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 چکیده

 
ه آنها کنندگان و انگیز، بستگی به تقاضاي مصرفزیاديتا حد کشاورزي ارگانیک، آینده

-منظور پرداخت هزینه اضافی جهت خرید محصوالت ارگانیک دارد و در واقع، مصرفبه
گذاري آینده کشاورزي ارگانیک دارند. رشد تقاضاي کنندگان نقش محوري در سرمایه

که  کنندگان جهت محصوالت سبز یا عاري از مواد شیمیایی به گسترش مزارع ارگانیکمصرف
د. در شوکنندگان است، منجر میتر تولیدکنندگان و مصرفعنوان  بخشی از جنبش گستردهبه

دگان کننکنندگان در کل زنجیره تولید محصوالت ارگانیک براي تولیدنهایت، انتخاب مصرف
ت محصوال هایی که مردم را به استفاده از اینیک درك عمیق از مکانیسممهم است. بنابراین، 

ر هاي الگوي اعتقادات سالمت بکند، مهم است. هدف این مطالعه بررسی سازهتشویق می
ت صورگیري بههاي ارگانیک بود. روش نمونهکنندگان به استفاده از میوهتمایل مصرف

ه دو کفت. نتایج مدل معادالت ساختاري نشان داد سرپرست خانوار انجام گر 204تصادفی از 
هاي هز میوامتغیر منافع یا مزایاي درك شده و گرایش به تندرستی بر تمایل افراد به استفاده 

-ت  مصرفدرصد از تمایال 58بینی ه این دو متغیر قادر به پیشکارگانیک تأثیر داشته است. 
                                                                       دند.                              هاي ارگانیک بوکنندگان به استفاده از میوه

 

 .متسالمدل اعتقادات  و  کنندگان، تندرستیمیوه ارگانیک، تمایل مصرفکلیدي:  هايهواژ
 

 مقدمه
افزون جمعیت و علت رشد روزهاي اخیر بهدر سال

نگرش اولیه انسان  ،غذایی و پوشاكه موادافزون بنیاز روز
به طبیعت که نگرشی دوستانه بود جاي خود را به 

 Rajabi et( علیه طبیعت دادجانبه و برتعاملی یک

al.,2013.(  بنابراین، کودهاي شیمیایی، سموم دفع آفات
ها وارد بخش بیوتیکآنتی هاي هورمونی ونباتی، فرآورده

گیري از ارقام اصالح شده کشاورزي شدند و با بهره
بزرگی در افزایش تولید محصوالت  هايموفقیت

-بهغذایی کشاورزي جهت تأمین تقاضاي رو به رشد مواد
 دهدآمارها نشان می). Jafari et al., 2003( وجود آمد

میلیون تن  2/2 مصرف سموم و کودهاي شیمیایی از که
ه رسید 2004میلیون تن در سال  4به  2001در سال 

گري در این مداخله ).Bayaah et al., 2010( است
-طبیعت خنثی نبوده و سبب بروز مشکالت زیست

-بهداشتی براي تولیدکنندگان و مصرف محیطی و
کنندگان و طبیعت شده است. براي مثال، کاهش شدید 

هاي تنوع زیستی و رو به انقراض رفتن بسیاري از گونه
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 ،) همچنینRajabi et al., 2013( گیاهی و جانوري
هاي قلبی و مانند بیماريهاي گوناگونی گسترش بیماري

ها بیماري دیگري از عروقی، سرطان، فشار خون و ده
 .(Rayes et al.,2008)(ست هاعوارض کاربرد این نهاده

رویه ایجاد چنین مشکالتی که ناشی از مصرف بی
غذایی بود سبب هاي شیمیایی در تولید محصوالتنهاده

دلیل نگرانی از مشکالت ایجاد ا گذشت زمان بهب شد
 هاي کشاورزي صنعتی مورد انتقاد قرار گیرندشده، نظام

)Rodrigues et al., 2003 و یک اجماع جهانی درباره (
وري بهرهبتواند ضمن افزایش و دوام  اینکه کشاورزي

زیست و سالمتی تولید، کمترین آسیب را به محیط
 ;.Yazdanpanah et al( جود آمدوهب انسان وارد سازد،

 Didier et al., 2008;Drink( تعدادي از محققان ).2015

Water,2009 معتقدند کشاورزي ارگانیک توانایی انجام (
 .ستاین مهم را دارا

  biosکه در یونان است bio واژه ارگانیک از ریشه
 ,.Essoussi et alمعنی زندگی یا روش زندگی است (به

اولین  ١تولید محصول ارگانیک د اصطالحکاربر .)2008
 ,.Rodrigues et al( گرددبر می 1940بار به دهه 

هایی با جاي وروديبه ،). در کشاورزي ارگانیک2003
ها و عوارض جانبی مانند: سموم، کود شیمیایی، هورمون

ها به فرآیندهاي زیستی و تنوع زیستی در بیوتیکآنتی
). از دیگر مزایاي Roe et al., 1999( شودتولید توجه می

زیست، کم حفظ محیط توان بهکشاورزي ارگانیک می
شدن فرسایش خاك، کمک به تنوع زیستی، جلوگیري 

ها اشاره نمود. از ها و افزایش سالمت انساناز آلودگی آب
هاي مختلفی در کشورهاي مختلف گزاريرو، سیاستاین

