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در سالهای اخیر الگوهای مصرف مواد غذایی در نتیجه مسائل محیط زیست ،نگرانی درباره
ارزش غذایی محصوالت و دغدغههای سالمت به سرعت در حال تغییر است و در این میان
توجه به مصرف محصوالت غذایی ارگانیک از روندهای نوظهور در عرصه مصرف مواد غذایی
گشته است .این مطالعه با هدف بررسی نیت مصررف محصروالت ارگانیرک برا اسرتااده از
چارچوب کلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق زنران
ساکن شهر شیراز می باشند که  081نار به صورت نمونرهگیرری خوشرهای انتخراب و بره
پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ دادند .تحلیل داده ها برا اسرتااده از مردل سرازی
معادالت ساختاری و آزمونهای فرض توسط دو نرمافزار Smart PLS2.0, Spss2.0صورت
گرفت .نتایج تحقیق تاثیر مثبت معنادار سه سازه نگرش ،هنجار اجتماعی و کنتررل رفترار
ادراک شده را بر نیت مصرف محصوالت ارگانیک مورد تایید قرارداد ،لیکن فرضیات مربوط
به نقش تعدیل کننده سازه هنجار اجتماعی در مدل مورد تایید واقع نشد .همچنرین تراثیر
متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیل بر نگرش زنان به مصرف محصوالت ارگانیک نیز
مورد تایید قرار گرفت.
کلید واژه ها :نظریه رفتار برنامهریزی شده ،هنجار اجتماعی ،محصوالت غرذایی ارگانیرک،
نیت مصرف

دو فصلن مه علم  -پژوهش
دا شگ ه ش هد
س ل بیست و چه رم -دوره جديد
شم ره 01
پ يیز و زمست ن 0931
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مقدم
محصوالت ارگانیک توسط فرایندهای دوستدار محییط
زیست و تکنیکهای کشت که هی صصویییات محصیو
نهایی و ه روشهای تولید را میورد توهیه دارنید ،بدسیت
میآیند[ . ]1غذاهای ارگانیک ،غذاهایی هستند کیه توسیط
کشاورزی ارگانیک تولیید مییشیوند .کشیاورزی ارگانییک
عبارت است از نظیا میدیریت تولیید اکولیو یکی کیه بیه
تقویت و گسترش تنوع زیستی ،چرصیههیای بیولیو یکی و
فعالیتهای بیولو یکی صاک می پردازد .نظا مزبور بر پاییه
حداقل بهرهبیرداری از نهیادههیای صیارا از مزرعیه و نییز
اقدامات مدیریتی برای بازسازی ،نگهداری و تقویت تیوازن
اکولو یکی بنا شده است[. ]2
تقاضییای روبییه رشیید ای ی محصییوالت در کشییورهای
مختلییا از سییا  2222مییییدی ،حایییل درک مصییر
کنندگان از کیفیت و ایمنی مناسبتر ای محصوالت نسبت
به محصوالت غیرارگانیک است[ .]5تولید ای محصیوالت
نیز در ایران از سا  1533آغاز شده و ه اکنون ایران رتبه
پنج آسیا و رتبه پنجاه را در سطح ههان دارد .سطح زیر
کشت ای محصوالت در ایران  32هیزار هکتیار اسیت کیه
انجم ارگانیک ایران در تیش است میزان سطح کشیت را
از یک ده درید کل تولیدات زیر کشت بیه ییک دریید
افزایش دهد[.]4
گرچه محصوالت ارگانییک ،بخیش کیوچکی از بیازار
مواد غذایی را به صود اصتصاص داده است ولی رشد سریع
آن مییورد توهییه مصییر کننییدگان ،بازرگانییان و محققییی
بودهاست .عمده مطالعات یورت گرفته در ایی حیوزه در
اروپا و آمریکا رخ داده و به نسبت مطالعات کمتری دربیاره
ادراک مصر کنندگان آسییایی از غیذای ارگانییک انجیا
شییده اسییت[ .]3در غالییب مطالعییات یییورت گرفتییه،
مصییر کننییدگان نگییرش م بتییی نسییبت بییه صرییید اییی
محصوالت ابراز داشته اند اما درعمل تعداد کمیی بیه ریور
منظ از ای محصوالت استفاده می کنند .ای واقعیت نشان
از آن دارد که داشت نگرش م بت لزوما به صرید و مصر
ای محصوالت منجر نمی شود[.]3
یکی از فراگیرتری نظریه هیا در حیوزه مطالعیه رفتیار

مبانی نفری و پیشین تحقیق
نظریه رفتار برنامیهرییزی شیده ،در سیا  1833توسیط
اهزن ارائه گردید و الگویی شناصتی از رفتیار انسیان اسیت
که تمرکز ایلی ان بر پیش بینی و ادراک رفتارهیای کیامی
تعریا شده میباشد[.]8
ای نظریه یک چارچوب سازمانیافته برای پیشبینیی و
تبیی رفتار انسانی ارائه میدهد .ای نظریه از نظرییه اقیدا
مستد منتج شده که عنوان میکند احتما درگیر شدن یک
فرد در رفتار صایی با نییت او بیرای انجیا آن کیار قابیل
پیشبینی است[ .]12ای نظریه با شیواهد تجربیی بسییاری
مورد تایید قرار گرفته است[ .]11در یک فراتحلییل کیه بیه

