باالتر از مجموع کل
امتیازات پرسشنامه آگاه در نظر گرفته شدند .با توجه به
امتیاز کل  24برای پرسشنامه و میانگین  ،12دانشجویانی
که نمره باالی  12کسب نمودهاند ،آگاه شناخته شدند.

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.6.16.0

استانهای غیر ساحلی کشور تشکیل میدادند .از کل
پاسخگویان به این سؤال لیسانسها با  69/9درصد
بیشترین تعداد پاسخگویان را بخود اختصاص دادند و 22
نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکردند .از
نظر رشته تحصیلی 20 ،دانشجوی تکثیر و پرورش آبزیان،
 9دانشجوی صید و بهرهبرداری آبزیان و  8دانشجوی
بومشناسی آبزیان در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند.
نتایج آماری نشان داد که  31/5درصد نمونه آماری خانوار
چهار نفره را تشکیل میدادند که دارای بیشترین فراوانی
بودند و پس از آن خانوادههای  5نفره با  23/3درصد
بیشترین فراوانی را در مرتبه دوم داشتند و کمترین
فراوانی مربوط به خانوارهای دونفره بود .متوسط اعضای
خانوار  4/7نفر (معادل  5نفر) و حداقل تعداد افراد خانوار
دو نفر و حداکثر  8نفر بود .از میان نمونه آماری حدود
 53/5درصد آنها خرید آبزیان توسط پدر خانواده انجام
میشد ،در مرتبه دوم مادر خانواده با فراوانی  30/1درصد
و در مرتبه سوم پدر و مادر با یکدیگر با فراوانی  8/2درصد
مسئولیت خرید را بر عهده داشتند.

از آنجایی که آگاهی دانشجو و اطالعرسانی او میتوانسته
است بر مصرف سرانه ماهی خانوارش تأثیرگذار باشد ،بر
اساس جدول  2بررسی تغییر سرانه مصرف خانوار دانشجو
در قبل از قبولی و بعد از قبولی و پذیرش دانشجو در رشته
شیالت نشان داد  64/4درصد خانوارها با انحراف معیار
 0/58و آزمون کایدو برابر  75بین گزینههای پاسخ سؤال
شان اختالف وجود دارد و تفاوتی در مصرف آنها بوجود
نیامده است .در  22خانوار یعنی  30درصد نمونه آماری
مورد بررسی مصرف افزایش داشت و  2نفر نیز توجهای به
این موضوع در خانوارشان نداشته و بیتفاوت بودهاند.

جدول  :2مصرف آبزیان در خانواده دانشجو بعد از قبولی در رشتههای شیالت (* امتیاز محاسبهشده)
Table 2: Fish consumption in the student's family after admission to the fisheries field (*Calculated score) .

فراوانی

فراوانی مورد

گزینه

مشاهدهشده

انتظار

کمتر شده
بیشتر شده
تغییری نکرده
نمیدانم

2
22
47
2

18
18
18
18

جمع

73

*

-16/2
3/8
28/8
-16/2

3

75

0/0001

پاسخ سؤال را که  50درصد بوده است ،صحیح اظهار
نمودهاند.
مطابق جدول  3در سنجش آگاهی از غنیترین ویتامین
موجود در ماهیان مشخص شد  31/5درصد پاسخگویان
بهترین و صحیحترین گزینه را انتخاب کرده و مابقی
آگاهی کمتری داشتهاند .در بررسی اسیدآمینه برتر
ماهیها نسبت به پروتئینهای گیاهی  77درصد
دانشجویان پاسخ سؤال را ندانستند و در پاسخ مابقی
دانشجویان ،بیشترین درصد مربوط به تریپتوفان و فنیل
آالنین با  13/7درصد بود که با پاسخ صحیح سؤال که
متیونین و لیزین است متفاوت میباشد و فقط  6/8درصد
نمونه آماری آگاهی داشتهاند.