) بهDrink Water, 2009( طراحی، تدوین و اجرا گردید
هاي گذشته شاهد افزایش میزان که در طول دههطوري
هاي کشاورزي زیر کشت محصوالت ارگانیک بوده زمین

هاي میلیون هکتار از زمین 5/37، 2009و در سال 
 کشاورزي اختصاص به کشت ارگانیک داشته است

)Willer et al., 2010در سراسر  دهد،). آمارها نشان می
تن محصوالت ارگانیک  120000 ش ازجهان هر ساله بی

کشاورزي  ،سال گذشتهشود و در طول دهتولید می
 درصد داشته است 15-20ارگانیک رشدي در حدود 

                                                                                  
1. Organic food products 

)Scialabba, 2005( گفت محصوالت  توانمیکه طوريبه
ارگانیک به سرعت در حال گسترش در بازارهاي جهانی 

) و Canavali et al., 2007;  Torjusen, 2004هستند (
هاي مردم در مورد این نشان از افزایش سطح آگاهی

). Roe et al., 1999(است سالمت و مفهوم غذاي سالم 
که تحقیقات نشان داده است، طبیعی و سالم ايگونهبه

-کنندگان بر اساس آن موادکه مصرف عاملی استبودن 
 ).Granet, 2007 کنند (غذایی را ارزیابی و انتخاب می

دهد در آمریکا فروش محصوالت نشان میمطالعات 
درصد افزایش داشته  20هاي گذشته ارگانیک در سال

متأسفانه در ایران  ).Koochaki et al., 2014( است
ریزي، هدایت و حرکت ملموس و جدي براي برنامه

که بر طوريبه ؛حمایت از این روش تولید وجود ندارد
ی با عنوان هکتار اراض12000اساس آخرین آمار تنها 

 Rajabi et( کشاورزي ارگانیک در ایران ثبت شده است

al., 2013) در همین رابطه ،(yazdan panah et al., 

استان  بردارهزار بهره 200دارند از کل بیان می )2015
نفر به کشت محصوالت ارگانیک  600خوزستان فقط 

-سطح زیر کشت زمین 01/0 ،کلیطورپردازند و بهمی
صورت درصد از کل باغات ایران به 2/7عی  و هاي زرا

 گیرندبرداري قرار میارگانیک کشت و مورد بهره
)Motavali taheri, 2014( .که ایران از نظر حجم از آنجا

 ،طبیعیهاي حاصلخیز و منابعفرسایش و تخریب زمین
مقام دوم جهان را دارد، یعنی رقمی  ،بعد از استرالیا

ر هکتار تخریب و فرسایش تن خاك در ه 33معادل 
-وجود دارد، که یکی از دالیل عمده این امر مصرف بی

 هاي شیمیایی در بخش کشاورزيکشرویه کودها و آفت
مسئوالن وزارت بهداشت اعالم ؛ )Kashani, 2001(است  
که ایران از لحاظ سرطان معده داراي رتبه اول  اندکرده

ار افراد مبتال به هزار نفر به آم70و ساالنه  استجهان  در
شود که علت یک سوم از این سرطان در ایران افزوده می

ها در کشها  باقی ماندن سموم و  آفتسرطان
). Monfared et al., 2002( باشدمحصوالت کشاورزي می

که از اعضاي مجلس ایران معتقدست  یکی در این زمینه
 شیمیایی در محصوالت کشاورزيسموم باقی مانده 

محصوالت کشاورزي، بر تأثیر منفی بر صادرات عالوه 
 هاي درمانی افراد نیز شده استسبب افزایش هزینه

)Monfared et al., 2002( .با توجه به افزایش  ،لذا
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العالج ناشی از تغذیه هاي صعبروزافزون انواع بیماري
-نامناسب، توسعه و ترویج تولید و مصرف محصوالت

-ضرورت حیاتی و اجتناب عنوان یکغذایی سالم را به
که جااز آن .)Koochaki, 2014( سازدناپذیر مطرح می

توجه به توسعه و کشت محصوالت ارگانیک با در ایران
توجه به لزوم هاي کشور انجام نپذیرفته است و باقابلیت

توان گفت گام اول در پرداختن و حرکت توسعه آن، می
عه هدف شناسایی جام ،به سمت تولید محصوالت سالم

چرا که عامل اصلی رشد هر  .استکنندگان یعنی مصرف
سامانه اقتصادي دانستن دانش مدیریت بر مبناي 

کننده، عوامل تأثیرگذار برآن و شناخت رفتار مصرف
-به ؛)Haghjoo, 2010(بینی رفتار وي است قدرت پیش

ترین حلقه کنندگان اولین و مهماي که مصرفگونه
توانند با تقاضاي خود در که می سیستم اقتصادي هستند

تنظیم برنامه بازاریابی و افزایش کارایی فرآیند تولید تا 
بی ).Koochaki et al., 2014( مصرف راهگشا باشند

کنندگان ایرانی نسبت به اهمیت مصرف توجهی مصرف
محصوالت ارگانیک براي سالمتی انسان باعث شده است 

ذایی جامعه محصوالت ارگانیک جایگاهی در سبد غ
هدف این  ).Roosens toch et al., 1988( نداشته باشد

با  ارگانیکهاي تحقیق  بررسی تحلیل تقاضا براي میوه
 .است )HBM(١اعتقادات سالمت الگوياستفاده از 

