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  چکیده

جهت هکارهایی یل این کمبود و ارائه را بررسی دال بنابراین.ردار است برخو در کشوراز سرانه مصرف بسیار کمینطیر،  با وجود ارزش غذایی کممیگو
کنندگان  ابتدا باید رفتار مصرف در این هدف رسیدن بهبراي .رسدبه نظر می امري مهم و ضروري ، مصرف به منظور حفظ سالمت جمعیت سرانهارتقا
 با استفاده از ایرانکنندگان میگو در  رفتار مصرف جامعبررسی با هدف نیز مطالعه حاضر.  قرار گیرد و بررسی دقیق مورد ارزیابی در کشورمیگو

مشهد  ( شهر10گیري تصادفی جامعه آماري تحقیق، کل کشور است که به صورت نمونه. شده انجام گرفتریزيچارچوب کلی نظریه رفتار برنامه
 منتخب پرسشنامه متناسب با جمعیت شهرهاي 1000انتخاب و تعداد  ) و تبریزند، بیرجمقدس، تهران، گرگان، بندرعباس، یزد، شیراز، کرمانشاه، ایالم

نتایج نشان داد که سه سازه نگرش، هنجار ذهنی و . گرفتها به کمک مدل معادالت ساختاري و توسط نرم افزار لیزرل انجام تحلیل داده. تکمیل شد
شده نیز به همین صورت بر همچنین سازه کنترل رفتار درك.  میگو تاثیرگذارندمصرفبه داري بر تصمیم شده به صورت مثبت و معنیکنترل رفتار درك

 درآمد بر هنجار ذهنی رد و بقیهدار  معنیراحتی طبخ بر نگرش و اثردار  معنیهاي اثر تنها فرض، در ادامه نتایج.موثر بود مصرف میگوافزایش 
 دار معنی، اثرورهاي مثبت و منفی بر هنجار ذهنی قیمت و بادار معنی، اثرضه و فراوري بر نگرشندي و نوع عربدار کیفیت، بستهاثر معنی (فرضیات

  . تائید شدند)دار تصمیم به مصرف بر افزایش مصرف میگواثر معنی، شدهزمان مصرف، دسترسی و سوابق تجربی بر کنترل رفتار درك
  

   مصرف، نگرش بهمیمشده، تصریزي، نظریه رفتار برنامهمیگو: ناگواژ کلید
  
 

                                                             
 مسئول مکاتبات: alishahi@gau.ac.ir  
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  مقدمه  - 1
میگو یکی از آبزیانی است که از نظر ارزش غذایی و تجاري 

این آبزي منبع مهم پروتئین، توام با . بسیار حائز اهمیت است
پروتئین میگو همانند سایر . باشدمیچربی و انرژي پائین 

جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت همبند به راحتی قابل 
. اسیدهاي ضروري براي رشد استاراي تمام آمینوهضم و د

هاي قلبی موثر  موجود در میگو در پیشگیري از بیماري3امگا 
هاي مغزي و بافت بوده و از اجزاي ضروري در غشاي سلول

این جاندار نسبت به ماهی و ماکیان، میزان . باشدچشم می
هایی نظیر رتینول، میگو از نظر ویتامین. ]1[  کالري کمتري دارد

اسید، کلسیفرول غنی ، کوباالمین، آسکوربیکپیریدوکسین
 درصد نیاز روزانه بدن 4/70 گرم میگو، 120با مصرف . است

 6 درصد نیاز روزانه به ویتامین ب8/10 و 12به ویتامین ب
این مقدار براي کنترل هموسیستئین پالسما . شودتامین می

 مفید است ) شوداي که باعث تخریب دیواره عروق میماده(

یگو نظیر کلسیم، آهن، روي، منیزیم و  امالح موجود در م. ]2[
 میگو سرشار از .باشدفسفر نسبت به سایر آبزیان بیشتر می

از آنجایی که . آمینواسیدهاي مختلف بویژه تریپتوفان است
شود،  تبدیل می3تریپتوفان در بدن به نیاسین و ویتامین ب 

)  درصد55/2(اي از نیاسین العادهتوان میگو را منبع فوقمی
ارزش تجاري میگو هم مربوط به بحث صادرات، . ]3[ نست دا

-میزایی در این زیربخش مهم از شیالت ارزآوري و اشتغال

، میگو مانند سایر آبزیان )بویژه غذایی(با وجود این مزایا  .باشد
  .در کشور از سرانه مصرف پائینی برخوردار است

 2013 تا 1993 روند سرانه مصرف این آبزي را از سال 1شکل 
مطابق این شکل مصرف سرانه . دهدمی نشاندر کشور  يمیالد

 ها افزایش و کاهش داشته و آخرین رقم آندر طی این سال
 گرم گزارش شده است ) 140( کیلوگرم 14/0 )2013سال (

]4[ .  
هاي  روند سرانه مصرف میگو در جهان در طی سال2در شکل 

طبق این گزارش آخرین رقم سرانه . مذکور ارائه شده است
عنوان شده )  گرم320( کیلوگرم 32/0هان در ج) 2013سال (

 بنابراین، . ]4[ که بیش از دو برابر سرانه مصرف در ایران است 
 متخصصین امر باید به دنبال دالیل کمبود سرانه و ارائه
. راهکارهاي جهت افزایش میزان مصرف میگو در کشور باشند

چرا که افزایش مصرف میگو در کشور، سالمت جمعیت را 
ها،  برخی از ماکرومولکولتضمین و از نظر غذایی، فقر

