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Abstract  

Objective: The aim of this study was to determine the factors affecting the intention and consumer behavior 

of organic products among agricultural students of Tabriz University and is looking for answers to the question 

that what factors affect consumers' behavior toward organic products?  

 

Materials and Methods: This study was applied and a descriptive-correlational one in terms of data 

collection. The population of the study consisted 2037 students. The sample (n=286) was selected using 

Stratified random sampling with proportional assignment method by Cochran's formula.  

 

Results: Results of analysis showed that lack of information about organic products was the effective variable 

in relation to attitude component status. The most effective variable for the subjective norms component is 

functions of family and reference groups. For empowering component, knowledge factor and its low awareness 

about organic products is the most important variable. In terms of behavioral intention, respondents are aware 

of the value and importance of using organic products but they are not confident about the being organic of 

the products. In relation to consumer behavior students have a positive view of organic products and access to 

it. In terms of weight and relationship of model components, apart from the empowering component, the 

components of attitude, subjective norm and behavioral intention were confirmed with relatively high 

correlation. 

 

Conclusion: In terms of empowering component, knowledge and low awareness about organic 

products were the most important variables. About intention, respondents were aware of the 

significance of organic products but they don't trust for being organic of them. In terms of consumer 

behavior, students have had a positive opinion regard to organic products. All components, besides 

empowering component, were confirmed with relatively high correlation. The effect of subjective 

norm on intention and causal relationship between intention and consumer behavior was significant. 
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 چکیده 
رفتار مصرفی محصولات ارگانیک در میان دانشجویان و قصد تعیین عوامل موثر بر حاضر با هدف  پژوهش: اهداف

ان کنندگکه چه عواملی بر رفتار مصرفی مصرفبود به دنبال پاسخ به این سؤال انجام شد و  کشاورزی دانشگاه تبریز
 نسبت به محصولات ارگانیک تأثیر دارند؟ 

 
جامعه است.  همبستگی-ها، از نوع توصیفیاز نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهتحقیق : هامواد و روش

ای روش تصادفی طبقه هبگیری نمونهنفر بودند.  2102آماری تحقیق دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به تعداد 
 نفر تعیین گردید.  288با استفاده از فرمول کوکران به تعداد بود و حجم نمونه با انتساب متناسب 

 
نگرش، نبود اطلاعات لازم راجع به محصولات  عاملیافته های تحقیق نشان داد که متغیر موثر در رابطه با وضعیت : هایافته

سازه  برایهای مرجع است. ، کارکرد خانواده و گروهانتزاعیارگانیک بود. موثرترین متغیر برای سازه هنجارهای 
باشد. از نظر قصد ترین متغیر میها، فاکتور دانش و آگاهی و اندک بودن آن نسبت به محصولات ارگانیک مهمقادرکننده

، پاسخگویان نسبت به ارزش و اهمیت استفاده از محصولات ارگانیک واقف هستند، ولی تا حدی نسبت به صحت رفتاری
رفتار مصرفی، دانشجویان نگاه مثبتی در رابطه با و سقم ادعا راجع به ارگانیک بودن محصولات اطمینان خاطر ندارند. 

تلقی مثبتی دارند. از نظر وزن و رابطه اجزای مدل به غیر محصولات ارگانیک دارند و برای دسترسی به آن نیز به نسبت 
 و قصد رفتاری( با همبستگی نسبتا بالا تائید شد.  انتزاعیهای ) نگرش، هنجار ها، سازهاز سازه قادرکننده

 
ترین از نظر عامل قادرساز، متغیرهای دانش و آگاهی و اندک بودن آن نسبت به محصولات ارگانیک مهم: نتیجه گیری

پاسخگویان نسبت به ارزش و اهمیت استفاده از محصولات ارگانیک واقف بوده، اما به ارگانیک بودن  ،بودند. از جنبه قصد
محصولات اطمینان ندارند. از حیث رفتار مصرفی، دانشجویان دیدگاه مثبت نسبت به محصولات ارگانیک داشتند. از نظر 

  ر قادرساز، سایر عوامل همبستگی بالایی با هم دارند.وزن و رابطه اجزای مدل به غیر از فاکتو
 

 انتزاعینگرش، هنجار، ارگانیکمحصولات قصد، ، قادرکننده، رفتار مصرفی: های کلیدیواژه
 

 مقدمه
ی سالم، با توجه به فوائد فراوان توجه به غذااهمیت      
موازات به  .استآشکار شدهای جوامع پیش بر بیش ازآن 

تأمین غذای موردنیاز، افزایش جمعیت جهانی، پس از 
بدین معنی  . های مهم و کاربردی استایمنی غذا از واژه

 کننداستفاده میاز سالم بودن غذایی که  افراد جامعهکه 
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-باید اطمینان داشته باشند )رنجبر شمس و امید نجف

(. بر اساس آخرین آمارهای موجود و مستند 2114آبادی 
ی شیمیایی در المللی، متوسط میزان مصرف کودهابین

واحد هکتار اراضی آبی در کشور علیرغم وضعیت بهتر 
کننده است کماکان نگرانآن در قیاس با معدل جهانی 

 (. 2و  1)شکل  (2122)بانک جهانی 
 

 
 Kg.ha)-1( 1691-2222میزان مصرف کودهای شیمیایی در اراضی آبی ایران در بازه زمانی  -1شکل 

 

 
 Kg.ha)-1( 1691-2222میزان مصرف کودهای شیمیایی در اراضی آبی جهان در بازه زمانی  -2شکل 
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آمار مربوط به ( 2122های سایت )فائو بر اساس داده
دهد که سه در کشور نشان می مصرف کودهای شیمیایی

آمونیم فسفات و سوپر فسفات مصرف کود اوره، دی
(. همچنین از آنجائیکه ذاتا مصرف 0بالایی را دارند )شکل 

کود شیمیایی به هر میزان بر مصرف آب اثر منفی دارد 
برد لذا شاخص مناسب برای و میزان مصرف را بالا می

پایداری بخش کشاورزی نیست.    

