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با افزایش سرانه مصرف میگو در شهر تهران عوامل موثر بر بررسی جامع 

  هاي نگرش و تصمیم به خریدتکیه بر سازه
  

  3، علیرضا عالیشاهی2، افشین عادلی1سهیل ریحانی پول
  

و منابع طبیعی  دانشجوي دکتري، گروه آموزشی فراوري محصوالت شیالتی، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي - 1
  گرگان، گرگان، ایران

دکتري فراوري محصوالت شیالتی، دانشیار، گروه آموزشی فراوري محصوالت شیالتی، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم  -2
  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

صوالت شیالتی، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم  دکتري فراوري محصوالت شیالتی، دانشیار، گروه آموزشی فراوري مح- 3
 .کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

 )02/10/98: رشیخ پذی  تار98/ 01/07:  افتیخ دریتار(

 
  

  چکیده
نگرش   عوامل موثر بر، مطالعهگیري مناسب این محصول در سبد غذایی خانوارهابه منظور افزایش سرانه مصرف میگو در شهر تهران و جاي

 کاربردي- پژوهشی هدف از مطالعه. رسدضروري به نظر می ها آن تصمیم به خریدشهروندان نسبت به مصرف میگو و همچنین فاکتورهاي موثر بر
 و کنندگانصرفنگرش م سري عوامل موثر بر  به این منظور با مطالعه منابع داخلی و خارجی یک.و ارزیابی همین عوامل است بررسی  نیزحاضر

 که به صورت  است شهر تهرانکل جامعه آماري پژوهش . مورد آزمون قرار گرفتندهدف در جامعه  شناسایی و در قالب فرضیاتیها آنتصمیم به خرید
 ناسب با فرضیاتمت اينامهآوري اطالعات، پرسشجهت جمع. شدندانتخاب  نفر 500جهت مطالعه میدانی با حجم نمونه   شهرداري منطقه12تصادفی 

 و تعریف  متناسب، مدل مفهومیهاجهت رابطه بین گویه و بررسی شدت و به منظور آزمون فرضیات . تکمیل شدجامعه مصرف توسط طراحی و
، نوع  در آزمون عوامل فرضی موثر بر نگرش شهروندان ثابت شد کیفیت. مورد ارزیابی قرار گرفت)افزار لیزرلنرم (توسط مدل معادالت ساختاري

اما راحتی طبخ .  اثرگذارند نسبت به خرید و مصرف میگوداري بر نگرش افرادبندي و باورهاي مختلف به صورت مثبت و معنیعرضه و فراوري، بسته
و قیمت میگو ، سوابق تجربی مصرف، درآمد  داد نتایج نشاندر ادامه. ند نگرش شهروندان نداشتبرداري میگو و همچنین زمان و مکان مصرف اثر معنی

 مقادیر .کندداري بر تصمیم به خرید ایفا نمیدهند اما فاکتور دسترسی اثر معنیداري تصمیم به خرید میگو را تحت تاثیر قرار میبه صورت معنی
موثرترین فاکتورها  سوابق تجربی مصرف  و میگو کیفیتبه ترتیبتصمیم به خرید  و نگرش شهروندان از بین عوامل موثر بر نشان دادضرایب تاثیر 

  .هستند
  

  نوع فرآوري، قیمتبندي، میگو، نگرش، کیفیت، بسته: واژگان کلید
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: afshinadeli@gau.ac.ir  
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  مقدمه - 1
مجامع ي اخیر مورد توجه طی دههاز موضوعاتی که یکی 

علمی بازاریابی و محققان صنعت غذا واقع شده است، بررسی 
 به طور کلی رفتار .باشدکننده میو شناخت رفتار مصرف

کننده قبل گیرد که مصرفننده، رفتارهایی را در بر میکمصرف
از خرید، حین خرید و پس از خرید محصول از خود بروز 

اي از کننده به مجموعهبه بیانی دیگر، رفتار مصرف. دهدمی
شود که فرد هنگام جستجو، خرید، استفاده، رفتارها اطالق می

یی که هاارزیابی و کنارگذاري محصوالت، خدمات و ایده
  ]. 1[دهد سازد، از خود نشان مینیازهایش را برطرف می

هاي تولیدکننده مواد  امروزه با افزایش رقابت بین شرکت
 یا  و اصلی موفقیتهايکنندگان به عنوان مهرهغذایی، مصرف

 لذا .شوندعدم موفقیت یک شرکت تولیدي محسوب می
پایه این کنندگان و تولید محصولی بر ارزیابی رفتار مصرف

ارزیابی که بتواند نیاز بازار را تامین کند و مطابق سالیق و 
هاي وابسته به صنایع غذایی را در امر عالیق افراد باشد، شرکت

. کردتولید پایدار و برتري رقابت در بازار یاري خواهد 
کنندگان است  رفتار مصرف و شناختهمچنین بر پایه بررسی

توانند با  جامعه و تولید میاندرکاران امر سالمتکه دست
شناسایی عوامل و موانع موثر بر میزان مصرف محصوالت 

، به افزایش سرانه آن  در جامعه)مانند آبزیان(سودمند 
   .نمایند کمک شایانی تمحصوال

کننده، نگرش و هاي مطرح ارزیابی رفتار مصرفدر تئوري
و سازه از این د .اي برخوردارندتصمیم به خرید از جایگاه ویژه
هستند که بواسطه  ]2 [ریزي شدهساختارهاي نظریه رفتار برنامه

نقش موثر بر رفتار مصرف، تاثیر بسزایی در افزایش یا کاهش 
هاي سرانه مصرف یک ماده غذایی و به خصوص فراورده

کنندگان  بیشتر مطالعاتی که رفتار مصرف.]4 و 3 [جدید دارند
دار دو اند، رابطه معنیار دادهمواد غذایی را مورد ارزیابی قر

                اندسازه نگرش و تصمیم به خرید را گزارش نموده
  ].8 و 3، 7، 6، 5[

، مثبت یا خوشایند یا ناخوشایند ( واقع به نوع حسینگرش در
 که افراد به خرید و مصرف یک محصول شودمربوط می )منفی
. شودصل میهر نگرش معموال از چند باور حا. ]9 [دارند

