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  چکیده

 
جدید تفکر در توانند یک شیوه غذاهاي ارگانیک با منافعی که براي سالمت دارند، می

از این رو، ضروري . ارتباط بین مواد غذایی، سالمت و طبیعت در زندگی روزمره ارایه دهند

هایی که گیري مصرف کننده در مورد غذاهاي ارگانیک درك شود و استراتژياست تا تصمیم

 هاییبنابراین، درك عمیقی از مکانیزم. شوند، کشف گرددمصرف این مواد غذایی را باعث می

تمایل هدف این تحقیق بررسی . که مردم از این محصوالت استفاده کنند، بسیار مهم است

جهت دستیابی به این هدف دو مدل . باشددانشجویان نسبت به مصرف محصوالت ارگانیک می

. رفتار برنامه ریزي شده و اعتقادات سالمت به عنوان چارچوب تحقیق استفاده شده است

ه نیز با نظر تعدادي از اعضاي هیات علمی دانشگاه رامین تایید شد و روایی محتوایی پرسشنام

ها پایایی جهت سنجش پایایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي همه مقیاس

که در تئوري رفتار  دادمعادالت مدل ساختاري نشان . به دست آمد 9/0تا  6/0خوب بین 

درصد از  65اخالقی، نگرش و هویت خود قادرند  ریزي شده، متغیرهاي هنجارهايبرنامه

تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از محصوالت ارگانیک را تبیین کنند و بر اساس مدل 

درصد از تغییرات تمایل  37اعتقادات سالمت، منافع، تشویق به عمل و انگیزه سالمت قادرند 

دهد که نتیجه این مطالعه نشان می. کنند دانشجویان به استفاده از محصوالت ارگانیک را تبیین

بینی تئوري کنندگی تمایل دانشجوبان را دارند، اما قدرت پیشبینیهر دو تئوري پتانسیل پیش

مطالعه اري، زاز دیدگاه سیاستگ. باشدریزي شده باالتر از مدل اعتقادات سالمت میرفتار برنامه

گیري است که منجر ها در سیاست و تصمیمدلاین م هايحاضر توجیهی براي استفاده از سازه

 .به تشویق دانشجویان به مصرف محصوالت ارگانیک گردد

 

محصوالت ارگانیک، مدل رفتار برنامه ریزي شده، مدل اعتقادات سالمت، : هاي کلیديواژه

 دانشجویان

 

  مقدمه

ها و کودهاي شیمیایی کشاز زمان انقالب سبز، آفت

ابزاري قدرتمند و بسیار مهمی براي تولید بیشتر 

محصوالت کشاورزي جهت پوشش افزایش تقاضا بوده 

در نتیجه، استفاده از آفت . (Palis et al., 2006)است 

ها به سرعت گسترش یافت و به عنوان یک عنصر کش
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الزم و ضروري براي کشاورزي در سراسر جهان تبدیل 