 
 )میلیون تن( 2222-22میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشور در بازه زمانی  -3شکل 

کردن مصرف سموم و کودهای شیمیایی لازمه محدود
حرکت به سمت تولید محصولات سالم است. همچنین با 

 شدهافزایش آگاهی از اثرات خطرناک مواد غذایی تولید
کنندگان و کودهای شیمیایی، مصرفآلوده به سموم 

اغلب نگران افزایش میزان مواد شیمیایی در محصولات 
تولیدی هستند. اکثر مردم برای فرار از این مشکل به 
محصولات ارگانیک به عنوان موادغذایی جایگزین روی 

شیمیایی، اند. در این محصولات هیچگونه کودآورده
زین در طول شیمیایی جایگکش و موادکش، علفآفت

فرآیند تولید، برداشت، فرآوری و توزیع استفاده نشده، 
اصلاحات ژنتیکی در آنها صورت نگرفته، در پرورش دام 

بیوتیک و سایر و طیور هیچگونه هورمون رشد، آنتی
و  )باشا شیمیایی افزایش رشد نباید استفاده شودمواد

 موجود، تولیدیبنا بر تعریف مچنین ه. (2112همکاران 
 خاکی روی که محصول آن بر نامید ارگانیک توانمی را

سال  در سه ایممنوعه ماده هیچ که است کرده رشد
 شامل ممنوعه است. این موادگذشته در آن استفاده نشده

-یواس)شوند می هاکش آفت شیمیایی و کودهای بیشتر

نتیجه فرایند تولیدی ارگانیک محصولات (. 2112 ایدی
کشاورزی خاص به نام کشاورزی ارگانیک است. 

 اورزی است که هدف آن ایجادشارگانیک نوعی از ک
 یافته و انسانیهای تولیدی کشاورزی یکپارچه، نظامنظام

محیطی و اقتصادی تضادی با منافع زیست است که
زیست، حفظ تواند از لحاظ حفاظت محیطمیشته و ندا

بهیود کیفیت موادغذایی، کاهش تولید  ناپذیر،تجدیدمنابع 
گیری مجدد های مازاد و غیرضروری و جهتفرآورده

بخش کشاورزی به سوی نیازهای بازار موثر واقع شود. 
هدف از این سیستم تولید، حفظ و نگهداری منابع و 
پایداری عوامل تولید از یک سو و تامین سلامت و امنیت 

ندگان از سوی دیگر است و از کنغذایی برای مصرف
امنیت غذایی و سلامت جامعه، توان به آن میعمده مزایای 

تنوع و کاهش ریسک تولید، افزایش  پایداری منابع تولید،
اقتصادی  اجتماعی و ،محیطیزیستمخرب اثرات تقلیل 

 . (2110)منصوری و همکاران اشاره داشت
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لات به مصرف محصوامروزه گرایش مثبت جامعه      
آنها در حال بازار صادراتى ، سالم رو به افزایش بوده

در کشور ایران حرکت است فارغ از علل مترتب، وسعه ت
هدایت و حمایت از این  ریزىگیرى براى برنامهچشم

خورد و کشاورزان و روش تولید به چشم نمى
تولیدکنندگان محصولات کشاورزى و دامى از این مزیت 

بهبود تغذیه، بهداشت و محیط  و کل جامعه از موقعیت
علل بروز این یکی از  .اندزندگى خود محروم مانده

کنندگان با محصولات عدم آشنایی مصرفوضعیت 
ارگانیک و دلیل دیگر قیمت بالاتر این محصولات در 

)محمدی و مشابه غیرارگانیک است مقایسه با محصولات
رداختن و برای پقدم اول در این رابطه (.  2118همکاران 

، ارگانیک حرکت به سمت توسعه تولید محصولات
هدف است، چرا که عامل کنندگان مصرفشناسایی 

رشد هر سامانه اقتصادی، داشتن دانش مدیریت  اصلی
کننده، عوامل تأثیرگذار رفتار مصرف بر مبنای شناخت

 لذا بررسی د.باشمیآن  بینی رفتاربر آن و قدرت پیش
که اولین و  کنندگانار مصرفجامعه هدف، یعنی رفت

 تمهمترین حلقه یک سیستم اقتصادی هستند ضرور
 کننده از آن جهت اهمیت دارد. شناخت رفتار مصرفدارد

که در تنظیم برنامه بازاریابی و افزایش کارایی فرآیند 
د )منصوری و تواند راهگشا باشتولید تا مصرف می

درک رفتار . به همین دلیل (2110همکاران 
های اخیر بیشتر مورد توجه کنندگان در دههرفمص

محققان بوده است و به عنوان یک نتیجه، باعث رشد 
توجهات جهانی به سلامتی، تغذیه، عادات مصرفی و 

طی  است.کننده با صنایع غذایی شدهارتباط رفتار مصرف
سال گذشته به علت وجود و شناسایی مواد سمی  12

کنندگان دچار نگرانی متعدد داخل موادغذایی، مصرف
آن انتقال و تغییر الگوی رفتار مصرفی  شده که نتیجه

کنندگان بوده است. تجزیه و تحلیل رفتار مصرف
کنندگان محصولات ارگانیک در مطالعات به مصرف

دهد تا عوامل موثر بر هدف محققان این اجازه را می
کنندگان از خرید محصولات ارگانیک را بیشتر و مصرف

 . (2112)باشا و لال  کنندتر بررسیدقیق

های در این رابطه ادبیات موجود و نتایج پژوهش     
به دستیابی انجام شده حاکی از آن است که افراد در 

نیل به یک زندگی پویا، اهمیت  منظور غذای سالم به
عوامل دهند و میخاصی به کیفیت محصولات غذایی 

گردند شامل می ای که باعث مصرف غذای ارگانیکعمده
 بهبود کیفیت و طعم بهتر است ،مباحث محیطی، بهداشتی