هایی از باورها ها را نقشتئوري ارزش انتظاري فیشبین، نگرش
برخی . ها دانستتوان باورها را علت نگرشداند، یعنی میمی

در فرمولی دیگر، نگرش فردي به رفتار را حاصل ضرب 

در ارزیابی ) باور فردي درباره نتیجه رفتار(باورهاي نگرشی 
  ].10 [کنند توصیف می)ارزیابی نتیجه رفتار(پیامدها 

و اراده افراد براي انجام ) قصد(تصمیم به خرید به شدت نیت 
-تصمیم]. 5[کند اشاره می) در اینجا خرید و مصرف(رفتار 

گیري نهایی در مورد خرید یک محصول غذایی، حاصل فرایند 
این فرایند مهم به مجموعه مراحلی . گیري خرید استتصمیم

گیري براي انتخاب جهت تصمیمگردد که فرد اطالق می
توان ادعا کرد که بنابراین می. کندمحصوالت و خدمات طی می
گیري ، یک فرایند تصمیم غذاییدر پس خرید هر محصول

توسط خریدار طی شده است که مطالعه و ارزیابی این فرایند 
از منظر شناسایی عوامل موثر بر انتخاب محصول توسط افراد 

 نهایت بازاریابی فراورده حائز اهمیت استو در ) بازار هدف(
]11[.  

یکی از مواد غذایی که در عین فوائد و ارزش غذایی فراوان، 
. باشدسرانه مصرف بسیار کمی در کشور دارد، میگو می

بنابراین بررسی دالئل این کمبود که ریشه آن در شناخت رفتار 
 .رسدکنندگان است، امري مهم و ضروري به نظر میمصرف
 این آبزي و همچنین عواملی  بهکنندگانمصرف  نگرشارزیابی

ها تاثیرگذارند، مطمئنا به کشف که بر تصمیم به خرید آن
 به این .منتج خواهد شد افزایش سرانه مرتبط باراهکارهایی 

کنندگان  این دو سازه مهم در بین مصرفبررسی با صورت که
ن صنعت تولید و اندرکارا دست در مجامع علمی،و ارائه نتایج
 بازار، قادر خواهند بود محصولی مطابق عالیق عرضه میگو

 میگو هایی متناسب جهت رفع موانع مصرفتولید و سیاست
  .  اتخاذ کننددر جامعه

کنندگان مطالعات محدودي در مورد شناخت رفتار مصرف
 ریحانی. میگو در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است

کنندگان میگو با مطالعه رفتار مصرف) 1398( و همکاران پول
شده گزارش ریزيدر سطح کشور بر اساس نظریه رفتار برنامه

گیري جهت خرید میگو از سه سازه اصلی کردند که تصمیم
شده این نظریه یعنی نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك

نیز با استفاده ) 2018(قیفارینی و همکارن . ]4 [پذیردتاثیر می
ن میگو در کنندگاز نظریه مذکور به ارزیابی رفتار مصرفا

نتایج این مطالعه نشان داد از بین سه . کشور اندونزي پرداختند
شده فقط هنجار ذهنی تصمیم به ریزيسازه نظریه رفتار برنامه

-کنترل رفتار دركدهد و نگرش و خرید را تحت تاثیر قرار می

در . ]12 [د ندارندداري بر تصمیم به خری اثر معنیشده
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پژوهشی دیگر مشخص شد که سه اولویت نخست خریداران 
 بندي و سوابق تجربیمیگو در ایران به ترتیب کیفیت، بسته

ترین موانع مصرف مردم قیمت، بوي میگو و عدم  و مهمبوده
  ]. 13 [تناسب درآمد با قیمت محصول هستند

و به ر هشت و نیم میلیون نف شهر تهران با جمعیت بیش از
عنوان بزرگترین بازار مصرف در بین شهرهاي کشور، جامعه 

 با تکیه بر دو کنندگان میگومناسبی جهت ارزیابی رفتار مصرف
هدف از مطالعه حاضر .  استسازه نگرش و تصمیم به خرید

نیز شناخت عوامل موثر بر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به 
توانند ست که میمصرف میگو و همچنین بررسی فاکتورهایی ا

  .آفرینی کنندها نقشدر تصمیم به خرید آن

   پژوهشو فرضیات مبانی نظري - 2
 نگرش بر موثر احتمالی  عوامل- 2-1

   نسبت به خرید و مصرف میگوشهروندان
   کیفیت میگو-2-1-1

 مختلفی از جمله رنگ، گونه، طعم، هايکیفیت میگو با شاخص
کننده سنجیده  مصرف طراوت و تازگی توسطمزه، بو، سایز،

ها از حالت عادي و اگر هر کدام از این شاخص. شودمی
گیري باور منفی در موردپسند مشتري خارج و موجب شکل

کننده نسبت به خرید و  نگرش مصرفد شاید بتواننافراد شوند،
  اگر هر کدام از ،بر عکس. کنند منفی  رامصرف میگو

و سلیقه بازار تنظیم هاي مذکور بر حسب نیاز، عالقه شاخص
 موجب تغییر نگرش افراد و افزایش سرانه  احتماالشوند،

  .گردندمی مصرف 
  خرید وبر نگرش شهروندان نسبت به کیفیت: فرض اول

  .داري داردمصرف میگو اثر معنی
  بندي میگو بسته-2-1-2

بندي یک عنصر خارجی در بازار امروز، دیگر نه تنها بسته
ترین آید و از مهم محصول به حساب مینیست بلکه جزئی از

کنندگان به هنگام خرید مواد عوامل تاثیرگذار بر ذهن مصرف
هاي مختلفی دارد بندي آیتمبسته. ]14 [رودغذایی به شمار می

تواند نگرش بندي میگو میها در بستهکه رعایت هر کدام از آن
 رنگ ها طرح ویکی از این آیتم. کننده را تغییر دهدمصرف