هاي شیمیایی فقط محدود به اما اثر این نهاده. گردید

هاي استفاده شده در آفت کش. افزایش تولید نگردید

روند، مناطق هم جوار میکشاورزي از طریق وزش باد به 

شوند و باعث ورود هاي سطحی و زیر زمینی میوارد آب

زیست خواهند شد ها به طبیعت و سایر عناصر محیطآن

(Kirchmann & Thorvaldsson, 2000).  ،همچنین

اسپري و پخش این سموم تهدیدي براي گیاهان و 

  رود و باعث از دست رفتن شمار میهحیوانات ب

. (Jensen & Blok, 2008)شود بیعی میهاي طچرخه

هاي ها و سموم در آبکشهاي این آفتباقیمانده

آشامیدنی یا مواد خوراکی منجر به تهدید سالمتی انسان 

 قبیل از هاییچالش با جهان ،بر این اساس. شودمی

 هاياکوسیستم نابودي متعدد، هاي بیماري افزایش

 شد روبرو محیطی زیست فراوان عوارض و طبیعی

)Yazdanpanah et al., 2015.(  عوارض گسترده

سیاستمداران و متخصصان را  کشاورزي متعارف، توجه

در جستجوي گزیدارهایی براي حل این مشکل جلب 

ها، کشاورزي ارگانیک به در پاسخ به این نگرانی. نمود

هاي کشاورزي پایدار به  مصادیق رهیافت عنوان یکی از 

عرفی گردید که هدف آن ایجاد عنوان یک راه حل م

 انسانی و یافته نظام یکپارچه، کشاورزي تولیدي هاينظام

ندارد  اقتصادي و محیطی زیست منافع با که تضادي است

هاي کشاورزي سیستم ترینممه از یکی عنوان و به

گونه  هر بدون و سالم غذایی مواد تولید براي جایگزین،

روش دوستدار  و یک )Sharma, 2005(شیمیایی مواد

تواند مشکالت کشاورزي که می گرددطبیعت تلقی می

). Läpple & Rensburg, 2011( را حل کندمتعارف 

گسترش کشاورزي ارگانیک به ویژه پس از تشدید 

محیطی ها نسبت به موضوعات زیستحساسیت

این دوره مصادف با . اي گرفتکشاورزي، رشد فزاینده

هاي جدید در رابطه با هظهور و گسترش و تعمیق اندیش

 هاي اعتراضی و طرح تحوالت اجتماعی، جنبش

هاي نوین این اندیشه. هاي جدید در جهان بودروش

تر از منابع طبیعی، حفظ برداري خردمندانهشامل بهره

محیط زیست، رویکرد کشاورزي کم نهاده با کارایی باال، 

 امنیت غذایی، بازگشت به زمین و حفظ توسعه پایدار

هاي ارگانیک، هایی چون نظامکشاورزي از طریق نظام

بیولوژیک، بیودینامیک و طبیعی همراه با  –ارگانیک 

 ها بودمطالعات گسترده نظري و عملی در رابطه با آن

)Regouin,2003( .غذاي بازارر راستاي این  توسعه، د 

 درصد 20 متوسط سالیانه طور به جهان نیز در ارگانیک

 37 از بیشتر در حال حاضر. کندمی پیدا گسترش

 ارگانیک طور به جهان سراسر در اراضی از هکتار میلیون

 ترنگرا قیمت ).Pino et al., 2012( شوندمی مدیریت

 تقاضاي عادي، محصوالت به نسبت ارگانیک هايفرآورده

 کنندگان تولید از هادولت مالی هاي حمایت و بازار مداوم

 براي پرمنفعتی سیستم ارگانیک، که است شده باعث

حال، با این ).Dangour et al., 2009( باشد نندگان تولید

بخش ارگانیک همچنان بخش کوچکی از کشاورزي را 

گیرد و در کشورهاي در حال توسعه مثل ایران در بر می

ها و موانع اصلی براي افزایش حجم تولیدات محدودیت

خرید محصوالت ارگانیک، عدم تمایل مشتریان براي 

ر د .(Vindigni et al., 2001)  باشدغذایی ارگانیک می

حقیقت، کشاورزي ارگانیک به عنوان یک بخش از یک 

حرکت گسترده شامل تولید کننده، محصول و مشتري 

است و رشد تقاضاهاي مشتریان براي محصوالت غذایی 

سازگار با محیط زیست، سبز و یا بدون مواد شیمیایی 

باعث افزایش و رشد کشاورزي ارگانیک خواهد شد 

(Rigby & Cáceres, 2001) . عبارت دیگر، آینده به

کشاورزي ارگانیک در مقیاس کالن به میزان تقاضاي 

تر مشتریان و انگیزش آنان جهت پرداخت هزینه اضافه

 ,.Aryal et al) .براي مواد غذایی ارگانیک بستگی دارد

به این ترتیب تمایالت متقاضیان و مشتریان . (2009

عنصر مهمی براي موفقیت برنامه طبیعی و همساز با 

باعث کاهش استفاده  ،محیط زیست می باشد و همچنین

گردد سموم و مواد دفع آفت از سیستم کشاورزي می

(Hanson & Benedict, 2002) .محصوالت  ،بنابراین

ارگانیک با تاثیرات مثبت بر روي سالمتی و محیط 

زیست در آینده یک شیوه تفکر جدید در خصوص 

-دگی انسان پایهارتباط غذا، سالمتی و طبیعت را در زن

  . )Yazdanpanah & Forouzani, 2015(کندگذاري می

اما با وجود پیش بینی افزایش محصوالت ارگانیک 

در آینده، مطالعات عملی و تجربی بسیار کمی در 

خصوص پذیرش این محصوالت در ایران انجام شده 

 سمت به حرکت و پرداختن در اول قدمجا که از آن .است
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 یعنی هدف، شناسایی ارگانیک، محصوالت تولید توسعه

 سامانه هر رشد اصلی عامل زیرا( است کنندگانمصرف

 رفتار شناخت مبناي بر مدیریت دانش داشتن اقتصادي،

 بینی پیش قدرت و آن بر تأثیرگذار عوامل مصرف کننده،

 بررسی لذا ، )Haghjou et al., 2013( باشدمی وي رفتار

 اولین به عنوان مصرف کنندگان رفتار یعنی هدف، جامعه

 ضروري ،هستند اقتصادي سیستم یک حلقه ترینمهم و

هدف این تحقیق فراهم  ،در این راستا .رسدمی نظر به

آوردن اطالعات و دادهاي عملی و اساسی در خصوص 

نیت و تمایل مصرف کنندگان ایرانی از محصوالت 

 این تحقیق دانشی را پایه گذاري .باشدارگانیک می

اري عمومی گزخواهد نمود که بر اساس آن به سیاست

که سرانجام به پذیرش طرح و برنامه سبز و ارگانیک 

بسیار حایز  ،همچنین .شود، خواهد انجامیدختم می

گیري مصرف اهمیت است که در خصوص تصمیم

کنندگان در مورد محصوالت ارگانیک و چگونگی افزایش 

 جا کهاز آن. شودهاي مختلف بررسی مصرف، استراتژي

توجه به سالمت یکی از عوامل مهم موثر بر مصرف 

محصوالت ارگانیک است و ایمنی محصول نقش مهمی 

 & Winter( کنددر مصرف محصوالت ارگانیک ایفا می

Davis, 2006( ، براي ارزیابی نیت و تمایل مصرف

هاي رفتاري که در حوزه سالمت کاربرد کنندگان از مدل

در این رابطه این تحقیق از . ن استفاده نمودتوادارند می

دو مدل رفتار برنامه ریزي شده و مدل اعتقادات سالمت 

براي بررسی تمایل مصرف کنندگان استفاده خواهد 

  .نمود

ترین ترین و پذیرفتههاي ذکر شده از متداولمدل

به  .هاي مفهومی در زمینه بررسی رفتار هستندمدل

هاي روانشناسی ها تئورياین مدل تر،صورت دقیق

گیري را به تصمیمات افراد در خصوص سالمت تصمیم

و    (Kaplan & Davis, 1986)دهندارتباط می

در . موفقیتشان در انجام این عمل به اثبات رسیده است

  .ادامه این دو مدل بیشتر توضیح داده شده است

 یک مدل  (TPB)١رفتار برنامه ریزي شده تئوري

-فرد می رفتار براي توضیح مهم روانشناختی

بر اساس این  .(Ajzen,1985; Ajzen, 1991)باشد

                                                                                  
1
 . Theory of Planned Behavior 

به عنوان  طور مستقیمفرد، به رفتار واقعی تئوري،

او و کنترل  نیت رفتاري تحت تاثیر مرکزي، عامل

و نیت نیز به نوبه خود  باشدمی رفتاري درك شده

کنترل رفتاري  ذهنی و هنجار، تحت تاثیر نگرش

مدل  تاکید .(Ajzen, 1991) باشندمی درك شده

 غیر ارادي رفتارهاي ریزي شده بر جنبهرفتار برنامه

اگر چه  .)Hung  and  Chang,  2005( باشدمی

به اثبات  رفتار در پیش بینی این مدل موفقیت

Liao et alNigbur et al.,  2010 ;. ,( رسیده است

2007; Kaiser, 2006 (متوقف نشده  تئوريتکامل  اما

 ،هاي تحقیقاتی مختلفمحققان در حوزهدیگر و 

منظور افزایش قدرت  این تئوري بهسازه هایی را 

 ;Fielding, 2008( اندرفتار، اضافه نموده بینیپیش

Yazdanpnah et al., 2014; Burton, 2004.(   هنجار

  Kaiser  and باشدیکی از این متغیرها می ٢اخالقی

Scheuthle  2003).( یا قوانین اخالقی، هنجارهاي 

هستند که به وسیله  هاي درونی اخالقیارزش

برانگیخته  ،خود هدایتی هايمجازات و یا هاپاداش

اضافه بر هنجار  ).Arvola  et  al.,  2008( شوندمی

هویت  اضافه شدن شواهد محکمی حاکی براخالقی، 

به به مدل ) گی درك فرد از خودشچگون(٣ خود

 وجود دارد رفتارنیت بینی کننده عنوان پیش

)Nigbur et al., 2010; Burton, 2004; Pelling & 

White, 2009 .( هویت خود برگرفته از تئوري

Stryker
اي از است، طبق این تئوري، خود مجموعه  

بیان که  باشدمیاجتماعی  ته شدههاي ساخنقش

ن میزانی است که هر فرد خود را به عنوا کننده

-خاص می نقش اجتماعی ایفاي براي يمعیار

هویت  بنابراین، .)Pelling  &  White,2009(بیند

مردم که  شده است برچسب تفسیر یک، به خود

انتظار  .کننداستفاده می از آن براي توصیف خود

بر نیت فرد تاثیر مهمی  هویت خود که رودمی

بر این اساس ). Cook  et  al.,  2002( داشته باشد

                                                                                  
2 . moral norm 
3 . Self-identity 
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تحقیقاتی پیرامون تمایل مصرف محصوالت ارگانیک 