رضایی و همچنین  (.2121 پور و همکاران)اسدالله
ترویج محصولات ارگانیک و سالم از به  (2118) همکاران

هـای هـای جمعـی و گروهـی و آمـوزشطریق رسـانه
ق د. در تحقینتاکید دار هدفمنـد در تمـام مقـاطع تحصیلی

رسانی در مورد تأثیر مصرف سموم و دیگری بر اطلاع
های کودهای شیمیایی در کشاورزی و بروز بیماری

مختلف و اتخاذ تدابیری برای حمایت از تولیدکنندگان در 
راستای بازاریابی و بازارسانی این محصولات تاکید شده 

امل وعدر این راستا، . (2118)اکبری و همکاران  است
 و نظارت حمایتی، –رسانی، خدماتیاطلاعآموزش و 

در رابطه با پذیرش محصولات ارگانیک حائز اقتصادی 
و نیز چهار  (2114)مجردی و همکاران  اهمیت هستند

رسانی، آموزش، بهبود دسترسی و ارتقاء عامل اطلاع
های محصول و ارایه تسهیلات حمایتی در پذیرش ویژگی

(. 2110همکاران )رجبی و  محصولات ارگانیک موثرند
 و کود مضرات از کنندگانمصرف یآگاه همچنین سطح

 یآگاه شاخص ،یسلامت شاخص درآمد، سموم،
 لاتیتما شاخص خطرزا، ییغذا مواد از کنندگانمصرف

 در خاص طیشرا با افراد وجود ست،یز طیمح حفظ
ه در تمایل به استفاده از محصولات سالم تاثیر خانواد
های . و متغیرهای نگرش(2114)رضایی و قائمی  دارند

محیطی و محیطی، توجه به سلامتی، دانش زیستزیست
 گرایی در قصد خرید محصولات موثر استتمایل به جمع

در تحقیق دیگر فاکتورهایی . (2114)محمدیان و بخشنده 
کننده، ریسک، نگرش و گرایی، اعتماد مصرفچون جمع

کنندگان محصولات ارگانیک کیفیت بر قصد خرید مصرف
-و مولفه (2112)شیرخدایی و همکاران  موثر دانسته شد

ا محیطی بهای زیستهای نگرش، انگیزه سلامت و نگرانی
  .(2118)سبحانی و همکاران  قصد خرید مرتبط است
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ات متعدد نتیجه گرفته شد که، مطالعهمچنین در      
هنجارهای اجتماعی در رفتار مصرفی خریداران 

چی و همکاران )قدس استموثر محصولات ارگانیک 
 انتزاعی. متغیرهای نگرش اخلاقی و هنجارهای (2112

ای واریانس قصد خرید محصولات بطور قابل ملاحظه
. (2118)آرولا و همکاران  دهندارگانیک را توضیح می

 سکیر و کیارگان و لمسا یغذاها از افراد اطلاع و دانش
 رب موثر عوامل نیمهمتر از ناسالم ییغذا مواد از استفاده

 (.2114د )وو و همکاران باشیمافراد  پرداخت به لیتما

کننده اصلی قصد خرید بینیمولفه نگرش، پیش
شده و است و کنترل رفتار ادراک محصولات ارگانیک

 تاثیربینی قصد مصرف در پیش انتزاعیهنجارهای 
عات دیگر ل. در مطا(2112پناه و فروزانی )یزدان نداشتند

محیطی، دغدغه های زیستبه عواملی چون: نگرانی
سلامت و شیوه زندگی، قیمت پرداختی، جنسیت افراد، 
کیفیت مواد غذایی، حمایت از کشاورزان محلی، سهولت 
دسترسی به محصول، اعتماد و اطمینان از سلامت 

عوامل موثر بر به عنوان  زاعیانتمحصول و هنجارهای 
اشاره شده نگرش و تمایل به خرید محصولات ارگانیک 

   .(2112: باشا و لال 2112: ایرانتو 2118)چو  است
بینی های متعدد پیشهای مختلف و الگودر بین مدل     

یزی رنظیر: تئوری کنش موجه، تئوری رفتار برنامه رفتار
مدل ریزی شده تجزیه شده، شده، تئوری رفتار برنامه

این مدل بر دانش، نگرش، چراکه  بزنف جامع و کامل است
های فردی، فاکتورهای قادرکننده، اثرات مهارت
 محیطی موثر بر تغییرات رفتار فردی تمرکز داردزیست

همزمان بطور و محیطی را روانشناختی -عوامل فردی و
 مدل بزنف در زمینه کاربرد. کنددر تحلیل رفتار وارد می

پور زارعیمانند  تحقیقات برخی توان بهدر مطالعات می
( اشاره کرد. 2112کاوه و همکاران )(، 1021و همکاران )

که  کندبر اساس این مدل، رفتار یک فرد زمانی تغییر می
 فرد احساس کند تغییر ایجادشده سودمند یا جذاب است

 (.0ل شک). (2118پور و همکاران )زارعی

 

 
 

 
 

 چارچوب نظری مدل بزنف -4شکل 

 مدل بزنف از کلمات زیر تشکیل شده است:
B= Beliefs and Evaluation of Behavioral Outcome 

A= Attitude toward the Behavior, 

SN= Subjective Norms, 

EF= Enabling Factors 

 
 از کامل توصیفی عنوان به آنکه از بیش مدل این

-می تأثیر شخص رفتار روی که ای پیچیده فرآیندهای

 قرار استفاده مورد ریزی برنامه در رود، کار به گذارند
 مورد در باورها به مربوط مدل این سازه ولینا .گیردمی

 از یک هر بر شده نهاده ارزش و رفتار یک انجام نتایج

 فرد زمانی مدل، این اساس بر است. احتمالی پیامدهای

 کند باور که دهدمی انجام را جدید بهداشتی رفتار یک

 و سلامتی برای خاصی فواید دارای رفتار، آن انجام
 سازه .باشند اهمیت حائز او نظر از و باشدمی اشزندگی