کنندگان کاهش ها و مواد معدنی را در مصرفمیکرومولکول
  .هدمی

Fig 1 Per capita consumption of shrimp in Iran 
from 1993 to 2013 

  
اندرکاران تولید دست(ضمن اینکه تعداد شاغلین این زیربخش 

ت شغلی مناسبی برخوردار بیشتر و از امنی) و عرضه میگو
خواهند شد که نتیجه آن چرخش بهتر چرخ اقتصاد کشاوزي 

  .ایران است

  
Fig 2 Per capita consumption of shrimp in the 

world from 1993 to 2013 
  

   مبانی نظري و پیشینه تحقیق- 2
به منظور ارزیابی دالیل کمبود سرانه مصرف و عوامل موثر بر 

 مورد  در کشورکنندگان میگواید رفتار مصرفآن، در ابتدا ب
یکی از ابزارهاي چنین مطالعاتی، نظریه رفتار . مطالعه قرار گیرد

 توسط 1985است که اولین بار در سال  1ریزي شدهبرنامه
این نظریه با سه سازه اصلی نگرش، . آجزن مطرح گردید

                                                             
1. Theory of planned behavior 
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شده به بررسی و کنترل رفتار درك) ذهنی و اجتماعی(هنجار 
در مورد برخی از . پردازدتصمیم به خرید و مصرف می

 و میگو  ]5[ رفتارهاي مرتبط با مصرف آبزیان از جمله ماهی 
 از این ]8و 7[ و همچنین برخی مواد غذایی ارگانیک  ]6[

 .تئوري استفاده شده که نتایج آن رضایت بخش بوده است
  .دهد دیاگرام نظریه مذکور را نشان می3شکل 

گیرد تا حدي در برگیرنده کننده میهر تصمیمی که مصرف
در واقع . گوینده روانشناسان به آن نگرش میاي است کپدیده

نگرش میزان احساسی است که یک فرد در مورد یک محرك 
 در بیان دیگر، نگرش به عنوان پاسخ فرد به یک . ]9[ دارد 

در مورد مصرف مواد . ]10[ گردد محرك یا شی تعریف می
  احساس لذت، احساس (غذایی از جمله میگو، نگرش به حسی 

ه شود کاطالق می...) خوب، احساس رضایت، احساس بد و 
 بیشتر مطالعاتی که از نظریه . ]11[ افراد به مصرف میگو دارند 

کننده را اند، نگرش مصرفشده استفاده کردهریزيرفتار برنامه
کننده تصمیم به خرید یا همان نیت معرفی بینیمهمترین پیش

  .]12-19[ اند کرده
شده از سوي فرد هنجار ذهنی به معناي فشار اجتماعی درك

در واقع . تاس) هدف(براي انجام یا انجام ندادن رفتار نهایی 
کننده استانداردهایی براي اجرا هستند که این هنجارها تنظیم

افراد معموال بر . ها را قبول و یا رد کنندتوانند آنافراد می
دوستان، خانواده، (اساس ادراکاتشان از آنچه که دیگران 

کنند باید انجام فکر می...) همکاران، عموم مردم، متخصصین و 
و قصد آنها براي پذیرش و یا رد یک کنند دهند، عمل می

رفتار، تا حد زیادي تحت تاثیر نظرات افرادي قرار دارد که 
 هنجار ذهنی فرد در قالب . ]20[ روابط نزدیکی با آنان دارند 

یک فرمول به صورت حاصل ضرب باورهاي هنجاري 
) هاي مرجع خاصشده از طرف افراد یا گروهانتظارهاي درك(

جود انتظارهاي مذکور در انگیزش فردي براي انجام هدف با و
  .]21[ شود تعریف می

هاي شده، بیانگر ادراك محدودیتسازه کنترل رفتاري درك
به عبارت دیگر این سازه . درونی و بیرونی انجام رفتار است

باشد که ممکن بیانگر باورها درباره عوامل درونی و بیرونی می
در بیانی ساده، کنترل رفتاري . است مانع انجام رفتار گردد

دادن یا به میزان کنترل ارادي فرد در انجامشده اشاره درك
اگر افراد معتقد باشند که منابع یا . ندادن یک رفتار دارد

هایی براي انجام دادن رفتار مورد نظر در اختیار ندارند، فرصت
  .]13[ احتمال انجام آن رفتار کمتر خواهد بود 

کنندگان مطالعات متعددي در کشورهاي مختلف رفتار مصرف
ه سازه نگرش، هنجار ذهنی و کنترل آبزیان را با تکیه بر س

  .شده مورد بررسی قرار دادندرفتار درك
  

  
theory of planned behavior Diagram of 3Fig  

 
در تحقیقی عوامل فردي مرتبط با ) 2005 (2وربک و واکر

-مصرف ماهی در بلژیک را با استفاده از الگوي رفتار برنامه
نتایج این تحقیق نشان داد . شده مورد ارزیابی قرار دادندریزي

بر ) زیاد(نگرش مطلوب، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري باال 
  .]17[ تصمیم به خرید اثر مثبتی دارند 

عوامل موثر بر رفتار  پیرامون )2009 (3 احمدنتایج مطالعه
مصرف ماهی در شهر داکاي بنگالدش نشان داد نگرش، هنجار 

-تائید فرض(اي بر تصمیم به خرید موثرند ذهنی و دانش رویه
شده، اضطراب، ریسک، اما کنترل رفتار درك) هاي مرتبط

ها و آگاهی از محصول اعتماد به اطالعات، اعتماد به رسانه
 4رورتویت. ]19[  داري بر قصد و نیت ندارندتاثیر معنی

