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Background and Objective: Since policy on food safety education has 
strengthened the mechanisms of public entry into the food control system and it 
is effective in comprehensive implementation of food safety in the community, 
this research was conducted to explore a model of education policy on food safe-
ty to understand processes in real and social situations.

Materials and Methods: This study is an applied research in term of goal and 
it is qualitative in terms of data type based on grounded theory approach.

The instrument used for data collection was a semi-structured interviews and 
sampling method was Purposive with snowball techniques.

The statistical population of this study consisted of 25 food safety managers. 
Data analysis was carried out simultaneously with data collection in MAXQ-
DA2010.

Results: Final research findings could be discussed in seven categories in-
cluding: wide range of stakeholders in education policy and creating a supportive 
macroenvironment as contex, comprehensive and integrated approach of food 
safety education as phenomenon, development of food safety based on knowl-
edge as causal conditions, fulfilling resource needs as action strategies, nativism 
as intervening conditions and promoting of nutritional culture and knowledge of 
society as consequences.

Conclusion: In this study, the structure of the food safety education policy 
was obtained with the explanation of the grounded theory model.
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الگوی سیاست آموزش در زمینۀ ایمنی غذایی

الدن رضی کردمحله1، جواد حاتمی2، سید محمد شبیری3، امید نوروزی2،4
گروه آموزش محيط زيست، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران. 1
گروه تعليم وتربيت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 2
رئيس کرسی يونسکو در آموزش محيط زيست، گروه آموزش محيط زيست، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران. 3
گروه علوم يادگيری و آموزش، دانشگاه واگنينگن، واگنينگن، هلند. 4

 مقدمه
ايمنی غذايی عنصر ذاتی امنيت غذايی است و دسترسی به 
موادغذايی سالم نياز اساسی انسان است )1(. سيستم غذايی 
نمی کند. در  رژيم غذايی مغذی عرضه  به همۀ مردم  کنونی 
سراسر جهان، حدود 2 ميليارد نفر دچار کمبود ريزمغذی ها 
هستند و ٧95 ميليون نفر مبتال به سوءتغذيه هستند. از سوی 

ديگر، بيش از 2 ميليارد نفر از مردم اضافه وزن دارند )2(.
اقتصاد  و  مردم  به  سنگينی  خسارات  ناسالم،  موادغذايی 
کالن کشورها وارد کرده و يکی از علل اصلی بيش از 2۰۰ 
می تواند  غذايی  ايمنی  مشکالت  است.  شده  ذکر  بيماری 
بازارها  به  قرار دهد، دسترسی  را تحت تأثير  سالمت عمومی 
را محدود، سود کسب وکارها را کاهش و فرصت های اقتصادی 
می تواند  ناسالم  موادغذايی  سازد.  محدود  را  فقير  مردم 

گرسنگی را افزايش دهد و پيامدهای فقر را تشديد کند. برای 
و  مهارت ها  توسعۀ  زمينۀ  در  است  نياز  غذايی  ايمنی  تحقق 
ظرفيت ها، دستيابی به تغيير رفتار و ترويج يادگيری مشارکتی 

برنامه ريزی شود )1(.
يا  بين المللی  از سياست های  ناشی  غذايی  ناامنی  مشکل 
ملی است که دسترسی افراد به منابع طبيعی، منابع مالی يا 
منابع عمومی را برای توليد يا خريد موادغذايی، به شيوه ای که 
کرامت انسان ها حفظ شود، تضمين نمی کند. درنتيجه توقف 
سياست های ملی و بين المللی، که سبب تداوم مشکل می شود 
يا به ايجاد آن کمک می کند، امری ضروری است. مداخالت 
مشارکت خود  با  که  اولويت هايی  از طريق  می تواند  سياسی 
مردم تعيين شده اند، به حل مشکل ناامنی غذايی کمک کند 

.)3(
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زمینه و هدف: با توجه به اينکه سياست گذاری در زمينۀ آموزش ايمنی غذايی سازوکارهای ورود عموم مردم 
به سيستم کنترل موادغذايی را تقويت می کند و در تحقق همه جانبه و فراگير ايمنی غذايی در جامعه مؤثر است، 
اين پژوهش به تبيين ساختار سياست آموزش در زمينۀ ايمنی غذايی برای درك فرايندها در موقعيت های اجتماعی 

و واقعی می پردازد.

مواد و روش ها: تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کيفی است و مبتنی بر رويکرد گراندد 
تئـوری است. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبۀ نيمه ساختاريافته و روش نمونه گيری هدفمند به شيوۀ گلوله برفی 
انجام پذيرفت. جامعۀ آماری شامل 25 مدير حوزۀ ايمنی غذايی با تجربۀ سياست گذاری است که با آنها مصاحبه 

شد. همزمان با نمونه گيری، داده ها در نرم افزار MAXQDA.v2۰1۰ تجزيه وتحليل شدند.

یافته ها: نتايج نهايی تحقيق در هفت طبقۀ مفهومی بررسی شد که عبارت اند از طيف گستردۀ ذی نفعان در 
يکپارچۀ سياست  و  رويکرد همه جانبه  زمينه،  به عنوان  آموزشی  پشتيبان  و خلق محيط کالن  آموزشی  سياست 
آموزشی ايمنی غذايی به عنوان پديده، توسعۀ ايمنی غذايی مبتنی بر دانايی به عنوان شرايط علی، برآورده ساختن 
نيازهای منابع به عنوان استراتژی عملياتی، بومی گرايی به عنوان شرايط واسطه ای و ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه ای 

جامعه به عنوان پيامد.