 و انگیزه ایجاد بر قبل سازه موازات به که مدل این دوم
 فرد هنجاری باورهای دارد، تأثیر رفتار قصد نهایت در

 تمایل نیز دیگر افراد آیا که است موضوع این مورد در

 و توقعات دهد. انجام را رفتاری چنین فرد تا دارند
-می سر به او زندگی محیط در که دیگری افراد انتظارات

 ایکنندهتعیین نقش دارند، وی با نزدیکی روابط و برند

 فرد زیرا داشت، خواهد رفتار تغییر برای گیریتصمیم در

 اجتماعی پذیرش کسب به نیاز تعاملات این حفظ برای

 رفتار مصرفی قصد رفتاری نگرش

 هنجارهای انتزاعی

 فاکتورهای قادرکننده
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-نام رفتاری قصد عنوان با سوم سازه .دارد دیگران

-تعیین ترین مهم نظریه این با مطابق است. شده گذاری

 قصد مدل، این در باشد. می رفتاری قصد فرد، رفتار کننده
 انتزاعی هنجارهای و رفتار مورد در نگرش حاصل رفتار

 رفتار یک انجام که کندمی مطرح رفتاری قصد است. 

 تمایل عبارتی به .است آن مستقیم نتیجه خاص، بهداشتی

 سازه .باشد می رفتار آن انجام عدم یا و انجام به فرد

 مدل این در دارد. نام قادرساز عوامل بزنف مدل چهارم

 امکانات، و تجهیزاتی منابع درآمد، شامل قادرساز عوامل

 عوامل این است.  لازم هایفناوری و خدمات به دسترسی

 منجر رفتار تغییر به بتواند قصد تا باشند موجود باید

 هنگامی فرد مدل، این اساس بر خلاصه طور به  گردد.

منافع  کفایت بر که دهد می انجام را جدیدی رفتار
 را اهمیتش باشد، معتقد رفتار آن  (اقتصادی سلامتی،(

 پیدا قبلی رفتار تغییر برای مثبتی نگرش سپس و بداند

  .(2114 همکاران و صفاری (نماید
یک هدف ضمنی لازم به توضیح است که تحقیق حاضر  

جه توبطور غیرمستقیم به دنبال جلب داشت و آن اینکه 
دانشجویان دانشکده کشاورزی نسبت به اهمیت و جایگاه 
کشاورزی ارگانیک بود و نیز به دنبال پاسخ به این سؤال 

-بود که چه عواملی بر قصد و رفتار مصرفی مصرف

دف ه کنندگان نسبت به محصولات ارگانیک تأثیر دارند؟
تعیین عوامل موثر بر رفتار مصرفی  کلی پژوهش

محصولات ارگانیک در میان دانشجویان کشاورزی 
-بود. بر اساس آخرین گزارشات منتشر دانشگاه تبریز

شده در استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز با 
نفر افزون  2/0نفر و بعد خانوار حدود  1220100جمعیت 

کل ثبت  باشد )ادارههزار خانوار دارا می 224بر 
(. لذا به جهت محدودیت 2121 آذربایجان شرقی

دسترسی به خانوارها در شرایط پاندمی کرونا و آمار 

نسبتا بالای جمعیت، دانشجویان به عنوان جامعه آماری 
 انتخاب شدند. تحقیق 

 
 مواد و روش ها 

تحقیق حاضر از نظر ماهیت و اهداف جزو تحقیقات      
ها برای آزمون آوری دادهکاربردی، از نظر روش جمع

، به لحاظ پارادایم کمی پیمایشیفرضیات جزو تحقیقات 
 یابی و اکتشافیو به لحاظ روش، توصیفی از نوع زمینه

کلیه دانشجویان شاغل به  باشد. جامعه آماری آنمی
های مختلف در دانشکده کشاورزی تحصیل در گرایش

ح به شر 1028-22دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 
گیری بر اساس مقاطع تحصیلی بود. نمونه 1جدول 

ای با انتساب متناسب انجام دانشجویان به صورت طبقه
برای این منظور از حجم کل دانشجویان هر مقطع شد. 

تحصیلی بر اساس سهم هر مقطع در حجم نمونه تعداد 
انتخاب گردید. با توجه به اینکه لیست  1مندرج در جدول 

به تحصیل از طریق آموزش دانشجویان مشغول 
یری گدانشکده در اختیار تیم تحقیق بود با تکنیک نمونه

سیستماتیک، افراد نمونه از روی فهرست به دقت تعیین 
ن آزموپیشو برای تکمیل پرسشنامه به آنها مراجعه شد. 

پرسشنامه انجام شد.  01دانشجویان با تکمیل  پرسشنامه
 1282/1د معادل درص 2دقت احتمالی مطلوب در سطح 

نفر  288طبق فرمول کوکران حجم نمونه  محاسبه گردید.
درج اطلاعات نادرست و وجود به دست آمد که به دلیل 

پرسشنامه، فرآیند تجزیه و  4نواقص در بخش هایی از 
  پرسشنامه صورت گرفت. 284تحلیل با 

𝑛 =

𝑝. 𝑞 𝑡2

𝑑2

1 + 1 𝑁 [(
𝑝. 𝑞 𝑡2

𝑑2 ) − 1]⁄
 

n=

  ×0.5×0.51.96
2

0.05652

1+
1

2037
(

1.962×0.5×0.5

0.05652 −1)

=268 
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 1368-66توزیع دانشجویان شاغل به تحصیل کشاورزی در سال تحصیلی  -1جدول 

 حجم نهایی حجم نمونه حجم کل )نفر( مقطع تحصیلی

 02 02 228 دکترای تخصصی

 82 88 211 کارشناسی ارشد

 181 180 1208 کارشناسی

 284 288 2102 مجموع

 ماخذ: اداره آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز                           

     
 