مصر کنندگان محصوالت غذایی ،نظریه رفتار برنامه ریزی
)1. theory of planned behavior (TPB
)2. theory of reasoned action (TRA
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شده 1میباشد .ای نظریه از حیث تعمی پذیری گسترده در
میان افراد ،موقعیت هیا و شیرایط فرهنگیی مختلیا میورد
تصدیق واقع شده است[ .]7نظریه رفتار برنامهریزی شده ،با
در برگرفت متغیر هدیدی بیه نیا "کنتیر رفتیاری ادراک
شده" ،تکامل یافته"نظریه اقدا مستد  "2است که مقایید
رفتاری مصر کننده را تابعی از نگرش مصیر کننیده بیه
انجا رفتار مورد نظر و هنجارهای ذهنی میداند[.]3
ضیرورت پیرداصت بیه ابعیاد مختلیا رفتیار صریید و
مصر محصوالت غذایی ارگانیک در اییران بیا توهیه بیه
تقاضای رو به رشید ایی محصیوالت در سیطح هامعیه و
تعداد اندک مطالعات تخصصی رفتار مصر کننیده بسییار
احساس میشیود .ایی تحقییق بیه بررسیی نییت مصیر
محصوالت ارگانیک از منظر نظریه رفتار برنامهرییزی شیده
پرداصته و در پی یافت پاسخ به سواالت ذیل است:
 آیا نگرش ،هنجارهای اهتمیاعی و کنتیر رفتیارادراک شده تاثیر م بت معناداری بر نیت مصر محصوالت
ارگانیک صواهد داشت؟
 آیا هنجارهای اهتماعی بیر نگیرش  ،رابطیه بیینگرش با نیت مصر و کنتر رفتیار ادارک شیده بیا نییت
مصر تاثیر معناداری دارد؟
 آیا تفاوت معناداری بی نگرش مصیر کننیدگانبییه مصییر محصییوالت ارگانیییک از حیییث سی  ،مییدرک
تحصیلی و وضعیت اشتغا وهود دارد؟

بررسی نیّت مصرف محصوالت غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده

اثر گذار بر نیت مصیر کننیده ههیت صریید محصیوالت
دوستدار ربیعت پرداصتند .نظریه رفتار برنامهریزی شده بیه
عنوان چارچوب مفهومی تحقیق استفاده و تناسب آن برای
دو بازار انگلیس و یونان مورد آزمون قیرار گرفیت .گرچیه
نتایج ،قوت نظریه را در تبیی نیت در هیر دو نمونیه تاییید
نمود اما نشانههایی بدست آمد که نظریه در بازارهای ت بیت
شده کارایی بیشتری دارد .نتایج تحقیق با نتایج تحقیقهیای
قبلی در حوزه رفتارهای اصیقی هماهنگ بود[.]13
سبا و مسیینا ( )2225بیه ارزییابی نگیرش و باورهیای
مصر کنندگان نسبت به مصر سیبزی و مییوه ارگانییک
پرداصتند .بخشی از پرسشنامه آنهیا نییز بیه ارزییابی نقیش
اعتماد بر ادراک منافع و ریسک میرتبط بیا آفیتکیشهیای
مورد استفاده در تولیید محصیوالت کشیاورزی اصتصیاص
داشت .نتایج تحقیق نشان داد که نگرش ،پییش بینییکننیده
معنادار نیت مصر سبزی و میوه ارگانییک اسیت .اعتمیاد
تاثیر م بت بر منافع ادراک شیده و تیاثیر منفیی بیر ریسیک
ادراک شده دارد .نتایج تحلیل صوشهای وهود صوشیهای را
نشان داد که نگرش م بت کمتری به سبزی و میوه ارگانیک

و اهتمیاعی و کنتییر رفتییار ادراک شییده نیییز بییر مصییر
محصوالت ارگانیک اثر گذار است[.]13
ایریییانتو ( )2213بییه بررسییی متغیرهییای تاثیرگییذار بییر
نگرش به صرید محصوالت ارگانیک و متعاقب آن بر نییت
صرید ای محصوالت پرداصت .نظریه رفتار برنامهریزیشده
برای تبیی متغیرها مورد اسیتفاده قیرار گرفیت .پرسشینامه
تحقیق بی  222نفیر شیهروند انیدونزیایی توزییع و نتیایج
حایل از مید سیازی معیادالت سیاصتاری نشیان داد کیه
آگاهی زیست محیطی و سیمتی مولفههیای نگیرش م بیت
به صرید محصوالت ارگانییک هسیتند .تیاثیر هنسییت بیر
نگرش ،نیت و رفتار صرید محصوالت ارگانییک نییز تاییید
گردید[.]5
در ایران ،تا هایی که محققی به هستجو پرداصتند تنهیا
یک تحقیق تا حدی مرتبط با موضوع تحقیق یافت شد :زند
حسامی و پروینچی ( )1585به بررسیی قصید صریید سیبز
(محصوالت دوستدار ربیعت) در شهر قزوی پرداصتند.

داشییته ،ریسییک ادراکیییشییان کمتییر و منییافع مییرتبط بییا
آفتکشها را بیشتر ارزیابی می نمودند[.]13

3. Dean et al
4. Aertsens et al
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بررسی  133تحقییق مسیتقل در میورد قیدرت پییش بینیی
نظریه رفتار برنامه رییزی شیده بیرای رییا گسیترده ای از
رفتارهای مرتبط با سیمت پرداصت ،نظریه مزبور توانسیت
 27درید واریانس رفتیار و  58دریید وارییانس نییت را
تبیی نماید[.]12
شکل 1نمایانگر نظریه در قالب یک دیاگرا سیاصتاری
است .ای مد یکیی از شیناصته شیدهتیری ابزارهیا بیرای
اندازهگیری عوامل شناصتی مصر کنندگان است .ربق ایی
نظریه ،رفتار توسط ترکیبی از نیات فردی شکل میگییرد و
نیت از رریق نگرش به صرید ییا مصیر ییک محصیو ،
عوامل ذهنی یا اهتماعی همچون انتظارات صانواده و کنتر
رفتار ادراک شده م ل قیمت و در دسترس بودن پیشبینیی
میشود[ . ]15نظریههای اقدا مستد و رفتار برنامیهرییزی
شده دو مد بسیار شناصتهشده بیرای تبییی و پییش بینیی
رفتار مصر غذا از رریق ادغا هوانب محصیو غیذایی،
فرد و محیط هستند[. ]14
کاالفاتیس و همکاران ( )1888بیه بررسیی مولفیههیای