]
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از  73دانشجوی موردبررسی که مقرر بود  3اسید چرب
امگا 3 -را نام ببرند تنها  12/3درصد یعنی  9نفر توانستند
پاسخ صحیح دهند و مابقی تفاوت را بین انواع اسیدهای
چرب حتی اسیدآمینه نمیدانستند .در سنجش آگاهی
نسبت به آنتیاکسیدان مختص ماهی نتایج نشان میدهد
 90درصد دانشجویان نتوانستند پاسخی به این سؤال
بدهند و اصوالً با آنتیاکسیدانها آشنا نبودند و آنهایی که
آشنا بودند ،به آنتیاکسیدانهای شیمیایی اشاره داشتند و
تنها  3نفر به نوع آنتیاکسیدان موجود در ماهی اشاره
کردهاند که آن هم از آنتیاکسیدانهای مطرح نبودهاند.
 43/8درصد دانشجویان به سؤال سهم مصرف سرانه ماهی
ایران نسبت به جهان پاسخ دادند و مابقی پاسخ را
نمیدانستند .بنابراین ،به طور تقریب فقط  9/4درصد

باقیمانده

درجه آزادی

کایدو

مقدار

] [ Downloaded from isfj.ir on 2022-06-25

حدود  27/4درصد از خانوارهای دانشجویان در طول ماه
دو بار ماهی خرید میکردند ،در صورتی که  21/9درصد
یکبار در طول یک ماه اقدام به خرید ماهی مینمودند .در
واقع ،متوسط تعداد دفعات خرید ماهی توسط خانوارها
حدود  20/4بار (یعنی  20بار) در طول سال بود که به
طور میانگین خرید متوسط خانوارهای دانشجویان در هر
نوبت خرید  5/8کیلوگرم بود .بیشترین خرید  60کیلوگرم
و کمترین  0/32کیلوگرم بود .بیشترین فراوانی نیز با
 24/3درصد  2کیلوگرم خرید در هر نوبت بود .با توجه به
متوسط نفرات خانوار از فرمول ذیل ( Adeli et al.,
 )2011سرانه مصرف ماهی در خانواده دانشجو 23/3
کیلوگرم بدست آمد.

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.6.16.0
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جدول  :3سنجش آگاهی دانشجویان شیالت نسبت به سؤاالت تحقیق ()n=73
Table 3: Estimation of awareness of fisheries students regarding to research questions (n=73).
فراوانی (درصد)
گزینهها
سؤال تحقیق
آگاهی به غنیترین ویتامین موجود در ماهیها

A
B
C
*

D

آگاهی به اسیدآمینه برتر ماهی نسبت به پروتئینهای گیاهی

آگاهی به میزان کلسترول در انواع گوشتها و پروتئینها

*

ALA
EPA

DHA

آگاهی به بیشترین اسیدآمینه موجود در ماهی نسبت به گوشت
قرمز و مرغ

محدوده طبقهبندی ماهی کم چرب و پر چرب

محدوده طبقهبندی ماهی با پروتئین کموزیاد

اسید لینولنیک
نمیدانم
لیزین
*
تریپتوفان
متیونین
نمیدانم
25-10
20-10
*
15-5
20-5
نمیدانم
25
20
15

8/17

10

5/5

نمیدانم

3

B1

8/6

B2

42/22

B12

نمیدانم

5/20
26
28/24

*پاسخهای صحیح که در امتیاز آگاهی محاسبهشدهاند.
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B6
*

]

بیشترین ویتامین محلول در آب در غذاهای دریایی

*

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.6.16.0

شناخت به چربی امگا 3 -حفاظتی

نمیدانم
لیزین و ایزولوسین
تریپتوفان و فنیل آالنین
*
متیونین و لیزین
لوسین و پریپتوفان
نمیدانم
ماکیان
*
ماهیان آب شیرین
ماهیان دریایی
گوشت قرمز
نمیدانم

26
16/4
1/4
31/5
24/7
5/5
13/7
6/8
0
74
8
22
22
3
18
12/3
2/7
1/4
15/1
68/5
66
14
5
15
8/2
4/1
28/8
10/9
47/9
1/4
6/9

Figure 1: Estimation of awareness of fisheries
students regarding to prioritization questions (n=73).

