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 د.ش آوریگرد پرسشنامه تکمیل و میدانی هایپیمایش طریق از 1399 سال در نیاز مورد اطالعات و

 بر و بود حیدریه تربت شهرستان ارگانیک غذایی مواد کنندگانمصرف شامل تحقیق آماری جامعه

 از ،جامعه در افراد انتخاب و گیرینمونه برای شد. تعیین نفر 210 نمونه حجم ،کوکران رابطة اساس

 شد. استفاده ساختاری معادالت سازی مدل از ،هاداده تحلیل برای و ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش

 از شهرستان این ارگانیک غذایی مواد کنندگانمصرف درک همبستگی ضرایب که داد نشان نتایج

 ،آنها ةشد بینیپیش ترس و شده درک رفتار کنترل ذهنی، هنجارهای نگرش، با کرونا ویروس خطر

 درک ،452/0 مقدار با کننده مصرف نگرش و است 592/0 و 625/0 ،65/0 ،222/0 با برابر ،ترتیب به

 غذایی مواد خرید قصد در را تأثیر بیشترین 101/0 مقدار با شده بینیپیشترس و 268/0 مقدار با خطر

 توانمی ،جمعی هایرسانه طریق از ارگانیک محصوالت مزایای شناساندن با بنابراین، دارند. ارگانیک

 از جامعه افراد کردن آگاه با توانمی ،همچنین ؛داد تغییر ارگانیک محصوالت سمت به را افراد نگرش

 خانوار مصرفی سبد در ارگانیک محصوالت نداد قرار زمینة در سازیفرهنگ به کرونا، ویروس خطر

 .پرداخت

 نگرش. ساختاری، معادالت مدل (،کرونا ویروس) 19 کووید شده، ریزیبرنامه رفتار خطر، درک ها: کليدواژه

 JEL: D12, R10, R21, I15 بندی طبقه

  مقدمه

 زمان، گذشت با اما ؛اندداشته وجود بشر یختار در یشههم یردارواگ هاییماریب

 هایماریب ینا .است یشرفتپ حال در سرعت به که شده ظاهر جدیدی یردارواگ های یماریب

 یردارواگ هاییماریب از یکی (.Mphande, 2016) اندشده شناخته نوظهور هاییماریب عنوان به

کرونا  ویروس است. 191 یدکوو همان یا 2019 یروسو کرونا یماریب یراخ ماه چند در نوظهور

 شوند.می ها انسان یا حیوانات در بیماری ایجاد باعث که ستهاویروس از بزرگی خانواده شامل

 در ،2019 دسامبر از که است جهانی گیرهمه و عفونی ریبیما نوعی کرونا بیماری ویروس

 ,WHO) دآن شدن درگیر ایران جمله از کشورها اکثر ،آن از پس و شد آغاز چین یوهان

                                                                                                                                               
1. COVID-19 
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 19 در شد. ییدتأ 2020 یهفور 18 در یرسم صورت به ایران در کرونا یروسو یریگهمه .(2020

 موارد از مورد دو یهاول یشآزما یجنتا که کرد الماع بهداشت وزارت یعموم روابط ،2020 یهفور

 تمامدیگر  ،بعد ماه چند و ؛است شده گزارش «مثبت» قم در کرونا یروسو به مبتال به مشکوک

 چنین در اصلی کتهن (.Taherimoghaddam et al., 2020) بود شده پبیماری این درگیر ایران

 میزان حاوی ارگانیک محصوالت .است آن بودن قوی و بدن ایمنی دستگاه سالمتی شرایطی

 دشومی بدن ایمنی دستگاه تقویت باعث که استباکیفیت  معدنی مواد و ویتامین زیادی

(Azzurra and Paola, 2009.) بدون که غذاهایی اند از عبارت ارگانیک غذاهای 

 تولید رشد هایهورمون و شیمیایی کودهای ها،بیوتیک آنتی آفات، دفع سموم ،ها کش علف

 غذاهای از متفاوتی تعاریف گوناگون، ادبیاتدر  (.Honkanen et al., 2006) شوندمی

 هایکیفیت تغذیه، ایمنی، جمله از هاییویژگی اساس بر همه تقریباً که شده ارائه ارگانیک