نتیجه گیری: در اين مطالعه با تبيين الگوی مبتنی بر نظريۀ زمينه ای، ساختار سياست آموزش ايمنی غذايی 
به دست آمد.

واژگان کلیدی: سياست، آموزش ايمنی غذايی، مطالعۀ گراندد تئوری
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مطابق مطالعۀ بانک جهانی، دستيابی به ايمنی غذايی نياز 
به مشارکت در سطح جهانی، ملی و محلی دارد و ابزار تحقق 
آن آموزش است. با سياست گذاری مناسب در زنجيرۀ غذايی 
اعم  را،  غذايی  ايمنی  در  دخيل  افراد  تمام  می توان  جهانی 
از بخش خصوصی، توليد، فرآوری، خدمات فنی، سازمان های 
نظارتی، خرده فروشان، و مصرف کنندگان، از طريق آموزش گرد 

هم آورد تا با همکاری مؤثر ايمنی غذايی حاصل شود )5(.
تغذيه  و  غذا  حقوق  کنسرسيوم   2۰15 سال  گزارش  در 
و شاخص های  پايدار  توسعۀ  به  که دستيابی  است  آمده  نيز 
اجتماعی آن )رفاه و نابودی فقر( بدون توليد پايدار و ايمنی 
غذايی امکان پذير نيست و برای توليد پايدار بايد سياست های 
دولتی  سازمان های  و  نهادها  تمامی  و  يابد  تغيير  آموزشی 
متوليان  تمامی  تا  بگذارند  آموزش  عرصۀ  به  پا  غيردولتی  و 
آموزش های الزم را دريافت کنند. در انتها نيز تأکيد می کند 
برای  اقتصادی تالش  بهانه قرار دادن بحران  با  که نمی توان 
دستيابی به رفاه و کاهش فقر را کنار گذاشت؛ بلکه با آموزش 
را  سياست ها  می توان  عمومی  مشارکت  از  استفاده  و  مردم 

تغيير داد و به اين اهداف رسيد )6(.
افراد در زنجيرۀ  بايستی همۀ  در طراحی سياست غذايی 
ارزش کشاورزی، از مزرعه تا سفره، لحاظ شوند. انواع مختلفی 
از مداخالت در زنجيرۀ ارزش وجود دارد، مانند سياست گذاری 
با هدف تأمين بيشتر غذاهای مغذی و عملکرد بهتر زنجيرۀ 
ارزش و... که می تواند شامل آموزش تغذيه به مصرف کنندگان 

يا آموزش کشاورزان برای کشت محصوالت مغذی و... باشد.
جنسيت نيز نقش مهمی در ايجاد سيستم غذايی پايدار دارد. 
زنان با توجه به نقش مهمی که در توليد محصوالت کشاورزی 
دارند و به عنوان مصرف کنندگان و مراقبان، اثرگذاری بسياری 
در اين زمينه دارند. پژوهش های مربوط به جنسيت در مؤسسۀ 
تحقيقات بين المللی سياست غذا نشان می دهد که توانمندسازی 
تنوع رژيم غذايی  بهبود  به  زنان در بخش کشاورزی می تواند 

خانواده کمک کند و مانع کاهش رشد کودکان شود )2(.
مواد و روش ها

تحقيق  روش  از  پژوهش  اين  اهداف  به  دستيابی  برای 
يکی  تئوری  گراندد  شد.  گرفته  بهره  تئوری  گراندد  کيفی 
مصاحبه  ابزار  از  که  است  کيفی  تحقيق  روش های  انواع  از 
برای گردآوری داده ها استفاده می کند. در اين روش، داده ها 
و  طبقات  ترتيب  اين  به  می شوند،  مشخص تر  کدگذاری  با 
مقوالت شکل می گيرند و درنهايت منجر به فرضياتی دربارۀ 
ارتباط  در  تئوری  صورت،  اين  در  که  می شوند  کلی  مسئلۀ 
اساس  اين  بر  زمينه محور  نظريۀ  و  است  داده ها  با  مستقيم 

شکل می گيرد )۷(.
به  هدفمند  نمونه گيری  با  و  نيمه ساختاريافته  مصاحبۀ 
براساس  مصاحبه  سؤاالت  گرفت.  انجام  برفی  گلوله  شيوۀ 
 .)8( بود  ماژرزاك  سياست پژوهی  مدل  استاندارد  سؤاالت 
از  دولتی  مديران  از  نفر   25 شامل  پژوهش  آماری  جامعۀ 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  محيط زيست،  حفاظت  سازمان 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  استاندارد  ملی  سازمان 
پزشکی با تحصيالت کارشناسی ارشد و دکتری بود که بيش 
سابقۀ  تحقيق  موضوع  سياست گذاری  حوزۀ  در  سال   1۰ از 
کاری داشتند. چهار نفر مديرکل، چهار نفر معاون مديرکل، 9 
نفر رئيس بخش و 8 نفر کارشناس ارشد بودند. مطابق گراندد 
اشباع  به  رسيدن  تا  مشارکت کنندگان  با  مصاحبه  تئوری، 
نظری بايستی ادامه يابد. داده های مصاحبه بعد از نفر بيستم 
به اشباع نظری رسيد، اما تا 25 نفر ادامه يافت تا اطمينان 