دی و همکیاران )2223( 5بیا اسیتفاده از نظرییه رفتیار
برنامهریزی شده به بررسی تاثیر دغدغههای اصیقی بر نیت
صرید محصوالت ارگانیک پرداصتند .پرسشینامه تحقییق در
میان  231نفرتوزیع و نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که
برای ای محصوالت عنایر اصیقی م بت بطیور معنیاداری
به پیشبینی نیت منجر شیده و نگیرش عیارفی پییشبینیی
کننده قویتر نیت بهشمار میآید[.]17
آرتسنس و همکاران )2228( 4بیه بررسیی مولفیه هیای
تاثیر گذار بر مصر محصوالت ارگانیک پرداصت .در ای
تحقیق به دو نظریه ارزش و نظریه رفتار برنامهرییزی شیده
بعنوان دو نظریه مرتبط برای درک بهتر انتخاب محصوالت
ارگانیک توسط مصر کنندگان ارهاع داده شد .تصمیمات
مصر غذای ارگانییک بیا ارتبیای وی گییهیای محصیو
ارگانیک با ارزشهای انتزاعی چیون امنییت ،لیذتهیویی،
صیر صواهی و  ...قابل تبیی است .هیذابیت ایی ارزشهیا
می تواند تاثیر م بتیی بیر نگیرش بیه مصیر محصیوالت
ارگانیک داشته باشد .عیوه بر نگرش ،هنجارهای شخصیی
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نگرش به رفتار

رفتار

کنترل رفتارادراکشده

شکل .1نظریه رفتار برنامهریزی شده (آجزن)1991 ،

چهییارچوب مفهییومی مییورد اسییتفاده نظریییه رفتییار

مصر کننده محصوالت غذایی در صانواده بهشمار میآیند.

برنامه ریزی شده بود و نتایج تحلییل بیا روش مید سیازی
معادالت ساصتاری نشان داد که نگیرش نسیبت بیه مسیائل
زیست محیطی مه تری عامل پیش بینی کننده قصد صریید
سبز است .هنجارهای ذهنی و نگرش بر قصد صریید سیبز
تاثیرگذار بوده و قصد صرید سبز نییز بیر رفتیار سیبز تیاثیر
م بت دارد[.]18

نگرش :نگرش یک تماییل روانشیناصتی اسیت کیه بیا
ارزیابی ییک موهودییت ییا شییء صیاص بیا درهیهای از
مطلوبیت یا نامطلوبیت مطرح مییشیود[ .]22نگیرش ییک
سازه روانشناصتی است که بیا شیناصت (افکیار) ،ارزشهیا
(باورها) و عواریا (هیجانیات) نسیبت بیه ییک موضیوع
مشخی شکل میی گییرد .نگیرش فیرد بیه مصیر ییک
محصییو  ،یکییی از مهیی تییری پیییشبییی هییای انتخییاب
مصر کننیده از مییان صیدمات و محصیوالت متفیاوت از
همله محصوالت غذایی میباشد[ .]21اغلب مطالعیاتی کیه
از نظریه رفتار برنامه ریزی شده استفاده کردهاند ،نگیرش را
مه تری پیش بینی کننده نیت معرفی کرده اند[ .]12از ایی
رو فرضیه 1تحقیق حاضر عبارت صواهد بود از:
رضی  :1نگرش به مصر بر نیت مصر محصوالت

قویتر باشد ،احتما انجا رفتار بیشیتر صواهید بیود[. ]11
مطالعات فرا تحلیل بسیاری بر رابطه م بت بی نیت و رفتار
آینده تاکید دارند .نیت صرید یا مصر یکی از مهی تیری
نشانگرهای رفتاری برای تخمی تقاضای بالقوه محصوالت
هدید است[.]7
با توهه به اهدا تحقییق ،نییت مصیر محصیوالت
ارگانیک به عنوان متغیر ایلی تعریا شد علیت پیرداصت
به نیت مصر (و نه نیت صرید) در ای تحقییق آن اسیت
که هامعه آماری تحقیق زنان سیاک شیهر شییراز تعرییا
شده است و لزوما همگی ای بانوان (مجرد و متاهل) صرید
مواد غذایی مورد نیاز صانواده را انجیا نیداده لییک غالبیا

غذایی ارگانیک تاثیر م بت و معنادار دارد.
کنتر رفتاری ادراک شده :1ای سیازه نقیش مهمیی در
نظریه رفتار برنامه ریزی شده ایفا نموده و در حقیقت باعث
تمایز ای نظریه از نظریه اقیدا مسیتد میی شیود .آهیزن
( )2222کنتر رفتیار ادراک شیده را بیه دو عنصیر تقسیی
بندی میکند .1 :صودکفیایتی درک شیده کیه بیه سیختی و
آسانی تحقق یک رفتار بر میگردد .2 .قابلیت کنتیر ادراک
شده ،به ای معنا که فرد بیه چیه مییزان عملکیرد را تحیت
کنتر صود می داند[ .]22کنتر رفتاری ادراک 2شده بطیور

توسع

رضی ها و یلگوی مزهومی

عامل محوری در نظریه رفتار برنامهریزیشده ،نیت فرد
بییرای انجییا رفتییار مشییخی اسییت .نیییت بعنییوان عوامییل
انگیزشی که بر رفتار تاثیر گذارند ،فرض میشیود و اغلیب
به عنوان نشانه ای اسیت از اینکیه افیراد چقیدر بیه تییش
سخت برای انجا رفتاری تماییل دارنید .هیر چقیدر نییت

)1. Perceived behavioral control(PBC
2
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نیت

هنجارهای اجتماعی

بررسی نیّت مصرف محصوالت غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده

میگردد:

بررسی ای موضوع فرضیه 7ارائه میگردد:
رضی  :7بیی نگیرش مصیر کننیدگان بیه مصیر
محصوالت ارگانیک از نظر وضعیت اشتغا  ،س و میدرک
تحصیلی تفاوت معنادار وهود دارد.
مد تحقیق در شکل 2ارائه شده است.

