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چکیده

غذایی این محصوالت افزایش یافته است. از بردن به ارزشدر سال هاي اخیر مصرف ماهی و محصوالت شیالتی در سراسر جهان به دلیل پی
این طرفی با باالتر رفتن آگاهی عمومی جامعه وعدم اطمینان از ایمنی مواد غذایی، باعث عدم اطمینان و کاهش قابل توجهی در مصرف

تواند تاثیر به سزایی در افزایش مصرف سرانه ماهی هاي ارزیابی کیفیت ماهی توسط مصرف کنندگان میمحصوالت شده است. آگاهی از روش
داشته باشد. کیفیت  از دید بازاریابی عبارت است از میزان وضعیتی از یک محصول که با انتظارات مشتري و مشخصات ارائه شده تطبیق داشته

گیري می شود. دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به کیفیت، می تواند .از نظر بازاریابی، کیفیت بر مبناي برداشت هاي ذهنی خریداران اندازهباشد
در نتیجه با شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان .جهت استفاده در برنامه ریزي هاي شیالتی و استفاده  تولیدکنندگان بررسی می شود

الن در عرصه شیالت متناسب با سلیقه مصرف کنندگان، ماهی عرضه خواهند کرد تا حداکثر رضایت آنان را تأمین نمایند و در نتیجه نقش ،فعا
زیادي در افزایش مصرف سرانه، رشد اقتصادي شیالت و کشور خواهد داشت.

کیفیت، مصرف کننده، آبزیان پرورشیکلیدي:واژگان
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مقدمه 

کی از زیر بخش هاي مهم بخش کشاورزي می باشد و توسعه سریع آن در دهه هاي اخیر نقش ویژه اي در جلب نظر صنعت شیالت ی
هاي غذایی ماهی نسبت به سایر ). با وجود شواهد کافی مبنی بر مزیت1386مسئوالن و مردم به آبزیان داشته است (صالحی و مختاري، 

). 1388چرا در ایران مصرف سرانه آبزیان کمتر از جهان است، جاي تأمل دارد (یوسفی، گوشت ها و وجود ذخایر آبزي درکشور، این که
در حالی که ).1391کیلو گرم در سال است (سالنامه آماري شیالت ایران،1/9در حال حاضر میزان سرانه مصرف آبزیان در کشور حدود 

). بنابراین امروزه توجه به 1391جنوب و شمال می باشد (میگلی نژاد،کیلومتر مرزآبی در922و 2544کشور ما به ترتیب داراي بیش از 
میزان مصرف ماهی و نیاز مصرف کنندگان بسیار اهمیت دارد. 

در طول دهه هاي گذشته مصرف غذاي سالم رو به افزایش است و اینکه ماهی براي سالمتی مفید است به خوبی مشخص شده 
ي دو بار در هفته نرسیده اقع مصرف ماهی در کشور هاي اروپایی هم حتی به میزان توصیه شده). با این حال در و2004است(هوگه، 

). مطالعات زیادي روي محرك ها و موانع مصرف ماهی انجام شده 2002؛ ولش و همکاران، 2004است (کمیته علمی مشاوره اي تغذیه، 
)، اثر درگیر شدن مصرف کننده (جول و پولسون، 2003زو، ي مصرف ماهی و نگرش (بروناست. تحقیقات به خصوص روي  رابطه

اند. در مقابل تعداد کمی از مطالعات روي درك ) متمرکز شده2000ي زندگی( میرالند و همکاران، )، نقش شیوه2003، اولسن، 2000
که توسط نیلسن و همکاران یک ). در مطالعه اي 2007مصرف کننده از کیفیت ماهی و ارزیابی کیفیت صورت گرفته است (وربکه، 

رویکرد کیفی به منظور استنباط ابعاد اهمیت کیفیت براي مصرف کننده صورت گرفت، مشخص شد که ابعاد دلخواه کیفیت به میزان زیادي 
درتحقیق دیگري ). 1997(نیلسن و همکاران، این کیفیت ماهی به ترجیح شخصی بستگی داردبربه سالمتی و رفاه خانواده بستگی دارد. بنا

کنند قادر نیستند از ویژگی هاي یک ماهی تازه براي ارزیابی کیفیت مورد نظر خود گان احساس میکنندنشان داده شد که بیشتر مصرف
).2000استفاده کنند (جول و پولسون، 