 مبانی نظري الگوي اعتقادات سالمت 
 1994در سال  Roozen tak et al.توسط  الگواین 

مدل اعتقادات . شده یارا شناختی عنوان یک مدلبه
هاي چندگانه هایی مانند: بررسیدر زمینه سالمت قبالً

)، رفتار Buglar et al., 2010( سرطان، دندان پزشکی
پیشگیرانه در مقابل تهدید، دزدي محصول در بعضی 

هاي مرتبط با امنیت کامپیوتر، کاربرد مشیمزارع، خط
اري، کاندوم، استفاده از کاله ایمنی در دوچرخه سو

قصد مهاجرت  استفاده از کمربند ایمنی در اتومبیل،
)Simsekog et al., 2008; Willer et al., 2010 تمایل ،(

جوانان نسبت به خوردن غذاهاي ارگانیک و تمایل به 
 Yazdanpanah et( شوندههاي تجدیداستفاده از انرژي

a., 2015مورد استفاده قرار گرفته است. مدل مذکور ( 

                                                                                  
1. Health Belief Model 
 

ربرد وسیعی در بررسی رفتارهاي انسانی است. داراي کا
بینی و مدل اعتقادات سالمت سعی در پیش، کلیطوربه

هاي مرتبط با سالمت در افراد دارد که با توضیح انگیزه
 گیرد. اینها و باورهاي افراد انجام میتمرکز بر نگرش

بر این فرض استوار است که فرد یک عمل مرتبط با  الگو
صورتی خواهد پذیرفت که احساس کند سالمت را در 

گردد تا از یک بیماري منفی در این اقدام او سبب می
یک انتظار مثبت دارد و آن  الگوامان باشد. فرد در این 

-ها میسالمتی و پیشگیري از بیماري با پذیرش توصیه
ها به بیماري باشد. یعنی انتظار دارد که با پذیرش توصیه

(به این  ر و اعتماد در او ایجاد گرددمبتال نگردد و این باو
ها در رسیدن به هدف باور برسد) که با پذیرش توصیه

هاي فرد استفاده از میوه ،در این تحقیق گردد.موفق می
هاي ارگانیک را موضوعی جهت پیشگیري از بیماري

 گیرد.و حفاظت از طبیعت در نظر می مربوط به خود
 باشدی) م1(شکل  متغیر 7شامل الگواین 

)Torjusen ,2004 :درك  احتمال  .1) که عبارتند از
خطر: به معناي مشاهده ضمنی خطر توسط فرد در یک 

این متغیر، بر این  ،عبارت دیگربه .مکان و موقعیت خاص
موضوع تأکید دارد که فرد درباره یک موضوع خاص 

). در Yazdanpanah et al., 2015( کنداحساس خطر می
 ، غذایی تولید شده به روش متعارفوالتارتباط با محص

Essoussi et al. )2008 در مطالعه خود عواملی مانند (
ها در کشنگرانی در مورد وجود مواد شیمیایی و آفت

کنندگان غذا، نگرانی در مورد تغذیه را بر تمایل مصرف
-از آسیب نگرانی دانند.به خرید این محصوالت موثر می

زیست نیز انگیزه ظت از محیطمحیطی و حفاهاي زیست
اصلی خریداران محصوالت ارگانیک بود که در مطالعات 

Dimitri et al. )2002 (الگو،دومین متغیر  .بررسی شد 
درك میزان شدت خطر درك شده است و به ارزیابی 

 Janz( درونی فرد از شدت مشکل و عواقب آن اشاره دارد
et al., 1984; Glanz et al., 2010; Rosenstoch., 

) Sarker, 2007اي (). در همین رابطه، در مطالعه1974
کنندگان از خرید انگیزه اصلی مصرف بیان شد که

محصوالت ارگانیک، آگاهی آنان نسبت به مضرات و 
ها بر کشباشد که مواد شیمیایی و آفتخطراتی می

 سالمت آنها دارد. 
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ه  ک است الگوسومین متغیر این  درك فواید یا مزایا
اي از تأثیر در انجام به ارزیابی شخص از ارزش یا درجه

دهنده سالمت یا کاهش خطر تغییر رفتار که افزایش
 Janz et al., 1984; Glanzet(. بیماري است، اشاره دارد

al., 2010; Rosenstoch., 1974(.  در ارتباط با درك
 ,Eurobarometroفواید و مزایاي محصوالت ارگانیک، (

آگاهی در  مانندمتغیرهایی  که  شاهده نمودند) م2006
اي محصوالت ارگانیک و مزایاي آن مورد ارزش تغذیه

زیست و سالم بودن و عاري طبراي سالمتی و حفظ محی
کنندگان تأثیر دارد. در شیمیایی بر تمایل مصرفاز مواد

 Jooly et al., 1998; Williams(محققان همین ارتباط 

et al., 1995 (انگیزه اصلی از خرید  ده نمودندمشاه
محصوالت ارگانیک اطالع داشتن از مزایاي این 

دانند در محصوالت آنها می مثالً است.محصوالت 
-کش کمتري استفاده شده است و بهارگانیک از آفت

-محیط، طعم بهتري دارد و براي ترندمقوي ،همین دلیل
 Scheifferstein. نتایج مطالعه  (نیستزیست نیز مضر 

et al., 1998 نشان داد افرادي که دوستدار طبیعت و (
حفاظت از آن هستند و نگرانی بیشتري نسبت به حفظ 