-برای گردآوری داده از یک پرسشنامه محقق        
بخش مجزا استفاده شد. در بخش سوالات  2با  ساخت

ای و محیطی سنجیده شد و متغیرهای خصیصهعمومی 
گویه  21دهنده مدل بزنف از های تشکیلدر بخش سازه

گزینه ای استفاده شد که برای 2در قالب طیف لیکرت 
انتزاعی و  هنجارهایهای نگرش، سنجش سازه

گویه، برای سنجش سازه  4ها هر یک قادرکننده
یه گو 0و  2قصدرفتاری و رفتار مصرفی به ترتیب 

از طریق اخذ ابزار پژوهش مرحله روایی  استفاده شد.
نظر دو نفر از اساتید دانشگاه و یک نفر محقق در زمینه 

روایی بدین معناست که روش بود. حاضر موضوع تحقیق
تواند خصوصیت مورد یا ابزار به کار رفته تا چه حد می 
مقصود از روایی این  نظر را درست اندازه گیری کند.

گیری مورد نظر انتخاب ابزاری که برای اندازهاست که 
شده است ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن 

به عبارت دیگر مفهوم  ؟طراحی شده است را دارد یا خیر
دهد که ابزار اندازه گیری روایی، به این سوال پاسخ می

در گام دوم  سنجد. تا چه حد خصیصه مورد نظر را می
بسیار مهم است وهش سنجیده شد. میزان پایایی ابزار پژ

گیری در شرایط یکسان تا ابزار اندازه مشخص شودکه 
سنجش  برای. خواهد داشتچه اندازه نتایج یکسانی 

-های مختلف وجود دارد که یکی از این روشپایایی روش

دامنه ضریب ها، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. 
که اگر ضریب صفر  است به این معنا 1پایایی از صفر تا +

باشد عدم پایایی و اگر این ضریب یک باشد پایایی کامل 
-میزان آلفای کرونباخ در مرحله پیش دهد. را نشان می

های مختلف بخشپرسشنامه( برابر 01آزمون )
 2پرسشنامه و کل سوالات طیف لیکرت به شرح جدول 

 می باشد.

 توزیع وضعیت ضریب کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف پرسشنامه و کل آن  -2جدول 

 میزان ضریب تعداد گویه بخش

 2/1 4 نگرش

 222/1 4 هنجارهای انتزاعی 

 222/1 4 ها قادرساز

 82/1 2 قصد

 22/1 0 رفتار مصرفی 

 842/1 21 کل پرسشنامه

  



 261                                                                      تعیین عوامل موثر بر قصد و رفتار مصرفی محصولات ارگانیک بر مبنای مدل بزنف

 

 
 

 

افزارهای ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

25SPSS 8.8 وLISREL یابی معادلات و تکنیک مدل
  ساختاری از نوع تحلیل عاملی تائیدی انجام شد.

 
 نتایج و بحث

-42های فردی، سن پاسخگویان بین از نظر ویژگی       
سال بود.  41/0و انحراف معیار  28/24با میانگین 12

درصد پاسخگویان دختر بودند. حدود دو سوم  82حدود 
دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب، درآمد و هزینه ماهانه 

درصد  22میلیون تومان داشتند. افزون بر  1و  2کمتر از 
نفر در  210درصد مجرد و  8/81جویای شغل بودند. 

های از نظر ویژگیشتند. خارج از خوابگاه سکونت دا
مرتبط با اجزای مدل بزنف مشخص شد که اجماع نظر 

دانشجویان درخصوص ارائه اطلاعات بیشتر به مردم در 
سازه نگرش در رتبه اول قرار دارد. از نظر هنجارهای 

، جایگاه خانواده در رفتار مصرفی قابل توجه انتزاعی
 قرار دارد. انتزاعیبوده و در رتبه اول تاثیر بر هنجارهای 

بودن اطلاعات و ضرورت افزایش آن به تاکید بر اندک
ها با رتبه بالا نیاز عنوان گویه موثر در سازه قادرکننده

و محصولات ارگانیک خاصیت به توجه دارد. اعتراف بر 
-نیز بالاترین رتبه را دربین گویهضرورت مصرف آنها 

داد. در های مربوط به قصد رفتاری به خود اختصاص 
نهایت ارزشگذاری بر اساس میزان وقت مصروف برای 
تهیه محصولات ارگانیک در رتبه اول در رابطه با رفتار 

 (. 0مصرفی محصولات ارگانیک قابل تامل است. )جدول

 
 (n=  294دهنده مدل بزنف )های تشکیلبندی نظرات دانشجویان در رابطه با گویهرتبه -3جدول

 رتبه .�̅� sd C.V گویه ها بخش

ش
گر

ن
 

02/4 اطلاعات بیشتر راجع به محصولات ارگانیک باید به مردم داده شود  81/1  42/18  1 
28/4 مصرف محصولات ارگانیک باید در جامعه توسعه یابد  81/1  22/18  2 

کندمصرف محصولات ارگانیک به سلامتی کمک می  12/4  80/1  21/12  0 
کنماستفاده از محصولات ارگانیک را به دیگران توصیه می  88/0  22/1  11/22  4 

ی 
ها

ار
نج

ه
عی

زا
انت

 

کنماگر خانواده به من توصیه کند حتما از محصولات ارگانیک استفاده می  21/0  21/1  11/20  1 
اگر محصول ارگانیک خاصی به من معرفی شود تمایل دارم آن را خریداری و 

81/0 مصرف کنم  88/1  88/20  2 

کنند جامعه باید تشویق در برای افرادی که از محصولات ارگانیک استفاده می
41/0 نظر بگیرد  14/1  28/01  0 

کنند بهتر است من چون دوستان مورد اعتمادم محصولات ارگانیک مصرف می
11/0 هم استفاده کنم  24/1  00/01  4 

ده
کنن

در
قا

 ها

راجع به محصولات ارگانیک اندک استاطلاعات مردم   11/4  11/1  20/42  1 
کننده محصولات ارگانیک در شهر چندان شناخته شده های عرضهفروشگاه