بندي و اولین رنگ بسته، یکی از ابعاد مهم بسته. بسته است
. گرددنمادي است که موجب جلب توجه مشتري می

ها ماهیتی کامال روانی داشته و بطور تاثیرپذیري انسان از رنگ

. شوندها و رفتارهاي فرد موثر واقع میغیرمستقیم در واکنش
ید محصول را انگیزد و قدرت خررنگ بسته عالقه را برمی

به تدریج با ) خریداران(کنندگان  مصرف.]15 [دهدافزایش می
هاي ها، سرانجام رنگفراگیري و تثبیت وابستگی بین رنگ

 دهندخاصی را براي طبقات خاص محصوالت ترجیح می
این بعد به جذابیت . بندي، طرح آن است بعد دیگر بسته.]16[

ها، تصاویر، د طرحبندي اشاره دارد و مربوط به وجوبسته
هاي گرافیکی روي ها و نگارههاي رنگی، عالئم، نشانهترکیب

-طبق مطالعات، گرایش و توجه مصرف. شود می میگوبسته

تر بندي جذابکننده بیشتر به سمت محصوالتی با بسته
تواند ناقل در واقع جذابیت بسته می]. 17 [شودمعطوف می

 از نظر بازاریابی .]18 [باشدکنندگان هاي مثبتی به مصرفپیام
 مناسب و کارا  میگوبندي طرحی براي بستهمحصوالت غذایی،

کننده را بر است که بتواند در تمامی فرایندهاي بازاریابی تولید
به این صورت که این طرح باید سریعا جلب . رقبا پیروز کند

-توجه کند، موجب تشدید عالقه و تمایل به خرید در مصرف

 کند و در انتها رضایت  میگو، افراد را وادار به خریدکننده شود
مشتري را به دنبال داشته باشد تا بتواند موجب فروش مستمر 

بندي میگو آیتم دیگري است که به سایز بسته. محصول گردد
گیري در یخچال  سهولت جاي که بر قیمت، ظاهر،اثريجهت 

الشعاع حت نگرش افراد را تتواند میگذارد،و حمل و نقل می
  . دهدقرار 

بندي بر نگرش شهروندان نسبت بستههاي ویژگی: فرض دوم
  .دنداري دار مصرف میگو اثر معنی خرید وبه
   نوع عرضه و فراوري میگو-2-1-3

-مصرف) نگرش( حس تواند می دیگري که احتمالیاز عوامل

  و فراوري، نوع عرضهدهد تغییر  رانسبت به میگوکنندگان 
بندي در بازار عرضه اي و بستهبه دو صورت فلهمیگو . است

هاي هر دو مدل ارائه به دلیل برخورداري از ویژگی. شودمی
کننده خاص که در حقیقت مرتبط با سالیق و عالیق مصرف

اي طرفداران میگوي فله. هستند، طرفداران خاص خود را دارند
دن این نوع بو تر سالمبودن و تربودن، تازه تراحتماال به ارزان

ها را براي انتخاب میگو اعتقاد دارند و همین فاکتورها، رفتار آن
اي بدون غالبا میگوي فله. دهندو خرید تحت تاثیر قرار می

هیچگونه فراوري و به صورت تازه، منجمد و کامل در مراکز 
بو، طعم و مدل فراوري مطلوب، . گرددعرضه آبزیان ارائه می
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کردن، ر، عدم دردسر مربوط به پاكتشرایط نگهداري آسان
د از جمله نتوانمی... ظاهر و بهداشت مناسب و استاندارد و 

- میگوي بسته،کنندگان مصرف باعث شوندد کهنعواملی باش

فراوري میگو که غالبا . اي ترجیح دهندبندي را به میگوي فله
در تغییر نگرش  تواند میافتد،بندي اتفاق میدر میگوهاي بسته

توان به نوع به انواع مدل فراوري می. باشدشتریان موثر م
اشاره ... رگ و سر و پوست، بیسوخاري میگو، کنسروي، بی

  .کرد
نوع عرضه و فراوري بر نگرش شهروندان نسبت : فرض سوم

  .داري دارد مصرف میگو اثر معنی خرید وبه
    راحتی طبخ-2-1-4

زمان کمی طبخ و اینکه یک ماده غذایی به آسانی و در مدت 
کننده نسبت به تواند بر نگرش مصرفآماده مصرف شود، می

در برخی از مطالعات . خرید و مصرف آن محصول موثر باشد
 این عامل از فاکتورهاي موثر بر مصرف آبزیان عنوان شده است

در تحقیقاتی هم فرض اثرگذاري این . ]22 و 21، 20، 19[
  .]4[شدعامل بر نگرش جامعه هدف رد 

 خرید راحتی طبخ بر نگرش شهروندان نسبت به: فرض چهارم
  .داري دارد مصرف میگو اثر معنیو
   باورهاي مثبت و منفی در مورد میگو-2-1-5

کند که افراد در مورد میگو این متغیر به عقاید مختلفی اشاره می
بودن برخی از این عقاید عبارتند از پرورشی یا دریایی. دارند

وجه به آلودگی بافتی و بهداشت میگو هنگام ت، ]23[میگو 
خرید، مصرف میگو به دلیل ارزش غذایی، توجه به وجود 

        موارد مذکور احتماال ... . و ]4 [میزان کلسترول در میگو
کنندگان به مصرف میگو را تحت تاثیر توانند نگرش مصرفمی

  .قرار دهند
و بر نگرش باورهاي مثبت و منفی در مورد میگ: فرض پنجم

  .دنداري دار مصرف اثر معنی خرید وشهروندان نسبت به
   زمان و مکان مصرف-2-1-6

اینکه یک نوع غذا در وقت صبحانه، ناهار، شام، در مهمانی و 
  دیگريتواند از عوامل احتمالییا رستوران صرف شود، می

براي . باشد که نگرش فرد را نسبت به آن نوع غذا تغییر دهد
فود در بیرون از  افراد ممکن است به مصرف فستمثال برخی