رضی  :2کنتر رفتیار ادراک شیده بیر نییت مصیر
محصوالت غذایی ارگانیک تاثیر م بت و معنادار دارد.
هنجارهای اهتماعی :1هنجارهای اهتماعی یا ذهنی ،بیه
معنای فشار اهتماعی درک شده برای انجا دادن ییا نیدادن
رفتاری می باشد .در  18مطالعهای که آهزن در سا 1881
بررسی نمود متوهه شد کیه رابطیه هنجیار -نییت معنیادار
نبوده است .آهزن نتیجهگییری کیرد کیه عوامیل فیردی در
پیش بینی نیت و رفتار از عوامل اهتماعی تاثیرگذارترند[.]7
در حوزه محصوالت غذایی نتیایج متنیاقا اسیت و تیاثیر
هنجار اهتماعی بر نگرش ،نیت و بهیورت متغیر تعدیلگر
در برصیییی مطالعیییات ،معنیییادار و در برصیییی رد شیییده
است[ .]13،24،23،23با توهه به نتایج متناقا میذکور ،در
ای تحقیق نقش هنجارهیای اهتمیاعی در حیوزه مصیر
محصوالت ارگانیک از هوانب مختلا بررسی صواهد شد،
بنابرای فرضیات ذیل مطرح میگردند:
رضی  :3هنجار اهتماعی بر نیت مصر محصیوالت
غذایی ارگانیک تاثیر م بت و معنادار دارد.

روششناسی تحقیق
ای تحقیق از نوع توییفی -کاربردی است و بیا روش
پیمایش انجا گرفته است .هامعه آماری تحقیق ،زنان ساک
شییهر شیییراز هسییتند .نمونییهگیییری بییا اسییتفاده از روش
نمونییهگیییری صوشییهای چنیید مرحلییهای انجییا شیید،
بدی یورت که از منارق دهگانه شهرداری شیراز 3 ،ناحییه
به تصاد انتخاب و از بیی نیواحی میذکور 3 ،صیابیان و
متعاقبییا  3کوچییه بییهیییورت تصییادفی انتخییاب گردییید و
گردآوری داده ها با مراهعه پرسشگر به درب منیاز انجیا
شد .به منظور بیرآورد حیداقل حجی نمونیه ،ابتیدا بیرآورد
واریانس سنجهها بیا نمونیه اولییهای بیه حجی  52نفیر از
هامعه یورت گرفته و سپس با استفاده از رابطه 1با در نظر
گرفت سیطح ارمینیان  ، %83صطیای نمونیهگییری  %12و
انحرا معیار  2/33حج نمونه  173نفر برآورد گردید.

رضذذی  :4هنجییار اهتمییاعی بییر نگییرش بییه مصییر
1. Subjective Norms
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همزمان بر نیت و رفتار اثر میگیذارد .منطیق افیزودن ایی
سازه به مد آن است که امکان پییشبینیی رفتارهیایی کیه
تحت کنتر ارادی کامیل نیسیتند را مییدهید[ .]12کنتیر
رفتاری ادراک شده به درک افراد از میزان سختی یا آسیانی
تحقق رفتار مورد نظر برمیگردد .اهمییت ایی سیازه از آن
ههت است که منابع و فریت های در دسیترس ییک فیرد
بایستی در حدی باشد که احتما توفیقیات رفتیاری وی را
افزایش دهد .کنتر رفتاری ادراک شده ممک است موقعی
که فیرد اریعیات کمیی در میورد رفتیار دارد ،زمیانی کیه
الزامات یا منابع در دسترس تغیییر کیردهانید ییا وقتیی کیه
عنایر ناآشنا به موقعیت وارد شدهاند واقعی نباشد و تحت
چنی شرایطی اندازهگیری ای سازه ممکی اسیت ییحت
پیشبینی رفتار را به میزان کمی افزایش دهد[ .]11تحقیقات
گذشته نشان داده که اغلب دالیل مه نخریدن محصیوالت
ارگانیک فقدان دسترسی و قیمت باالتر آنهیا در مقایسیه بیا
محصوالت غذایی متداو است[ .]25برای بررسی تاثیر ای
سازه در نیت مصر محصوالت ارگانییک فرضییه 2ارائیه

محصوالت غذایی ارگانیک تاثیر م بت و معنادار دارد.
رضی  :5هنجار اهتماعی بطور معنادار تاثیر نگرش بیر
نیت مصر محصوالت غذایی ارگانیک را تعدیل مینماید.
رضی  :6هنجار اهتماعی بطیور معنیادار تیاثیر کنتیر
رفتار ادراک شده بر نیت مصیر محصیوالت ارگانییک را
تعدیل مینماید.
متغیرهای همعیت شناصتی :پروفایل همعیت شناصتی-
اهتمییاعی بییر نگییرش و رفتییار صرییید مصییر کننییدگان
محصوالت ارگانیک اثرگذار است .نگیرش بیه محصیوالت
ارگانیییک از هنسیییت ،س ی  ،درآمیید ،سییطح تحصییییت و
حضور فرزندان در صانواده بسیار تاثیر پذیر اسیت[.]25،27
بطور صاص صرییداران محصیوالت ارگانییک هیوانتیر از
کسانی هستند که اقدا به صرید نمی کنند .تحصیل نیز تاثیر
معناداری بر نگیرش بیه محصیوالت ارگانییک دارد .افیراد
تحصیییلکرده نگییرش م بییت تییری نسییبت بییه محصییوالت
ارگانیک ابراز نموده و به اریعات بیشیتری در میورد ایی
محصوالت و نحیوه فیرآوری آنهیا نییاز دارنید[ .]1ههیت

دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /31سال بیست و چهارم /دوره جدید /شماره 21

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 24rd Year/ No10/ Autumn & Winter 2017-18