84/0 نیستند  12/1  08/28  2 

های عرضه به تعداد لازم علت عدم مصرف محصولات ارگانیک نبود فروشگاه
84/0 است  12/1  84/28  0 

ارگانیک باید وقت زیادی صرف کردبرای تهیه محصولات   12/0  22/1  41/01  4 

ی
ار

رفت
صد

ق
 

20/0 با توجه به خاصیت محصولات ارگانیک، مصرف آنها ضرورت دارد  82/1  48/22  1 
سعی می کنم اطلاعات لازم برای اطمینان از ارگانیک بودن محصولات به دست 

21/0 آورم  21/1  22/20  2 

فروشگاه ببینم احتمال اینکه خریداری کنم زیاد اگر محصولات ارگانیک را در 
81/0 است  22/1  08/28  0 

ای یک بار از محصولات ارگانیک استفاده کنمدر نظر دارم حداقل هفته  41/0  24/1  28/22  4 
28/2 من تمایل دارم برای خرید محصولات ارگانیک هزینه بیشتری پرداخت کنم  22/1  22/00  2 

فی
صر

 م
ار

رفت
 

را دارد که برای تهیه و مصرف محصولات ارگانیک زمان صرف کنمارزش آن   42/0  81/1  21/20  1 
42/0 برخی محصولات ارگانیک را باید مجددا خرید و مصرف کرد  88/1  84/24  2 

زمان مراجعه به فروشگاه همان ابتدا به دنبال پیدا کردن محصولات ارگانیک 
گردممی  28/2  22/1  81/02  0 
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در بخش استنباطی جهت تعیین رابطه بین متغیرها از 
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. به استناد 

با  انتزاعیهمبستگی بین نگرش و هنجارهای  4جدول
-تمثب. به عبارت دیگر بین داری استقصد رفتاری معنی

بهبود قصد و نیز  انتزاعیشدن نگرش و هنجارهای 
رابطه وجود رفتاری برای مصرف محصولات ارگانیک 

همچنین رابطه بین فاکتورهای قادرکننده با رفتار  دارد.
. دار نیستمصرفی علیرغم منفی بودن رابطه ولی معنی

یک همبستگی بین قصد رفتاری با رفتار مصرفی مثبت و 
دیگر در بین افراد دارای داری وجود دارد. به تعبیر معنی

قصد رفتاری  بالا، احتمال مصرف بیشتر محصولات 
  ارگانیک نیز وجود دارد.

 (n=  294نتایج بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق ) -4جدول 

 r P متغیر متغیر

 قصد رفتاری
111/1 **1/422 نگرش  

111/1 **1/288 هنجارهای انتزاعی  

 رفتار مصرفی
قادرکنندهفاکتورهای   112/1-  220/1  

111/1 **1/882 قصدرفتاری  

 درصد.1: معنی داری در سطح **                                            

 
ـــرفی از روش  بـه منظور تعیین اثر عوامل در رفتار مص

های یابی معادلات سـاختاری اســتفاده شد. شاخصمدل
نشان از قابل قبول بودن و تائید  2برازش مدل در جدول 

 مدل دارد.
 

های برازش مدل تحقیقشاخص -5جدول   

 مقدار شاخص

دوکای  Chi-Square 12/428  

 DF 180 درجه آزادی
دو به درجه آزادینسبت کای  Chi-Square/DF 8/2  

GFI 82/1 شاخص نیکویی برازش  
 AGFI 1/81 شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته

 NFI 1/82 شاخص برازش هنجار شده

 NNFI 1/22 شاخص برازش هنجار نشده

 CFI 1/20 شاخص برازش تطبیقی

 IFI 1/20 شاخص برازش افزایش

 RFI 1/88 شاخص برازش نسبی

 RMSE 1/180 ریشه میانگین مجذور خطای تقریب

     
، بر اساس مقادیر بار عاملی 2به استناد مندرجات شکل    

در تبیین رابطه بین سازه نگرش با متغیرهای 
دهنده آن نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن است تشکیل

)مصرف محصولات ارگانیک باید در جامعه  atitude3که 
طه همچنین راب توسعه یابد( بیشترین همبستگی را دارد. 

با متغیرهای آن نشان داد  انتزاعیبین سازه هنجارهای 
)اگر محصول  norm3که بیشترین همبستگی مربوط به 

ارگانیک خاصی به من معرفی شود تمایل دارم آن را 
خریداری و مصرف کنم( است، یعنی برای اینکه سازه 

بر قصد و رفتار مصرفی محصولات  انتزاعیهنجار 
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ارگانیک تاثیرگذار باشد باید محصولات ارگانیک در 
درجه اول به مردم معرفی گردد. در تبیین رابطه بین 

ها با متغیرهای تشکیل دهنده آن، نتایج سازه قادرکننده
)فروشگاه های  empower2تجزیه و تحلیل نشان داد 

کننده محصولات ارگانیک در شهر چندان عرضه
 رای اینکه قصد و رفتار مصرفیشده نیستند( لذا بشناخته

محصولات ارگانیک بهبود یابد لازم است امکان عرضه 
محصولات ارگانیک بهبود یابد. نتایج تجزیه و تحلیل بین 

دهنده آن نشان سازه قصدرفتاری با متغیرهای تشکیل
)اگر  intend2دهد که بیشترین همبستگی را می

 ال اینکهارگانیک را در فروشگاه ببینم احتممحصولات 

خریداری کنم زیاد است( دارد. به این مفهوم که اگر 
بخواهیم بر قصد رفتاری نسبت به محصولات ارگانیک 
تاثیر بگذاریم ضروری است تا وضعیت عرضه 

ها را بهبود بخشیم. و محصولات ارگانیک در فروشگاه
بین سازه رفتار مصرفی با متغیرهای  در نهایت

ه بیشترین همبستگی را گویه دهنده آن نشان داد کتشکیل
)ارزش آن را دارد که برای تهیه و مصرف محصولات 
ارگانیک زمان صرف کنم( دارد. به این عبارت دیگر اگر 
بخواهیم بر رفتار مصرفی نسبت به محصولات ارگانیک 
تاثیرگذار باشیم لازم است تا در کمترین زمان ممکن 

 دسترسی به محصولات ارگانیک تسهیل گردد.
 