را در بازارهاي مجزا قرار توان مصرف کنندگان مختلفبرحسب موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سطح درآمد و عوامل بسیار دیگري می
). در تحقیقی که در شهر 1387داد، پس با شناسایی نیازهاي هرگروه از مصرف کنندگان، بازارهاي مختلفی وجود خواهد داشت (عادلی،

هاي تهران صورت گرفته است، کیفیت به عنوان مهمترین عامل تصمیم گیري خریداران مورد توجه قرار گرفته است. در بین کل خانوار
د تهرانی ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی با ارزش غذایی به عنوان پنجمین اولویت قرار دارند اما براي آنهایی که مصرف کننده ماهی هستن

راحتی استفاده اهمیت بیشتري دارد. عالوه بر کیفیت که مهمترین نقش را در رفتار مصرف کننده دارد، عامل بو مهمترین عامل در عدم 



چالش ها و فرصت ها- اولین همایش آبزي پروري نوین

93آبان 1مهر و30- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی - گرگان

).بنابراین آگاهی از برداشت مصرف کنندگان از کیفیت می تواند منجر به برنامه ریزي 1389ف ماهی است(عادلی و همکاران، مصر
بهتر در شیالت باشد.

تعریف کیفیت

می شود اي مانند میزان یا درجه مرغوبیت یا میزان مقبولیت تعریف نامه ها با عبارات سادهکیفیت درکتاب هاي فرهنگ لغات و واژه
اي ي کیفیت در خصوص یک نوع کاالي خاص با به کار بردن مجموعهي معانی کلمهکنند. دامنهاما این تعاریف ما را به منظور نزدیک نمی

عادلی در کتاب بسته بندي و .)1383هاي عملی قابل درك خواهدبود (کنترل کیفیت ماهی، موسسه تحقیقات شیالت ایران  از مثال
زیان کیفیت را به صورت میزان وضعیتی از یک محصول که با انتظارات مشتري و مشخصات ارائه شده تطبیق داشته باشد،  بازاریابی آب

توصیف کرده است. و اشاره کرده است ، در نگرش سنتی، کیفیت محصوالت در پرتو ویژگی ها و صفات فیزیکی آن ها از قبیل دوام و 
یان اغلب بررسی کیفیت محصوالت را بر اساس تنوع حالت هایی که مرتبط با محصول است قابل اعتماد بودن بررسی می شود. مشتر

قضاوت می کنند، برخی حاالت ذاتی یا درونی و برخی  بیرونی اند. حاالت درونی مربوط به ویژگی هاي فیزیکی خود محصول مانند 
بندي، تبلیغات  و عامل فشار خرید از سوي همکاران است. از اندازه، رنگ، طعم، و یا بو است. و ویژگی هاي بیرونی شامل قیمت بسته 

نظر بازاریابی کیفیت بر مبناي برداشت هاي ذهنی خریداران  اندازه گیري می شود.

کیفیت ماهی

تا کنون تالش هاي زیادي براي تعریف نمودن کیفیت در ماهی به عمل آمده است. این تعاریف شامل تعاریف به عمل آمده از فرهنگ 
هاي لغت گرفته تا تعاریف انجام گرفته  توسط نویسندگان مختلف همچنین تعاریفی که توسط سازمان هاي وضع کننده قوانین انجام شده 

می گردد.

این ).ISO, 2000به عمل آمد (2000) در سال ISOیک تعریف کلی و قابل قبول از کیفیت توسط سازمان بین المللی استاندارد (
ح است: کیفیت در ماهی که اخیرا صید شده، دارا بودن تمام ویژگی هایی  است که  به آن نسبت داده شده و یا از آن تعریف به این شر

باشد. ماهی ممکن است زنده، کامل، فیله و یا انتظار می رود که دارا باشد، می باشد. فرآورده نشان دهنده تمام ویژگی هاي گونه اي می
). اما این تعریفی نمی باشد که بتوان فورا آن را براي هر محصولی به کار برد. چیزي که مورد نیاز است ISO, 2000قطعه قطعه شد باشد(

از کیفیت، یا در حقیقت همگن تر با ISOیک تعریف اختصاصی تر می باشد که بتوان آن را به صورت مستقیم و هماهنگ  با تعریف 
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لی از تعریف نمودن کیفیت در این است که هر فرد صاحب نظر یا داراي سایر تعریف هاي کلی کیفیت به کار گرفت.ارزش اص
منافعی به درستی می داند که به درستی منظور گوینده اولیه از به  کار بردن  لغت کیفیت چه صفاتی می باشد