نگرش
H3

هنجارهای اجتماعی

H2
H6
H1

کنترل رفتارادراک شده
شکل .2مدل تحقیق
جدول  .1ساختار پرسشنامه
تعدین گوی

آلزا

منبع

نگرش به مصر

3

2/34

السویدی ( ،)2214تارکیان و ساندکویست ()2223

بعد

هنجار اهتماعی

5

2/73

السویدی ( ،)2214اسل و همکاران(،)2223
تارکیان و ساندکویست ()2223

کنتر رفتار ادراک شده

3

2/37

السویدی ()2214

نیت مصر

4

2/31

السویدی ( ،)2214اسل و همکاران()2223

رابطه)1

.s 2

2

2

z 2

افزارهای نسل دو مد سازی معادالت ساصتاری بیه روش
حداقل مربعات هزئی 1است که به دلیل مزاییای آن نسیبت
به ه نوعان صود باعث محبوبییت در مییان محققیی شیده
است .مه تری وی گی نر افزارهیای نسیل دو نسیبت بیه
نر افزارهای نسل او ( )AMOS, LISREL, EQSعد نیاز
به حج باالی نمونه و عید نییاز بیه نرمیا بیودن توزییع
دادههاست[.]28

n

مقیاس سینجش متغیرهیای تحقییق مبتنیی بیر ادبییات
تحقیییق رراحییی و بییر اسییاس نظییر صبرگییان اییییح و
بومیسازی شد .ای مقیاس شیامل  13گوییه اسیت کیه در
قالب چهار بعد نگرش به مصر  ،هنجار اهتماعی ،کنتیر
رفتار ادراک شده و نییت مصیر تنظیی شیده و هیدو 1
ساصتار آن را نشان میدهد .ههت تعیی روایی ،پرسشینامه
در اصتیار یاحبنظران علمی قرار گرفت و ایییحات الز
بییر روی محتییوا و تعییداد سییواالت لحییاا گردییید .پایییایی
پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفیای کرونبیاخ بررسیی
گردید (هدو  .)1مقادیر بدست آمده باالتر از  2/33حیاکی
از سازگاری درونی مناسب ابزار تحقیق است[.]23
به منظیور آزمیون فرضییههیای او تیا ششی از روش
مد سازی معادالت ساصتاری بیا کمیک نیر افیزار Smart
 PLS 2.0و ههییت آزمییون فرضیییه هفییت از آزمییون هییای
ناپارامتریک برای مقایسه میانگی گروهها با کمک نر افزار
Spss2.0استفاده گردید .نر افزار  Smart PLSیکی از نیر

تحلیل نینظها و یا ا های تحقیق

یافتهها حاکی از آن اسیت کیه  %74پاسیخدهنیدگان بیا
تعریا محصوالت ارگانیک آشنایی دارنید و از مییان آنهیا
 %33اقدا به صریید ایی محصیوالت نمیوده انید %31 .از
پاسخدهندگان متاهل %35 ،دارای مدارک دانشگاهی و %43
شاغل می باشند.
بررسی بریهش مدل یندیهظ گیری

به منظور آزمون  3فرضیه نخست از روش مید سیازی
معادالت سیاصتاری بیا کمیک نیر افیزار Smart PLS 2.0
1. PLS
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H5

نیت مصرف

H4

بررسی نیّت مصرف محصوالت غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده

استفاده گردید .در بررسی برازش مد انیدازهگییری ،ابتیدا
ضرائب بارهای عاملی مورد تحلیل واقع شد (هیدو  .)2از
آنجا که دو گویه  ATT5,PC3بار عاملی پیایی تیر از 2/4
داشتند از مت پرسشنامه کنار گذاشته شیدند .سیپس نتیایج
پایایی و روایی همگرا به شرح (هدو  ) 5بدست آمد کیه
حاکی از پایایی و روایی مناسب مد داشتند.
همان گونه که از محتیوای هیدو ( 4برگرفتیه از روش
فورنل و الرکیر) مشیخی مییباشید ،مقیدار هیذر AVE

جدول  .2بارهای عاملی
رنیف

بعد

بذذذذذذار

گوی

عاملی

1

مصر محصوالت غذایی ارگانیک را به دلیل استفاده ک  /عد اسیتفاده از میواد شییمیایی (کیود2/77 ،
سمو  ،مواد هورمونی ،اسانس)ترهیح می ده .

2

مصر محصوالت غذایی ارگانیک را به صارر ارزش تغذیهای باالتر آنها نسیبت بیه محصیوالت 2/32
غذایی غیر ارگانیک ترهیح می ده .

5
4

نگییرش
به نظر م مصر محصوالت غذایی ارگانیک نسبت به محصوالت غذایی غیر ارگانیک منجر بیه 2/78
بیییییییه
بیماریهای کمتری برای فرد می شود.
مصر
2/32
مصر محصوالت غذایی ارگانیک را به دلیل عد استفاده از مواد نگهدارنده ترهیح میده .

3

به نظر م قیمت باالتر محصوالت غذایی ارگانیک قابل توهیه است.

3

مصر محصوالت ارگانیک نسبت به غیر ارگانیک می تواند بیرای می احسیاس بهتیری (حیس 2/72
صوب) بهمر اه داشته باشد.

7

2/35

3

تمایل به مصر

محصوالت غذایی ارگانیک در میان اررافیان رو به افزایش است.

هنجیییار به نظر اررافیان (دوستان نزدیک و صانواده) مصر
اهتماعی است.

2/53

محصوالت غذایی ارگانیک برای سیمتی بهتر 2/33

8

اررافیان ،مرا به مصر

12

برای انتخاب محصوالت غذایی ارگانیک ههت مصر

11

صانواده م برای صرید محصوالت غذایی ارگانیک استطاعت مالی دارد (با توهه به تفاوت قیمت 2/78
آن با محصوالت غذایی غیرارگانیک).

12
15
14

محصوالت غذایی ارگانیک ترغیب می کنند.

صانواده م وقت کافی برای صرید محصوالت غذایی ارگانیک دارد.

13
13

سعی می کن محصوالت غذایی ارگانیک را مصر

13

2/34

کنتیییر
رفتییییار در محل زندگی م دسترسی به فروشگاههای عرضه کننیده محصیوالت غیذایی ارگانییک آسیان 2/28
است.
ادراک
شده
صانواده م در مورد مکان هایی که میی توانید از آنهیا محصیوالت غیذایی ارگانییک تهییه کنید2/32 ،
اریعات کامل دارد.
با مصر

17

میتوان بطور مستقل تصمی بگیر .