نقش  به توجه با (.Kahl et al., 2012) است واقعی طبیعی و ارگانیک یکپارچگیو  حیاتی،

 ,.Nguyen et al) عمومی و فردی بهزیستی و محیط بر تأثیرگذاری در غذایی مواد مصرفمهم 

 اندرکاران دست و محققان از بسیاری توجه مورد ارگانیک غذایی مواد مصرف موضوع (،2019

 و کوچکی است. رفتهپذی صورت زمینه این در گسترده های ، پژوهشهمچنین و گرفته قرار

 محصوالت مصرف به تمایل بر مؤثر عوامل بررسی به (Koocheki et al., 2013) همکاران

 Pezeshki) المدرسی الحسینی و آبادینجف پزشکی پرداختند. مشهد شهرستان در ارگانیک

Najafabadi and Al-Husseini Al-Modarressi, 2018) غذایی محصوالت مصرف نیت 

 Ranjbar Shams and Omidi) آبادی نجف امیدی و شمس رنجبر و کردند بررسی را ارگانیک

Najafabadi, 2014) ارگانیک کشاورزی محصوالت مصرف نگرش بر مؤثر عواملبررسی  به 

 ارگانیک غذایی مواد از استفاده سمت به کنندگان مصرف، مطالعاتاین  نتایج بر اساس پرداختند.

 علوم محققان ،مطلوب رفتار بروز سمت به تمایالت این سازی نهادینه برای دهند.می نشان تمایل
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 کنند می پیشنهاد را 1شده ریزیبرنامه رفتار نظریه همچون هاییهیافتر از استفاده اجتماعی

(Yazdanpanah et al., 2015.) رفتار نظریه خصوص در مختلفی مطالعات تاکنون 

، با (Forati et al., 2018) همکاران و فراتی ،جمله آن از است؛ گرفته صورت شده ریزی برنامه

 این مطالعه نتایج .ندپرداخت سبز مصرف بر مؤثر عوامل استفاده از معادالت ساختاری، به بررسی

 بر شده ادراک ریسک و مثبت تأثیر کنندهمصرف نگرش بر شده ادراک سودمندی که داد نشان

 کنترل بر سزاییبه تأثیر از کنترل باور و کنترل قدرت و داشته منفی تأثیر کنندهمصرف نگرش

 Alizadeh) زادهرجب و زوارم علیزاده همچنین، است. بوده برخوردار کنندهمصرفرفتار 

Zavarm and Rajabzadeh, 2017) بررسی را مشتریان اینترنتی خرید رفتار بر مؤثر عوامل 

 بر اعتماد و جویی صرفه راحتی، مطلوب، پیامدهای متغیرهای تأثیر پژوهش هاییافته و کردند

 شده، درک رفتار کنترل ذهنی، هنجارهای متغیرهایتأثیر  و دکر تأیید را اینترنتی خرید قصد

 راحلی و صندوقی د.دار ارزیابی ش معنی نیز خرید رفتار بر خرید قصد و شخصی نگرش

(Sandoghi and Raheli, 2017)، یافتند دست نتیجه ین، بدارگانیک خیار تولید قصد تببین در 

 قصد تغییرات از درصد 37 است قادر شده ریزیبرنامه رفتار نظریه مدل در نگرش متغیر که

 رفتار مدل کارگیری با به و دکن تبیین را ارگانیک محصول تولید به نسبت دارانگلخانه

 قصد تغییرات از درصد 58 ذهنی هنجارهای و نگرش متغیرهای یافته، توسعه ةشد ریزی برنامه

 همکاران و شیذاتولقماافزون بر این،  کنند. می تبیین را ارگانیک محصوالت تولید

(Shaizatulaqma et al., 2019)سازی معادالت ساختاری ، با استفاده از مدل (SEM)، عوامل 

 بررسی را حالل ارگانیک غذایی مواد به نسبت مسلمان کنندگان مصرف خرید قصد بر مؤثر

 قیمت و رفتار کنترل نگرش، که داد نشان (PLS) جزئی مربعات حداقل نتایج و کردند

 در ،داشته حالل ارگانیک غذایی مواد کنندگانمصرف خرید قصد بر دارمعنی تأثیر شده درک

                                                                                                                                               
1. Theory of Planned Behavior 
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 هایزمینه در شده ریزیبرنامه رفتار مدل .ه استبود ناچیز ذهنی هنجارهای تأثیر که حالی

  شود. های مرتبط اشاره می ای از پژوهش که در پی، به پاره است داشته کاربرد گوناگون

 الکترونیک بازاریابی پذیرش بررسی در ،(Alavion et al., 2014) همکاران و علویون

 و عباسیهمچنین،  .کردند استفاده شده ریزی، از مدل رفتار برنامهکشاورزی کارشناسان سوی از