 عوامل موثر در "در رساله دکتري خود با عنوان ) 2010(
 نشان داد که "ها و نقش نگرش، دانش و راحتیمصرف ماهی

 مصرف از متغیرهایی نظیر نگرش، دانش، گیري برايتصمیم
 5 سانگ و السن. ]22[ پذیرد شده تاثیر میموانع و منافع درك

-ریزياي با استفاده از الگوي رفتار برنامهدر مطالعه) 2012(
شده، نگرش به مصرف ماهی را در کشور ویتنام مورد بررسی 

 اثر ،نجار ذهنی و نگرشهاي ه سازهثابت کردنتایج . قرار دادند
. ]5[  داري بر تصمیم به خرید ماهی دارندمثبت و معنی

پیرامون به کارگیري ) 2018 (6 قیفارینی و همکارانپژوهش
) کشور اندونزي(شده در مصرف میگو ریزيالگوي رفتار برنامه

 فقط هنجار ذهنی بر تصمیم به ؛ از سه سازه این الگونشان داد
  .]6[  دارددار نیخرید و مصرف اثر مع

و کنندگان میگکنون در کشور رفتار مصرفبا توجه به اینکه تا
  درستاي جهت تدوینبررسی نشده، انجام چنین مطالعه

با تکیه  تولید و عرضه میگو اندرکارانهایی از سوي دستبرنامه

                                                             
2. Verbeke & Vackier 
3. Ahmed 
4. Rortveit 
5. Thong & Olsen 
6. Ghifarini et al. 
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که نتیجه آن (کنندگان بر شناخت نیازها و عالیق مصرف
ضروري امري بسیار مهم و ) افزایش سرانه مصرف میگو است

 در پی این تحقیق با ارزیابی وضعیت فرضیات زیر. باشدمی
  .کنندگان میگو در ایران استمطالعه رفتار مصرف

  .داري داردمعنی) مثبت و منفی( میگو اثر مصرف میگو بر تصمیم به مصرفکننده نسبت به نگرش مصرف -1
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(ت به میگو اثر کننده نسب نوع عرضه و فراوري میگو بر نگرش مصرف-1-1
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(ت به میگو اثر کننده نسبشده بر نگرش مصرفوي عرضه کیفیت میگ-1-2
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(ت به میگو اثر کننده نسب راحتی طبخ میگو بر نگرش مصرف-1-3
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(ت به میگو اثر کننده نسببندي میگو بر نگرش مصرف بسته-1-4
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی( میگو اثر مصرفکننده بر تصمیم به نجار ذهنی مصرفه -2
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(کننده اثر  قیمت میگو بر هنجار ذهنی مصرف-2-1
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(کننده اثر  درآمد بر هنجار ذهنی مصرف-2-2
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(کننده اثر  میگو بر هنجار ذهنی مصرف باورهاي مثبت و منفی در مورد-2-3
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(ر  میگو اثمصرفشده بر تصمیم به کنترل رفتار درك -3
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(کننده اثر شده مصرف زمان مصرف میگو بر کنترل رفتار درك-3-1
  .داري داردمعنی) مثبت و منفی(کننده اثر شده مصرفر کنترل رفتار درك دسترسی به میگو ب-3-2
  .داري داردو معنی) مثبت و منفی ( اثرشدهکننده بر کنترل رفتار درك سوابق تجربی مصرف-3-3
 .داري داردمعنی) مثبت و منفی( اثر )رفتار نهایی ( میگومصرف  افزایش میگو برمصرفتصمیم به  -4
  .داردداري معنی) مثبت و منفی(اثر ) ار نهاییرفت( مصرف میگو  افزایششده بررفتار درك   کنترل -5

  )روش تحقیق(ها مواد و روش - 3
  نامهطراحی پرسش  - 3-1
کنندگان و خریداران  مطالعه و بررسی رفتار مصرفبه منظور 

ات طراحی شد که مشتمل یضفراي متناسب با نامهمیگو پرسش
هاي الب سوالها در دو قاین پرسش. د پرسش بو64بر 

هاي پرسش. هاي اصلی طراحی شدندشناختی و سوالجمعیت
، 1 با کد کمخیلی (7اي لیکرتاصلی بر اساس طیف پنج گزینه

 با کد  و خیلی زیاد4 با کد ، زیاد3 با کد ، متوسط2 با کد کم
هاي به منظور طراحی سوال. مورد تست قرار گرفتند) 5

 از مطالعات مشابه داخلی و خارجی که رفتار نامهپرسش
هاي آنها براي مصرف را کنندگان آبزیان و اولویتمصرف

هاي نامهارزیابی کردند، نقطه نظرات اساتید دانشگاهی، پرسش
  .اي کمک گرفته شدمختلف و مطالعات کتابخانه

  نامه پرسش8)قابلیت اعتماد(تعیین پایایی  -3-1-1
روش آلفاي کرونباخ منظور تعیین پایایی آزمون از در این تحقیق به 

نامه  پرسش30بدین منظور یک نمونه اولیه شامل . استفاده گردید
آمده از این هاي به دست پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده

 میزان ضریب SPSS  20افزار آماري ها و به کمک نرم نامهپرسش
نامه  این ضریب براي پرسش.اعتماد با روش مذکور محاسبه شد

                                                             
7. Likert scale 
8. Reliability   

دهنده سطح قابل قبولی  محاسبه گردید که نشان82/0،  حاضرتحقیق
  .از پایایی براي سواالت مورد پرسش از افراد است