  .بر میناي این تئوري انجام شده است

 Cazacu et al)2014 ( در تحقیقی با عنوان نیت

ر کشور یونان خرید مصرف کننده به شیر ارگانیک د

- دانش، منافع تغذیه داد کهها نشان یافته. پرداخته است

. اي، نگرش، ارتباطات اجتماعی بر نیت افراد تاثیر دارد

Arvola et al )2008( بینی در تحقیقی با عنوان پیش

نیت خرید غذاي ارگانیک، به نقش هنجارهاي اخالقی و 

. عاطفی در تئوري رفتار برنامه ریزي شده پرداخته اند

دهد، هنجارهاي اخالقی نقش نتایج تحقیق نشان می

 . فراد به مصرف این محصوالت داردمهمی در نیت ا

Suprapto & Wijaya )2012( مدل عنوان با تحقیقی به 

پرداخته  ارگانیک در غذاي به کننده مصرف خرید نیت

 به ارگانیک غذاي به نگرش که داد نشان نتایج .است

-می تاثیر ارگانیک غذاي به خرید نیت بر مستقیم طور

به تحقیقی با عنوان بررسی  )Pino et al )2012 . .گذارد

و موقت محصوالت م ینیت خرید مصرف کنندگان دا

هاي اخالقی انگیزه که نتایج نشان داد. ندارگانیک پرداخت

که - م اثر دارد درحالییبر نیت خرید مصرف کننده دا

ایمنی و سالمت غذا بر نیت خرید مصرف کنندگان 

 )Sadati & Mohammadi)2012  .دارد موقت تاثیر

تحقیقی با عنوان ارزش هاي کلیدي موثر بر نیت مصرف 

نتایج نشان . نده غذاي ارگانیک در ایران پرداختکننده ب

کنندگان به استفاده از غذاي ارگانیک داد، نیت مصرف

تحت تاثیر سه فاکتور کلیدي نگرش، هنجار انتزاعی و 

  .باشدکنترل رفتاري درك شده می

 1950سال  در (HBM) ١سالمت اتمدل اعتقاد

Hochbaumتوسط 
  ،Leventhal

  ،Kegeles
و  

Rosenstock
در و ) Janz et al., 2002( معرفی گردید 

ترین پر استفاده کنندهیکی از چند دهه اخیر 

، سالمتهاي مفهومی در تحقیقات رفتار چارچوب

و به  براي توضیح تغییر و نگهداري رفتار سالمت

 مداخالت رفتار عنوان یک چارچوب راهنما براي

این  ).Janz et al. 1984( مطرح شده استسالمت 

پیش بینی کننده در رابطه با  شامل چندینمدل 

                                                                                  
1
 . Health Belief Model 

پیشگیري، غربالگیري یا  به اقدام چرا مردم کهاین

و شامل درك  کنندکنترل رفتار سالمت خود می

مساله توسط شخص، تعادل بین منافع و موانع براي 

هاي خاص براي تغییر رفتار تغییر رفتار و وجود انگیزه

به عبارت دیگر،  .)Laraque et al., 1997(باشد می

مفهوم این تئوري بر دو جنبه رفتار سالمت شامل درك 

و ارزیابی رفتار ) درك مساله توسط شخص(تهدید 

 .Vassallo et al(تمرکز دارد ) منافع و موانع تعادل بین(

درك تهدید، اشاره به حساسیت درك شده). 2009
٢
 

نسبت به بیماري و شدت پیش بینی درك شده
٣

از  

، به عنوان درك شده حساسیت نتایج رفتار مذکور دارد،

تعریف شده  خطر یک رفتار خاص از درك ذهنی فرد

 رد جدیتاعتقاد فرد در موشده،  و شدت درك است

). Janz et al., 2002(رفتار مذکور اشاره دارد پیامدهاي

جنبه دیگر از رفتار سالمت ارزیابی رفتار در مورد منافع 

و موانع براي انجام رفتار جدید براي جلوگیري از بیماري 

منافع  ).Strecher & Rosenstock, 1997(می باشد 

درك شده، اعتقاد فرد به سودمندي عمل خردمندانه 

براي کاهش ریسک سالمت است و موانع درك شده به 

هاي جسمانی و روانی رفتار هاي منفی و هزینهجنبه

عالوه بر آن، این تئوري ). Janz et al., 2002( اشاره دارد

دو متغیر تشویق به عمل
٤

و انگیزه هاي سالمت 
٥

را به  

مل شناختی محرك رفتار سالمت و آمادگی عنوان عوا

کند  براي توجه به موضوعات سالمت را نیز فرض می

)Becker., et al. 1977 .(هایی استراتژي ،تشویق به عمل

باشد و به عنوان براي آمادگی فرد به رفتار سالمت می

 Janz et( باشدانگیزه درونی براي یک زندگی سالم می

al., 2002 .( ،بعدهاBecker  وRosenstock )1987( ،

- متغیر کنترل رفتاري درك شده، به عنوان یک پیش

به . بینی کننده رفتار سالمت به مدل اضافه نمودند

صورت خاص این متغیر در زمینه تئوري اعتقادات 

سالمت، به عنوان خود کارآمدي دریافت شده
٦

در نظر  

 Vassallo  et al. 2009 .(Bandura( شودگرفته می

                                                                                  
2 perceived susceptibility 
3 perceived anticipated severity 
4 Cue to action 
5 Health motivation 
6
 perceived self-efficacy 
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خود کارآمدي را به عنوان حدي که انجام یک ) 1991(

. رفتار براي فرد ساده یا سخت است، تعریف نموده است

در واقع متغیر خودکارآمدي بیان کننده اعتماد به نفس 

فرد به توانایی خود براي انجام عمل می باشد 

)Bandura, 1977 .(  

تحقیقاتی بر مبناي این تئوري در  ،همچنین

به مصرف محصوالت ارگانیک انجام  خصوص تمایل افراد

تحقیق با عنوان  )Yazdanpanah et al )2015. شده است

تمایل جوانان ایرانی به مصرف غذاهاي ارگانیک پرداخته 

نتایج نشان داده است که منافع درك شده، توجه به . اند

سالمت، خود کارآمدي و موانع درك شده تاثیر معنی 

گانیک در میان جوانان داري بر استفاده از غذاهاي ار

در تحقیقی پیرامون تمایل   )et al  Vassallo)2009.دارد

هاي عملکردي نشان دادند که منافع و به مصرف نان

هاي بین کنندهموانع درك شده و انگیزه سالمت پیش

-اد به استفاده از این محصوالت میخوبی براي تمایل افر

بیان کردند همچنین  )Wier & Calverley )2002 . باشد

که منافع سالمت غذاي ارگانیک انگیزه اصلی مصرف 

 Milne et al .. محصوالت ارگانیک در افراد می باشد

نشان داده است که خود کارآمدي فاکتور مهمی  )2000(

است که بر تمایل افراد به مصرف محصوالت ارگانیک 

 .گذاردتاثیر می

  