حاصل شود دادۀ جديدی به دست نخواهد آمد.
در گرندد تئوری، داده ها در سه مرحله کدگذاری می شوند. 
گزينشی(،  و  محوری  )باز،  کدگذاری  مرحلۀ  سه  اين  در 
و  مقوله ها  مفاهيم،  دل  از  مفاهيم،  داده ها،  دل  از  به تدريج 
تئوری  تبيين  برای  می آيد.  بيرون  نظريه  مقوله ها،  دل  از 
آموزشی  سياست  يکپارچۀ  و  همه جانبه  رويکرد  زمينه ای، 
ايمنی غذايی متغير مرکزی در نظر گرفته شد و خط اصلی 
داستان با استفاده از يادآورها و دياگرام ها حول آن تعريف شد 
و درنهايت نظريه ای منتج شده از آن تدوين شد. داده ها از آغاز 
تحقيق تا پايان به کمک نرم افزار MAXQDA نسخۀ 2۰1۰ 
تجزيه وتحليل شدند. در اين تحقيق 13۰ مفهوم، ٧ طبقه و 

25 زيرطبقه تعريف شد.
اينکه  به  توجه  با  نيز،  داده ها  پايايی  و  روايی  زمينۀ  در 
آن  کيفی  تحقيق  استحکام  و  دقت  روايی  بررسی  از  هدف 
است تا اطمينان حاصل شود که مطالعه دقيقا بيانگر تجربيات 
مشارکت کنندگان در تحقيق است، در پژوهش حاضر، برای 

اعتبارسنجی از روش های زير استفاده شد )۷(:
از تحليل مقايسه ای مستمر به طور همزمان استفاده . 1

به دست آوردن  و  مصاحبه  انجام  با  همزمان  شد. 
با  و  تحليل  نرم افزار  در  داده ها  جديد،  داده های 

يکديگر مقايسه شدند.
با تخصيص زمان کافی، داده ها به طور مداوم بررسی و . 2

بازخورد پژوهش ثبت شد. ضمن ارتباط با متخصصان 
ايمنی  با  مرتبط  فعاليت های  مختلف  بخش های  در 
غذايی، تالش شد تا داده های غنی جمع آوری شوند. 
سپس ناظران و مشارکت کنندگان به بازنگری و مرور 
دست نوشته ها پرداختند، بدين صورت که مصاحبه ها 
برای  اوليه،  کدگذاری  و  کلمه به کلمه  انتقال  از  پس 
مشارکت کنندگان  افکار  اينکه  از  اطمينان  حصول 
درست درك شده، به چند نفر از آنان بازگردانده شد 

تا نظرات خود را بيان کنند.
و . 3 آناليز  نتايج  خام،  )داده های  داده ها  از  مدارکی 

و  شد  جمع آوری  نهايی(  گزارش  پيش نويس های 
برای تثبيت قابليت تأييد و قابليت اعتماد در اختيار 
قرار  نداشتند  شرکت  پژوهش  در  که  متخصصانی 

گرفت.
حداکثر تنوع در نمونه گيری، شيوه ها، منابع و مطلعان . 4

کليدی متعدد برای جمع آوری داده ها و ديدگاه های 
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مختلف برای تفسير آنها به کار گرفته شد تا به اعتبار 
و تثبيت قابليت تأييد و پذيرش داده ها کمک شود.

دربارۀ جامعۀ آماری نيز، برابر با اطالعات جدول 1، با 25 
تن از مديران دارای بيش از 1۰ سال سابقۀ کاری در زمينۀ 

سياست گذاری آموزش ايمنی غذايی مصاحبه شد که 16 نفر 
داشتند؛ همچنين  ارشد  کارشناسی  نفر  و 9  مدرك دکتری 
18 نفر مديرکل، 1 نفر معاون مديرکل و 6 نفر رئيس بخش 
بودند. ميانگين سابقۀ کاری 23/44 سال، کمترين سابقه 12 

سال و بيشترين آن 3۰ سال بود.
جدول 1. مشخصات فردی مشارکت کنندگان

سابقۀ سیاست گذاریسمتمدرک دانشگاهیارگان دولتی

26معاون مديرکلدکتریسازمان ملی استاندارد

23رئيس بخشدکتریسازمان ملی استاندارد

12رئيس بخشدکتریسازمان ملی استاندارد

2۰مديرکلدکتریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئيس بخش و مسئول برنامۀ پايش 

سالمت محصوالت غذايی
21

26رئيس بخشدکتریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

23رئيس بخشدکتریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

25رئيس بخشدکتریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3۰مديرکلدکتریوزارت جهاد کشاورزی

25مديرکلدکتریوزارت جهاد کشاورزی

15مديرکلدکتریوزارت جهاد کشاورزی

2۰مديرکلدکتریوزارت جهاد کشاورزی

22مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

25مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

23مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

2٧مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

21مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

25مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

29مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

22مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

26مديرکلکارشناسی ارشدوزارت جهاد کشاورزی

3۰مديرکلدکتریسازمان حفاظت محيط زيست

25مديرکلدکتریسازمان حفاظت محيط زيست

25مديرکلدکتریسازمان حفاظت محيط زيست

2۰مديرکلدکتریسازمان حفاظت محيط زيست

یافته ها
يافته های نهايی تحقيق شامل ٧ طبقۀ اصلی خلق محيط 
کالن پشتيبان آموزشی و طيف گستردۀ ذی نفعان در سياست 
آموزشی به عنوان زمينه، رويکرد همه جانبه و يکپارچۀ سياست 
آموزشی ايمنی غذايی به عنوان پديدۀ مطالعه، توسعۀ سالمت 
به عنوان  بومی گرايی  علی،  شرايط  به عنوان  دانايی  بر  مبتنی 
به عنوان  منابع  نيازهای  ساختن  برآورده  واسطه ای،  شرايط 
استراتژی عملياتی و ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه ای به عنوان 
پيامد حاصل شده با طبقات فرعی متعدد بود که اين طبقات 

ايمنی  آموزش  سياست  الگوی  پارادايمی،  الگوی  براساس 
غذايی را مشخص کردند )شکل 1(.