2/73

محصوالت غذایی ارگانیک موافق .

2/33
2/33

کن .

2/32

نییییییت
برای مصر محصوالت غذایی ارگانیک در آینده نزدیک برنامه دار (کی  ،کجا و چگونه آنهیا را 2/34
مصر
تهیه و مصر کن ).
مصر

ای محصوالت را به اررافیان توییه می کن .
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متغیرهای مکنون در تحقیق حاضر که در صانه های موهود
در قطر ایلی ماتریس قرار گرفته اند ،از مقیدار همبسیتگی
میان آنها که در صانه های زیری و چپ قطر ایلی ترتییب
داده شده اند ،بیشتر است .بنابرای می توان اظهار داشت که
در اییی تحقیییق ،سییازه هییا در میید تعامییل بیشییتری بییا
شاصیهای صود دارند تا با سازه های دیگر .به بیان دیگیر
روایی واگرای مد در حد مناسبی است.

دو فصلنامه راهبردهای بازرگانی /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /31سال بیست و چهارم /دوره جدید /شماره 21

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 24rd Year/ No10/ Autumn & Winter 2017-18

جدول  .3نتایج بررسی برازش مدل اندازه گیری
ترکیبی
C.R>0.7

یساخریجی
AVE>0.4

2/33

عنوین نر مدل

ضریب آلزای کرونباخ
α> 0.7

نیت

2/31

2/33

ATT

نگرش

2/34

2/33

2/31

PC

کنتر رفتار ادارک شده

2/37

2/73

2/48

SN

هنجارهای اهتماعی

2/73

2/33

2/37

عنوین ماغیر
INT

جدول  .4نتایج روایی واگرا
هنجارهای یجاماعی

کنارل ر اار ینریکشدظ

2/31

نیت

نگرش

2/73

نگرش

2/3

2/33

نیت

2/7

2/58

2/51

کنتر رفتار ادراک شده

2/57

2/43

2/41

هنجارهای اهتماعی

Q2

ضعیا ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .معیار
قدرت پیشبینیی مید را تعییی مییکنید و مقیادیر ،2/22
2/13و 2/53به ترتیب نشان از قدرت پییش بینیی ضیعیا،
متوسط و قوی سازه یا سازه های برونزای مربوی به سیازه
درون زا را دارد [ .]23در مد ساصتاری 1بیرای معیارهیای
 R2و  Q2بییه ترتیییب مقییادیر  2/31و  2/52محاسییبه شییده
استکه با توهه به مقادیر میک اشاره شیده ،مناسیب بیودن
برازش مد ساصتاری1را تایید میینمایید .همچنیی معییار
 GOFنیز مقدار  2/33را بدست میی آورد بنیابرای بیرازش
بسیار مناسب مد کلی 1تأیید میشود.

بررسی بریهش مدل ساخااری

با توهه به  3فرضیه نخست تحقیق ،سه مد ساصتاری
در نظر گرفته شید .در مید سیاصتاری 1فرضییات  1تیا 5
(تاثیر متغیرهای کنتر رفتار ،هنجار و نگرش بر نیت) مورد
بررسی قرار گرفت .ضریب مسیرهای مربوی به ایی مید
مقادیر  t-valueبیشتر از ( 1/83سطح ارمینان )%83بدسیت
آوردند (هدو  )3که حاکی از معنادار بودن ای مسییرها و
مناسب بودن مد ساصتاری 1میی باشید .معییار R2ههیت
متغیر پنهان درونزای مد محاسبه میشود و حاکی از تاثیر
متغیرهای برونزا بر متغییر درونزا مییباشید و سیه مقیدار
2/55 ،2/18و 2/37بییه عنییوان مقییدار میییک بییرای مقییادیر

جدول  .5نتایج بررسی فرضیات در سطح اطمینان0/95
ضریب مسیر یسااندیرن شدظ

t-value

نایج

H1

کنتر رفتار  نیت

2/13

2/33

قبو

H2

هنجار  نیت

2/22

2/72

قبو

H3

نگرش  نیت

2/35

7/31

قبو

H4

هنجار  نگرش

2/41

3/27

قبو

H5

هنجار بر نگرش  نیت

-2/214

2/21

رد

H6

هنجار برکنتر  نیت

-2/44

1/21

رد

رضیات
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ضریب پایایی

میانگین ویریانس

بررسی نیّت مصرف محصوالت غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده

برای آزمون فرضیه ،4متغیر نگیرش بیه مصیر نقیش
متغیر میانجی به صود میگیرد .لذا مد ساصتاری 2برای آن
رراحی میشود .ضرائب مسیر در ای مد معنادار به دست
می آیند (هیدو  .)3معیارهیای  R2و  Q2بیه ترتییب بیرای
متغیر نیت همچون مد  1و بیرای متغییر درونزای نگیرش
مقادیر  2/27و  2/12را بیهدسیت مییآورنید کیه حیاکی از
برازش متوسط است .کسب مقدار  2/43برای معییار GOF
در مد ساصتاری 2نیز برازش بسیار مناسب مد کلیی 2را
تایید مینماید.
در آزمون فرضیات  3و  ،3سازه هنجار اهتماعی بعنوان
یک متغیر تعدیلگر در مد ساصتاری  5مورد بررسی قیرار
مییگییرد کیه نتیایج مید از حییث معیارهیای  R2و  Q2و
برازش کلی مد مشابه مد  1میباشد .لیک ضرائب مسییر
در ای مد معنادار نمیشیوند کیه نتیایج آن در هیدو 3
آمده است.
نتایج هدو  3نشان می دهید کیه از  3فرضییه نخسیت