  هامواد و روش

در زمره تحقیقات کمی، از  این تحقیق از نظر ماهیت

ها، پیمایشی  نظر هدف کاربردي، از لحاظ گردآوري داده

و از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها، غیر 

جامعه آماري این تحقیق را . شود آزمایشی محسوب می

دانشجویان دو دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 

تشکیل  خوزستان و علوم پزشکی جندي شاپور اهواز

به این دلیل که دانشجویان علوم پزشکی با مسایل  .دادند

سالمت و بهداشت و دانشجویان کشاورزي با مسایل 

داشته و در این  آشناییسموم و کودهاي شیمیایی 

نمونه مورد مطالعه . زمینه اطالعات جامع و کامل دارند

گیري خوشه اي چند دانشجو از طریق نمونه 389شامل 

دو دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین  اي ازمرحله

. انتخاب شد و علوم پزشکی جندي شاپور اهواز خوزستان

ها در هر دانشگاه که در ابتدا دانشکده به این صورت

مشخص گردید و به صورت تصادفی انتخاب و در یکی از 

سپس از هر دانشکده انتخاب . دو گروه قرار داده شد

که از  ت تصادفی انتخاب شدي رشته به صورشده، تعداد

رشته و از  6دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 

. رشته انتخاب شد 5دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور  

سپس نمونه مناسب دانشجویان به صورت تصادفی از هر 

 . رشته انتخاب گردید

هاي اصلی مدل رفتار به منظور سنجش مولفه

اي پرسشنامه سالمتریزي شده و  اعتقادات برنامه

بیان نمود، ) Ajzen )1985بر اساس آنچه . طراحی شد

گیري هر هایی مشتمل بر چند گویه براي اندازهمقیاس

یک از متغیرهاي روانشناختی طراحی شد که در مدل 

نیت رفتار، نگرش، کنترل : ریزي شده شاملرفتار برنامه

درك شده، هنجار اخالقی رفتاري
١

، هویت خود
٢

و  

ار ذهنیهنج
٣

تمایل  :و در مدل اعتقادات سالمت شامل  

( به استفاده، حساسیت درك شده
٤

PS( شدت درك ،

( شده
٥

PSV(خودکارآمدي ، )SE
٦

 ، منافع درك شده)

)PB
٧

( ، موانع درك شده)
٨

PBR( انگیزه سالمت ،

)
٩

HM (و تشویق به عمل)CA
١٠

مقیاس  .می باشد) 

کامال ( 5تا  )کامال مخالف( 0طیف لیکرت در دامنه از 

براي همه متغیرهاي نامبرده مورد استفاده قرار )  موافق

هایی که به صورت منفی نوشته همچنین به گویه .گرفت

پایایی داخلی  .شده بودند، نمره معکوس داده شد

بررسی شد  )کرونباخ(پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا 

ها پایایی خوب و عالی نشان داده که براي همه مقیاس

- الزم به ذکر است که ترکیبی از گویه .)1جدول ( شد

این  .شده استهاي مثبت و منفی در پرسشنامه استفاده 

ست که مطالعه پیش آزمون نشان داد که اگر ا حالی در

، شودفقط کلمات مثبت در پرسشنامه استفاده 

                                                                                  
1
 . Moral norm 

2 . Self identity 
3 . Subjective norm 
4 . Perceived Susceptibility 
5
 . perceived anticipated severity 

6
 . Self-Efficacy 

7
 . Perceived Benefits 

8
 . Perceived Barriers 

9
 . Health motivation 

10
 . Cues to Action 

 



 1394، 4، شماره 46-2دوره  توسعه کشاورزي ایرانمجله تحقیقات اقتصاد و             822

همچنین روایی پرسشنامه . پرسشنامه پایاتر خواهد بود

براي تجزیه و . با نظر تعدادي از متخصصان تایید شد

  .استفاده شد AMOSها از نرم افزار تحلیل داده

  

مقادیر آلفاي کرونباخ مربوط به مدل رفتار برنامه  -1 جدول

  ریزي شده

تعداد   متغیرها  ل هادم

  گویه ها

مقدار ضریب 

  باخآلفاي کرون

شده
ي 

ل رفتار برنامه ریز
مد

  88/0  گویه 4  نیت  

  86/0  گویه 6  نگرش

  74/0  گویه 4  هنجار ذهنی

کنترل رفتاري 

  درك شده

  62/0  گویه 5

  77/0  گویه 3  هنجار اخالقی

  76/0  گویه 2  هویت خود

ت
الم

س
ت 

ل اعتقادا
مد

  

حساسیت درك 

  شده

  80/0  گویه 3

  83/0  گویه 3  شدت درك شده

  75/0  گویه 2  خودکارآمدي

  71/0  گویه 5  منافع درك شده

  76/0  گویه 2  موانع درك شده

  82/0  گویه 5  انگیزه سالمت

  78/0  گویه 3  تشویق به عمل

  