در آگاهی سنجی برای غنیترین عنصر مطابق جدول 4
برحسب باالترین رتبه بترتیب ید ،منیزیوم و سلنیوم با
میانگین  1/88 ،1/38و  2/75در رتبههای اول تا سوم
انتخاب قرار داشتند .از آنجایی که نتایج با سطح اطمینان
 95درصد از طریق آزمون فریدمن معنیدار میباشد ،لذا
نتیجه فوق قابلتعمیم به کل جامعه است و مابین متغیرها
اختالف وجود دارد و با توجه به روش امتیازدهی در امتیاز
دانشجویان منظور شد.
در نهایت میزان آگاهی دانشجویان رشته شیالت نسبت به
فواید مصرف ماهی از روش امتیازدهی در شکل  2قابل
استنتاج است .با توجه به پیشبینی امتیاز  24از کل
پرسشنامه و میانگین  12برای سطح آگاهی نتیجه نشان
داد که دانشجویان حداقل  2و حداکثر  18امتیاز با انحراف
معیار  4/1با میانگین امتیاز  7/53را کسب نمودهاند.
بنابراین ،تنها  16/4درصد دانشجویان رشته شیالت نسبت
به فواید مصرف ماهی آگاهی داشتهاند.
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اولویتبندی ()n=73

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1397.27.6.16.0
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شکل  :1سنجش آگاهی دانشجویان شیالت نسبت به سؤالهای

]

در شناخت آگاهی دانشجویان از میزان کلسترول در انواع
گوشتها تنها  30/1درصد پاسخگویان به گزینه صحیح که
ماهیان آب شیرین بود ،پاسخ دادند .به منظور شناخت
آگاهی دانشجویان از چند چربی امگا 3 -استفاده شد تا از
بین آنها چربی که نقش حفاظتی ندارد را بیابند ،بر این
اساس  12/3درصد پاسخگویان به گزینه صحیحی که
چربی امگا ALA 3 -بود ،پاسخ دادند و  50نفر از نمونه
آماری جواب این سؤال را نمیدانستند .آگاهی دانشجویان
نسبت به بیشترین اسیدآمینه موجود در ماهی نسبت به
گوشت قرمز و مرغ نشان داد ،تنها  5/5درصد پاسخگویان
به گزینه صحیح که تریپتوفان بود ،پاسخ دادند و اولویت
سایرین ،انواع دیگر اسیدهای آمینه بود 48 .نفر از نمونه
آماری جواب این سؤال را نمیدانستند.
نتایج آگاهی نسبت به محدوده طبقهبندی ماهی با
پروتئین کم و زیاد ،نشان داد با درصد فراوانی  17/8درصد
و با باالترین فراوانی بین سایر دانشجویان پاسخگو،
محدوده  15درصد بهعنوان گزینه صحیح انتخاب شد و در
این زمینه آگاهی داشتهاند .و محدوده  ،20با  9/6درصد و
محدوده  ،10با  5/5و  ،25با  4/1درصد در کنار  3درصد
دانشجویانی که جواب را نمیدانستند ،قرار داشتند .در
بررسی آگاهی دانشجویان نسبت به مهمترین ویتامین
محلول در آب در غذاهای دریایی ،نتایج نشان داد با درصد
فراوانی  26درصد و با باالترین فراوانی بین سایر
دانشجویان پاسخگو ویتامین  B12بهعنوان گزینه صحیح
انتخاب و در این زمینه آگاهی داشتهاند .ویتامین  B6با
 20/5درصد فراوانی و سپس ویتامین  B1با  6/8درصد
فراوانی در کنار  34نفر از دانشجویان که پاسخ این سؤال
را نمیدانستند ،قرار داشتند.
در شکل  1دانشجویان نسبت به دالیل مصرف ماهی به
دلیل ارزش غذایی آن ،مهمترین عامل را ارزش پروتئین
آن نسبت به چربی ،مواد معدنی و ویتامین دانستهاند که
نتیجه آن قابل استناد نیست .آگاهی دانشجویان نسبت به
عوامل مؤثر در محتوای چربی گونههای مختلف نیز نشان
داد که در اولویت اول بیشترین فراوانی عامل مؤثر بر
محتوای چربی ،به تغذیه ،محل زیست و فصل بلوغ جنسی
ماهی اختصاص دارد و مهمترین دلیل مصرف ماهی ،ارزش