ويژگی های خاص يک مداخله )سياست گذاری( اين است 
که بايد همه جانبه نگر باشد و تمام ابعاد موضوع را در بر گيرد. 
غذايی  ايمنی  آموزش  سياست  تدوين  ساختار  درخصوص 

موارد زير از پاسخ های مشارکت کنندگان منتج شد:
1. ابعاد سياست از مزرعه تا سفره لحاظ شود؛ 2. روش و 
تکنولوژی اجرای سياست متناسب با گروه مخاطب و نوع تأثير 
آن بر روند ايمنی غذايی باشد؛ 3. دامنۀ سياست مشمول تمام 
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ذی نفعان ايمنی غذايی از توليد تا مصرف باشد ؛ 4. زمان بندی 
و فازبندی اجرا به صورت پيشرفت تدريجی و مرحله ای باشد 

)هر مرحله پس از اجرا ارزيابی و سپس براساس نتايج مرحلۀ 
قبلی تصميم گيری و اجرا شود(.

 شکل 1. نقشۀ مفهومی سیاست پژوهی ایمنی غذایی

ابعاد سیاست:
 از مزرعه تا 

سفره

ساختار 
سیاست 

آموزش ایمنی 
غذایی

زمان بندی 
و فازبندی 

اجرا:پیشرفت 
تدریجی و 
مرحله ای 

روش و تکنولوژی اجرای سیاست: 
متناسب با گروه مخاطب و نوع تأثیر 

آن بر روند ایمنی غذایی  

دامنۀ سیاست: تمام ذینفعان 
ایمنی غذایی از تولید تا مصرف 

شکل 2. ساختار تدوین سیاست آموزش ایمنی غذایی

شرایط زمینه ای
آموزشی 	  سياست  در  ذينفعان  گسترده  طيف 

سفره،  تا  مزرعه  از  چندگانه  و  وسيع  )ابعاد 
همۀ  اقتصاد  و  سالمت  بر  چندجانبه  اثرگذاری 
و  ارتباطات  شبکه  استقرار  لزوم  و  جامعه  افراد 

اطالع رسانی( برای  چندمنظوره  فناوری 
خلق محيط کالن پشتيبان آموزشی )مشارکت 	 

سفره،  تا  مزرعه  از  افراد  تمام  بسيج  اجتماعی، 
ارزيابی  و  جامعه  داوطلب  گروه های  از  استفاده 
و  تغذيه ای  تحقيقات  مستمر  فرايند  شامل: 

جامعه( تغذيه  وضعيت  روند  ارزيابی 

شرایط علی - توسعۀ ایمنی غذایی
 مبتنی بر دانایی

و 	  دولتی  دستگاه های  در  ظرفيت سازی 
ايمنی  ارتقای  و  آموزش  برای  غيردولتی 

يی  غذا
و 	  جنسيتی  رويکرد  )با  افراد  توانمندسازی 

آسيب پذير(  اقشار 
توانمندسازی جوامع ملی و محلی آموزشی	 

شرایط واسطه ای ـ  بومی گرایی

بهره گيری از دانش بومی	 
ترويج کشاورزی سنتی پايدار	 
بومی سازی آموزش	 

استراتژی عملیاتی- 
برآورده ساختن نیازهای 

منابع
بودجه ريزی دقيق 	 
استفاده از فناوری 	 

اطالعات در نشر 
اطالعات و افزايش 

آگاهی ها 
نظارت همه جانبه	 
استفاده از بازار 	 

پدیدۀ ظهوریافته - رویکرد همه جانبه و 
یکپارچۀ سیاست آموزشی ایمنی غذایی

طراحی برنامۀ جامع آموزش رسمی ايمنی 	 
غذايی و برقراری ارتباط دوجانبۀ آموزش 

آکادميک و حرفه ای 
برنامه ريزی آموزش غيررسمی با هدف 	 

پيشگيری و کنترل آالينده های غذايی 
تقويت و توسعۀ برنامه های هدفمند آموزش 	 

تغذيه در رسانه های عمومی 
تدوين و اجرای استانداردها و شاخص های 	 

آموزشی

پیامد - ارتقای فرهنگ و سواد 
تغذیه ای

انتخاب آگاهانه 	 
کسب دانش، رفتار و مهارت 	 

مناسب ايمنی غذايی
برچسب گذاری مناسب	 
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غذايی  ايمنی  آموزش  سياست گذاری  اجرايی  ساختار 
براساس تجربيات شرکت کنندگان به شرح زير طراحی شد.