زیست دارند بیشتر مایل به خرید محصوالت محیط
زیرا به اعتقاد آنها محصوالت ارگانیک  هستند.ارگانیک 

زیست و به حفظ محیط استخطر زیست بیبراي محیط
از  بیان کردند) Azzurra et al.) .2009 . کمک می کند

کنندگان محصوالت ارگانیک، دلیل تمایل دید مصرف
آنها به استفاده از این محصوالت این است که: 

-محصوالت ارگانیک براي سالمتی آنها و اعضاي خانواده
شان سودمند است، باعث تقویت سیستم ایمنی و بهبود 

اضافه وزن ، انسان را به شودعملکرد دستگاه گوارش می
شیمیایی در ها و موادکشآفت ماندهکند، باقیمبتال نمی

گردد. در زیست میآنها وجود ندارد، باعث حفظ محیط
ها ارتباط با متغیر فواید و مزایا با توجه به نتایج پژوهش

کنندگان به سمت توان بیان نمود، تغییر رفتار مصرفمی
انسان و حفظ سالمت محصوالت ارگانیک در دو جهت، 

درك موانع یا معایب چهارمین متغیر  .استزیست محیط
هزینه،  : درك موانع شامل دریافت ناسازگاري،الگوست

ناراحتی عاطفی)  (درد، ناراحتی اثرات جانبی و خطر،
، محققان در همین راستا ).Glanz et al., 2010(است 

)Jolly, 1991; Windigni et al., 2002 در مطالعه خود (

کنندگان به محصوالت رد بررسی تمایل مصرفدر مو
میلی افراد به ارگانیک بیان نمودند، برخی موانع باعث بی

باالي  شود، مانند: هزینهخرید محصوالت ارگانیک می
این محصوالت، شک و تردید نسبت به کیفیت باالتر 
محصوالت ارگانیک و کمبود و عدم دسترسی به این 

 مشاهده نمود) Williams et al)1995 . .محصوالت
نگرانی اصلی زنان این است که ممکن است از غذاهاي 

زیرا مانند یک دارو براي سالمتی به  ؛ارگانیک لذت نبرند
 الگوپنجمین متغیر این  ،خودکارآمدي کنند.میآن نگاه 

براي توضیح بهتر  1970باشد. این جزء در اواخر سال می
ري اضافه تمایز اشخاص در رفتارهاي سالمت به تئو

) این مفهوم را عمل یا تکلیف یا Bandura )1977گردید. 
هایش فرد به توانایی معناي باوربه ؛اعتماد به نفس نامید

  ;Glanz et al., 2010( براي انجام رفتارهاي خاص

Glanz et al., 2008; Rosenstoch, 1974 ،براي مثال .(
می افراد جوان چون قدرت خرید پایینی دارند تمایل ک

 ).Jolly, 1991( براي خرید محصوالت ارگانیک دارند
تواند بر قصد و تمایل مردم قیمت یک عامل است که می

ترین که در مطالعات آنها بزرگطوريبه .گذار باشداثر
دانند معایب محصوالت ارگانیک را پرهزینه بودن آن می

 عنوان مانعی در خرید این محصوالت باشدتواند بهکه می
)Scialabba, 2005.( 

اقدام  برايتوصیه و راهنمایی  الگو، ششمین جزء
یک عالمت یا راهنما  کند کهفرض می است. این جزء

براي انجام اقدامات الزم و ضروري است که این راهنما 
 (عالئم فیزیولوژیکی مثل درد) یا خارجی تواند داخلیمی

ی اطالعاتیلی نزدیک دیگران یا اطالعات خ(رخدادها یا 
ها در جهت ترویج رفتارهاي مثبت که از طریق رسانه

 Carpentel, 2010; Glanz( گیرد) باشدسالمت انجام می

et al., 2008.( مطالعات  ،در این زمینهSashil et al.  در
 کنندگانهندوستان نشان داد، یک گروه، از مصرف

محصوالت ارگانیک کسانی هستند که تحت تأثیر تشویق 
یان و اطلالعاتی که آنها در مورد دوستان، آشنا

دارند، اقدام به خرید این محصوالت ارگانیک بیان می
 کنند.محصوالت می

که شامل  است الگوگرایش به تندرستی آخرین جزء 
تمایل خود فرد و گرایش او به سالمتی و تندرستی است 

)Sitinor et al., 2010.( اينتایج مطالعه )Musdiana et 
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al., 2010 (زیست و نگرانی در مورد محیط شان داد کهن
دغدغه سالمت در خرید و محیطی، مشکالت زیست

نتایج پژوهشی  محصوالت ارگانیک اهمیت فراوانی دارد.
محیطی ناشی از هاي زیستنگرانینشان داد که دل

مصرف زعفران غیرارگانیک تأثیر منفی بر تمایل به 
ادي که . افر)Shahpoori, 2014( مصرف داشته است

دادند تمایل بیشتري بیشتر به سالمت خود اهمیت می
 ,.Simsekog et al( به خرید محصوالت ارگانیک داشتند

عالوه بر عواملی که مدل اعتقادات سالمت به  ).2008
نتایج  ،آنها اشاره نمود که در تمایالت افراد تأثیر دارد