غذایی ،عالقه و توصیه پزشکان بودند که با  72/6درصد
فراوانی اولویت اول با ارزش غذایی بوده است .دانشجویان
نسبت به مصرف ماهی در پیشگیری و درمان برخی
بیماریها بیشترین اولویت را به بیماریهای قلبی عروقی و
سپس آلزایمر و سرطان دادند .اما اطالع آنها در مورد سایر
بیماریها اندک بود.
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جدول  :4شناخت رتبه غنیترین عنصر در ماهی
Table 4: Recognition of the most abundant mineral element in fish.

عنصر
سلنیوم
منیزیوم
ید

رتبه
0

1

2

3

71/2
65/8
47/9

4/1
16
41

8/2
14
9/6

2/75
1/88
1/38

رتبه برحسب باالترین

درجه آزادی

فریدمن

مقدار احتمال

عالقهمندی
( 3امتیاز=)1
( 2امتیاز=)2
( 1امتیاز=)3

2

15/5

0/0001

Figure 2: Awareness scores of students with regarding to benefits of fish consumption.

]

87

[ DOI: 10.22092/ISFJ.2019.118325

بحث
با وجود اینکه تحقیق نشان داد  27/4درصد دانشجویان از
اهالی شهرهای استانهای ساحلی کشور بودند ،اما با توجه
به مصرف سرانه  23/2کیلوگرم که بیش از دو برابر مصرف
سرانه کشور است ،میتوان دریافت که عمدتاً از
خانوادههای عالقمند به مصرف ماهی بودهاند .در ضمن،
عالقه به عنوان عامل دوم بعد از ارزش غذایی ماهی به
عنوان دلیل مصرف از سوی آنان ذکر شد .از آنجایی که
 64/4درصد دانشجویان پس از قبولی در رشته خود بر
مصرف ماهی خانوارهای خود تأثیر نگذاشتهاند ،میتواند با
آگاهی اندک  16/4درصدی آنها از فواید و ارزش غذایی
مرتبط باشد .همچنین عدم انگیزه یادگیری و میزان
فراگیری دانش نیز قابل بررسی خواهد بود .با نگاهی
اجمالی و بر اساس مشاهدات نیز در دروس و سرفصل
رشتهها و گرایشهای شیالتی و حتی در گرایش فرآوری
محصوالت شیالتی میتوان دریافت که به مباحث مرتبط
با ارزشهای غذایی و نقش مصرف ماهی در سالمتی و