و  وسيع  ابعاد  با  است  فرايندی  غذايی  ايمنی  که  آنجا  از 
چندگانه از مزرعه تا سفره و درنتيجه تأثير چندجانبه ای بر 
اثربخشی  برای  لذا  افراد جامعه دارد،  اقتصاد همۀ  سالمت و 
سياست و اجرای موفق آن نياز به استقرار شبکۀ ارتباطات و 
فراهم  برای  برای اطالع رسانی است که  فناوری چندمنظوره 
ساختن آن بايستی از ظرفيت دستگاه های دولتی و غيردولتی 
برای آموزش و ارتقای ايمنی غذايی استفاده شود. همچنين 
اقشار  و  جنسيتی  رويکرد  )با  افراد  توانمندسازی  برای 
برنامه هايی  چنين  بايد  محلی  و  ملی  جوامع  و  آسيب پذير( 

طراحی کرد:
 .2 غذايی؛  ايمنی  رسمی  آموزش  جامع  برنامه ريزی   .1

مهارت  و  آکادميک  آموزش  ميان  دوجانبه  ارتباط  برقراری 
هدف  با  غيررسمی  آموزش  برای  برنامه ريزی   .3 حرفه ای؛ 
توسعۀ  و  تقويت   .4 غذايی؛  آالينده های  کنترل  و  پيشگيری 
برنامه های هدفمند آموزش تغذيه در رسانه های عمومی؛ 5. 

تدوين و اجرای استانداردها و شاخص های آموزشی.
اين ساختار اجرايی موجب انتخاب آگاهانه، کسب دانش، 
و رفتار و مهارت مناسب ايمنی غذايی جامعه می شود. اجرای 
اقشار  مشارکت  و  کالن  پشتيبانی   .1 نيازمند  ساختار  اين 
از دانش  بهره گيری  از طريق  بومی گرايی  مختلف جامعه؛ 2. 
آموزش؛  بومی سازی  و  پايدار  سنتی  کشاورزی  ترويج  بومی، 
3. برآورده ساختن نيازهای منابع از طريق بودجه ريزی دقيق، 
استفاده از فناوری اطالعات در نشر اطالعات و افزايش آگاهی، 

و نظارت همه جانبه و استفاده از بازار است.

پشتيبانی کالن از طريق:
مشارکت اقشار مختلف جامعه. 1
بومی گرايی از طريق بهره گيری از دانش بومی، . 2

ترويج کشاورزی سنتی پايدار و بومی سازی 
آموزش 

برآورده ساختن نيازهای منابع از طريق . 3
)بودجه گذاری دقيق، استفاده از فناوری اطالعات 

در نشر اطالعات و افزايش آگاهی ها، نظارت 
همه جانبه و استفاده از بازار( 

انتخاب آگاهانه، کسب دانش، رفتار و مهارت مناسب 
ايمنی غذايی جامعه

جامعه تغذيه ای  سواد  و  فرهنگ  ارتقای 

برنامه ريزی 
آموزش 

غيررسمی با هدف 
پيشگيری و کنترل 

آالينده های 
غذايی

برقراری 
ارتباط دوجانبۀ 

آموزش آکادميک و 
مهارت حرفه ای ساختار 

اجرايی سياست 
آموزش

 ايمنی غذايی

تدوين 
و اجرا 

استانداردها 
وشاخص های 

آموزشی

برنامه ريزی 
جامع آموزش 

رسمی ايمنی غذايی

استقرار 
شبکه 

ارتباطات و فناوری 
چندمنظوره برای 

اطالع رسانی

توانمندسازی افراد ) با رويکرد جنسيتی و اقشار 
آسيب پذير ( و جوامع ملی و محلی

شکل 3. ساختار اجرایی سیاست آموزش ایمنی غذایی
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فرايند  تبيين  به  منجر  مطالعه  اين  از  حاصل  نتايج 
سياست گذاری آموزشی در زمينۀ ايمنی غذايی در دو بخش 
اجرا  صورت  در  که  شد  سياست  اجرای  و  تدوين  ساختار 
جامعه  تغذيه ای  سواد  و  فرهنگ  ارتقای  آن  پيامد  می تواند 

باشد.
و  مداخله  تدوين  گزينه های  ارزيابی  و  طراحی  از  پس 
اجرای آنها، بايد يک پيش نويس کوتاه سازمان يافته تهيه شود. 

اين سند شامل وضعيت پايه، مداخالت جايگزين  کنترل پذير 
)يا  جايگزين  مداخالت  از  هريک  ارزيابی  و  پياده سازی(  )يا 
تا  باشد  طوالنی  نبايستی  سند  اين  شود.  آنها  پياده سازی( 
آنجا  تا  و  باشند  داشته  آن  مطالعۀ  به  تمايل  سياست گذاران 
که امکان دارد از جدول و نمودار استفاده شود تا درك آن 
آسان تر شود. اگر به جزئياتی نياز است، در ضمائم ارائه شود 
)8(. جدول سند تصميم گيری سياست آموزش ايمنی غذايی 

است.