نگرش
H3: 0/15
H4:0/15

هنجارهای اجتماعی
نیت مصرف
H2:0/2

کنترل رفتارادراک شده

H1:0/51

شکل .3ضرائب مسیر
جدول  .6نتایج آزمون فرضیه 7
ماغیر جمعیت شناخای

سطوح

تحصییت

دیپل و پایی تر

37

فوق دیپل

23

34/78

کارشناسی

31

87/72

کارشناسی ارشد و باالتر

27

114/18

زیر52

34

72/77

بی 43-51

73

122/25

باالتر از 43

43

81/58

س

تعدین

میانگین

آمارظ ،سطح معنانیری

35/43

2/244 ، 3/237

45

2/223 ، 12/51
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تحقیق ،در سطح ارمینان  4 ،%83فرضیه اولیه پذیرش و دو
فرضیه مربوی به نقش تعدیلگر سازه هنجیار اهتمیاعی رد
شدهاند .همانطور که در شیکل 5نماییان اسیت نگیرش بیه
مصر بیشتری تاثیر را بر نیت مصر محصوالت غیذایی
ارگانیک دارد.
آزمون فرضیه : 7فرضییه  7در قالیب  5فرضییه فرعیی
مورد بررسی قرار می گیرد (هدو  .)3بیا توهیه بیه نرمیا
نبییودن دادههییا از آزمییونهییای ناپارامتریییک بییرای مقایسییه
میانگی گروهها استفاده مییگیردد .بیرای بررسیی تیاثیر دو
متغیییر سییطح تحصییییت و س ی بییر نگییرش بییه مصییر
محصوالت ارگانیک از آزمون کروسیکا -والییس و بیرای
بررسی تاثیر متغیر وضعیت اشتغا از آزمیون می  -ویتنیی
استفاده شدهاست .با توهه به سطح معناداری بدست آمیده،
برابری میانگی ها در دو آزمیون او رد شیده و در آزمیون
سو مورد تأیید قرار گرفته است.
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وضعیت اشتغا

شاغل

31

33/45

غیر شاغل

88

83/38

2/147، -1/352

بحث و نایج گیری
با توهه به نتایج هدو  3دریافتی که در هامعه آمیاری
مییورد مطالعییه (زنییان شییهر شیییراز) نگییرش بییه مصییر
محصوالت غذایی ارگانیک تاثیر معنادار و م بیت بیر نییت
مصر ای محصوالت دارد بعبارتی نگیرش م بیت ،نییت
مصر محصوالت ارگانیک را تقویت میکند .ایی نتیجیه
بییا نتییایج تحقیییقهییای تارکیییان  ،چ ی  ،وون و ایریییانتو
هماهنگ است[.]3،52،3،5
کنتر رفتار ادراک شده نیز تاثیر معنادار و م بت بر نیت
مصر محصوالت غذایی ارگانیک دارد .بوگرز و همکاران
نیز در تحقیق صود تاثیر م بت کنتر رفتیار ادراک شیده بیر
نیت مصر سبزیجات ارگانیک را تایید کرده بودند و حتی
در ای تحقیق  ،ای سازه بهتری پیشبینییکننیده نییت بیه
شمار آمده بود[ .]12آهزن نیز  13آزمون ارتبای بی کنتیر
رفتار ادراک شده و نیت را بررسی و همه موارد را معنیادار
یافت[.]11
تیاثیر هنجیار اهتمییاعی بیر نیییت مصیر محصییوالت
ارگانیک نیز معنادار بدسیت آمید .ایی یافتیه بیا تحقیقیات
چانییگ و وون مطابقییت داشییت[ .]3،23تییاثیر معنییادار
هنجارهای اهتماعی بر نیت مصر منعکسکننده "فاییله
قدرت بیاال" در فرهنیگ اسیت .مصیر کننیدگان در ایی
فرهنگها با احتما زیاد تحت تیاثیر تویییههیا و نظیرات
افراد مه  ،صایه کسانی که مورد توهه بسیار هسیتند قیرار
می گیرند .بعیوه کشورهای آسیایی غالبا از فرهنگ همعیی

گرفت[.]3
نقش تعدیلگر سازه هنجیار اهتمیاعی در ایی تحقییق
مورد تایید قرار نگرفت .ای یافته با نتایج تحقیقیات پیاوی
و السویدی متفاوت است و در مطالعات گذشیته نتیجیهای
مشابه آن یافت نگردید[ .]23،51در توهیه ای یافته میتوان
بییه نکییات ذیییل اشییاره نمییود .1 :مفهییو "اررافیییان" در
گویههای پرسشنامه رراحیی شیده بیه صیانواده و دوسیتان
نزدیک بر می گشت .در دنیای امروز شبکه هیای اهتمیاعی،
ماهواره ای ،تلویزیونی هیزء الینفیک زنیدگی اغلیب افیراد
هوامع و از همله ساکنی کین شهرهای ایران شده اسیت،
می توان به ای سناریو اندیشید که برصی افیراد احتمیاال از
سوی صانواده و دوستان نزدیک بیه اسیتفاده از محصیوالت
ارگانیییک ترغیییب نمییی شییوند امییا از سییوی شییبکههییای
فوقالذکر به شکلهای مختلا تحت تاثیر قرار مییگیرنید،
لذا گوییههیای پرسشینامه رراحییشیده در تعرییا دامنیه
وا ه"اررافیان" بایستی به ای واقعیت هامعه امیروز بیشیتر
توهه می کرد .2 .بسیاری اوقات در فرهنیگ ایرانیی ،افیراد
ترهیح می دهند رفتارهای تا حدی روشنفکرانه را به ذهی
و اندیشه صود منتسب نموده و تاثیرگیذاری اررافییان را در
انجییا آنهییا ک ی رنییگ هلییوه دهنیید ،از آنجییا کییه مصییر
محصوالت ارگانیک ک تر از یک دهیه اسیت کیه در اییران
متییداو شییده ،مییی تییوان آن را مصییداقی از رفتارهییای
روشنفکرانه در نظر گرفته و انعکیاس واکینش مزبیور را در
پاسخگویی به سیواالت بعید هنجیار اهتمیاعی پرسشینامه
محتمل دانست.
تأثیر معنادار هنجار اهتماعی بر نگرش و نیت مصیر
محصوالت غذایی ارگانیک و همچنی تاثیر معنیادار کنتیر
رفتار ادراک شده بر نیت مصر در هامعیه زنیان یکیی از
کینشهرهای ایران میتواند ای رهنمون را بههمراه داشیته