زمینههای مصرف در مقابل دانش عوامل تولید کمتر
پرداخته میشود که بدین سبب در کنار سایر عوامل
آموزشی میتوان انتظار داشت که زمینههای ترویج مصرف
آبزیان از سوی فارغالتحصیالن رشتههای شیالتی در
جامعه نیز در حال حاضر نمیتواند تأثیرگذار باشد و
پشتوانه قابل اتکایی بر پایداری تولید و اقتصاد شیالت
محسوب شود .با وجود آنکه یافتههای تحقیق ،آگاهی قابل
انتظاری از فواید و ارزش غذایی آبزیان را از سوی
دانشجویان نشان نداد ،اما در مورد رژیم غذایی و سالمت،
 Yenو همکاران ( ،)2008در آمریکا نشان دادند که زنان
از مردان و همچنین سفیدپوستان از سیاهپوستان آگاهترند.
از آنجایی که در این تحقیق مشخص گردید که دانشجویان
مصرف ماهی را در پیشگیری بیماریهای قلبی-عروقی،
آلزایمر و سرطان مؤثر میدانستند ،اما آگاهی بیشتر و
تحقیق در زمینه بسیاری از بیماریها و نارساییهایی که
مصرف آبزیان ،میتواند از آنها پیشگیری نماید ،نباید
نادیده گرفته شود .آگاه کردن جامعه نسبت به خواص
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شکل  :2امتیازات آگاهی دانشجویان نسبت به فواید مصرف ماهی
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تغذیهای محصوالت دریایی و تأثیری که در سالمت انسان
و پیشگیری از انواع بیماریها دارند ،یکی از مهمترین و
مؤثرترین اقدامات جهت ترویج مصرف این دسته از مواد
غذایی است که این امر با آموزش صحیح ،پیگیر و
همهجانبه امکانپذیر است که با ارتقاء دانش
فارغالتحصیالن شیالت قابلانتظار است .با توجه به
تحقیقات افروزیان و همکاران ( )1385که رابطه
همبستگی مثبتی بین سطح تحصیالت با میزان آگاهی،
درآمد با آگاهی و درآمد با دفعات مصرف ماهی مشاهده
نمودند ،انتظار میرفت که با آموزههای فعلی و با انگیزهها
و کنجکاوی ذاتی دانشجویان نسبت به موضوعات مورد
بررسی آگاهی بیشتری میداشتند Trondsen .و همکاران
( )2003نیز در بررسی سالمتی و الگوهای مصرف غذاهای
دریایی در زنان نروژی نشان داده بودند ،مصرف غذاهای
دریایی با افزایش باورها به اهمیت نقش رژیم غذایی در
سالمتی ،کاربرد دارویی برای بیماریهای قلبی و عروقی،
سایر عادات خوردن سالم ارتباط دارد .تحقیقات FIT
( )2013در جمهوری موریس نیز نشان داد  51/6درصد
جمعیت مورد مطالعه سالمتی را به عنوان مهمترین عامل
خرید و مصرف ماهی و محصوالت شیالتی دانستهاند.
 Lebiedziskaو همکاران ( ،)2006با بررسی آگاهی
 200نفر از دانشجویان رشته پزشکی در لهستان نشان
دادند که انتخاب ماهی توسط زنان به خاطر سالمتی و
مردان بهخاطر ارزش غذایی ،قیمت ،در دسترس بودن،
ظاهر و عادت صورت میگیرد Hicks .و همکاران
( )2008نیز نشان دادند  78درصد جمعیت مورد مطالعه
مصرفکنندگان آمریکایی فکر میکنند که غذاهای دریایی
برای سالمتی بدن مناسب است Bruns .و همکاران
( )2009در بررسی مصرفکنندگان کم و زیاد در اسپانیا و
بلژیک به این نتیجه رسیدند که انگیزه اصلی مصرف ماهی،
سالمت و بهداشت و مزه بوده است .عادلی و همکاران
( )1389خواص و ارزش غذایی پنجمین اولویت مصرف
شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان بود .در صورتی که در
این تحقیق دانشجویان ارزش غذایی را اولویت و دلیل اول
مصرف میدانستند .در آمریکا و کانادا  69درصد ارزش
غذایی باال را عامل مصرف میدانند ( .)ODC, 2005در