شکل4.  نمای کلی سند تصمیم گیری سیاست آموزش ایمنی غذایی

بحث
آموزشی  سیاست  در  ذی نفعان  گستردۀ   1.  طیف 

)زمینۀ بروز پدیدۀ ایمنی غذایی(
پژوهش های بانک جهانی بر دستيابی به ايمنی غذايی از 
طريق مشارکت در سطح جهانی، ملی و محلی و پشتيبانی 

فنی در کنار آموزش ايمنی موادغذايی تأکيد دارد )4(.
گسترده ای  طيف  مشارکت کنندگان،  تمامی  نظر  مطابق 
از ذی نفعان در سياست آموزشی وجود دارد که دربرگيرندۀ 
ابعاد وسيع و چندگانۀ از مزرعه تا سفره، اثرگذاری چندجانبه 
افراد جامعه و لزوم استقرار شبکۀ  بر سالمت و اقتصاد همۀ 
برای اطالع رسانی است. در  فناوری چندمنظوره  و  ارتباطات 
ايمنی  بهبود  بيان داشتند: »برای  پاسخ دهندگان  اين زمينه 
موادغذايی نياز است متخصصان مختلف با استفاده از بهترين 
روش های علمی و فناوری های موجود و ادارات مختلف دولتی 
و سازمان ها شامل بهداشت، کشاورزی، آموزش و تجارت، با 
ازجمله  مدنی  جامعۀ  با  تعامل  با  و  کنند  همکاری  يکديگر 

گروه های مصرف کننده به هدف مدنظر دست يابند.«
)زمینه ساز  آموزشی  پشتیبان  کالن  محیط  2.  خلق 

ظهور پدیدۀ ایمنی غذایی(
آموزش  برنامه های  موفقيت  معتقدند  همکاران  و   Ismail

الزم  پشتيبان  محيط  داشتن  گرو  در  تغذيه  و  غذا  ملی 
ايمنی  کارآمد  سيستم  می دارد  بيان   Shenggen  .)۹( است 
و  حمل ونقل  فناوری،  زيرساخت،  بهبود  نيازمند  موادغذايی 
از  بيش   .)2( است  مصرف کنندگان  آموزش  به همراه  توزيع 
کالن  محيط  که  کردند  اذعان  مشارکت کنندگان  8۰درصد 
پشتيبان آموزش ايمنی غذايی از طريق مشارکت اجتماعی، 
گروه های  از  استفاده  سفره،  تا  مزرعه  از  افراد  تمام  بسيج 
ارزيابی  داوطلب جامعه، فرايند مستمر تحقيقات تغذيه ای و 

روند وضعيت تغذيۀ جامعه شکل می گيرد.
»آموزش  داشتند:  بيان  مشارکت کنندگان  زمينه  اين  در 
و  نيست  کافی  اما  است،  غذايی  ايمنی  به  دستيابی  الزمۀ 
بايستی بسترهای الزم اجتماعی، فناوری و بازار نيز همزمان 

با آموزش تبيين شوند.«
آموزشی  سیاست  یکپارچۀ  و  همه جانبه  3.  رویکرد 

ایمنی غذایی )پدیدۀ ظهوریافته(
آموزشی  سياست  يکپارچۀ  و  همه جانبه  رويکرد  مقولۀ 
به عنوان  و  بود  مقوله ها  ساير  از  انتزاعی تر  غذايی  ايمنی 
پديدۀ محوری در قلب ساير مقوالت در الگوی پارادايم قرار 
گرفت. اين مقوله دارای چهار زيرمقولۀ طراحی برنامۀ جامع 
آموزش رسمی ايمنی غذايی، برقراری ارتباط دوجانبۀ آموزش 
آکادميک و مهارت حرفه ای، برنامه ريزی آموزش غيررسمی با 
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هدف پيشگيری و کنترل آالينده های غذايی، تقويت و توسعۀ 
با  عمومی  رسانه های  در  تغذيه  آموزش  هدفمند  برنامه های 
اولويت قرار دادن عموم مردم و تدوين و اجرای استانداردها و 

شاخص های آموزشی است.
اين نتايج با نتايج کميتۀ محيط زيست اتحاديۀ اروپا منطبق 
بود که شامل اين موارد می شد: 1. اصالح و بهبود سياست های 
و  آموزش وپرورش  توليدکننده،  برای  )آموزش  آموزشی 
با  آموزش  بخش  در  سياست گذاری   .2 حرفه ای(؛  آموزش 
سريع؛  واکنش  و  تهديد  تشخيص  نظارت،  پيشگيری،  هدف 
و  ملی  )سطوح  خصوصی  و  دولتی  آموزشی  برنامه ريزی   .3
محلی( 4. اختصاص حداقل ٧5درصد برنامه های ملی آموزش 

به مصرف کنندگان و خرده فروشان )10(.
بودند  معتقد  مشارکت کنندگان  تمامی  زمينه  اين  در 
دستيابی به ايمنی غذايی زمانی امکان پذير است که قوانين 
جامع و همه جانبه نگر آموزشی تدوين و اجرا شود و به کمک 
در  عمومی  آگاهی های  حاصل،  نتايج  و  آمارها  شفاف  عرضۀ 

سطح مناسب قرار گيرد.
)شرایط  دانایی  بر  مبتنی  غذایی  ایمنی  4.  توسعۀ 

علی ظهور مشکالت ایمنی غذایی(
زنجيرۀ  مراحل  تمام  در  آموزشی  برنامه های  به کارگيری 
برنامه های  و  اهداف  و  است  الزم  غذايی  مصرف  تا  توليد 
آموزشی بايد با توجه به گروه های هدف و نيازهای خاص آنها 
است  نياز  موادغذايی،  ايمنی  بهبود  برای   .)11( شود  تنظيم 
و  بهترين روش های علمی  از  استفاده  با  متخصصان مختلف 