ها عالقه و حس مثبتی داشته باشند اما همین منزل و رستوران
میگو از آنجا که از . حس را به همان غذا در منزل نداشته باشند

نظر هضم از دسته غذاهاي سنگین است، ممکن است برخی 
امکان افراد آن را در وعده ناهار ترجیح دهند؛ در عین حال 

یا به .  برخی دیگر این غذا را در وعده شام مصرف کننددارد
براي افراد سخت و که ممکن است طبخ میگو در منزل دلیل این

ها در منزل گرایشی به مصرف نداشته پذیر نباشد، آنیا امکان
  .باشند اما در رستوران و مهمانی، میگو را ترجیح دهند

 شهروندان نسبت زمان و مکان مصرف بر نگرش: فرض ششم
  .دنداري دار مصرف میگو اثر معنی خرید وبه

 عوامل احتمالی موثر بر تصمیم به خرید - 2-2
  میگو

   قیمت میگو-2-2-1
ترین مواردي که مردم براي مصرف به طور کلی یکی از مهم

. کنند، قیمت محصول استمواد غذایی مختلف به آن توجه می
Magnusson ند که بسیاري از معتقد) 2001( و همکاران

کننده خرید در نظر کنندگان قیمت را عامل مهم تعیینمصرف
اي دانست که توان میزان فایدهقیمت را می. ]24 [گیرندمی

کنندگان براي مزایاي حاصل از داشتن یا استفاده از کاال مصرف
قیمت آبزیان جزء عوامل . ]25 [کنندیا خدمت پرداخت می

آن بر ) بودنارزان(بودن ه تصور کمآمیخته بازاریابی است ک
این فاکتور از طریق . مصرف به صورت جدي تاثیرگذار است

شود و با هاي ایجادکننده رضایت، تثبیت میمطلوبیت یا ویژگی
برند هاي مشتریان از خصوصیات و مزایایی که بهره میبرداشت

 و همکاران Hawkinsبنابر مطالعه . ]11  [ارتباط دارد
فاکتور قیمت به عنوان یک عامل موثر بر برداشت ، )2004(

  ].26 [کننده از کیفیت انواع کاالها مطرح استمصرف
قیمت بر تصمیم به خرید و مصرف میگو اثر : فرض هفتم

  .داري داردمعنی
  )توزیع مناسب( دسترسی -2-2-2

کننده در  توزیع به معنی رساندن محصول مورد نظر مصرف
به عبارت . ]27 [ استرد نظر مشتريزمان مطلوب به مکان مو

دیگر، توزیع بهتر و مناسب محصول موجب تسهیل در 
کننده را رفتار مصرفتواند  می که این موردگرددمیدسترسی 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fs
ct

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
2:

34
 IR

S
T

 o
n 

S
un

da
y 

Ja
nu

ar
y 

19
th

 2
02

0

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-36736-fa.html


 1398، آبان 16، دوره 93                                            شماره                                             ییع غذایعلوم و صنا
 

 125

این فاکتور در رابطه با محصوالت غذایی . تحت تاثیر قرار دهد
ها در جامعه رایج گران و همچنین مواد غذایی که مصرف آن

کند و ، اهمیت بیشتري پیدا می)صرف پائینسرانه م(نیست 
  . افراد موثر استتصمیم به خرید و مصرف در قاعدتا

دسترسی به میگو بر تصمیم به خرید و مصرف : فرض هشتم
  .داري دارداثر معنی

  کننده درآمد مصرف-2-2-3
کننده از عوامل فرضی دیگري است که احتماال آمد مصرفدر

 افراد تصمیمبر گذارد،  خرید میبه دلیل تاثیري که بر قدرت
تصمیم نقش درآمد در .  خرید و مصرف میگو موثر استجهت

             با قیمت میگو کامال متفاوت استبه خرید و مصرف
  .]13 و 4[

درآمد شهروندان بر تصمیم به خرید و مصرف  :فرض نهم
  .داري داردمیگو اثر معنی

   سوابق تجربی مصرف-2-2-4
تواند متاثر از سابقه مصرف راي خرید میگو میگیري بتصمیم

اگر فرد سابقه مصرف میگو داشته و از این محصول . هم باشد
، این )احساس لذت(حس مثبتی در ذهن او ثبت شده باشد 
ي اما اگر فرد سابقه. عامل محرکی براي خرید مجدد است

مصرف نداشته باشد و یا اینکه از مصرف میگو در گذشته لذت 
گیري خرید  باشد، بالعکس این عامل تاثیر منفی در تصمیمنبرده

  .]13 و 4 [خواهد داشت
سوابق تجربی مصرف بر تصمیم به خرید و : فرض دهم

  .داري داردمصرف میگو اثر معنی
   نگرش افراد-2-2-5

مواد در برخی از مطالعات، نگرش افراد بر تصمیم به خرید 
 و غذاي ارگانیک ]6 [، ماهی]4 [غذایی مختلف از جمله میگو

 این عامل بر تصمیم هم تیاما در مطالعا. موثر واقع شد ]5 و 7[
   ].12 [داري ارائه نکرد اثر معنی میگوبه خرید و مصرف

نگرش شهروندان نسبت به مصرف میگو بر : یازدهمفرض 
  .داري داردتصمیم به خرید و مصرف اثر معنی

جامع عوامل موثر با توجه به اینکه هدف مطالعه حاضر بررسی 
بر افزایش سرانه مصرف میگو در شهر تهران است و همه 

در آزمون تاثیر بر ) غیرمستقیم( به نوعی  در باالعوامل مذکور

کنند، بنابراین فرض آخر  شرکت می مصرفافزایش سرانه
  :عبارتند از) فرض دوازدهم(
تصمیم به خرید و مصرف بر افزایش سرانه مصرف میگو اثر "

  ."اري دارددمعنی

 ومی متناسب با فرضیات ساخت مدل مفه- 2-3
  پژوهش

ها، مدلی متناسب طراحی هاي آنبا توجه به فرضیات و گویه
راحتی در این مدل . شود دیده می1 که دیاگرام آن در شکل شد