  نامه پرسش9)روایی(تعیین اعتبار  -3-1-2
. نامه ابتدا از اعتبار صوري استفاده شدبه منظور بررسی روایی پرسش

د هاي مختلف و کسب نظرات افراصاحبهدر این مرحله با انجام م
 و بدین ترتیب اطمینان حاصل ، اصالحات الزم بعمل آمدمتخصص

. سنجدیصه مورد نظر محققین را میگردید که پرسشنامه همان خص
نامه به منظور دقت و اطمینان بیشتر در بحث تناسب سواالت پرسش

روایی (شده براي فرضیات مدل طراحی) هايسازه(هاي و گویه
  .استفاده شد تائیدي ی عاملتحلیل، از )سواالت

  جامعه آماري - 2- 3
 10جامعه آماري این تحقیق، کل کشور بود که به صورت تصادفی 

از فرمول ) هانامهتعداد پرسش(حجم نمونه . شهر انتخاب شد
اما با توجه به اینکه  محاسبه شد 266 حدودا مقدار عددي 10ککران

 کشور انجام گرفت، براي دستیابی به مطالعه پیش رو در سطح
 1000، از تعداد فرضیات باالیی براي قبول یا رد اطمیناندرجه 
  نامه بر حسب درصداین تعداد پرسش. نامه استفاده شدپرسش

و سپس ) 1جدول ( جمعیت خانوار شهرهاي پایلوت، تفکیک 
   .توسط شهروندان تکمیل شد

                                                             
9. Validity 
10. Cochran 
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Table 1 Divide the questionnaires between selected cities based on number of households 
Number of samples  Percent  Number of households  City  

518  51.8  2911065  Tehran  
163  16.3 914146  Mashhad  
89  8.9  497898 Tabriz  
85  8.5  477916  Shiraz  
50  5  286484  Kermanshah  
28 2.8  158368  Yazd  
27  2.7  152862  Bandar Abbas  
20  2  111099  Gorgan  
10 1  53581  Ilam  
10  1  57745  Birjand  

1000 100  5621164  Total  
 متناسب با اهداف و مفهومی مدل ساخت - 3-3
  ضیات پژوهشفر

کننده در تحقیق حاضر به منظور درك و ارزیابی رفتار مصرف
              شده که یک تئوري ریزي رفتار برنامهاز تئوري
کردن با اضافه. باشد، استفاده شد اجتماعی می-روانشناسی

 حاضر به هر  مورد بررسی در مطالعه)مکنون (متغیرهاي پنهان
شده، ریزيهاي مرتبط موجود در نظریه رفتار برنامهیک از سازه

. شود مشاهده می4مدلی طراحی شد که دیاگرام آن در شکل 
هاي نظریه هاي پنهان با سازهتشخیص ارتباط هر یک از متغیر

  . با استفاده از مرور منابع مشابه داخل و خارج صورت پذیرفت

  
Fig 4 Conceptual model of research 

سواالتی در قالب ) هابیضی(در این مدل، براي تمامی متغیرها 
که ) 2جدول(در واقع این سواالت . نامه طراحی شدپرسش

اند، متغیرهاي آشکار جهت سنجش این متغیرها طراحی شده
در این مدل نوع عرضه و فراوري، . دهندمدل را تشکیل می

کننده، ، قیمت، درآمد مصرفبنديکیفیت، راحتی طبخ، بسته
، دسترسی و سوابق تجربی  مصرفباورهاي مثبت و منفی، زمان

و تصمیم به خرید و ) زابرون(از دسته متغیرهاي مکنون مستقل 
شده جز مصرف، نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك

در انتها، افزایش مصرف میگو یا . متغیرهاي میانجی هستند
  .باشدمی) زادرون(کنون وابسته رفتار نهایی متغیر م

  آماريیه و تحلیل تجز - 4- 3
ها از مدل در این تحقیق به منظور بررسی قبول یا رد فرضیه

 استفاده 80/8نسخه  12افزار لیزرلنرم و 11معادالت ساختاري
دو داده ) نرم افزار لیزرل(در نتایج مدل معادالت ساختاري . شد

ضریب ( 13ل ضریب تاثیرعدد او. براي مطالعه حاضر مهم است
باشد که در بازه عددي صفر تا یک قرار دارد و در  می)مسیر

هاي مدل بر یکدیگر دهنده میزان شدت تاثیر سازهواقع نشان
) aluev-T(عدد دوم مربوط به شاخص عددي تی . است

 باشد، فرضیه مورد -96/1 تا 96/1است که اگر این مقدار بین 
در  (شودبازه باشد، فرضیه تائید می این  ازنظر رد و اگر خارج

هاي براي بررسی برازش مدل از شاخص. %)95سطح اطمینان 
، Chi-Square/Df ،14RMSEA، CFI15 ،16GFIبرازش 

17AGFI ،IFI18 ،19NFI 20 وNNFI 23[  استفاده شد[.  
  