 قصد بررسی در (Bhutto et al., 2019) همکاران و بوتو ( وAbbasi et al., 2019) همکاران

 Andalib Ardakani) کشاورز و اردکانی عندلیب سبز، محصوالت خرید برای کنندهمصرف

and Keshavarz., 2016) مشتریان، ذهنی تصویر بر آن تأثیر و سبز محصول توسعه بررسی در 

 ایرانتو ارگانیک، کشاورزی پذیرش بررسی در (Yadavar et al., 2018) همکاران و یاداو

(Irianto, 2015) و هاجر نیز و ارگانیک محصوالت خرید نگرش بر مؤثر عوامل بررسی در 

ی با کارکرد غذاهایدر زمینة  مالزیایی والدین خرید قصد بررسی در (Hajar et al., 2018) همکاران

 .گرفتند بهره نظریه همین از ،«از شیر گرفتن کودکان»

 کشورهای در ارگانیک محصوالت توسعه و تولید ،گذشته هایسال در اگرچه

 در در کشورهای در حال توسعه نیز محصوالت اینتازگی  ، اما بهیافته رواج بیشتر یافته توسعه

 و نیست مستثنی قاعده این از نیز ایران .(Voon et al., 2011) است پذیرش و ترویج حال

 شودمی مشاهده ایرانی خانوارهای غذایی سبد در ارگانیک محصوالت از استفاده فرهنگ

(Yazdanpanah and Forouzani, 2015.) محصـوالت تولید توسعهبه  پرداختن در نخست گام 

 اصلی عامل چراکه است، کنندگانمصرف رفتار شناسایی سوی آن و حرکت به سالم و ارگانیک

 عوامل کننده،مصرف رفتار شـناخت مبنـای بـر مدیریت دانش داشتن اقتصادی منظا هر رشد

 شرایط در (.Haghjou et al., 2011) است وی رفتـار بینـیپـیش قدرت و آن بر تأثیرگذار

که  است ضروری بنابراین، .دتأثیر بپذیر خطر درک از کنندگانمصرف رفتار بسا چه بحرانی،

 همکاران و پنیینگس ،رای نمونهب .کنند توجه کرونا ویروس مانند ویژه بحران یک به دانشمندان

(Pennings et al., 2002) بیماری مورد در گاو گوشت مصرف با خطر درک که نددریافت 

 رفتار در واقع، .است متفاوت کشورها در آن اثر و دارد منفی ارتباط گاوی جنون
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تأثیر  واقعی یخطر به نسبت ریسک شناختی روان درک ، اززیاد احتمال به ،کننده مصرف

 بر مستقیم تأثیر غذایی ریسک منفی عواقب این، بر عالوه .سترو هروب آن با که پذیرد می

 دگذار می تأثیر کنندگانمصرف خرید قصد بر احتماالً خطر درک ،بنابراین دارد. افراد سالمت

(Yeung and Morris, 2001; Hornibrook et al., 2005; Lobb et al., 2007).  کهاز آنجا 

 با مطالعة حاضر، است، اهمیت حائز هابحران در ویژه هب غذایی مواد خرید رفتار بر تأثیرگذاری

 کنندهمصرف رفتار بر مؤثر عوامل ، به بررسیشده ریزیبرنامه رفتار ةیافت  توسعه ةنظری از استفاده

بدین منظور،  د.پردازمی کروناگیری ویروس  همه شرایط در ارگانیک غذاهای خرید در زمینة

 رفتار نظریه از شده درک رفتار کنترل و شخصی نگرش ذهنی، هنجارهای همچون عواملی

 غذایی مواد دانش کرونا، ویروس خطر درک شده،بینیپیشترس و نیز شده ریزی برنامه

 انتخاب شده ریزی برنامه رفتار ةیافت توسعه نظریه آزمایش برای سالمت آگاهیو ارگانیک

 .ندا هشد

 نظری مبانی

 است رفتار و یالتتما بر مؤثر عوامل یینتب یبرا یقو یمدل شده یزیربرنامه رفتار نظریه

(Ajzen, 1991.) و یانب را آن ةکنند یینتع عوامل و یانسان رفتار ینب روابط یچیدگیپ مدل ینا 

 یطرح یتن ،واقع در اوست. یتن یا و قصد یجهنت انسان رفتار که کندیم اشاره ،آن از تر مهم

 عامل رفتار ،نظریه ینا در ،ینبنابرا است. رفتار انجام یبرا تالش و عمل به یمتصم یا و آگاهانه