  نتایج و بحث

  هاي فردي پاسخگویانویژگی

با توجه به متغیرهاي جمعیت شناختی، سن 

 و با میانگین 30تا  18کنندگان در دامنه بین شرکت

تر، از بطور دقیق. بود 02/2سال و انحراف معیار  98/20

و   زن) درصد 3/64( نفر 250کنندگان، مجموع شرکت

 نفر 63 ،همچنین. بودندمرد ) درصد 7/35( نفر 139

از دانشجویان در مناطق روستایی در ) درصد 2/16(

ها ساکن مناطق از آن) درصد 2/79( نفر 308حالی که 

به این سوال پاسخ ) درصد 8/4( رنف 18شهري بودند و 

از دانشجویان ) درصد 4/32(نفر  126در مجموع، . ندادند

نفر  77سال دوم،  )درصد 7/25(نفر  100سال اول، 

در  ) درصد 7/17( نفر 69سال سوم و  )درصد 8/19(

به این  نیز 17 چهارم مورد مطالعه قرار گرفتند وسال 

نفر  50واده، بر اساس درآمد خان. سوال پاسخ ندادند

هزار  350از دانشجویان به طبقه کم تر از ) درصد 9/12(

 700تا  350به طبقه ) درصد 6/58(نفر  228تومان، 

به طبقه بیشتر از ) درصد 7/17(نفر 69هزار تومان و 

الزم به ذکر است . هزار تومان درآمد ماهانه بودند 700

خ دانشجویان به این سوال پاس) درصد 8/10(نفر  42که 

  ).2جدول ( ندادند

 
 توزیع فراوانی ویژگی هاي فردي پاسخگویان -2جدول 

درصد   درصد  فراوانی  گروه ها  متغیر

  معتبر

محل 

  سکونت

مناطق 

  شهري

308  2/79  83  

مناطق 

  روستایی

63  2/16  17  

سال 

  تحصیلی

  9/33  4/32  126  سال اول

  9/26  7/25  100  سال دوم

  7/20  8/19  77  سال سوم

  5/18  7/17  69  چهارمسال 

میزان در 

  آمد خانواده

کمتر از 

هزار  350

  تومان

50  9/12  4/14  

-700بین 

هزار  350

  تومان

228  6/58  7/65  

بیشتر از 

هزار  700

  تومان

69  7/17  9/19  

 
اولویت بندي متغیرهاي مدل تجدید نظرشده رفتار 

  برنامه ریزي شده

، )3(نتایج حاصل از تحقیق در جدول بر اساس 

  نگرش، کنترل رفتار درك شده، نیت به ترتیب 

در سه  36/0، 29/0، 24/0با ضریب تغییرات به ترتیب 

اولویت اول و هنجار ذهنی و هویت خود با ضریب 

در اولویت آخر قرار  61/0، 54/0تغییرات به ترتیب 

  به این معنی که محصوالت ارگانیک یک . دارند

بعد عمومی  کنندگان هم درموضوع آشنا بین شرکت

  )هویت خود( و هم به صورت فردي )هنجار ذهنی(

  .نبوده است
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اولویت بندي متغیرهاي مدل تجدید نظرشده رفتار  -3جدول 

  ریزي شدهبرنامه
  

انحراف   میانگین  متغیر

  معیار

ضریب 

  تغییرات

اولویت 

  بندي

  1  24/0  92/0  76/3  نگرش

کنترل رفتار 

  درك شده

03/3  88/0  29/0  2  

  3  36/0  23/1  38/3  نیت

هنجار 

  اخالقی

22/3  23/1  38/0  4  

هنجار 

  ذهنی

89/1  03/1  54/0  5  

  6  61/0  28/1  09/2  هویت خود

  

رفتار برنامه  رابطه بین متغیرهاي مدل تجدید نظرشده

  ریزي شده

براي به دست آوردن درك بهتري از رابطه بین 

متغیرهاي مختلف مدل، از آزمون همبستگی پیرسون 

. نشان داده شده است )4(نتایج در جدول . استفاده شد

داري معنی و بر اساس ماتریس همبستگی، رابطه مثبت

بین نیت و نگرش، هنجارهاي اخالقی و هویت خود 

ار ذهنی، کنترل بر اساس نتایج بین هنج .وجود دارد

-گونه رابطه معنیو نیت هیچ  (PBC)رفتاري درك شده 

نتایج حاکی از آن است که هنجار  .داري وجود ندارد

. اخالقی رابطه مثبتی با نگرش، هویت خود و و نیت دارد

دهد که هیچ یک از ها نشان میتر این یافتهبررسی دقیق

اري دطور معنیبه   )4(متغیرهاي ذکر شده در جدول 

با متغیر هنجار ذهنی رابطه ندارد، به جز هویت خود که 

  .رابطه مثبتی با هنجار ذهنی دارد

  

  TPBماتریس همبستگی متغیرهاي مربوط به مدل  -4جدول 

  هنجار ذهنی  نگرش  
کنترل رفتاري 

  درك شده
  نیت  هویت خود  هنجار اخالقی

            1  نگرش

  ذهنیهنجار 
025/0 -  

)644/0(  
1          

کنترل رفتاري 

  درك شده

003/0  

)955/0(  

075/0  

)161/0(  
1        

  هنجار اخالقی
**55/0  

)0001/0(  

062/0  

)26/0(  

003/0 -  

)95/0(  
1      

  هویت خود
**22/0  

)0001/0(  

**32/0  

)0001/0(  

**15/0  

)004/0(  

**27/0  

)0001/0(  
1    

  نیت
**65/0  

)0001/0(  

049/0  

)36/0(  

021/0 -  

)690/0(  

**56/0  

)0001/0(  

**36/0  

)0001/0(  
1  

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

  

  اولویت بندي متغیرهاي مدل اعتقادات سالمت

 دهد کهنشان می )5(نتایج بر اساس جدول 

درك شده، منافع  حساسیتشدت درك شده، نیت، 

، 36/0، 27/0به ترتیب  با ضریب تغییرات درك شده 

نشان  هایافته این. باشنددر سه اولویت اول می 38/0

 به و شدت باالیی حساسیت دانشجویان دهد کهمی

و کنند معمولی احساس می استفاده از محصوالت

این چنین محصوالتی دارند و  استفاده از تمایل به

استفاده از  مزایاي تحت تاثیر کنندگاناکثر مصرف

نتایج نشان  ،همچنین .دارند قرار ارگانیک محصوالت

 استفاده از محصوالت انگیزه سالمت به دهد کهمی

 44/0ضریب تغییرات دانشجویان با  در میان ارگانیک

در اولویت  60/0 عمل با ضریب تغییرات به تشویقو 

 که بسیاري از بدان معنی است .دباشآخر می

 به استفاده از تشویق محدودي دانشجویان

  .کننددریافت می ارگانیک محصوالت
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  اولویت بندي متغیرهاي مدل اعتقادات سالمت -5جدول 
انحراف   میانگین  متغیر

  معیار

ضریب 

  تغییرات

اولویت 

  بندي

شدت درك 

  شده 

74/3  01/1  27/0  1  

  2  36/0  23/1  39/3  نیت

 حساسیت

  درك شده

16/3  21/1  38/0  3  

منافع درك 

  شده

46/3  33/1  38/0  3  

درك  موانع

  شده

98/2  21/1  40/0  4  

انگیزه 

  سالمت

97/1  88/0  44/0  5  

 به تشویق

  عمل

84/1  11/1  60/0  6  

  

  رابطه بین متغیرهاي مدل اعتقادات سالمت

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي مدل 

  . اعتقادات سالمت، از آزمون پیرسون استفاده شد

داري دهد که رابطه معنینشان می )6(نتایج در جدول 

بین تمایل به استفاده و دیگر متغیرها شامل حساسیت 

درك شده، شدت درك شده، منافع درك شده، 

که درحالی. خودکارآمدي و انگیزه سالمت وجود دارد

  داري تشویق به عمل و موانع درك شده رابطه معنی

  هیچ رابطه . با تمایل به استفاده وجود ندارد

  یگر متغیرها داري بین تشویق به عمل و دمعنی

پیدا نشد و خودکارآمدي تنها با منافع درك شده رابطه 

داري انگیزه سالمت رابطه معنی. داري داشته استمعنی

  .با همه متغیرها به جز موانع درك شده داشته است

  