  هایافته - 4
   تحلیل عاملی تائیدي- 4-1

با توجه . دهد نتایج تحلیل عاملی تائیدي را نشان می2جدول 
که براي تمامی سواالت در  (T-valueو  21 عاملیهايربه مقادیر با

نامه از توان اظهار کرد که پرسش، می) نیست96/1 تا - 96/1بازه 
  .استبوده روایی مناسبی برخوردار 

                                                             
11. Structural Equation Modeling (SEM) 
12. Lisrel (Linear structural relation ) 
13. Standard Solution 
14. Root Mean Square Error of Approximation 
15. Confirmatory Fit Index 
16. Goodness of Fit Index 
17. Adjusted Goodness of Fit Index 
18. Incremental fit index 
19. Normed Fit Index 
20. Non-Normed Fit Index 
21. Factor loading 
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Table 2 Standardized factor loadings and reliability of constructs 

  
 مدل اجراشده در حالت استاندارد - 4-2
  )ضرایب مسیر(

، مدل اجراشده توسط نرم افزار در حالت استاندارد را 5شکل 
هاي در این شکل اعدادي که بر روي فلش. دهدنشان می

یب تاثیر ا عددي ضرمقادیر، اندها ثبت شدهواصل بین سازه
مطابق این شکل، بیشترین ضریب . دنباشمی) یب مسیراضر(

 به اثر نگرش افراد بر تصمیم به مصرف میگو مربوط رمسی
 مربوط به اثر قیمت بر هنجار مسیرو کمترین ضریب ) 65/0(

بر اساس مقادیر ضرایب ). -41/0(باشد کننده میذهنی مصرف
 موثر بر  فرضیمتغیرهاياز بین که توان ادعا کرد تاثیر می

ب کیفیت، شده به ترتی، هنجار ذهنی و کنترل رفتار دركنگرش
- و سوابق تجربی مصرف در مورد میگوباورهاي مثبت و منفی

   .هستندعوامل  ترینمهمکننده 

T-value Factor 
loading  Variable  T-

value 
Factor 
loading Variable 

10.74 0.38 farmed      L. supply and processing of 
shrimp 

7.31 0.26  wild  5.84 0.32 Fresh 
    F. Consumption time  19.08 0.63 Frigid 

14.08 0.6 Lunch  26.15 0.87 Without head (packaging)  
12.32 0.45 Dinner  13.86 0.44 Without head and skin (bulk)  

11.53 0.41 Party  14.30 0.48  Without head and skin 
(packaging)  

9.84 0.29 Restaurant  6.57  0.35  Fried (packaging)  
    D. Access  4.43 0.29 Canned 

15.54 0.34 Hard     H. Quality 
18.76 0.58 Easy  11.8  0.45  Texture color  
13.91 0.29  Trying to buy  13.88 0.53 Species 

    J. Experimental records  10.98 0.42 Taste  
19.25 0.58 I have consumed  12.4  0.48 Smell  
34.04 0.93 I like to eat  12.41 0.48 Size 
32.47 0.9 I like to eat again  13.08 0.5 Freshness  

    B.  Attitude to Shrimp      G. Packaging 
26.5 0.8 Pleasure feeling  24.67  0.68 Packaging size  

28.34 0.88 Good feeling  19.78 0.58 Mention the method of cooking  
20.41 0.62 bad feeling  38.53 0.95 Mention the nutritional value  

    A. Subjective norm  38.9 0.96 Mention the preservation 
conditions  

5.89 0.23 People's opinion  11.27 0.35 Design and  color  
14.37 0.59 Family's opinion  14.52 0.42 Brand  
15.35 0.65 Expert's opinion      I. Convenience of  cooking 
13.47 0.53 Seller's opinion  28.75 0.94 Easy  

    C. Perceived control behavior  17.46 0.55  Fast  

6.87 0.3 Suitability from an economic  
perspective  21.44 0.63  Hard  

9.42 0.95 Interest in consumption generally      M. Price  
7.93 0.42 Hard (cook and eat)  17.11 0.54 Expensive  
    K. Intention to consume  20.87 0.65  Cheap  

33.85 0.89 I want to eat  23.16 0.79  Average  
36.12 0.93 I have a plan to eat      N. Income 
25.73 0.73 Try to eat  30.02 0.81 More than buying power  

    X.  Increasing of consumption  30.29 0.83  Less than buying power  
12.08 0.9 Purchase annually  36.27  0.92 Fit with buying power  
6.55 0.35  The amount of each purchase      E.  positive and negative beliefs  

4.82  0.24 Annual consumption outside 
home  21.30 0.73 Medicinal Remnants (antibiotics)  

     11.94 0.41 Contamination 
      22.59 0.78 Cholesterol  
      13.30 0.46  Nutritional Value  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-32069-fa.html


  1398 مرداد ،16 دوره ،90شماره                                                                        یی                غذا عیصنا و علوم

 

 71

  
Model run by lisrel software in standard mode   Fig 5  

  
ــی -4-3 ــت معن ــدل اجراشــده در حال        داري  م
)T- value(  

داري را  افزار در حالت معنـی    شده توسط نرم   مدل اجرا  6شکل  
هاي واصـل بـین     در این حالت اعداد روي فلش     . دهدنشان می 

مطابق این شکل . هستند) T-value( عددي تی مقادیرها، سازه
 براي آنهـا را  Tافزار مقادیر که نرم(، تنها دو فرض Tو مقادیر   

دار راحتـی طـبخ     اثـر معنـی   ) رنگ قرمز مشخص کرده است    با  
دار درآمد  معنیو اثر) 3-1فرض (کننده میگو بر نگرش مصرف

 و بقیــه رد) 2-2فــرض (کننــده بــر هنجــار ذهنــی او مــصرف
  .اند شده تائیدفرضیات

      یب مـسیر و ا اعـداد مربـوط بـه ضـر     برخی ازبا توجه به اینکه   
T-value وضوح قابل رویت نیستند، این  به6 و 5 در اشکال  

  

  .اند ارائه شده3 اعداد به همراه فرضیات در جدول 
شـود،   مـشاهده مـی    3 و جـدول     6،  5 در اشـکال     همانطور که 
بر تصمیم به مصرف میگو ) 65/0با ضریب مسیر (نگرش افراد 