ها نیز در این زمینه حاکی از آن است که برخی پژوهش
اجتماعی و -هاي اقتصاديامل دیگري مانند ویژگیعو

تواند در تمایل افراد به استفاده از فردي افراد می

 Wier etدر این زمینه (. محصوالت ارگانیک موثر باشد

al., 2003 مشاهده نمودند سطح تحصیالت و داشتن (
فرزند بر نگرش به خرید و مصرف تأثیر مثبت دارد. نتایج 

) نیز نشان داد Maganusson et al., 2001پژوهش (
تی در افرادي که درآمد باالتري دارند داراي نگرش مثب

 Wier( محققان .مورد خرید محصوالت ارگانیک هستند

et al., 2003( )Magnusson et al., 2001(  مشاهده
، جنسیت، سن، درآمد، سطح تحصیالت و وجود کردند

-ر میفرزند بر نگرش به خرید محصوالت ارگانیک تأثی
که زنان بیشتر از مردان، افراد جوان طوريبه ؛گذارد

بیشتر از افراد مسن و افرادي با سطح سواد باالتر تمایل 
 بیشتري به خرید محصوالت ارگانیک داشتند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 :Yazdanpanah et al:2015مدل اعتقادات سالمت،منبع  -1شکل 
 

 تحقیقروش 
کنندگان منظور بررسی تقاضاي مصرفبه این تحقیق

هاي ارگانیک، با استفاده از الگوي به استفاده از میوه
اعتقادات سالمت در شهر بروجرد در استان لرستان 

همبستگی و فن  -طراحی و با استفاده از روش توصیفی
 آماري پژوهش، بزرگساالن انجام شد. جامعهپیمایش 

گیري با روش نمونه (مسئول خرید خانواده) بودند، که

اغلب  ،اي انتخاب گردیدند. این روشتصادفی چند مرحله
گیرد. هاي وسیع مورد استفاده قرار میدر بررسی

آوري جمع .شدعنوان نمونه انتخاب نفر به 204، درنهایت
اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد. متغیرهاي 

شدت  گویه)، درك 3( تحقیق شامل: درك احتمال خطر
گویه)، درك 4 گویه)، درك منافع و مزایا ( 3( خطر

گویه)، توصیه  3( گویه)، خودکارآمدي3 موانع و معایب (

تمایل به مصرف 
محصوالت 

 ارگانیک(نیت)

راهنما،توصیه  یا 
 نشانه به منظور اقدام

گرایش و تمایل به 
تندرستی(اعتقادات 

(  کل

 ل خطراحتما

 شدت خطر

 درك مزایا

 درك معایب

 خودکارآمدي
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گویه)، تمایل به مصرف  5شویق به منظور اقدام (تو 
 5( گویه) و گرایش به تندرستی4 ( محصوالت ارگانیک

  گویه) بود.
 امتیازي شامل 5براي سنجش متغیرها از یک طیف 

 "خیلی زیاد"، "زیاد"، "تاحدودي"، "کم"، "کم خیلی"
کده وسیله اساتید دانشاستفاده شد. روایی پرسشنامه به

ا رامین خوزستان تأیید شد. پایایی ابزار سنجش نیز ب
کرونباخ سنجیده شد که همگی در حد  يآزمون آلفا

منظور سنجش تمایل ). به1( جدول  مناسبی بود
اي ارگانیک از روش هکنندگان نسبت به میوهمصرف

استفاده  Amos افزارتحلیل مسیر با استفاده از نرم
 و tون ها نیز از آزمگردید. در بخش آمار مقایسه میانگین

One Way ANOVA .استفاده شد 
 

 غیرمربوط به هر مت يتعداد گویه ها و میزان آلفا -1 جدول
 میزان آلفا تعدادگویه ها متغیرها

 75/0 3 احتمال خطر
 80/0 3 خطر شدت

 83/0 4 منافع یا مزایا
 6/0 3 موانع یا معایب
 73/0 3 خودکارآمدي

راهنمایی یا تشویق به 
 منظور اقدام به عمل

5 79/0 

تمایل به مصرف 
 محصوالت ارگانیک

4 68/0 

 91/0 5 گرایش به تندرستی
 

 ها یافته
هاي گردآوري شده نشانگر آن بود که بررسی داده
 8/58نفر) 120( ان این تحقیق زن بودندبیشتر پاسخگوی

درصد نیز مرد بودند. میانگین سنی  2/41درصد و 
بود  )12/11 (با انحراف معیار درصد 66/31پاسخگویان 

سال  75ترین سال و مسن 16 ترین پاسخگوکم سنکه 
درصد  5/1سن داشت. از لحاظ سطح تحصیالت، 

) نفر 6درصد( 9/2نفر) بی سواد،   3( پاسخگویان
 نفر) سوادي در سطح راهنمایی،  13( درصد 4/6ابتدایی، 

 نفر) داراي تحصیالتی در سطح دیپلم، 57( درصد 9/27
نفر  84نفر) فوق دیپلم و سطح سواد  23( درصد 3/11

ز نفر ا 17درصد) نیز لیسانس بود و  2/41( پاسخگویان
ز ادرصد) نیز سطح تحصیالتشان باالتر  3/8( پاسخگویان
 5/50( نفر 103نفر پاسخگو  204د، از لیسانس بو

درصد) بدون شغل  5/49( نفر 101درصد) شاغل و 
درصد پاسخگویان کمتر از  6/18بودند، میزان درآمد 