  رابطه بین متغیرهاي مدل اعتقادات سالمت -6جدول 

حساسیت   متغیرها

 ك شدهدر

شدت درك 

  شده

منابع درك 

  شده

موانع درك   خودکارآمدي

 شده

تشویق به 

  عمل

انگیزه 

 سالمت

 نیت

حساسیت درك 

  شده

1                

شدت درك 

 شده

**45/0  

)0001/0(  

1              

منابع درك 

  شده

**28/0  

)0001/0(  

**490/0  

)0001/0(  

1            

  019/0  خودکارآمدي

)71/0(  

068/0  

)228/0(  

**11/0  

)40/0(  

1          

موانع درك 

  شده

081/0 -  

)121/0(  

022/0  

)68/0(  

022/0  

)68/0(  

**11/0  

)40/0(  

1        

  - 028/0  تشویق به عمل

)60/0(  

005/0  

)930/0(  

13/0  

)81/0(  

018/0 -  

)73/0(  

088/0 -  

)096/0(  

1      

  24/0**  انگیزه سالمت

)0001/0(  

**20/0  

)0001/0(  

**245/0  

)0001/0(  

*130/0  

)015/0(  

79/0 -  

)138/0(  

**324/0  

)0001/0(  

1    

  17/0** نیت

)001/0(  

**27/0  

)000/0(  

**50/0  

)0001/0(  

**211/0  

)0001/0(  

090/0 -  

)921/0(  

005/0 -  

)921/0(  

**329/0  

)000/0(  

1  

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

  

 بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به

مصرف محصوالت ارگانیک با استفاده از مدل رفتار 

 ریزي شدهنامهبر

بر اساس چارچوب نظري تحقیق از تحلیل مسیر با 

براي تحلیل رابطه بین Amos20  استفاده از نرم افزار

به منظور تعیین قابل قبول بودن . متغیرها استفاده شد

مدل . هاي برازش مدل استفاده شدمدل از شاخص

: ژوهش حاضر در مجموع، داراي شش متغیرپیشنهادي پ

، و پنج متغیر )نیت(زاد  یک متغیر وابسته یا درون

نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري (زاد  مستقل یا برون
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بوده که ) درك شده، نگرش، هنجار اخالقی، هویت خود

عنوان متغیرهاي مشاهده شده در مدل،  ها، به ي آن همه

ندگی مدل پیشنهادي، بر براز. اند در نظر گرفته شده

هاي برازندگی در جدول  اي از شاخص اساس مجموعه

  .اند گزارش شده )7(

  

  هاي برازندگی مدل نظري پیشنهادي شاخص -  7جدول 

CMIN
CFI  RFI NFI  GFI AGFI RMSEA 

5/2  93/0  90/0  9/0  92/0  93/0  064/0  

  

گردد،  مشاهده می )7(گونه که در جدول  همان

ي آزادي، یا همان  هنجار شده به درجه اسکوئر به کاي

ي  به درجه آزادي نیز اگر در محدوده CMINنسبت 

باشد،  3تا  2باشد، مناسب و اگر نزدیک به  5صفر تا 

 Rajabi & Karjo(شود  بسیار خوب تفسیر می

Kasmaie, 2012 .(مطالعه مقدار این ضریب  در این  ،

است که از وضعیت قابل قبولی براي مدل، حکایت  5/2

گونه  هاي مذکور این توان از مجموع شاخص لذا می. دارد

هاي   برداشت نمود که مدل مذکور برازش خوبی با داده

هاي مهم دیگري،  همچنین شاخص.  مطالعه داشته است

شاخص ( RFI، ) شاخص برازش تطبیقی( CFIمانند 

، ) شاخص برازش هنجار شده( NFI، ) برازش نسبی

GFI )شاخص نیکویی برازش ( و نیزAGFI ) شاخص

. اند گزارش شده 6در جدول ) نیکویی برازش اصالح شده

به باال، در اغلب منابع  9/0ها، برازش  در این شاخص

 ,Arbuckle(شود  عنوان مقادیر قابل قبول قلمداد می به

 9/0ز ها، ا که در جدول فوق، مقدار این شاخص) 2010

بیشتر شده که حاکی از برازش بسیار خوب و قابل قبول 

شاخص دیگر، . باشد ها با مدل تدوین شده می داده

است که ) RMSEA(میانگین مربعات خطاي برآورد 

هاي  شود و یکی از شاخص صورت اعشاري گزارش می به

مقادیر  . آید معتبر برآورد برازندگی مدل به حساب می

در مورد این شاخص قابل قبول  08/0صفر تا کمتر از 

جا مقدار  در این). Hooper et al., 2008(است 

RMSEA ،064/0  شده و حاکی از این است که برازش

دست آمده، بسیار خوب و قابل قبول  مدل به

بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده می توان .باشد می

نتیجه گرفت که مدل از برازش خوبی برخوردار می 

بر اساس .  ا مدل فوق مورد تایید قرار می گیردلذ. باشد

نتایج بدست آمده از مجموع پنج متغیر وارد شده در 

مدل، سه متغیر هنجار اخالقی، نگرش و هویت خود با 

تمایل به استفاده از محصوالت ارگانیک معنی دار شد که 

  .شودنشان داده می )1( در نمودار

 
 

 
 بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به مصرف محصوالت ارگانیک با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزي شده -1 نمودار
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نتایج حاصل از مدل نشان دهنده تاثیر هنجار 