فناوری ها با يکديگر همکاری کنند )12(.
زنان  توانمندسازی  و  زنان  به  بايد  تغذيه  در سياست های 
به  می توان  آنها  طريق  از  زيرا  شود؛  ويژه  توجه  دختران  و 
از  ترويج داد.  را  يافت و آن  بهداشت دست  و  امنيت غذايی 
نکات مهم ديگری که در سياست های تغذيه بايد لحاظ شود، 
توانمندسازی مردم و ايجاد محيطی مساعد برای انتخاب های 
آگاهانه دربارۀ محصوالت موادغذايی و شيوه های رژيم غذايی 

سالم از طريق آموزش است )13(.
مشارکت کنندگان به بيان تجربيات خود دربارۀ ظرفيت سازی 
ارتقای  و  آموزش  برای  غيردولتی  و  دولتی  دستگاه های  در 
رويکرد  )با  افراد  توانمندسازی  کشور،  در  غذايی  ايمنی 
ملی  جوامع  توانمندسازی  و  آسيب پذير(  اقشار  و  جنسيتی 
تمامی  پرداختند.  واضح  و  عينی  مثال های  ذکر  به  محلی  و 
پاسخ دهندگان دارای تجربۀ آموزشی از طريق ظرفيت سازی 
در دستگاه های دولتی و غيردولتی بودند؛ برای مثال استقرار 
سيستم بهداشت کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان 
آموزش  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  پزشکی  آموزش  و 
به صورت  به کشاورزان  شيوۀ مصرف کود و سموم شيميايی 

منطقه ای در چند استان با موفقيت اجرا شد.
همکاری  تجربۀ  دارای  مشارکت کنندگان  از  نيمی  حدود 
ملی  جوامع  توانمندسازی  دربارۀ  و  بودند  محلی  جوامع  با 
به  دادن  اولويت  با  بهداشت  »مراکز  داشتند:  بيان  محلی  و 

نانوايی ها به اصناف آموزش می دهند مانند نحوۀ پخت و تهيۀ 
آرد استاندارد و...«، »در همکاری با يونسکو، در روستاها ضمن 
انتقال آموزش های فناوری جديد به خصوص در زمينۀ مصرف 
بهينۀ منابع آب و بازچرخانی و... تجارب گذشتگان روستاييان 

دراين باره مستندسازی شد.«
)استراتژی  منابع  نیازهای  ساختن  برآورده   -5

عملیاتی پدیدۀ ایمنی غذایی(
اجرای  در  مهم  پارامترهای  از  می دارد  بيان   Tavassoli
است؛  آن  موردنياز  منابع  گرفتن  نظر  در  سياستی،  تصميم 
منابعی نظير بودجه، کارکنان و... که بايد ارزيابی شوند. سپس 
بايد نتيجۀ ارزيابی منابع موردنياز را با منابع جاری سازمان يا 
سازمان های مجری مقايسه کرد )14(. نوسازی قانون ايمنی 
و  ترويج  توسعه،  به  می تواند  موردنياز  منابع  پايۀ  بر  غذايی 

توليد ايمن منجر شود )15(.
 مشارکت کنندگان راه های کنترل، اداره و برخورد با پديدۀ 
مکمل  مداخالت  اجرای  و  تدوين  را  غذايی  ايمنی  محوری 
از  استفاده  دقيق،  بودجه ريزی  زيرمقولۀ  چهار  و  دانستند 
فناوری اطالعات در نشر اطالعات و افزايش آگاهی ها، نظارت 
درمجموع  کردند.  معرفی  را  بازار  از  استفاده  و  همه جانبه 
آموزشی  سياست  مشارکت کنندگان،  تمامی  نظرات  براساس 
را  الزم  اجرايی  ضمانت های  که  می شود  اجرا  موفق  زمانی 
از طريق نظارت همه جانبه و  برخورد قضايی  بودجه،  از نظر 
روز  فناوری های  از  آنکه  باشد، ضمن  بازار داشته  از  استفاده 

دنيا بهره ببرد.
6- بومی سازی )شرایط واسطه ای ایمنی غذایی(

آموزش رسمی کشور رويکرد واحدی دارد که نمی تواند در 
اين زمينه مؤثر واقع شود. بايستی آموزش به صورت غيرفراگير 
و متناسب با هر منطقه و اقليم کشور با بهره گيری از دانش 
بومی منطقه طراحی و اجرا شود. نتايج اين بخش از مطالعه 
با نتايج سند ملی تغذيه و امنيت غذايی کشور تطبيق داشت 

.)1(
به عنوان  بومی سازی  استراتژی  به  مشارکت کنندگان 
يا  می شود  خاصی  زمينۀ  در  سهولت  موجب  که  واسطه ای 
بهره گيری  زيرمقولۀ  سه  کردند.  اشاره  است،  مفيد  اجرا  در 
بومی سازی  و  پايدار  ترويج کشاورزی سنتی  بومی،  دانش  از 
راهبردها  بر  تأثيرگذار  واسطه ای  شرايط  به عنوان  آموزش 
موجب  اجتماعی  محرك های  واقع  در  شدند.  داده  تشخيص 
می شوند تصميم گيران جامعه به موضوع ايمنی غذايی اولويت 