روابط کلی متغیرها به همراه بارهای عاملی و خطاها -5شکل   
 

های پنهان درونی و ، برای سازهtهمچنین مقادیر آماره 
د. تحقیق استفاده شتایید یا رد فرضیات بیرونی به هدف 

دهنده کلیه متغیرهای تشکیل  دهد کهنشان می 8شکل 
سازه نگرش تاثیرگذار هستند. با این وجود متغیرهای 

بیشترین تاثیر را دارند.  atitude3و  atitude2آشکار 
با  انتزاعیهمچنین تعیین تاثیر بین سازه هنجارهای 

متغیرهای آن نشان داد که بیشترین تاثیر مربوط به 
norm3  معرفی شود )اگر محصول ارگانیک خاصی به من

تمایل دارم آن را خریداری و مصرف کنم( است و سایر 
درصد در سازه هنجارهای  22متغیرها نیز با اطمینان 

موثرند. همچنین در تعیین تاثیر متغیرهای  انتزاعی

ها، نتایج تجزیه و تحلیل دهنده با سازه قادرکنندهتشکیل
)فروشگاه های عرضه کننده  empower2نشان داد 
شده نیستند( ارگانیک در شهر چندان شناخته محصولات

بیشترین تاثیر را دارد با  11افزون بر  tبا مقدار آماره 
توان با اطمینان متغیر قادرکننده یک، می tتوجه به مقدار 

درصد ادعا نمود که متغیرهای تشکیل دهنده سازه  22
ها به خوبی تاثیر قادرکننده ها را نشان قادرکننده

دهند. لذا فرضیه وجود تاثیر بین متغیرهای تشکیل می
درصد تائید  2ها در سطح دهنده با سازه قادرکننده

لیل بین سازه قصد رفتاری با شود.  نتایج تجزیه و تحمی
 داد که بیشترین تاثیر رادهنده آن نشانمتغیرهای تشکیل
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intend2  اگر محصولات ارگانیک را در فروشگاه ببینم(
 tاحتمال اینکه خریداری کنم زیاد است( با مقدار آماره 

دهنده متغیر تشکیلt ه دارد. با توجه به مقدار آمار 12/8
درصد ادعا نمود  22ن با اطمینانتواقصد رفتاری دو، می
دهنده به خوبی تاثیر سازه قصد که متغیرهای تشکیل

دهند. تاثیر بین متغیرهای رفتاری را نشان می
دهنده با سازه رفتار مصرفی نشان داد که تشکیل

)برخی محصولات ارگانیک را  behave3بیشترین تاثیر را 
 t 81/2 باید مجددا خرید و مصرف کرد( با مقدار آماره

دهنده سازه رفتار متغیر تشکیل tدارد. با توجه به مقدار 
درصد ادعا نمود که  22توان با اطمینانمصرفی سه می

متغیرهای تشکیل دهنده به خوبی تاثیر سازه رفتار 

دهد. در ادامه به بررسی روابط مصرفی را نشان می
بین سازه های  tمشاهده شده با استفاده از مقدار 

نده مدل بزنف پرداخته شد. با توجه به مقادیر دهتشکیل
 هنجارهای انتزاعیشود که نتیجه می 8 در شکل tآماره 

 مستقیم بر رفتاربطور مستقیم بر قصد رفتاری و غیر
بر قصد  انتزاعیمصرفی از طریق مسیر هنجارهای 

 tرفتاری و رفتار مصرفی تاثیر دارد. زیرا مقدار آماره 
درصد  22سازه در سطح اطمینان محاسبه شده برای این 

ها تاثیری باشد. اما نگرش و قادرکنندهمی 28/1بزرگتر از 
معنادار بر قصد و رفتار مصرفی ندارند، زیرا قدر مطلق 

 28/1برای این سازه ها کوچکتر از  tمقدار آماره 
 باشد. می

 

 
 هابرای بررسی معناداری تاثیر بین سازه ها و متغیرهای تشکیل دهنده آن tآزمون  -9شکل 

 
  نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر قصد      
-و رفتار مصرفی محصولات ارگانیک با توجه به دیدگاه

های دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بر 
مدل بزنف بود. در این مدل چهار جزء اصلی اساس 

وجود دارد که در نهایت وضعیت رفتار مورد مطالعه را 
های تحقیق نشان داد که وضعیت یافتهکند. تبیین می

عدم اشتغال آنها به جهت اقتصادی اکثریت دانشجویان 
ت نسبهای تحقیق بر اساس یافتهنامساعد است. همچنین 

معکوس است و مقدار هزینه  ارخانوبین درآمد با هزینه 
. به تعبیر دیگر وضعیت خانوار نسبت به درآمد بالاست

هزینه خانوار مانع از برخی رفتارهای -منفی نسبت درآمد
شود. مصرفی نظیر استفاده از محصولات ارگانیک می

 ،درصد پاسخگویان 18در مجموع کمی بیش از همچنین 
دم علت عگر بر دلیلی دیشاغل یا خوداشتغالی داشتند که 

در رابطه با رفتار مصرفی تناسب بین درآمد با هزینه 
. لذا پیشنهاد می شود استمتناسب با محصولات ارگانیک 

به منظور ترویج و اشاعه مصرف محصولات ارگانیک، 
ای هضمن در نظر گرفتن الزامات بخش تولید اعم از هزینه

و ضرورت توجه به مراحل کاشت تا پس از برداشت 
درآمد اقتصادی تولیدکننده از محل تولید  کسب