 نگرش، توسط خود ةنوب به یزن یرفتار یاتن و شودمی یینتع فرد یاتن توسط که است یمرکز

نظریه  ساختاردر پی،  .(Ajzen, 2011) شودیم بینییشپ شده درک رفتار کنترل و یذهن هنجار

 شود. تشریح می شده یزیررفتار برنامه

 یینتع را رفتار تواندینم یممستق صورت به نگرش شده، یزیربرنامه رفتار نظریه در

 Bamberg) است رفتارکنندة  تعیین ی،رفتار یاتن یقطر از یرمستقیمغ صورتبه بلکه ،کند
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and Moser, 2007.) یا مطلوب ارزیابی یک شخص که است ایدرجه 1شخصی نگرش 

 شخصی نگرش (.Liñán and Chen, 2009) باشد داشته خاص محصول یک از نامطلوب

 ارزیابی ،سخن دیگر به یا پیشنهادی رفتار جذابیت یا رفتار به نسبت عبارت است از نگرش فرد

 ,Ajzen, 2001; Ajzen) ارگانیک غذاهای خرید عدم یا خرید مورد در فرد منفی یا مثبت

2002.)  

 ،دارد یرتأث رفتار انجام عدم یا و رفتار انجام یبرا افراد قصد یرو که یعامل یندوم

 اشاره نکته یندب ذهنی هنجارهای .دشویم مربوط اجتماعی عامل به که است 2یذهن یهنجارها

 از فرد یک درک ،یعنی کنند؛می تأیید دیگران را مصرف به تصمیم عدم یا تصمیم که دارد

 ,Ajzen) خیر یا دهد انجام را نظر مورد رفتار که کندمی متقاعد را فرد ،اجتماعی فشارهای

1985; Arvola et al., 2008; Ajzen, 2015). ،اعتقادات دهندة هنجارهای ذهنی نشان بنابراین 

 در بودن دخیل صورت در خود مرجع هایگروه توسط آنها مشاهده چگونگی مورد در افراد

 دیگر، افراد عالقه به اعتقاد :است شده تشکیل متقابل مؤلفه دو از هنجارها است. این خاص رفتارهای

 هر درباره مثبت یا منفی داوری و (هنجاری اعتقادات) رفتار در دیگران داشتن دوست چگونگی

 تأثیر ارگانیک محصوالت خرید برای فردروی  تواندمی عمالً درک این (.نتیجه ارزیابی) عقیده

 داشته را خاص محصول یک بر فرد نفوذ قدرت است ممکن که دیگر افراد عقاید با زیرا د،بگذار

 غذاهای خرید قصد بر توجهی قابل میزان به تواندمی مفهوم این بنابراین، .ارتباط دارد باشند،

  (.Al-Swidi et al., 2014) باشد گذارتأثیر ارگانیک

 رفتار مدل در فرد رفتار و یالتتما بر مؤثر سوم عامل 3شده درک رفتار کنترل

 برای افراد درک دشواری یا سهولت میزان به شده درک رفتار کنترل است. شده یزیر برنامه

 شده درک توانایی و محدودیت به ؛ همچنین، این عامل(Ajzen, 1991) دارد اشاره رفتار انجام

                                                                                                                                               
1. Personal Attitude 

2. Subjective Norm 

3. Perceived Behavior Control 
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 یدسترس عدم و قیمت ترتیب، یندب .دگذارمی تأثیر تریانمش خرید قصدروی  و است وابسته

 قصد که مشتریانی است ممکن .شوندمی محسوب ارگانیک غذایی مواد مصرف در اصلی موانع

 دالیل به ، اماباشند استثنایی قیمت یک پرداخت آماده دارند، را محصوالت این مصرف

 Yeon Kim) نباشند هزینه پرداخت به قادر مالی، مشکالت یا اقتصادی رکود جمله از مختلف،

and Chung, 2012.) ،فرد یک باور به مفهوم ینا .کندمی کنترل را خود رفتارهای فرد بنابراین 

 اخذ با همراه الزم اقدامات انجام منظور به شده یهتوص یرفتارها پذیرش در هایشییتوانا بارةدر

 (.Ajzen, 2015) دارد اشاره مطلوب یجهنت

 ,Irianto) شده ثابت رفتار بینیپیش در شده ریزیبرنامه نظریه مدل موفقیت اگرچه

2015; Xuhui et al., 2018; Shaizatulaqma et al., 2019; Nigbur et al., 2010; Liao et 

al., 2007،) های حوزه دانشمندان به باور و ؛است نشده متوقف آن پیشرفت و دگرگونی اما 

 دیگر متغیرهای گنجاندن ها،زمینه و رفتارها از برخی برای ممکن است که، تحقیقاتی مختلف