تحقیقات  Hansonو همکاران ( )1994نیز قیمت و ارزش
غذایی باالترین اثر را در تقاضای مصرف ماهی داشتهاند.
سعیدی ( )1383در بررسی عوامل مؤثر بر مصرف میگو در
شهر تهران نیز نشان داده بود که  89درصد
مصرفکنندگان اطالعات کمی در مورد خواص میگو دارند.
در بررسی آگاهی دانشجویان نسبت به محدوده طبقهبندی
پروتئین ماهی مشخص شد که  17/8درصد دانشجویان،
محدوده  15درصد را به عنوان گزینه درست انتخاب کرده
بودند .تحقیقات  Hicksو همکاران ( )2008نیز نشان داد
که در ایالت متحده آمریکا  74درصد جمعیت  1062نفری
مصرفکنندگان مورد مطالعه موافق بودند که غذاهای
دریایی منبع عالی از پروتئین باکیفیت باال هستند .امروزه
خوشبختانه در اکثر نقاط کشور ،انواع ماهی و محصوالت
دریایی پرورش داده میشوند .بنابراین ،در همه فصول و در
بسیاری از مناطق کشور دسترسی به ماهی و سایر
محصوالت دریایی امکانپذیر و آسان است و تحقیقات
بسیاری آن را نشان دادهاند .بنابراین ،شاید با توجه به
نتایج این تحقیق و تحقیقات دیگر بتوان برداشت نمود که
به دلیل تبلیغ و ترویج اندک مصرف ماهی در کشور،
آگاهی از مصرف ماهی و خواص آن از در عموم جامعه
کمتر از دانشجویان شیالت باشد.
در زمینه راهکارهای توسعه مصرف آبزیان راهکارهایی
نظیر فرهنگسازی در راستای طرح افزایش سرانه مصرف
آبزیان در کشور ،بسترسازی بهمنظور توجه هر چه بیشتر
متولیان سالمت جامعه به مزایای مصرف آبزیان ،آگاه
نمودن مردم به خواص معجزهآسای تغذیه آبزیان و نقش
مؤثر آنها در رفع انواع بیماریهای قلب و عروق ،پوکی
استخوان ،و رشد مغز و نیز تأثیر آنها در افزایش هوش و
ذکاوت افراد بویژه از سن کودکی ،تغییر فرهنگ مصرف
مواد غذایی بهسوی غذاهای سریع الطبخ بهویژه آبزیان،
آشنا نمودن مردم بویژه بانوان با انواع شیوه های طبخ و
فرآوری آبزیان و آگاه نمودن مردم به این نکته که قیمت
آبزیان با توجه با ارزشهای غذایی آن نسبت به سایر
پروتئینهای حیوانی مثل گوشت و مرغ گران نیست
(شفیعی ،)1390 ،میتواند مؤثر باشند .در تحقیق
 Rortveitو  )2007( Olsenبا عنوان دانش و اعتقادات
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منابع
افروزیان ،م ،.یزدان کریمی ،ط ،.حامد بهزاد ،م .و
پورقاسم گرگری ،ب .1385 ،.آگاهی تغذیهای
کارکنان مراکز درمانی امام خمینی و سینای شهر
تبریز در ارتباط با مصرف ماهی ،نهمین کنگره تغذیه

]

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از زحمات کارشناسان و پشتیبانی مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در انجام تحقیق صمیمانه سپاسگزاری میشود.