  ).1تائید فرض (داري موثر است به صورت مثبت و معنی
براي نگرش، چهار فرض در نظر گرفته و ثابت شد نوع عرضه   

بـا ضـریب   (، کیفیـت  )23/0با ضریب مـسیر    (و فراوري میگو    
بر نگرش فرد ) 37/0با ضریب مسیر (بندي بستهو ) 45/0مسیر 

ــی  ــاثیر مثبــت و معن ــصرف میگــو ت ــه م ــد ب ــد(داري دارن            تائی
امــا راحتــی طــبخ بــر نگــرش ) 4-1و 2-1، 1-1هــاي فرضــیه
با توجه به مقادیر ). 3-1رد فرض   (تاثیر است   بی  کنندهمصرف

موثر بر ترین عامل توان بیان کرد که مهم   می) مسیر(ضرایب اثر   
نگرش جامعه مصرف نسبت به خرید و مصرف میگو، کیفیـت    

  .محصول است
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Fig 6 Model run by lisrel software in significant mode  

  
 بر 43/0 مسیرکننده با ضریب مطابق نتایج، هنجار ذهنی مصرف

داري موثر بود  معنیتصمیم به مصرف میگو به صورت مثبت و
ین سه آیتم فرضی موثر بر هنجار ذهنی از ب). 2تائید فرض (
، قیمت و باورهاي مثبت و منفی )3-2، 2-2، 1- 2سه فرض (

بر ) 61/0 و -41/0 مسیربه ترتیب با ضرایب (در مورد میگو 
گذار بودند داري تاثیرکننده به صورت معنیهنجار ذهنی مصرف

داري بین درآمد اما اثر معنی) 3-2، 1-2هاي تائید فرض(
                         ها یافت نشدنندگان بر هنجار ذهنی آنکمصرف

  ). 2-2رد فرض (
 بر 51/0 مسیرشده با ضریب  کنترل رفتار درك سازهدر ادامه،

تائید (داري داشت تصمیم به مصرف میگو اثر مثبت و معنی
داري تحت  به صورت معنینتایج نشان داد این سازه). 3فرض 

ن مصرف، دسترسی و سوابق تجربی تاثیر سه فاکتور زما

) 55/0 و 26/0، 14/0 مسیربه ترتیب با ضرایب (کننده مصرف
  ). 3-3، 2- 3، 1-3هاي  فرضتائید(قرار دارد 

 سازه و) 36/0با ضریب مسیر (تصمیم به مصرف  در انتها
به صورت مثبت ) 39/0 مسیربا ضریب (شده کنترل رفتار درك

موثر بودند ) رفتار نهایی(یگو داري بر افزایش مصرف م معنیو
  ). 5 و 4هاي تائید فرض(

با توجه به مقادیر ضرایب اثر در ساختار کلی نظریه رفتار 
از  ،توان ادعا کرد که در جامعه مورد بررسیشده میریزيبرنامه

نگرش افراد نسبت به مصرف بین سه سازه موثر بر تصمیم، 
 دو . و مصرف داشتمیگو بیشترین تاثیر را بر تصمیم به خرید

شده و هنجارهاي ذهنی به ترتیب در  کنترل رفتار دركسازه
  .هاي بعدي قرار گرفتندرده
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Table 3 Status of confirmation or rejection of research assumptions  
Results  T-value Coefficient Assumptions 

Accept  14.25 0.65 1. The consumer's attitudes toward eating shrimp has a significant 
effect (positive and negative) on the intention to eat shrimp. 

Accept  3.35 0.23 
1-1. The type of supply and processing of shrimp has a significant 

effect (positive and negative) on the consumer's attitude toward 
shrimp. 

Accept  7.96  0.45 2-1. The quality of shrimp has a significant effect (positive and 
negative) on the consumer's attitude toward shrimp. 

Reject  0.77 0.01 3-1. The convenience of cooking of shrimp has a significant effect 
(positive and negative) on the consumer's attitude toward shrimp. 

Accept  5.52  0.37  4-1. The shrimp packaging has a significant effect (positive and 
negative) on the consumer's attitude toward shrimp. 

Accept  7.15 0.43 2. The consumer's subjective norm has a significant effect (positive 
and negative) on the intention to eat shrimp. 

Accept  6.84- -0.41  1-2. The shrimp prices has a significant effect (positive and negative) 
on the consumer's subjective norm. 

Reject  1.22 0.08 2-2. The consumer income has a significant effect (positive and 
negative) on the consumer's subjective norm. 

Accept  11.98  0.61 3-2. The positive and negative beliefs about shrimp has a significant 
effect (positive and negative) on the consumer's subjective norm. 

Accept  8.33  0.51 3. Perceived behavior control has a significant effect (positive and 
negative) on the intention to eat shrimp. 

Accept  2.56 0.14 1-3. Shrimp consumption time has a significant effect (positive and 
negative) on perceived behavior control. 

Accept  4.11  0.26 2-3. Access to shrimp has a significant effect (positive and negative) 
on perceived behavior control. 

Accept  10.72 0.55 3-3. Consumer's experimental records has a significant effect 
(positive and negative) on perceived behavior control. 

Accept  4.69  0.36 4. The intention to eat shrimp has a significant effect (positive and 
negative) on the increasing of shrimp consumption (final behavior). 

Accept  6.24 0.39 5. Perceived behavior control has a significant effect (positive and 
negative) on the increasing of shrimp consumption (final behavior). 