در مورد کیفیت نتیجه برخی از نویسندگان به صراحت یا به طور ضمنی ادعا می کنند که کیفیت ساده است، اما رساله هاي بسیاري
گرفتند که کیفیت پیچیده، چند بعدي، و نسبی است در نتیجه کیفیت به عنوان مجموعه اي از ویژگی ها ي مختلف و خواص تعریف شده 
یک محصول می باشد که مقبولیت آن را توسط مصرف کننده و خریدار تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر این،  این که چه چییزي کیفیت را

تشکیل می دهد را باید از شخصی که ماهی را می خورد یا همان مصرف کننده سوال کرد. کیفیت لزوما با یک ویژگی  مشخص نمی شود، 
). جزء اول از کیفیت ماهی، با کیفیت ذاتی یا حالت اولیه از ماهی مشخص می Howgate 1982عوامل زیادي باید در نظر گرفته شود (

ر و مراحل صید و عمل آوري و فرآوري می باشد، و در نهایت، جزء میکروبی و بیوشیمیایی وجود شود. جزء دوم چگونگی کا
مجموعه ي خواصی است که به طور طبیعی در ماده خام وجود دارند. تا کنون بخش ). منظور از کیفیت طبیعیRegenstein 1983دارد(

صوص اعمال کنترل فعال بر کیفیت طبیعی یا تغیییر آن غیر ممکن اعظم ماهی خوراکی در جهان، از طبیعت صید می شودکه در این خ
از این جنبه صنایع  وابسته به ماهی با مشکل مهمی مواجه می باشند  در حالی که سایر صنایع غذایی  با به کار بردن محصوالت است.

در خصوص ماهیان پرورشی  که نسبت کمی را کشت مصنوعی، قابلیت اعمال  کنترل بیشتري  را بر کیفیت ماده اوله مصرفی خود دارند.
تشکیل می دهند، انجام کنترل هاي مختلف و مستمر بر کیفیت  اصلی محصول امکان پذیر  است زیرا  کلیه ي مسائل  مربوط به تولید 

کنترل می باشد.  عوامل اولیه، تحت کنترل می باشد. در نتیجه، تولید ماهی از نوع مطلوب، اندازه، ترکیب و حفظ کیفیت، کم و بیش تحت
موثر بر کیفیت طبیعی ماهی شامل نوع آبزي، اندازه، جنسیت آبزي، وضعیت وترکیب بدن ماهی، انگل ها و سایر ارگانیسم ها و آلودگی 

ناشی  از مواد آالینده ها می باشد.

بی دقتی انسان در هنگام صید، حمل و نقل، عالوه بر عوامل درونی، درجات مختلفی از پایین آمدن کیفیت در ماهی خام می تواند با 
درجه بندي و نگهداري ماهی ایجاد شود. اما همه این تغییرات قابل پیشگیري می باشد. در حالی که فساد غیر قابل برگشت است و 

فرآوري کیفیت مواد خام بد را بهبود نمی بخشد.

بحث و نتیجه گیري
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عا توسط مصرف کننده درك می شود و همچنین یک سري خواص که به راحتی کیفیت در برگیرنده خواصی حسی است که سری
توسط مصرف کننده درك نمی شود مانند ارزش غذایی یا  ایمنی که نیاز به ابزاراالت وآزمایشات اندازه گیري دارد. کیفیت می تواند از دو 

).Olafsdottir, G، 1997جنبه بررسی شود: نگرش محصول محور و نگرش مصرف کننده محور (

نگرش محصول محور

نگرش  مصرف کننده محور

نگرش محصول محور ویژگی هاي ذاتی محصول را که در درون خود محصول وجود دارد را بررسی می کند.اما  نگرش مصرف 
ري است. هر دو کننده محور، کیفیت را به معنی رضایت مصرف کننده قلمداد می کند. که یک عامل کمتر ملموس و کمتر قابل اندازه گی

نگرش داراي نقاط ضعف و قدرتی هستند. انتخاب روش اندازه گیري و تکنیک هاي اندازه گیري کیفیت به نگرش بستگی دارد.