 ،فراوري مصرف، نوع عرضه و  و مکانزمان کیفیت،طبخ، 
ی، قیمت، ، سوابق تجربي مثبت و منفی باورها،بنديبسته

. ستندمستقل ه) پنهان(یرهاي مکنون  درآمد جز متغدسترسی و
 مدل را رهاي میانجی متغی)مصرف (نگرش و تصمیم به خرید

 از دسته )سرانه (افزایش مصرف میگو. دهندتشکیل می
است که در انتهاي مدل ) زادرون( مکنون وابسته متغیرهاي
ها هر یک از ضمن اینکه سواالتی که توسط آن. گیردجاي می
باشند  می مدلیرهاي آشکاریرها سنجیده شدند، جز متغاین متغ

  .)2جدول  (اندکه در این دیاگرام به دلیل کمبود فضا ارائه نشده

  
Fig 1 Diagram of conceptual model of research 

  

  ها روش- 3
  نامه طراحی پرسش- 3-1

ه نظرات قطبا مطالعه منابع داخلی و خارجی، کتب مرتبط و ن
اي متناسب با نامهین امر، پرسشصصاساتید دانشگاهی و متخ
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 شد که مشتمل  طراحی1اي لیکرتطیف پنج گزینهفرضیات و 
شناختی و سواالت ش در دو قالب سواالت جمعیت پرس64بر 

 که شاخصی جهت سنجش 2ضریب آلفاي کرونباخ. اصلی بود
 محاسبه 82/0نامه حاضر  سواالت است، براي پرسش3پایایی

شده قابل دهد سواالت طراحیشد که این مقدار نشان می
نامه ابتدا از اعتبار  پرسش4به منظور بررسی روایی. اعتماد هستند

در مرحله .  استفاده شد5صوري و در انتها از تحلیل عاملی تائیدي
هاي مختلف و کسب نظرات بررسی اعتبار صوري، با انجام مصاحبه

  .الت اعمال گردیدادر سوت الزم افراد متخصص، اصالحا

   جامعه آماري- 3-2
ت که به صورت جامعه آماري تحقیق حاضر کل شهر تهران اس

مناطق یک، دو، سه،  ( منطقه شهرداري22  منظقه از12تصادفی 
- و بیست شانزده نه، دوازده، چهارده،چهار، پنچ، شش، هشت،

حجم .  براي انجام مراحل میدانی پژوهش انتخاب شدند)دوو
 نفر محاسبه شد اما به دلیل کسب 266 6نمونه از فرمول ککران

. گردیدنامه استفاده  پرسش500تر از تعداد نتایج قابل اطمینان
 در این دهد که منطقه شهرداري تهران را نشان می12، 2 شکل

مصرف میگو مورد ارزیابی قرار خرید و تحقیق از نظر رفتار 
  .ندگرفت

  
Fig 2 12 Municipal districts that this study were 

investigated. 
 

                                                             
1. Likert scale 
2. Cronbach's alpha 
3. Reliability 
4. Validity 
5. Confirmatory Factor Analysis 
6. Cochran 

   تجزیه و تحلیل آماري- 3-3
 فرضیات و )قبول یا رد( به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت

ها از مدل معادالت ساختاري و همچنین شدت رابطه بین سازه
استفاده و مدل در دو حالت ) 80/8نسخه (افزار لیزرل نرم

        داري روابط بین معنی. اجرا شدداري استاندارد و معنی
. مورد بررسی قرار گرفت% 95هاي مدل در سطح اطمینان سازه

ها خارج از بازه  براي آنT-valueلذا فرضیاتی که مقادیر 
  .شدند تائید ،قرار داشت 96/1 تا -96/1
  

   نتایج- 4
شناختی جامعه هاي جمعیت ویژگی- 4-1

  مصرف
جنسیت، سن، سطح (اختی شنهاي جمعیت ویژگی1جدول 

تحصیالت، شرایط تاهل، شغل، محل تولد، تعداد اعضاي 
 مطابق جدول .دهدجامعه مصرف را نشان می) خانوار و درآمد

 تاهل، بیشتر جامعه مورد بررسی را  شرایطیت و جنس، از نظر1
اغلب افراد این . هندبه ترتیب مردها و متاهلین تشکیل می

منظر جایگاه  سال و از 50 تا 35ه جامعه از نظر سنی در باز
  نیز مصرف درصد جامعه50حدود . ، آزاد هستندشغلی

  . میلیون تومان دارند6 تا 4درآمدي بین 
ها و طبقات اجتماعی  سعی شد از تمامی طیف جدول،مطابق

شناختی براي مصاحبه و هاي جمعیتمتفاوت از نظر ویژگی
ن امر به ثبت نتایج مطمئنا ای. نامه استفاده شودتکمیل پرسش

       و افزایش اعتبار قبول یا رد فرضیات منتجتر اطمینانقابل
   .گرددمی

   تحلیل عاملی تائیدي- 4-2
با توجه . دهد نتایج تحلیل عاملی تائیدي را نشان می2جدول 

-Tو )  هستند3/0که غالبا بیشتر از (به مقادیر بارهاي عاملی 

Value)  توان ادعا می)  قرار ندارند96/1 تا -96/1که در بازه
نامه کرد که سواالت از روایی مناسبی برخوردار بوده و پرسش

  .باشدداراي درجه قابل قبولی از اعتبار می
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Table 1 Demographic characteristics of the consumption society (%) 
Abundance  Characteristics Abundance  Characteristics  

  Place of birth    Gender  
13.4 Coastal city  63.2 Male  
86.6 Non-coastal city  36.8  Female  
  Household size    Age  
3.2 Two  0 <20 years 
23.2 Three  37.4  20-35 years  
39 Four  44.8 35-50 years  

34.6 Five and more  15.2  50-65 years  
  Income (Rials)  2.6 65-80 years 
0.2  10-20 million    Education 
38  20-40 million  90.2 Academic  