حمایت از نسبت به محصولات ارگانیک، متولیان امور 
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تولیدکننده از طریق ارائه سوبسیدهای لازم برای کاهش 
در مزرعه و تبع آن قیمت تمام شده محصولات ارگانیک 

افزایش مصرف محصولات ارگانیک با رویکرد بهبود 
اقدامات لازم را در  کنندهوضعیت سلامت جامعه مصرف

ر تاثیهای مرتبط در نظر گیرند. قالب ارائه طرح و پروژه
مستقیم و غیرمستقیم عامل نگرش بر رفتار مصرفی 

دار نبودن، منفی نیز محصولات ارگانیک در عین معنی
اطلاعات بیشتر راجع به "بود. در این میان نشانگر 

مورد اجماع  "محصولات ارگانیک باید به مردم داده شود
اکثریت دانشجویان بود.  به تعبیر دیگر فقر دانش نسبت 
به محصولات ارگانیک اثر منفی بر وضعیت نگرش آنها 

ه ستفادبه محصولات ارگانیک دارد که پیشنهاد مشخص ا
موثرترین گویه از سازوکارهای تبلیغی و ارشادی است. 

، کارکرد خانواده و انتزاعیبرای سازه هنجارهای 
های مرجع است. به تعبیر دیگر الگوی مصرف تابع گروه

های حاکم بر گروه مرجعی نوع نگاه خانواده و ارزش
است که فرد بدان تعلق دارد. در رابطه با دانشجویان 

د توانمیکه فرد به آن تعلق دارد نی و جنسی های سگروه
در تغییر نگرش و قصد و رفتار مصرفی محصولات 

به تعبیر دیگر، برخی از  .کارکرد داشته باشدارگانیک 
رفتارهای افراد تحت تاثیر باید و نبایدها و هنجارهای 

و نیز به حاکم بر گروهی است که فرد به آن تعلق دارد. 
ود شده باید توجه گردد. پیشنهاد میمقوله تغذیه در خانوا

های مرجع برای تغییر الگوی از کارکرد خانواده و گروه
یافته تحقیق گواه آن است که  مصرف استفاده شود.

بودن آن نسبت به فاکتور دانش و آگاهی و نیز اندک
های سازه محصولات ارگانیک از مهمترین گویه

ت ناشی از باشد. بخشی از این وضعیها میقادرکننده
های عرضه ها و مکانشناخته شده نبودن فروشگاه

شود نسبت به محصولات ارگانیک است. پیشنهاد می
های های عرضه و نیز افزایش فروشگاهشناساندن مکان

صورت گیرد. از نظر قصد رفتاری لازم عرضه اقدام 
مشخص شد که پاسخگویان نسبت به ارزش و اهمیت 

نیک واقف هستند، ولی تا حدی استفاده از محصولات ارگا
نسبت به صحت و سقم ادعا راجع به ارگانیک بودن 
محصولات اطمینان خاطر ندارند. لذا بهتر آن است که از 
طریق اعمال استانداردهای نظارتی و کنترلی و معرفی 

آنها به مردم، حس اعتماد به ارگانیک بودن محصولات را 
ان های تحقیق نشهبهبود یابد. از نظر رفتار مصرفی یافت

داد که دانشجویان نگاه مثبتی نسبت محصولات ارگانیک 
دارند و برای دسترسی به آن نیز تلقی مثبتی دارند. لذا 
این ظرفیت برای تشویق و ترغیب بیشتر به مصرف 

پذیری شود در مجموع امکانوجود دارد، پیشنهاد می
 برای مصرف محصولات ارگانیک را بهبود بخشند.  

ها، ه بین اجزای مدل بزنف به غیر از سازه قادرکنندهرابط
و قصد رفتاری(  انتزاعیها ) نگرش، هنجار تمامی سازه

د ضمن شوبا همبستگی نسبتا بالا تائید شد. پیشنهاد می
ها اقدامات ها در رابطه با قادرکنندهتوجه به کلیه سازه

لازم برای دسترسی سریع با صرف حداقل زمان مد نظر 
دهد که فرضیه تاثیر یافته های تحقیق نشان می. باشد

بر قصد رفتاری و نیز رابطه  انتزاعیمعنادار هنجارهای 
 1علی بین قصد رفتاری بر رفتار مصرفی در سطح 

شود ضمن تقویت درصد مورد تائید است. پیشنهاد می
، نسبت انتزاعیدهنده سازه هنجارهای های تشکیلگویه

ها اقدامات لازم کارکرد قادرکنندهبه بهبود نگرش و نیز 
از نظر رفتار مصرفی، دانشجویان نگاه  عملیاتی گردد.

مثبت نسبت به محصولات ارگانیک دارند و برای 
دسترسی به آنها نیز تلقی مثبت دارند که این مهم یک 
ظرفیت برای تشویق و ترغیب بیشتر به مصرف 

 شود در مجموعمحصولات ارگانیک است. پیشنهاد می
پذیری مصرف محصولات ارگانیک برای وضعیت امکان

در یک جمع بندی کلی، نتایج این دانشجویان بهبود یابد. 
تحقیق در زمینه ترویج و اشاعه مصرف محصولات 

(، در رابطه با 2118ارگانیک با نتایج رضایی و همکاران )
رسانی به دانشجویان مورد مطالعه در ضرورت آگاهی

رگانیک با تحقیق مجردی و همکاران رابطه با محصولات ا
(، و در 2110( و نیز تحقیق رجبی و همکاران)2114)

خصوص اثر نگرش بر قصد و رفتار مصرفی با نتایج 
گرایی و جمع( و در زمینه 2114محمدیان و بخشنده )

های مرجع با نتایج تحقیق توجه به کارکرد گروه
  همسو است.   (2112شیرخدایی و همکاران)

 
  گزاریسپاس

بدینوسیله مراتب قدردانی از حسن توجه و حمایت     
 ردد.گمالی دانشگاه تبریز برای انجام این تحقیق اعلام می
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