  
  هاي برازش مدل شاخص- 4-4

با توجه به . دهدهاي برازش مدل را نشان می شاخص4جدول 
هاي برازش در محدوده قابل قبول قرار اینکه کلیه شاخص

از برازش مناسبی ) مدل(توان ادعا کرد الگوي نهایی دارند، می
ها و خروجی تحلیل آماري قابل اطمینان برخوردار است و داده

  .باشندمی

  
Table 4 The Measurement model Goodness of Fit Index (GOFI) 

Model Evaluation  The Fit Criteria  Result Fit Index  
Good Fit Chi-Square/Df ≤5   3.049 Chi-Square/Df  
Good Fit RMSEA ≤ 0.08  0.045 RMSEA  
Good Fit  CFI ≥ 0.90  0.96 CFI  
Good Fit  GFI ≥ 0.90  0.94 GFI  
Good Fit AGFI ≥ 0.90  0.90 AGFI  
Good Fit  IFI ≥ 0.90 0.96 IFI  
Good Fit  NFI≥ 0.90  0.92 NFI  
Good Fit NNFI ≥ 0.90  0.95 NNFI  

  

  بحث - 5
یم در این مطالعه فرض مبنی بر موثربودن نگرش افراد بر تصم

 نگرش مثبت، تصمیم به  مشخص شدوبه مصرف میگو تائید 

 22نتایج کار رورتویت و السن. ندکمی میگو را تقویت مصرف
 در مورد نقش ترکیبی نگرش و سهولت دسترسی در )2009(

تبیین مصرف ماهی در کشور نروژ نتیجه پژوهش حاضر را 
                                                             

22 . Rortveit & Olsen 
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اي در بررسی  طی مطالعه)2010( رورتویت . ]24[ تایید کرد
ها و نقش نگرش، دانش و راحتی عوامل موثر در مصرف ماهی

 براي مصرف ماهی از متغیرهایی گیريثابت کرد که تصمیم
 تارکیانن و  در مطالعه. ]22[ پذیردنظیر نگرش تاثیر می

دار نگرش بر تصمیم به خرید نقش معنی )2005 (23ساندویست
در تحقیق وربک . ]7[ مواد غذایی ارگانیک در فنالند تائید شد

) مصرف( تاثیر نگرش افراد بر تصمیم به خرید )2005 (رو واک
سانگ و در پژوهش . ]17[ ور بلژیک اثبات گردیدماهی در کش

نگرش و هنجار ذهنی با مانند تحقیق حاضر، ) 2012(السن 
. ]5[   ماهی موثر بودندمصرفضریب تاثیر باالیی بر تصمیم به 

که ، )1396 (آبادي و الحسینی المدرسینجف مطالعهدر 
پیرامون نیت مصرف مواد غذایی ارگانیک بین زنان شیراز انجام 

ازه نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار گرفت، ثابت شد سه س
صوالت ارگانیک، تاثیر مثبت و شده بر تصمیم به خرید محدرك
، )2018 (در تحقیق قیفارینی و همکاران. ]8[  داري دارندمعنی

فرض مبنی بر اثر نگرش بر تصمیم به خرید و مصرف میگو 
رد شد که این یافته مغایر نتیجه تحقیق پیش ) کشور اندونزي(

که  )2015 (24انافندي و همکاردر مطالعه . ]6[  باشدرو می
پیرامون ارزیابی رفتار مردم شمال سوماتراي اندونزي در مورد 
مصرف مواد غذایی ارگانیک انجام شد، نگرش جامعه مصرف 

پژوهشی . ]25[  داري داشتها اثر معنیبر تصمیم به خرید آن
 بررسی رفتار مصرف ماهی در شهر داکاي کشور در موردکه 

نسبت کننده  نشان داد که نگرش مصرفگرفتبنگالدش انجام 
 موثر است يداربه ماهی بر تصمیم به خرید او به صورت معنی

 ]19[.  
 کیفیت، نوع پنهان مشخص شد سه متغیر  حاضر در پژوهش

گرش جامعه مصرف تاثیر بندي بر نعرضه و فراوري و بسته
 کیفیت نیز )2009 (در تحقیق احمد. دنداري دارمثبت و معنی

-اثر مثبت و معنی) شهر داکا(ماهی بر نگرش جامعه مصرف 

  نیز همچنین در پژوهش سانگ و السن. ]19[ ري داشتدا
 مشخض شد کیفیت ماهی بر نگرش جامعه مصرف )2012(
 در مقابل در پژوهش . ]5[  داردداري اثر مثبت و معنی) یتنامو(

ی ی، کیفیت مواد غذا)1397 (الحسینی المدرسی و همکاران
 داري نداشتکنندگان تاثیر معنیارگانیک بر نگرش مصرف

]26[.  
کننده به صورت مثبت و هنجار ذهنی مصرف، این تحقیق در 

                                                             
23. Tarkiainen & Sundqvist 
24. Effendi et al. 

ر د. داري بر تصمیم به خرید و مصرف میگو موثر بودمعنی
 تصمیم به ، هنجار ذهنی نیز)2005 (رپژوهش وربک و واک

 تحقیقات در. ]17[د ماهی را تحت تاثیر قرار دا) ریدخ (مصرف
 آبادي و الحسینی المدرسی، نجف)2012(سانگ و السن 

هنجار ذهنی بر  مطالعه حاضر مشابه )2009 ( احمد و)1396(
ماهی و (مواد غذایی مختلف ) مصرف(تصمیم به خرید 