46.8  40-60 million  9.8 Non-academic 
15  60 million≥    Marital Status  
   72.2  Married  
   27.8  Single  
    Job  
   47.4 Free  
   29.6 Employee  
   5.6 Student  
   11.6 Unemployed  
   5.8 Retired 

  
Table 2 Factor loadings and T-value for questions (confirmatory factor analysis)  

T-value Factor 
loading  Variable  T-value Factor 

loading Variable 

  E.  Positive and negative beliefs      L. supply and processing of shrimp 
6.13 0.36 Medicinal remnants (antibiotics)  4.91 0.29 Fresh 
10.42 0.66 Contamination  13.23 0.61 Frigid 
7.98 0.43 Cholesterol  21.85 0.92 Without head (packaging)  
8.29 0.51 Nutritional Value  10.38 0.45 Without head and skin (bulk)  
6.47 0.38 farmed  10.64 0.49  Without head and skin (packaging)  
7.91 0.42 wild  5.94  0.33  Fried (packaging)  
    F. Consumption time & place  4.22 0.25 Canned 

13.19 0.72 Lunch     H. Quality 
14.45 0.78 Dinner  14.72  0.52  Texture color  
5.61 0.33 Party  6.33 0.39 Species 
3.84 0.28 Restaurant  12.86 0.46 Taste  
  D. Access  13.63  0.50 Smell  

5.27 0.34 Hard  11.45 0.42 Size 
7.78 0.56 Easy  13.01 0.49  Freshness  
3.64 0.32 Trying to buy      G. Packaging 
  J. Experimental records  15.49  0.65 Packaging size  

15.42 0.79 I have consumed  12.54  0.56  Mention the method of cooking  
19.63 0.85 I like to eat  25.65 0.98 Mention the nutritional value  
16.85 0.81 I like to eat again  25.12  0.95 Mention the preservation conditions  

  B.  Attitude to shrimp  7.79 0.31 Design and  color  
12.69 0.67 Pleasure feeling  10.26 0.47 Brand  
17.24 0.89 Good feeling      I. Convenience of  cooking 
11.88 0.64 bad feeling  20.43 0.88 Easy  

    K. Intention to consume  12.93 0.46  Fast  
22.46 0.91 I want to eat  18.55 0.75  Hard  
20.71 0.82 I have a plan to eat      M. Price  
19.52 0.77 Try to eat  9.24 0.44 Expensive  

    X.  Increasing of consumption  11.67 0.51  Cheap  
9.12 0.47 Purchase annually  17.67 0.89  Average  
8.93 0.46 The amount of each purchase      N. Income 
11.26 0.69 Annual consumption outside home  15.12  0.65 More than buying power  

      18.36  0.87  Less than buying power  
    21.94  0.96 Fit with buying power  
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   اجراي مدل در حالت استاندارد - 4-3
حالت  در افزار توسط نرمتحقیق را مدل  اجراي3شکل 

با ( کیفیت میگو مطابق این شکل. دهداستاندارد نشان می

با ضریب تاثیر ( مصرف سوابق تجربیو ) 52/0ضریب تاثیر 
 بر نگرش و تصمیم به خریدمل به ترتیب موثرترین عوا) 63/0

  .  هستندشهروندان

 
Fig 3 Model run in standard mode    

 
 داري اجراي مدل در حالت معنی- 4-4

 مربوط به آزمون قبول و یا رد فرضیات در سطح 4شکل 
در این شکل مدل تحقیق در حالت . باشدمی% 95اطمینان 

ها ارائه شده  بین سازهT-valueداري اجرا و مقادیر معنی
دار اثر معنی (چهارم هاي این مقادیر تنها فرضطبق. است

 مصرف  خرید و نسبت بهراحتی طبخ بر نگرش شهروندان
 دار زمان و مکاناثر معنی (ششم، ) T-value= 0.26،میگو

-T، مصرف میگوخرید و  نسبت به  بر نگرش افرادمصرف

value= -1.23 ( هشتمو) دار دسترسی بر تصمیم به اثر معنی
رد و بقیه فرضیات ) T-value= 0.58،  میگو و مصرفخرید

  . تائید شدند

سیر ها، ضرایب م، فرضیات و وضعیت قبول یا رد آن3جدول 
همانطور که در این . دهدو جهت رابطه بین متغیرها را نشان می

شود فقط جهت رابطه بین دو متغیر قیمت جدول مشاهده می
میگو و تصمیم به خرید منفی اما سایر جهات بین متغیرها 

همچنین مطابق نتایج، بیشترین شدت رابطه بین دو . مثبت است
  . ت شدمتغیر سوابق تجربی و تصمیم به خرید ثب

، متغیرهاي کیفیت 3 و همینطور جدول 4، 3با توجه به اشکال 
با ضریب اثر (بندي ، مشخصات بسته)52/0با ضریب اثر (

و باورهاي ) 24/0با ضریب اثر (، نوع عرضه و فراوري )29/0
به صورت ) 17/0با ضریب اثر (مثبت و منفی در مورد میگو 

 به خرید و داري بر نگرش شهروندان نسبتمثبت و معنی
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اما دو متغیر راحتی طبخ و زمان و مکان . مصرف موثرند
مطابق . داري بر نگرش افراد ارائه نکردندمصرف میگو اثر معنی

به صورت (نتایج، متغیرهاي سوابق تجربی مصرف، درآمد 

به ترتیب با ضرایب اثر ) به صورت منفی(و قیمت ) مثبت
مصرف میگو به  بر تصمیم به خرید و -37/0 و 18/0، 63/0

  .داري تاثیرگذارندصورت معنی
  

  
Fig 4 Model run in significant mode 

  
 دسترسی  فاکتور،جامعه مورد بررسی در این در حالیست که
در . نداشتداري  میگو اثر معنی و مصرفبر تصمیم به خرید

  تصمیم به خرید سازه بر44/0با ضریب اثر   نگرشسازهادامه، 
 سازه  نهایتا،.داري اثر داشترت مثبت و معنیبه صو) مصرف(