اخالقی بر تمایل استفاده از محصوالت ارگانیک با مقدار 

27/0β= در  ،را در سطح یک درصد تایید کرد، همچنین

این پژوهش تاثیر نگرش بر تمایل استفاده از محصوالت 

را در سطح یک درصد مورد  =53/0βارگانیک با مقدار 

یافته دیگر این تحقیق تایید تاثیر . تایید قرار گرفت

هویت خود بر تمایل استفاده از محصوالت ارگانیک با 

  ،بنابراین. ک درصد بوددر سطح ی =21/0βمقدار 

دهد که اگر فرد نگرش مثبتی به مصرف نشان می نتایج

محصوالت ارگانیک داشته باشد و خود را موظف به 

 استفاده از این محصوالت بداند و با استفاده از 

ها حس بهتري داشته باشد و استفاده از این آن

داند بر تمایل او به محصوالت را معرف هویت خود می

 مصرف محصوالت ارگانیک به جاي سمت 

 هاي اما یافته. محصوالت معمولی موثر خواهد بود

کنترل رفتاري درك شده و  که تحقیق حاکی از آن است

هنجار ذهنی بر تمایل استفاده از محصوالت ارگانیک 

 ار دیگران و بدین معنی که اجب .تاثیر ندارند

یک ها به مصرف محصوالت ارگانخانواده بر تمایل آن

2با توجه به مقدار  ،همچنین. موثر نخواهد بود
R  که

باشد در مجموع متغیرهاي هنجارهاي می 65/0برابر 

درصد از  65اخالقی، نگرش و هویت خود قادرند 

تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از محصوالت 

 همچنین تحقیقات. ارگانیک را تبیین کند

 . Cazacu et al)2014 (مهم  منافع تغذیه به تاثیر نقش-

این یافته از تحقیق  نیت اشاره کرده اند کهبر  اي، نگرش

 به نقش )Arvola et al )2008 .تحقیق . دنمایرا تایید می

اي اخالقی بر نیت افراد به مصرف این محصوالت هنجاره

به   )Suprapto & Wijaya)2012 . اشاره کرده است

اشاره کرده  کارگانی غذاي به خرید نیت بر تاثیر نگرش

 نشان دادند )Sadati & Mohammadi)2012 . است

که نیت مصرف کنندگان به استفاده از غذاي ارگانیک  

 تحت تاثیر سه فاکتور کلیدي نگرش، هنجار 

  ،لذا. باشدانتزاعی و کنترل رفتاري درك شده می

 نتایج این تحقیقات این یافته از تحقیق حاضر را تایید 

  .کنندمی

عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به بررسی 

مصرف محصوالت ارگانیک با استفاده از مدل اعتقادات 

 سالمت

مدل پیشنهادي پژوهش حاضر در مجموع، داراي 

، و )نیت(زاد  یک متغیر وابسته یا درون: هشت متغیر

تمایل به استفاده، حساسیت درك شده، هفت متغیر 

رك شده، موانع شدت درك شده، خودکارآمدي، منافع د

بوده که درك شده، انگیزه سالمت  و تشویق به عمل 

عنوان متغیرهاي مشاهده شده در مدل،  ها، به ي آن همه

برازندگی مدل پیشنهادي، بر . اند در نظر گرفته شده

هاي برازندگی در جدول  اي از شاخص اساس مجموعه

  .اند گزارش شده )8(

 
  ي پیشنهاديهاي برازندگی مدل نظر شاخص -  8جدول 

CMIN
CFI  RFI NFI  GFI AGFI RMSEA 

64/2  92/0  91/0  91/0  90/0  92/0  065/0  

 
گردد،  مشاهده می )8(گونه که در جدول  همان

ي آزادي، یا همان  هنجار شده به درجه اسکوئر به کاي

ي  به درجه آزادي نیز اگر در محدوده CMINنسبت 

باشد،  3تا  2باشد، مناسب و اگر نزدیک به  5صفر تا 

 Rajabi & Karjo(شود  بسیار خوب تفسیر می

Kasmaie, 2012 .(مطالعه مقدار این ضریب  در این  ،

است که از وضعیت قابل قبولی براي مدل، حکایت  64/2

گونه  ذکور اینهاي م توان از مجموع شاخص لذا می. دارد

هاي   با داده برداشت نمود که مدل مذکور برازش خوبی

هاي مهم دیگري،  شاخص ،همچنین .مطالعه داشته است

شاخص ( RFI، )شاخص برازش تطبیقی( CFIمانند 

 GFI، )شاخص برازش هنجار شده( NFI، )برازش نسبی

شاخص نیکویی ( AGFIو نیز ) شاخص نیکویی برازش(

در . اند گزارش شده )6(در جدول ) برازش اصالح شده

به باال، در اغلب منابع  9/0ها، برازش  این شاخص

 ,Arbuckle(شود  عنوان مقادیر قابل قبول قلمداد می به

 9/0ها، از  که در جدول فوق، مقدار این شاخص) 2010

بیشتر شده که حاکی از برازش بسیار خوب و قابل قبول 

شاخص دیگر، . باشد ها با مدل تدوین شده می داده

است که ) RMSEA(میانگین مربعات خطاي برآورد 
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هاي  شود و یکی از شاخص صورت اعشاري گزارش می به

مقادیر  . آید برازندگی مدل به حساب میمعتبر برآورد 

در مورد این شاخص قابل قبول  08/0صفر تا کمتر از 

جا مقدار  در این). Hooper et al., 2008(است 

RMSEA ،065/0  شده و حاکی از این است که برازش

 .باشد دست آمده، بسیار خوب و قابل قبول می مدل به

توان نتیجه بر اساس نتایج بدست آمده می ،بنابراین

لذا . باشدگرفت که مدل از برازش خوبی برخوردار می

نتایج به  ،همچنین. گیردمدل فوق مورد تایید قرار می

آن است که سه حاکی از  )2(دست آمده در نمودار 

متغیر منافع درك شده، تشویق به عمل و انگیزه سالمت 

دار شده با نیت استفاده از محصوالت ارگانیک معنی

 .است

 

 بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان نسبت به مصرف محصوالت ارگانیک با استفاده از مدل اعتقادات سالمت -2نمودار

 
نتایج نشان دهنده تاثیر منافع درك شده  ،همچنین

 =41/0βبر تمایل استفاده از محصوالت ارگانیک با مقدار 

در این  ،همچنین .درصد تایید کرد 1را در سطح 

پژوهش تاثیر تشویق به عمل بر تمایل استفاده از 

مورد  1را در سطح  =16/0βمحصوالت ارگانیک با مقدار 

یافته دیگر این تحقیق تایید تاثیر . تایید قرار گرفت

انگیزه سالمت بر تمایل استفاده از محصوالت ارگانیک با 

بدین معنی که . درصد بود 1در سطح  =30/0βمقدار 

ها آگاهی افراد از منافع محصوالت ارگانیک بر تمایل آن

-ما یافتها. باشدبه مصرف محصوالت ارگانیک موثر می

هاي تحقیق حاکی از عدم تاثیر حساسیت درك شده، 

شدت درك شده، موانع و خودکارآمدي بر تمایل 

با توجه به  ،همچنین. استفاده از محصوالت ارگانیک بود

2مقدار 
R  باشد در مجموع متغیرهاي می 37/0که برابر

درصد از تغییرات تمایل دانشجویان  37مربوطه قادرند 

 .محصوالت ارگانیک را تبیین کند به استفاده از

نشان  )Yazdanpanah et al)2015.تحقیق  ،همچنین

داده است که منافع درك شده، توجه به سالمت، خود 

کارآمدي و موانع درك شده تاثیر معنی داري بر استفاده 

  .et alتحقیق. از غذاهاي ارگانیک در میان جوانان دارد

Vassallo)2009(  منافع و موانع نشان داده است که

هاي خوبی کننده یبیندرك شده و انگیزه سالمت پیش

 . باشدبراي تمایل افراد به استفاده از این محصوالت می

Wier & Calverley )2002(  منافع سالمت غذاي

ارگانیک را انگیزه اصلی مصرف محصوالت ارگانیک در 

نشان داده است  )Milne et al )2000.. ندبیان کردافراد 

خود کارآمدي فاکتور مهمی است که بر تمایل افراد  که

لذا نتایج . گذاردبه مصرف محصوالت ارگانیک تاثیر می

  .این تحقیقات این یافته از تحقیق را تایید می کند

  نتیجه گیري 

- بر اساس نتایج بدست آمده در مدل رفتار برنامه

ریزي شده از بررسی تاثیر پنج متغیر بر تمایل به 

از محصوالت ارگانیک، سه متغیر هنجار اخالقی، استفاده 

دار شده است نگرش و هویت خود با متغیر وابسته معنی
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باشد که نشاندهنده این است می 65/0برابر  2Rو میزان 