کیفییت محصول محور

اکثر تحقیقات پس از برداشت (فیزیولوژیکی و همچنین تکنولوژیکی) نگرش محصول گرا نسبت به کیفیت دارند. کیفیت به عنوان 
ي از ویژگی هاي  که بر اساس درستی و دقت اندازه گیري مشخص شده اند، تعریف می شود. این ویژگی هاي می تواند شامل یک سر

ویژگی هاي خود محصول، شرایط نگه داري، حمل و نقل فرآوري، و یا دیگر شرایط دیگر باشد. کیفیت محصول محور به  آسانی تعریف 
یرات کیفیت را می توان به عنوان تابعی از زمان که مستقیما به تغییرات محصول در حین  حمل و می شود و به خوبی قابل درك است. تغی

ی نقل و نگه داري رخ می دهد، را  رسم کرد. کیفیت محصول محور معموال با ابزار آالت اندازه گیري قابل اندازه گیري  و  داده ها به راحت
فراهم می کند براي هر مطالعه علمی. بنابراین کیفیت محصول محور با "اعتبار درونی 'صحت و دقت اندازه گیريقابل تحلیل کردن است.

وجود فراهم آوردن داده هاي زیاد کمی براي تعیین کردن کیفیت، نقصی براي بعد خارجی محصوالت دارد و نمی توان نتایج حاصل از 
). عالوه بر این کیفیت محصول محور van  Trijp  and Schifferstein,  1995کیفیت محصول گرا را براي رفتار بازار عمومیت داد(

تواند خود را با تمایالت و انتظارات مصرف کننده همگام سازد.نمی

کیفیت محصول محور بهترین روش براي تخمین میزان تاثیر تغییرات  در طی مراحلی چون حمل و نقل و دیگر مراحل است. این 
خ به بازار استفاده شود اگر ویژگی هاي کیفیتی براي مصرف کنندگان مهم شناخته شوند.بخش از کیفیت می تواند براي پاس
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کیفیت مصرف کننده محور

گرایش به مصرف کنندگان براي تعیین کیفیت نیاز به درك درستی از رفتار مصرف کننده دارد و بر پیش بینی عملکرد محصول در 
به خوبی انجام شده باشد  یک  اعتبار براي بعد خارجی محصول گراکنندهعات مصرفهنگامی که انجام مطالبازار متمرکز شده است.
درك بهتري از عملکرد بالقوه در بازار داریم. چنین مطالعاتی تمرکز بیشتري در مورد اندازه گیري درك و رفتار فراهم می کند، در نتیجه

ازه گیري ویژگی هاي کیفی خاص را بررسی کنند. اندازه گیري نگرش انسان دارند تا اینکه  مانند نگرش محصول محور، چگونگی اند
ف مصرف کننده می تواند براي تعیین یا قابل قبول (برتر، قابل قبول یا غیر قابل قبول) یا تمایل به خرید استفاده شود. مطالعات کیفی مصر

، 1997مورد استفاده قرار داد (را حیث خرید و مصرف استکننده  را می توان براي شناسایی ویژگی هاي کیفیتی که منجر به پذیرش  از 
Olafsdottir, G.(

البته روش مصرف کننده  محور محدودیت هاي خود را دارد. مصرف کنندگان اغلب هم تراز  با ترجیحات سازگار در نظر گرفته می 
نده از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر یا فردي به  در واقع ترجیح مصرف کننده به طور گسترده اي متفاوت است. ترجیح مصرف کنشوند.

فرد دیگر، از یک مصرف کننده به مصرف کننده دیگر، و یا حتی در درون همان مصرف کننده بسته به عوامل بسیاري از جمله خلق و 
ر گرفته می شود  خوي حال حاضر و استفاده مورد نظر از محصول متفاوت است ویژگی هاي مهم کیفیت  که براي  پذیرش محصول به کا

می تواند به راحتی با استفاده از روش مصرف کننده محور شناخته شود، اما این ویژگی ها ممکن است به سختی با صحت و دقت اندازه 
گیري شوند.

شناسایی درك بنابر این گرایش  مصرف کنندگان نسبت به کیفیت بهترین روش شناسایی نیازهاي مصرف کننده و انتظارات است.
اینگان از کیفیت ماهی می تواند براي تقسیم بندي گروه هاي مصرف کننده مجزا از لحاظ روان شناسی بسیار مفید باشد.بنابرصرف کنندم

با شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان، فعاالن در عرصه شیالت متناسب با سلیقه مصرف کنندگان ماهی عرضه خواهند کرد تا 
ان را تأمین نمایند و در نتیجه نقش زیادي در افزایش مصرف سرانه، رشد اقتصادي شیالت و کشور خواهد داشت.حداکثر رضایت آن
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