 با ضریب اثر نیز به همین صورت) مصرف(تصمیم به خرید 
   .بود بر افزایش سرانه مصرف میگو موثر 35/0
  

   برازش مدل- 4-5
با توجه به . دهدهاي برازش مدل را نشان می شاخص4جدول 

ان توها در سطح قابل قبول قرار دارند، میاینکه این شاخص
به این . باشدادعا کرد که مدل از برازش مناسبی برخوردار می

معنی که مدل اعتبار بسیار باالیی براي سنجش و ارزیابی روابط 
  . بین متغیرهاي مورد بررسی دارد
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Table 3 Assumptions, effect coefficients, status of assumptions (accept or reject) and also direction of 
relationship between variables   

Direction Results  T-value Coefficient Assumptions Nu 

+ Accept 7.64 0.52 The quality of shrimp has a significant effect on citizens' 
attitudes toward shrimp buying and consumption. 1 

+ Accept  5.11 0.29 Specifications of shrimp packaging has a significant effect on 
citizens' attitudes toward shrimp buying and consumption. 2 

+ Accept  4.78 0.24 
The type of supply and processing of shrimp has a significant 

effect on citizens' attitudes toward shrimp buying and 
consumption. 

3 

 Reject  0.26 0.03 The convenience of cooking shrimp has a significant effect 
on citizens' attitudes toward shrimp buying and consumption. 4 

+ Accept  2.92 0.17 
The positive and negative beliefs about shrimp has a 

significant effect on citizens' attitudes toward shrimp buying 
and consumption. 

5 

 Reject  1.23- -0.11 
Time and place of shrimp consumption has a significant 

effect on citizens' attitudes toward shrimp buying and 
consumption. 

6 

- Accept  6.69- -0.37 Shrimp prices has a significant effect on intention to shrimp 
buying and consumption. 7 

 Reject  0.58 0.04 Access to shrimp has a significant effect on intention to 
shrimp buying and consumption. 8 

+ Accept  3.14 0.18 Citizens' income has a significant effect on intention to 
shrimp buying and consumption. 9 

+ Accept  8.45 0.63 Experimental records of consumption has a significant effect 
on intention to shrimp buying and consumption. 10 

+  Accept 7.11  0.44 
The citizens' attitudes toward shrimp consumption have a 

significant effect on intention to shrimp buying and 
consumption. 

11 

+ Accept  5.72 0.35 The intention to shrimp buying and consumption has a 
significant effect on increasing of per capita consumption. 12 

  
Table 4 Goodness indicators of model 

Model evaluation  Standard limit  Result Fit Index  
Good Fit Chi-Square/Df ≤5   2.31  Chi-Square/Df  
Good Fit RMSEA ≤ 0.08  0.051 RMSEA  
Good Fit  CFI ≥ 0.90  0.98 CFI  
Good Fit  GFI ≥ 0.90  0.95  GFI  
Good Fit AGFI ≥ 0.90  0.90  AGFI  
Good Fit  IFI ≥ 0.90 0.94 IFI  
Good Fit  NFI≥ 0.90  0.98  NFI  
Good Fit NNFI ≥ 0.90  0.97  NNFI  

  

   بحث - 5
 بسیار اد به تعداز آنجا چنین پژوهشی در رابطه با میگو تاکنون

 است به ناچار الملل انجام گرفتهکمی در مجامع علمی بین
 به مشابه که هاي پژوهشيهانتایج تحقیق حاضر با یافته

 اند نیز پرداختهکنندگان سایر مواد غذایی رفتار مصرفبررسی
  .شده استمقایسه 
داري بر  به صورت مثبت و معنی میگوقیق حاضر کیفیتدر تح

 . موثر بود نسبت به خرید و مصرفنگرش شهروندان تهرانی
اي که به منظور بررسی نگرش افراد نسبت به نتایج مطالعه

مصرف ماهی در ویتنام انجام شد، نشان داد که عامل کیفیت بر 
 در .]6[ داري موثر استبه صورت مثبت و معنیافراد نگرش 

نیز فاکتور کیفیت ماهی بر نگرش ) 2009(تحقیق احمد 
پژوهش در . ]8 [داري داشتشهروندان داکا اثر مثبت و معنی
این عامل بر نگرش ) 1397(الحسینی المدرسی و همکاران 

داري  معنیاثر خرید غذاهاي ارگانیک کنندگان نسبت بهمصرف
   .]5 [ رد شد مربوط به آن و فرضارائه نکرد

 بر نگرش شهروندان داري، راحتی طبخ اثر معنیمطالعهر این د
بندي و اما بسته.  خرید و مصرف میگو نداشت بهتهرانی نسبت
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داري بر نوع عرضه و فراوري محصول به صورت مثبت و معنی
 و همکاران  پولمطالعه ریحانی. ندسازه نگرش موثر بود

 در سطح کنندگان میگوکه به ارزیابی رفتار مصرف) 1398(
کشور پرداخت، نتایج تحقیق حاضر را در این زمینه تائید کرد 

]4.[  
 حاضر نگرش شهروندان نسبت به خرید و مصرف پژوهشدر 

به خرید ) نیت(داري بر تصمیم میگو به صورت مثبت و معنی
و احمد ) 2012( در مطالعات سانگ و السن .ها موثر بودآن
 شهروندان نسبت به نیز مانند تحقیق حاضر، نگرش) 2009(

ها به صورت خرید و مصرف ماهی بر تصمیم به خرید آن
عات تارکینان و  مطال در.]8 و 6 [داري موثر بودمثبت و معنی
 الحسینی ،)2015(، افندي و همکاران )2005(ساندویست 

  و)1396(، صالتی مومنی )1397 ( و همکارانالمدرسی
، نگرش )1396(آبادي و الحسینی المدرسی شکی نجفپز

کنندگان بر تصمیم به خرید غذاي ارگانیک به صورت مصرف
همه این  ].29 و 28، 5، 3، 7 [داري موثر بودمثبت و معنی
 خرید و  تصمیم بهبر دار سازه نگرشاثر معنیمطالعات به 