درصد از تغییرات تمایل دانشجویان به استفاده از  65که 

محصوالت ارگانیک توسط سه متغیر هنجار اخالقی، 

شود که از میان این را تبیین مینگرش، و هویت خود 

بیشتر تاثیر را بر تمایل  =53/0βمتغیرها، نگرش با 

 Vermeir & Verbeke.مصرف پاسخگویان را دارد

بینی کننده قوي بیان کردند، نگرش یک پیش )2008(

  .باشددر تمایل افراد به مصرف غذاهاي ارگانیک می

Thogersen)2002(;   Arvola et al)2008( دادند  نشان

- هنجاراخالقی به مصرف غذاهاي ارگانیک یک پیش که

براي  ،بنابراین. باشدها میبینی کننده قوي به مصرف آن

، غذاهاي ارگانیک به مصرف تمایل جوانان افزایش

غذاهاي  نسبت به نگرش آنان درك درستی از

 موفقیت بسیاري ازلذا . باشدضروري میارگانیک 

 مگر اینکه در ،خواهد شد ناموفق هاسیاستگزاري

رژیم  هاينسبت به شیوه ترنگرش مثبت ایجاد

موفق  جوان مصرف کنندگان در ذهن سالم غذایی

اما در مدل مدل اعتقادات سالمت از مجموع هفت . شد

منافع درك شده،   متغیر مورد بررسی، فقط سه متغیر

تشویق به عمل و انگیزه سالمت با نیت استفاده از 

این در حالیست که . دار شدندانیک معنیمحصوالت ارگ

2مقدار 
R  بدین معنی که در مجموع  .باشدمی 37/0برابر

متغیرهاي منافع درك شده، تشویق به عمل و انگیزه 

درصد از تغییرات تمایل  37سالمت قادرند فقط 

دانشجویان به استفاده از محصوالت ارگانیک را تبیین 

کنند و منافع درك شده این محصوالت توسط مصرف 

ها به بیشترین تاثیر را بر تمایل آن =41/0βکنندگان با 

دهد، این نتایج، نشان می. مصرف این محصوالت دارد

 Ng et( باشداعتقاد افراد به کاهش خطرات بیماري می

al., 2009 (در مورد مصرف کننده باور این به 

خوردن غذاهاي ارگانیک براي سالمت  اثربخشی

در   اشاره دارد حفاظت از محیط زیست و شان

 گامهن گونه توضیح داد کهتوان ایننتیجه می

 مصرف کنندگان مواد غذایی، انتخاب گیريتصمیم

 .کنندمی فکر محصول مزایاي بالقوه سالمت در مورد

مرتبط با  لیعالقه مند به مسا، آنها به عبارت دیگر

کنند را مصرف می غذاهاي ارگانیک و هستند سالمت

مواد غذایی معمولی  تر ازسالم را این مواد غذایی زیرا

 منافع بنابراین،. دبیننمی زیستو محیط  براي خود

 به استفاده از بیشتر تمایل به درك شده منجر

دالیلی ، با توجه به نتایج. ودشغذاهاي ارگانیک می

 ارگانیک را مواد غذایی با انگیزه مصرف کنندگان که

 ایمنی مواد غذایی، مسایل کنند، توجه بهانتخاب می

 باشدمی محیطیاثرات زیست و سالمت انسان

)Yazdanpanah et al., 2015.(  

دهد که مدل رفتار برنامه ریزي شده نتایج نشان می

مدل بهتري براي بررسی عوامل موثر بر تمایل استفاده 

باشد و دانشجویان به استفاده از محصوالت ارگانیک می

 Dean .بینی کنندگی باالتري نیز داردقدرت پیش

زي شده مدل رفتار برنامه ری کرد کهبیان ) 2008(

ارگانیک  پیتزا تمایل به مصرف داري برتاثیر معنی

 تاثیر ارگانیک سیب خرید براي، در حالی که ندارد

نشان   نیز )Thogersen )2007. قابل توجه اي دارد

مصرف گوجه   به تمایل براي این مدلکه  دهدمی

لذا بر اساس  .فرنگی تازه ارگانیک قابل توجه است

نتایج بدست آمده از مدل رفتار برنامه ریزي شده 

ینکه نگرش افراد به محصوالت ارگانیک مبنی بر ا

بیشترین تاثیر را بر تمایل آن ها به مصرف این 

نگرش افراد به محصوالت  هر چه ،لذا. محصوالت دارد

ارگانیک بهتر باشد تمایل آن به مصرف محصوالت 

 تا است الزم ،بنابراین. هد شدارگانیک هم بیشتر خوا

 ارگانیک کشاورزي محصوالت مصرف سازي فرهنگ براي

-برنامه نگرش، و آگاهی بهبود شامل دانشجویان در بین

 الزم اقدامات زمینه، این در و گیرد صورت هاي الزمریزي

آموزشی از  هايبرنامه شودمی پیشنهاد .آید عمل به

 و آگاه سازي بر هاهاي جمعی و دانشگاهطریق رسانه

 ارگانیک محصوالت مصرف به نسبت مثبت ایجاد نگرش

 .متمرکز شود
  

هایی که بر همچنین از آنجا که یکی دیگر از مولفه

ریزي شده بر تمایل دانشجویان به اساس مدل برنامه

گذارد، هنجار مصرف محصوالت ارگانیک تاثیر می

  ادپیشنه هاي تجاريسازمان لذا به .باشداخالقی می

 طریق از کنند که پیروي هاییاستراتژي از که شودمی 
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 راهی براي عنوان به زیست محیط داشتن دوست

استفاده کنند و از این طریق  این محصوالت  بازاریابی

زمینه براي مصرف بیشتر این محصوالت بیشتر خواهد 

 احساس کند یک فرد بیشتر هر چه ،بنابراین .شد

است  اخالقی هنجار مصرف غذاهاي ارگانیک یک

 .شودمصرف غذاهاي ارگانیک بیشتر می او به تمایل

از مولفه هاي موثر بر تمایل دانشجویان به  ،همچنین

مصرف محصوالت ارگانیک بر اساس مدل اعتقادات 

لذا  .باشدسالمت، منافع درك شده و تشویق به عمل می

 عرضه هاي شود با برگزاري نمایشگاهپیشنهاد می

 
 

ها و بروشورهاي آموزشی ارگانیک، تهیه بسته محصوالت

ها به دانشجویان، برگزاري همایش و و اهداء آن

سمینارهاي مرتبط با محصوالت ارگانیک، دانشجویان را 

ها را به نسبت به منافع این محصوالت آشنا نمود و آن

 . مصرف محصوالت ارگانیک تشویق نمود
 

 تقدیر و تشکر

هشی و فناوري دانشگاه بدینوسیله از معاونت پژو

به دلیل  کشاوري و منابع طبیعی رامین خوزستان

  حمایت مالی از این مطالعه سپاسگزاري به عمل

  .آیدمی 
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