نفر) درآمدي 113درصد( 4/55 تومان بود، هزار 500
 1/22تا یک میلیون داشتند و درآمد  هزار 500بین

بود. درصد پاسخگویان نیز بیش از یک میلیون تومان 
حراف (با ان نفر4میانگین تعداد اعضاي خانوار پاسخگویان 

 وترین خانوار یک نفره بود که کم جمعیت )07/3معیار
نفره بود، بیشترین درصد  9پرجمعیت ترین خانوار 

نفره و کمترین  4درصد) مربوط به خانوارهاي  8/32(
د. (یک درصد) می باش نفره 8مربوط به خانوارهاي 

اتریس همبستگی مربوط به متغیرهاي همانطور که م
). 2دهد، جدول (مدل اعتقادات سالمت نشان می

همبستگی مثبت و معناداري با احتمال یک درصد خطا 
هاي ارگانیک با متغیرهاي بین تمایل به مصرف میوه

-درك احتمال خطر، شدت خطر، منافع و راهنمایی به
 ینچه امنظور اقدام وجود دارد، به این معنا که فرد هر

تی هاي غیرارگانیک براي سالماحتمال را بدهد که میوه
را  باشد و هرچه این خطراش مضر میوي و اعضا خانواده

اي با شدت بیشتري درك نماید و از طرفی، هرچه با مزای
-هاي ارگانیک بیشتر آشنا شود و آموزش و مشوقمیوه

ه بهاي بیشتري در این زمینه دریافت نماید، تمایل وي 
ا شود. امهاي ارگانیک بیشتر میستفاده و مصرف میوها

-شود بین تمایل به مصرف میوههمانطور که مشاهده می
 هاي ارگانیک و سایر متغیرها (معایب، خودکارآمدي و

داري مشاهده گرایش به تندرستی) همبستگی معنی
 نگردید. 
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 اعتقادات سالمت ماتریس همبستگی متغیرهاي مربوط به مدل -2 جدول 
درك  متغیر

احتمال 
 خطر

گرایش به  راهنماي عمل خودکارآمدي معایب منافع شدت خطر
 تندرستی

تمایل به 
 مصرف

درك احتمال 
 خطر

1        

 54/0** شدت خطر
0001/0 

1       

 23/0** منافع
001/0 

**38/0 
0001/0 

1      

 07/0 معایب
280/0 

**23/0 
001/0 

**27/0 
0001/0 

1     

 02/0 خودکارآمدي
722/0 

07/0 
286/0 

13/0 
060/0 

**43/0 
0001/0 

1    

 23/0** راهنماي عمل
001/0 

**23/0 
001/0 

10/0 
131/0 

12/0 
076/0 

03/0 
682/0 

1   

گرایش به 
 تندرستی

**37/0 
0001/0 

**37/0 
0001/0 

**37/0 
0001/0 

**27/0 
0001/0 

**21/0 
003/0 

11/0 
125/0 

1  

تمایل به 
 رفمص

**34/0 
0001/0 

**39/0 
0001/0 

**50/0 
0001/0 

117/0 
099/0 

07/0 
277/0 

**24/0 
001/0 

**516/0 
0001/0 

1 

**01/0<P*05/0<P 
 

هاي ارگانیک با تحلیل عوامل موثر بر مصرف میوه
 استفاده از الگوي اعتقادات سالمت

 بیان الگو
 آشکار و پنهان دسته دو به تحقیق کلیه متغیرهاي

) 2شکل مستطیل در ( آشکار متغیرهاي. شوندیتبدیل م
 پژوهشگر وسیلهبه مستقیم ايگونهمشاهده شده به یا

-درحالی هاي تحقیق)،(همان گویه شوندگیري میاندازه
 یا مشاهده) 2شکل بیضی در ( مکنون متغیرهاي که

 بر بلکه شوند،گیري نمیاندازه مستقیم ايگونهبه نشده
-اندازه متغیرهاي هاي بینگیهمبست یا روابط اساس
 بیانگر مکنون متغیرهاي .شوندمی استنباط شده گیري

 مفاهیم مانند ؛هستند هاي تئوریکیسازه سريیک
 طریق از و نیستند مستقیماً قابل مشاهده که انتزاعی

-می مشاهده و ساخته شده متغیرهاي مشاهده سایر
 غیرهايمت نوع دو به خود نوبهبه متغیرهاي مکنون. شوند
دهنده جریان یا برونزا متغیرهاي و گیرندهیا جریان درونزا
 یک عنوانبه هم تواندمی متغیر هر. شوندمی تقسیم

 .شود گرفته نظر در برونزا متغیر یک هم و درونزا متغیر
 سایر متغیرهاي جانب از که است متغیري درونزا متغیر

 برونزا رمتغی ،مقابل در. پذیردمی تأثیر الگو در موجود
 متغیرهاي از سایر تأثیري گونههیچ که است متغیري
-می تأثیر خود بلکه ؛کندنمی دریافت الگو در موجود
متغیرهاي احتمال خطر، شدت  ،تحقیق این در. گذارد

-خطر، مزایا، معایب، خودکارآمدي، توصیه و راهنمایی به
 متغیرهاي منظور اقدام به عمل و گرایش به تندرستی،