 مواد غذایی اعتقاد دارند و فرض مربوط به آن را اثبات مصرف
ژوهش قیفارینی و  در پبر خالف مطالعه حاضر،. کردند

کنندگان بر تصمیم به خرید و نگرش مصرف) 2018(همکاران 
  .]12 [داري ارائه نکردمصرف میگو تاثیر معنی

فاکتور دیگري که اثر آن بر تصمیم به خرید و مصرف میگو 
دسترسی  نتایج نشان داد. مورد آزمون قرار گرفت، دسترسی بود

دان تهرانی اثر  شهرون و مصرف میگو بر تصمیم به خریدبه
شاید دلیل این موضوع دسترسی آسان . نداردداري معنی

) 1394( مطالعه دوراندیش و همکاران .شهروندان به میگو باشد
 که به بررسی عوامل موثر بر مصرف آبزیان در مشهد پرداخت،
نشان داد که نداشتن دسترسی به آبزیان، موجب کاهش گرایش 

پژوهش تارکینان و  تایج ن].30[گردد خرید در جامعه می
هاي نظریه رفتار که پیرامون نقش سازه) 2005(ساندویست 

 انجام شد نشان داد که خرید غذاي ارگانیک در شدهریزيبرنامه
 اثر  ارگانیکشده بر تصمیم به خرید غذايدسترسی درك

 همچنین در مطالعه افندي و همکاران .]7 [ نداردداريمعنی
فاکتور دسترسی بر  داري اثرگذاري فرض معنینیز ) 2015(

  . ]3 [تصمیم به خرید غذاي ارگانیک رد شد
در تحقیق حاضر قیمت به صورت منفی بر تصمیم به خرید و 

   قیمت افزایش  با   که  معنی این به . مصرف میگو اثرگذار بود

   میگو، تصمیم به خرید شهروندان ضعیف و بالعکس با کاهش
طبیعی و  که این مورد گیرد می قیمت میگو این تصمیم قوت
 ضیایی و در مطالعات. ]31[تائیدي بر قانون تقاضاست 

نیز قیمت اثر  )1395( حسینی و همکاران و) 1396(همکاران 
. ]32 و 31 [داري بر میزان مصرف ماهی ارائه کردمنفی معنی

داري بین اهمیت تارکینان و ساندویست اثر معنی تحقیقدر 
 در .]7 [رید غذاي ارگانیک ثبت نشدقیمت و تصمیم به خ

 که رفتار مصرف مواد غذایی ارگانیک در استان پژوهشی
سوماتراي اندونزي مورد بررسی قرار گرفت، عامل قیمت بر 

   ].3[ داري نداشتتصمیم به خرید اثر معنی
داري در این مطالعه، درآمد شهروندان به صورت مثبت و معنی

 این امر کامال قابل .گذار بودبر تصمیم به خرید و مصرف اثر
هر چه درآمد خانوار بیشتر باشد، سبد . بینی و توجیه استپیش

لذا احتمال خرید . تر خواهد بودتر و سالمغذایی نیز متنوع
آبزیان از جمله ماهی و میگو که نماد غذاهاي سالم و مقوي 

 در تحقیقات دوراندیش و ].31[یابد هستند، افزایش می
 آکینبد و دیپلو ،)1396( ضیایی و همکاران ،)1394(همکاران 

زایش درآمد  تاکید شد که اف نیز)1996( ین و هانگ و) 2012(
                   اثر مثبتی دارد و آبزیانبر تصمیم به مصرف ماهی

   ].34 و 33 ،31 ،30[
  

  گیرينتیجه - 6
 و باورهاي بندي، نوع عرضه و فراوريکیفیت، بستهفاکتورهاي 

داري  میگو به صورت مثبت و معنیبت و منفی در موردمث
  نسبت به خرید و مصرف راکنندگان تهرانینگرش مصرف

سوابق تجربی   همچنین متغیرهاي.دهندتاثیر قرار می تحت
 بر تصمیم به خرید همین صورت به  نیزافرادمصرف و درآمد 

دار قیمت میگو بر اثرگذاري منفی و معنی. هستندمیگو موثر 
که یکی از دهد تصمیم به خرید شهروندان تهرانی نشان می

هاي افزایش سرانه مصرف، کاهش قیمت میگو در بازار اهر
  .است

  

  تشکر و قدردانی - 7
دانند از دانشگاه علوم  میالزمد محققین مطالعه حاضر بر خو

هاي مالی کشاورزي و منابع طبیعی گرگان جهت تامین هزینه
تقدیر و تشکر به عمل  پژوهشانی هاي میدبط با بخشتمر

  .آورند
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In order to increase the per capita consumption of shrimp in Tehran and its proper placement in the 
household food basket, it is necessary to study the factors affecting the attitude of citizens towards 
shrimp consumption as well as the factors affecting on decision to purchase. The purpose of this 
applied-research study also is to investigate and evaluate these factors. For this purpose, by studying 
internal and external sources, a number of factors affecting consumers' attitudes and their decision to 
purchase were identified and then tested in the form of assumptions in the target population. The 
statistical population of the study is the whole city of Tehran which randomly were selected 12 
municipal districts for field study with sample size of 500 people. To collect data, a questionnaire was 
designed according to the assumptions and completed by the consumption society. In order to test the 
assumptions and investigate the severity and direction of the relationship between their items, a 
conceptual model was designed and evaluated by structural equation modeling (Lisrel software). In 
testing hypothetical factors affecting citizens' attitudes were found quality, type of supply and 
processing, packaging and different beliefs have positive and significant effects on people's attitudes 
toward shrimp buying and consumption. But the convenience of cooking of shrimp as well as the time 
and place of consumption had no significant effect on the attitude of citizens. In the following, the 
results showed that experimental records of consumption, income and price of shrimp are effective on 
the intention to purchase but the access factor does not have a significant effect on the intention to buy 
shrimp. Values of effect coefficients showed that among the effective factors on attitude of citizens 
and the decision to buy, quality and experimental records of consumption are the most effective 
factors, respectively. 
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