دهند.
تمامی مشارکت کنندگان معتقد بودند با توجه به شرايط 
آموزش ها  بايستی  است  متنوع  بسيار  که  کشور  اقليمی 
غيرمتمرکز و بومی و با توجه به شرايط منطقه باشد. ضمن 
زمينۀ  در  توليد  از  غذايی  زنجيرۀ  تمام  در  ما  کشور  اينکه 
دارای  غذا  مصرف  و  فرآوری  نگهداری،  تا  سنتی  کشاورزی 
اثرگذار  ايمنی غذايی بسيار  تأمين  بومی است که در  دانش 

است و بايستی ترويج شود.
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)پیامد  جامعه  تغذیه ای  سواد  و  فرهنگ  ۷- ارتقای 
پدیدۀ آموزش ایمنی غذایی(

آموزشی  سياست  يکپارچۀ  و  همه جانبه  رويکرد  پيامد 
سواد  و  فرهنگ  ارتقای  اخير،  مطالعۀ  در  غذايی  ايمنی 
تغذيه ای جامعه است. انتخاب آگاهانه، کسب دانش، رفتار و 
و برچسب گذاری مناسب جزء  ايمنی غذايی  مهارت مناسب 
شاخص های سواد تغذيه ای هستند و برای دستيابی به ايمنی 

غذايی الزم و ضروری به نظر می رسند )12(.
برچسب گذاری  دربارۀ  بين المللی  بحث های  شالودۀ  در 
به  برچسب گذاری  متفاوت  کاربرد  دو  تراريخته،  محصوالت 
چشم می خورد. الف: ضرورت انتقال اطالعات مرتبط با سالمتی 
)مانند وجود آلرژن يا تغيير ترکيب( و ب: سازوکارهايی برای 
انتقال اطالعات روش توليد. مورد اول به طور اصولی در تمامی 
مناطق پذيرفته شده است؛ اما کاربرد دوم برچسب گذاری فقط 
در برخی کشورها به کار می رود. براساس قانون جديد کدکس 
موادغذايی، برچسب گذاری برای تمامی محصوالت غذايی بدون 

توجه به DNA يا پروتئين تغييرژن يافته الزامی است )16(.
با  مقايسه  در  مشارکت کنندگان  از  به دست آمده  داده های 
نتايج ساير مطالعات در اين زمينه تأييد می کند که ايمنی غذايی 
فقط از طريق سرمايه گذاری در سخت افزار مانند آزمايشگاه ها، 
ساختمان ها و تجهيزات به دست نمی آيد؛ بلکه نياز است دربارۀ 
توسعۀ مهارت ها و ظرفيت ها، دستيابی به تغيير رفتار و ترويج 

يادگيری مشارکتی برنامه ريزی شود )1۷(.
مفهوم ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه، يک برچسب 
افزايش  نشان دهندۀ  که  باالست  انتزاع  سطح  با  مفهومی 
اجتماعی  رفاه  و  کارآمدی  جامعه،  انسانی  نيروی  بهره وری 
است. تمامی پاسخ دهندگان بر اين باور بودند که مردم بايد 
انتخاب های غذايی آگاهانه و عاقالنه داشته باشند و رفتارهای 
مناسب را در پيش گيرند. آنها بايد خطرات موادغذايی و نحوۀ 
رسيدگی به موادغذايی را با استفاده از اطالعات ارائه شده در 

برچسب موادغذايی بدانند.

نتیجه گیری
همواره  قوانين  است  الزم  طراحی شده  سند  تحقق  برای 
به روز شوند تا بتوان بر موادغذايی حکمرانی مطلوب داشت. 
به روز  بايد  قوانين  دربارۀ  نيز  تصميم گيران  نگرش  و  دانش 
غذايی،  ايمنی  در  متفاوت  کارکردهای  با  سازمان ها  و  شود 
يکديگر  با  به روزرسانی  در  ملی  تا  محلی  مختلف  در سطوح 
همکاری کنند. اين رويکرد می تواند ضمن لحاظ موقعيت های 
منطقه ای در تصميم گيری ها، تعارض ها را کاهش و به قانون 

ضمانت اجرايی دهد.
وجود  سياست ها  شدن  اجرايی  الزامات  از  که  آنجا  از 
برای  است،  مشارکت کننده  و  يکپارچه  کارآمد،  يک سيستم 
مکانيسم های  استقرار  به  نياز  نيز  غذايی  ايمنی  به  دستيابی 
فناوری  و  ارتباطات  شبکۀ  طريق  از  هماهنگی  و  همکاری 
سياست های  موفق  اجرای  است.  اطالع رسانی  چندمنظورۀ 

ايمنی غذايی مستلزم مديريت مشارکتی است.
امنيت  به گستردگی موضوع  توجه  با  پژوهش حاضر،  در 
محدوديت  و  غذا(  بودن  سالم  و  فراهم  )دردسترس،  غذايی 
زمانی و منابع، به موضوع ايمنی غذايی )غذای سالم و فاقد 
امنيت غذايی است، پرداخته   از  هرگونه آلودگی( که بخشی 
اين محدوديت لحاظ شود. در  نتايج  تعميم  بايد در  شد که 
تحقيقات آتی بايد بر شاخص های دسترسی و فراهمی غذای 

سالم تأکيد شود.
تقدیر و تشکر

پژوهش  تيم  است.  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  اين 
حفاظت  سازمان  پرسنل  همۀ  از  می داند  الزم  خود  بر 
محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در انجام اين 

پژوهش به ما ياری رساندند، صميمانه تشکر کند.
تضاد منافع

بين نويسندگان هيچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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