            بودداري موثر به صورت معنی) محصوالت ارگانیک
 که )2018 (در مطالعه قیفارینی و همکاران. ]19 و 5و 8[

شده در مصرف ریزيپیرامون به کارگیري الگوي رفتار برنامه
بود، از سه سازه این الگو، فقط هنجار ) ور اندونزيکش(میگو 
دار داشت که این بر تصمیم به خرید و مصرف اثر معنیذهنی 

 یافته تحقیق . ]6[ رو استیافته مطابق نتیجه پژوهش پیش
 نشان داد نیز مشابه تحقیق حاضر )2015 (افندي و همکاران

ک اثر گانی بر تصمیم به خرید محصوالت ار افرادهنجار ذهنی
  .]25[ داردداري مثبت و معنی

 مسیرشده با ضریب رو، کنترل رفتار دركدر پژوهش پیش 
.  موثر بودداري به صورت معنیخرید میگومثبت بر تصمیم به 

آبادي و الحسینی و نجف )2005 (ر وربک و واک مطالعاتنتایج
 نتایجاما  .]17و 8[ ند را تائید کردیافتهاین  )1396 (المدرسی

  قیفارانی و همکاران،)2012 ( سانگ و السنهايوهشپژ
و  )2009 (احمد، )2005 (، تارکینان و ساندویست)2018(

 پژوهش یافتهمغایر در این زمینه  )2001 (25آرمیتاج و کانر
-حاضر بود و در تمام مطالعات مذکور، سازه کنترل رفتار درك

 اثر) مواد غذایی مختلف ( و مصرفشده بر تصمیم به خرید
 26بوگرز و همکاران  .]5، 6، 7و 19و 121[داري نداشتمعنی

-دار کنترل رفتار درك معنی در تحقیق خود اثر مثبت و)2004(

 مصرف سبزیجات ارگانیک را تائید و حتی این  نیتشده بر
 معرفی کردند  مصرفکننده تصمیم بهبینی، بهترین پیش راعامل

]27[.  
یگو و  و مستقل زمان مصرف مپنهان، دو متغیر این پژوهشدر 

داري بر سازه کنترل رفتار دسترسی به صورت مثبت و معنی
مشابه همین یافته در مطالعه سانگ و . شده موثر بودنددرك
کنندگان ماهی ویتنام ثبت  پیرامون رفتار مصرف)2012 (السن

 نیز فاکتور دسترسی بر )2009 (در پژوهش احمد. ]5[  شد
ت اما این اثر مثبت اري داشدشده اثر معنیکنترل رفتار درك

  .]19[ نبود
                                                             

25. Armitage &  Conner 
26. Bogers et al. 
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 و تصمیم به شده، سازه کنترل رفتار دركتحقیق حاضردر 
به صورت مثبت ) رفتار نهایی( بر افزایش مصرف میگو مصرف
  در ]5[  مطالعه سانگ و السن  نتیجه.ندداري موثر بودو معنی

  .  را تائید کردیافتهاین  این زمینه
  

  گیرينتیجه - 6
، از سه سازه جامعه مورد بررسی میگو در مصرفتصمیم به 

 مثبت  به صورتشدهرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار دركنگ
- کیفیت، بستهمتغیرهايهمچنین . پذیرفت تاثیر داري معنیو

، باورهاي  افرادبندي و نوع عرضه و فراوري میگو بر نگرش
 و سه فاکتور ها آن بر هنجار ذهنی در مورد میگومثبت ومنفی

       تار زمان مصرف، دسترسی و سوابق تجربی بر کنترل رف
 داري موثرو معنی به صورت مثبت کنندگان مصرفشدهدرك
 نسبت به  طبخ میگو بر نگرش افراد)یا سختی (راحتی .بودند

 بر هنجار کنندگان و همچنین درآمد مصرفخرید و مصرف
  .داري نداشتتاثیر معنی هاآنذهنی 

  

  تشکر و قدردانی  - 7
 از دانشگاه علوم دانندمحققین این مقاله بر خود الزم می

 منابع  بخشی ازکشاورزي و منابع طبیعی گرگان جهت تامین
  . و تشکر نمایندمالی این تحقیق، تقدیر
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Despite the high nutritional value of shrimp, its per capita consumption in the country is low. 
Therefore, it is necessary to investigate the reasons for this shortage and to propose ways to increase 
per capita consumption in order to maintain the health of the population. To this purpose, the behavior 
of shrimp consumers must first be evaluated. This study was conducted to evaluate the behavior of 
shrimp consumers in the country by using the general framework of the theory of planned behavior. 
The statistical population of the study was the whole country which selected 10 cities (Mashhad, 
Tehran, Gorgan, Bandar Abbas, Yazd, Shiraz, Kermanshah, Ilam, Birjand and Tabriz) by randomized 
sampling and completed 1000 questionnaires by citizens. Statistical analysis were performed using the 
Structural Equation Model and Liserl software. The results showed that attitude, subjective norm and 
perceived behavior control had a positive and significant effect on the intention to shrimp 
consumption. In addition, the perceived behavior control was also effective on increasing of shrimp 
consumption. It was found that only two assumptions about the significant effect of convenience of 
cooking on the attitude and the significant effect of income on the subjective norm were rejected and 
other assumptions (significant effect of quality, packaging and type of supply and processing on 
attitude, significant effect of price and positive and negative beliefs on subjective norm, significant 
effect of consumption time, availability and experimental records on perceived behavior control and 
significant effect of intention to consumption on increasing of shrimp consumption) were confirmed.  
 
Keywords: Shrimp, Theory of planned behavior, Intention to consume, Attitude 
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