ایران ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی تبریز.تبریز ،شهریور ماه.
آرمین ،س .1389 ،.ضرورت مصرف ماهی در رژیم
غذایی ،فصلنامه خبری ،پژوهشی ،آموزشی و
اطالعرسانی.4-5 :16 ،
حسینی ،س ،م ،.عادلی ،ا ،.واحدی ،م .1395،.بررسی
الگو و سالیق خرید مصرفکنندگان ماهی در شهر
ساری ،مجله علمی شیالت ایران.103-112 :)3(25 ،
حقیقی ،ش ،.و تویسرکانی ،ج .1385 ،.بررسی آگاهی و
عملکرد زنان مراجعهکننده به مرکز بهداشتی درمانی
تراب (منطقه  3تهران) در رابطه با اهمیت مصرف
ماهی و عوامل مؤثر بر آن .نهمین کنگره تغذیه ایران،
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تبریز .تبریز ،شهریور ماه.
رزم آرا ،ل ،.حکمت ،خ ،.طالیی زاده ،ع ،.و
طهماسبی ،م .1389 ،.بررسی ارتباط مصرف ماهی و
کاهش خطر سرطان پستان ،مجله علمی پزشکی،
.307-316 :)3(9
سازمان شیالت ایران .1397 ،سالنامه آماری سازمان
شیالت ایران .1391-1396معاونت برنامهریزی و
مدیریت منابع ،دفتر برنامهریزی و بودجه ،گروه
برنامهریزی و آمار 64 ،ص.
سرمد ،غ ،.و حافظنیا ،م.ر .1377 ،.مقدمهای بر روش
تحقیق در علوم انسانی .ناشر سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 292 .صفحه.
سعیدی،ت .1383،.بررسی عوامل موثر بر مصرف میگو
در شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران 104 .ص.
شفیعی ،ل .1390 ،.شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و
چگونگی افزایش مصرف آبزیان در استان کرمان،
تهران :وزارت جهاد کشاورزی -موسسه پژوهشهای
برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی37 ،
ص.
شیرازی ،م ،.و صائبی ،م .1381 .روشهای تحقیق در
مدیریت .سکاران ،ا( .مؤلف) .نشر مؤسسه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،چاپ دوم 560 ،ص.
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مرتبط با سالمت مصرفکنندگان عامل تعیینکننده در
مصرف ماهی که بر مصرفکنندگان ماهی دانمارکی انجام
شد ،نشان دادند که آگاهی ،بیشتر از نگرش در مصرف
ماهی مؤثر است .بنابراین ،صرفاً وجود نگرش یا تغییر آن از
سوی دانشجویان نخواهد توانست تأثیری بر افزایش مصرف
داشته باشد و آگاهی از طریق آموزش باید افزایش یابد.
بنابراین ،تحقیق حاضر لزوم توجه به آموزش جدیتر و
توجه بیشتر به فواید و ارزش غذایی آبزیان در سرفصل
دروس رشته شیالت را آشکار میسازد تا آنان مروجین
بهتری برای مصرف ماهی بین مردم و خانوادههای خود
باشند.
بدین ترتیب ،بررسی آگاهی دانشجویان و متخصصین
شیالتی و امور سالمت جامعه در سطح وسیعتر ،بررسی
دانش ،نگرش و آگاهی سطوح مختلف جامعه در مورد
فرهنگ مصرف ماهی ،مقایسه آگاهی و فرهنگ مصرف
انواع پروتئینهای حیوانی در جامعه ،تحقیق در مورد
دیدگاههای مردم در خصوص روشهای تبلیغ و
اطالعرسانی فرهنگ مصرف بهعنوان پیشنهادهای پژوهشی
و نیز ارتقاء آموزش و فواید ارزش غذایی ماهی و
انگیزههای یادگیری دانشجویان ،بازنگری سرفصلهای
رشته شیالت برای درج فواید و مفاهیم سالمتی ماهی و
سایر آبزیان ،افزایش سطح آگاهی دانش عمومی
متخصصین همگام با عموم مردم ،بکارگیری جدی از
روشهای تبلیغ ،ترویج و روابط عمومی در مصرف آبزیان
به عنوان پیشنهادهای اجرایی توصیه میشود.
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Abstract
Regarding the importance of increment of fish per capita consumption in the health of the
society, it is important to understand the benefits of fish and its nutritional value to prevent
and treat some diseases. The research aimed to investigate the awareness of fisheries students
about the benefits and fish nutritional value to promote the fish consumption in their
household and future occupational in society. Students' information questionnaire of two
universities on the content of lipids and proteins, vitamins, minerals, amino acids, fatty acids,
reasons for fish consumption and their therapeutic effects were collected in 2017. After
analyzing Chi-squared and Friedman test and scoring the correct answers, 64.4% of the
students did not affect the consumption of their household fish consumption after their
acceptance. Fish per capita consumption of students was calculated to be 23.3 kilograms. In
their view, Iodine is the richest element in fish to prevent goiter. Cardiovascular disease,
Alzheimer and cancer are prevented using fish consumption. With a mean score of 7.53 and a
score of 18 at most, 16.4 % of students had awareness of the benefits of fish. The result of the
study revealed the need for more serious training and more attention to the fish benefits and
nutritional value of the fisheries course curriculum, so that they can be better promoters for
the fish consumption among people and their families.
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