برصوردارند و مصر کنندگان تمایل به تبعیت از گزینههای
مصرفی اررافیان دارند .ای واقعیت اشیاره بیه آن دارد کیه
افرادی که مصر کنندگان به آنهیا توهیه نشیان میی دهنید
قادرند ه بصورت فعاالنه از ررییق تویییه و نظیر و هی
بصورت منفعل از رریق رفتارهایشان بیر مصیر کننیدگان
تاثیرگذار باشند[.]3
یافته دیگر ای تحقیق تاثیر معنادار هنجار اهتمیاعی بیر
نگرش به مصر محصوالت ارگانییک بیود .تارکییان در
تحقیق صود مد تعدیل شده هنجار  نگرش  نییت را
در پیییشبینییی نیییت صرییید بهتییر از میید ایییلی ارزیییابی
نمود[ .]3تاثیر معنادار هنجار اهتماعی بر نگرش به مصر
44
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محصوالت ارگانیک با نتایج مطالعات چانیگ ،السیویدی و
همکاران مطابقت داشت[ .]23،23در مطالعات گذشته تاثیر
هنجار بر نگرش در رفتارهایی دیده میشد که در برگیرنیده
نوعی تصیمی گییری اصیقیی بیود و البتیه صریید غیذای
ارگانیک را مییتیوان بیهعنیوان ییک تصیمی اصیقیی کیه
انعکاس دهنده نگرانیی هیای محییط زیسیتی اسیت در نظیر

بررسی نیّت مصرف محصوالت غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده

ارگانییییییییک .قابیییییییل دسترسیییییییی در آدرس:

باشد که بازاریابان محصوالت غذایی ارگانییک بایسیتی در
کاهش موانع دستیابی به ای محصوالت همچیون قیمیت و
دسترسی به فروشگاههای عرضهکننده تیش نموده از سوی
دیگر با برنامه ریزی اثر بخیش ههیت گروههیای مرهیع و
رهبران عقیده در ای حوزه ،افکار عمومی را برای اسیتفاده
بیشتر از ای محصوالت ترغیب نمایند.
یافتههای آزمون فرضیه  7نشان داد که تفاوت معناداری
بی نگرش گروههای مختلا زنان از نظیر سی و میدرک
تحصیلی وهود دارد .مصر کنندگان بیا تحصیییت بیاالتر
ارزش بیشتری برای مصر محصوالت ارگانییک قائلنید و
زنان سنی  51-43نیز نگرش م بتتری نسبت بیه مصیر
ای محصوالت در مقایسه بیا دو گیروه سینی دیگیر نشیان
میدهند .نتایج ای آزمون با نتایج تحقییق تسیاکیدو()2227
مطابقت داشت .همچنی تسیاکیدو تفیاوت معنیاداری بیی
نگرش کارکنان بخیش دولتیی و بازنشسیتگان بیا کارکنیان
بخش صصویی و صود اشتغالی گزارش نمیود[ .]1در ایی
تحقیق یرفا متغیر وضعیت اشتغا با دو ربقه شاغل و غیر

.http://www.iranorganic.org

.4رروزنامه گسترش ینعت ،معدن ،تجارت ( .)1585ایران،
رتبه پنج آسیا و پنجاه ههان درمحصوالت ارگانیک.
قابل دسترسی در
http://www.smtnews.ir/report/industrialmarkets/2968
5. Voon, J.P., Ngui, K.S. and Agrawal, A. (2011).
Determinants of willingness to purchase
organic food: an exploratory study using
structural equation modeling, International
Food and Agribusiness Management Review,
Vol.4, No.2, PP. 103-120.
6. Tarkiainen, A. & Sundqvist, S. (2005).
Subjective norms, attitudes and intentions of
Finnish consumers in buying organic food,
British Food Journal,Vol.107, No.11, PP. 808822.

شاغل مطرح بود که تفاوت معنادار نگرشی بی آنهیا یافیت
نشد .بنابرای مناسبتر است که در تحقیقهای بعدی بیرای
ربقه شاغل دسته بندی های متناسیب بیا محییط کیار اییران
تعریییا و تفییاوت آنهییا از حیییث نگییرش بییه مصییر
محصوالت ارگانیک مورد آزمیون قیرار گییرد .در راسیتای
توسییعه تحقیییق در زمینییه بازاریییابی محصییوالت غییذایی
ارگانیک در ایران توییه می شود مولفه هیای اثیر گیذار بیر
نگرش مصر کننده ایرانی به دقت مورد مطالعه قرار گییرد
و از سییوی دیگییر نظریییه شییناصتهشییده و فراگیییر رفتییار
برنامهریزی شده که در حوزه مصر محصوالت غذایی در
کشورهای غربی بسیار مورد اسیتفاده قیرار گرفتیه و نتیایج
صوبی برای گسترش بازار ای محصوالت بهمراه داشته ،در
ایران نیز در ابعاد و هوامع آماری مختلا میورد بررسیی و
تحلیل قرار گیرد.

7. Olsen, S.V., Dopico. D.C & Toften, K. (2008).
Explaining intention to consume a new ﬁsh
product: A cross-generational and crosscultural comparison . Food Quality and
Preference, Vol.19, No.3, PP. 618–627.

 .3سیییدهییوادی  ،سیدرضییا اسییفیدانی ،محمیید رحییی .
( .)1581رفتار مصر کننده  .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
 .8قاضی زاده ،مصطفی سیرداری ،احمید زندییه ،زهیره
روش قیاسی ،رقیه ( .)1581تعییی عوامیل میرتبط بیا
قصیید صرییید در تجییارت الکترونیکییی .راهبردهییای
بازرگانی ،سا  ،18شماره ،1یی.121-122
10. Bogers, R.P., van Assema, P.& Dagnelie, P.C.
(2004). Explaining fruit and vegetable
consumption: the theory of planned behaviour
and misconception of personal intake levels.
Appetite, Vol.42, No.3, PP.157–166.
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