 متغیر، تمایل به مصرف محصوالت ارگانیک و برونزا
 .باشدمی درونزا
هاي از شاخص الگومنظور بررسی قابل قبول بودن به

). همانطور که جدول 3 (جدول استفاده شد الگوبرازش 
با درجه  656برابر  اسکویردهد مقدار کايشان مین

در سطح مناسبی قرار دارد. مشاهدة سایر  377آزادي 
در جدول نیز حاکی از آن است  الگوازش هاي برشاخص

 .استاز برازش مناسبی برخوردار الگو که 
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 هاي برازش مدلشاخص -3 جدول
 شاخص

 
CMIN dF RMSEM NFI TLA CFI IFI RFI RMSEA 

 مقدار
 

4/656 377 065/0 76/0 86/0 89/0 88/. 72/0 06/0 

عامل هاي موثر بر تمایل افراد به مصرف محصوالت 
نیک شامل هفت مورد، گرایش به تندرستی، احتمال ارگا

خطر، شدت خطر، مزایا، معایب، خودکارآمدي و 

راهنمایی به منظور اقدام به عمل می باشد که تمامی 
این هفت مورد اثرات مستقیمی بر تمایل به مصرف 

 ). 2محصوالت ارگانیک دارند (شکل 
 

لامتحا
رطخ

رطخ تدش

ایازم

بیاعم

هب لیامت
فرصم

تالوصحم
کیناگرا

هار هب ییامن
مادقا روظنم

لمع هب

هب شیارگ
یتسردنت

یدمآراکدوخ

a23

a24

a25

a26

a27

a28

a29

a30

a31

a32

a33

a34

a35

a36 a37 a38 a39 a40

a9 a10 a11 a12 a13

a6

a7

a8

a41

a42

a43

a44

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10

e11

e12

e13 e14 e15 e16 e17 e18

e19

e20

e21

e22

e23

e24

e25

e26e27e28e29e30

./81

./90

1/55

./73

2/22

1/38

./34

./55

./78

1/82

3/94

1/63

3/31

./791/321/6./49./6101/003

./91/32/092/751/90

1/29

2/06

1/86

1/02

./7

1/40

./98

./63
./75
./74

./76
./6

./67

./87
./84
./71
./5

./48
./59
./54

./68 ./85 ./88

./8 ./83
./41
./65
./790

./13
./62

./80
./77

./081

./33

./013

-./1

./123

./230

./133

R2=./58

chi-squara=656/4
RMSEA=./060
dF-377

 
 

 HBMگان به میوه هاي ارگانیک، مدلبررسی عوامل موثر بر تمایل مصرف کنند -2شکل 
 
 

دیده می شود، در  )3(همانطور که  در جدول 
هاي مستقیم و غیر مستقیم ارتباط با اثرگذاري

متغیرهاي چارچوب نظري تحقیق بر تمایل به مصرف 
هاي محصوالت ارگانیک، نتایج تجزیه و تحلیل معادله

 ساختاري نشان داد که تمام هفت متغیر بر تمایل به

مصرف محصوالت ارگانیک اثر مستقیم دارند و دو متغیر 
) و گرایش به P<0.0001β ,0.33=مزایاي درك شده (

) تأثیر مستقیم مثبت و P<0.0001β ,0.23=تندرستی(
 58داري بر تمایل افراد دارند. این دو متغیر قادرند معنی

بینی نمایند. درصد از تغییرات متغیر تمایل افراد را پیش
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مزایاي حاصل از عنا که خریداران تحت تأثیر بدین م
هاي ارگانیک براي خود و طبیعت و تمایل و گرایش میوه

  راغب هاي ارگانیکبه تندرستی به استفاده از میوه

شوند. بررسی جدول حاکی از آن است که سایر می
 کنندگان ندارند. هاي  الگو اثري بر تمایل مصرفمتغیر

 
 مستقیم استاندارد مدل اعتقادات سالمت بر تمایل به مصرف محصوالت ارگانیکبررسی اثرات  -3جدول 

 تأثیر مستقیم استاندارد متغیر
راهنمایی به منظور  گرایش به تندرستی معایب مزایا شدت خطر احتمال خطر خودکارآمدي

 اقدام به عمل

تمایل به مصرف 
 محصوالت ارگانیک

 
1/0- 

 
133/0 

 
081/0 

 
33/0 

 
013/0 

 
230/0 

 
123/0 

 
 گیرينتیجه

پس از تأمین غذاي مورد نیاز جامعه بشري،  ،امروزه
-هاي مهم و کاربردي است. ایمنیایمنی غذا از واژه

غذایی، یعنی اطمینان از اینکه غذایی که افراد جامعه 
طور کامل سالم و فاقد هرگونه کنند، بهاستفاده می

 Ranjbar et( آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد

al., 2014هاي دهد، در دههها نشان می). نتایج پژوهش
اخیر، بر اثر گسترش تکنولوژي و افزایش مصرف 

ها در ها و هورمونبیوتیکها، آنتیکشها، آفتافزودنی
، اثرات غذایی در کشورهاي در حال توسعهتولید مواد
 ستوجود آمده اناپذیري بر سالمت انسان بهسوء و انکار

)Chaychi, 2009محیطی، ). بروز مشکالت زیست
اجتماعی و اقتصادي ناشی از کشاورزي صنعتی، تولید 

غذایی سالم و پایدار را ضروري ساخته است. یکی از مواد
عوامل اساسی در تولید محصوالت کشاورزي ارگانیک، 

توجهی . اما متأسفانه بیاستکنندگان تقاضاي مصرف
نسبت به اهمیت مصرف کنندگان ایرانی مصرف

محصوالت ارگانیک براي سالمت انسان باعث گردیده 
است محصوالت ارگانیک جایگاهی در سبد غذایی جامعه 

در این پژوهش به بررسی تمایالت  ،نداشته باشد. لذا
هاي ارگانیک با استفاده از کنندگان نسبت به میوهمصرف

و از تئوري اعتقادات سالمت پرداخته شده است. این الگ
هاي مفهومی در زمینه بررسی رفتار ترین مدلمتداول

هاي بینی  و توضیح انگیزهباشد که سعی در پیشمی
ارد و با تمرکز بر باورها و مرتبط با سالمت در افراد د

 گیرد. هاي افراد انجام مینگرش
دست آمده از تحلیل مسیر حاکی از آن است هنتایج ب

هاي رتمایل به مصرف میوهمتغیر موثر ب 7که از مجموع 

) و β.=/33(مزایا یا سودمندي)(  متغیر2ارگانیک، 
) با تمایل به مصرف β.=/230(  گرایش به تندرستی

هاي ارگانیک رابطۀ مثبت و معناداري دارد. بدین میوه
کنندگان و اعتقاد و باور آنها  نسبت معنا که درك مصرف

نه و عاملی تواند گزیهاي ارگانیک میبه مزایاي میوه
ها موثر در تمایل و رغبت آنها به استفاده از این میوه

تواند شامل این مزایا می ،کنندگانگردد. از دید مصرف
(حفظ محیط زیست)  سودشخصی و سود اجتماعی

کنندگان از خرید مصرف انگیزهمعنا که باشد، بدین
 .محصوالت ارگانیک تضمین سالمتی و طول عمراست

دند که این محصوالت ارزش غذایی باالیی زیرا آنها معتق
کنندگان، محصوالت از دید مصرف ،دارد. همچنین

-باشد و آلودگی و آسیبزیست میارگانیک حافظ محیط
-محیطی ناشی از این محصوالت براي محیطهاي زیست

-جهت سیاستگزاري به ،باشد. لذازیست بسیار کمتر می
ستفاده از کنندگان به امنظور افزایش تمایل مصرف

بایست توجه و تمرکز بیشتري به هاي ارگانیک میمیوه
کنندگان با مزایا و سودمندي و ایجاد رغبت در مصرف

محیطی محصوالت بیان مزایاي شخصی و زیست
 Azzurra et( پژوهشگرانهاي ارگانیک نمود. نتایج یافته

al., 2009; Jooly et al., 1998; Wier et al., 2003 نیز (
زیرا آنها نیز در گیري است. أییدي بر این نتیجهمهر ت

مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که از عوامل موثر بر 
کنندگان به استفاده از محصوالت ارگانیک، تمایل مصرف

 .باشدآگاهی از سودمندي و مزایاي این محصوالت می
-توان گفت دادن اطالعات و آگاه نمودن مصرفمی ،لذا

 شمار محصوالت ارگانیکبه مزایاي بیکنندگان نسبت 
تواند در ها میزیست و سالمتی انسانبراي محیط



 1397، 2 ، شماره49-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           248

تمایالت آنها موثر باشد. متغیر دیگري که در مدل 
هاي ارگانیک اعتقادات سالمت بر تمایل به مصرف میوه

موثر بود، گرایش به تندرستی و پیشگیري از بیماري 
ر در تمایل تواند یک عامل انگیزشی موثاست که می

 ،در این زمینه .هاي ارگانیک باشدافراد به مصرف میوه
 Carpenter., 2010; Glanz(محققان هاي نتایج پژوهش

et al., 2008به این  ،) نیز این مطلب را تأیید نمود. لذا
-و اقدامات الزم و حتی مشوق کردموضوع باید توجه 

کنندگان به مصرف هایی را براي جلب تمایل مصرف
 نظر گرفت. هاي ارگانیک دروهمی

 دهد اعتقاد افراد به کاهشنشان می نتایج پژوهش
 این موضوع، به .)Ng et al., 2009(است خطرات بیماري 

هاي خوردن میوه اثربخشی در مورد کنندهمصرف باور
 زیستمحیط حفاظت از و شانارگانیک براي سالمت

 ضیح داد کهگونه توتوان ایناشاره دارد. در نتیجه، می
 کنندگانمصرف غذایی،مواد انتخاب گیريتصمیم هنگام

-به .کنندفکر می محصول مزایاي بالقوه سالمت در مورد
 مرتبط با سالمت مند به مسایلعالقه، آنها دیگرعبارت
چون  ؛کنندرا مصرف می هاي ارگانیکمیوه و هستند
-حیطو م غذایی معمولی براي خودمواد تر ازسالم آنها را
 به منجر درك شده منافع دانند. بنابراین،می زیست
با . شودغذاهاي ارگانیک می به استفاده از بیشتر تمایل

-مواد با انگیزه کنندگانمصرف دالیلی که، توجه به نتایج
 مسایل کنند، توجه بهانتخاب می ارگانیک را غذایی

 محیطیاثرات زیست و سالمت انسان غذایی،ایمنی مواد
 است.
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