 (.Ajzen, 1991; Yazdanpanah et al., 2015) دشو مدل بینیپیش قدرت افزایش موجب

 پیشنهاد اساس بر ؛ برای نمونه،است باز اصالح بـرای شـدهریـزیبرنامـه رفتـار مدل ،بنابراین

 مسیر تغییر یـا جدیـد متغیرهـای کـردن اضافه با را مدل این توانمی ،(Ajzen, 1991) آجزن

 تحقیـق در ،رو ایـن از (.Yadav and Pathak, 2017) کرد ترگسترده و ترعمیق ،قبلی متغیرهای

 ویروس خطر درک ،سالمت آگاهی کرونا، ویروس از شده بینیپیش ترس متغیرهـای ،حاضـر

 صورت به تحقیق مفهومی مدل ه، کهشد اضافه مدل به ارگانیک غذایی مواد دانش و کرونا

 است. شده داده نشان 1 شکل
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 (Zhang et al., 2019(؛ ژانگ و همکاران )Xuhui et al., 2018و همکاران )زیوهیو  مأخذ:

 مدل مفهومی تحقيق -1 شكل

 یک تأثیر .است 1شده بینیپیش ترس شده ریزیبرنامه رفتاریافتة  توسعه مدل عوامل از یکی

 انجام منفی یا مثبت احساسات که دهدمی نشان شده ریزیبرنامه رفتار نظریه مدل در گسترده عنصر
 (.Ajzen, 2011) بگذارد تأثیر افراد عملکرد بر است ممکن که کندمی بینیپیش را رفتار یک

 گیردمی قرار تأثیر تحت هاموقعیت درک به نسبت افراد روانی احساسات که گونه همان
(Frijda, 1994،) انجام عدم یا انجام به نسبت فرد منفی یا مثبت احساسات به شده بینی پیش تأثیر 

 خاص عاطفی واکنش از ،ة حاضرمطالع در .(Rivis et al., 2009) دارد اشاره نظر مورد رفتار

 دوران طی ناسالم غذای خرید هنگام احتماالً افراد است. شده استفاده شده بینی پیش ترس عنوان به
 آگاهی ،همچنین کنند.می خودداری ناسالم غذای خرید از و تجربه را ترس ،گیری کرونا همه

 مصرف سالمت آگاهی .است یافته توسعه شده ریزی برنامه رفتار مدل عناصر از دیگر یکی 2سالمت
 ,Guido) شودمی گرفته نظر در فرد سالمتی برای گذاریسرمایه یک عنوان به ارگانیک محصوالت

                                                                                                                                               
1. Anticipated Fear 

2. Health Consciousness 
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2009; Guido et al., 2010; Kriwy and Mecking, 2012.)  ،ارگانیک غذاهایافزون بر این 
 Williams and Hammitt, 2001; Lea) شوندمی توصیف ترسالم معمولی غذاهای از غالباً

and Worsley, 2005.) اقدامات مورد در گیریتصمیم برای را فرد آمادگی سالمت آگاهی 
 عنوان به که کسانی جمله از سالمت آگاهی دارای کنندگانمصرف و کندمی ارزیابی بهداشتی

 خود، سالمتی از نگرانی و آگاهی خاطر هب شوند،می شناخته ارگانیک غذایی مواد خریدار
 Schifferstein) بخشند و یا بهبود کنند حفظ را خود زندگی کیفیت و سالمت تا دارند انگیزه

and Oude Ophuis, 1998). آگاه غذایی مواد مصرف اثرات از ارگانیک غذایی مواد خریداران 

و از  ؛(Saba and Messina, 2003) فهمند می را آفات دفع سموم با مرتبط خطرات و هستند
 برای سالمت آگاهی دهند.می ترجیح خود بهزیستی از محافظت برای را سالم غذاهای رو، این

 است شده آشکار ارگانیک غذاهای با ارتباط در کننده مصرف خرید قصد بینیپیش
(Michaelidou and Hassan, 2008; Xie et al., 2015). همکاران و لودویجا هاییافته 
(Ludviga et al., 2012،) ُوئبرناب و لیواسا (Olivas and Bernabeu, 2012،) زاگاتا (Zagata, 

 دهدمی شانن (Hamzaoui Essoussi and Zahaf, 2009) ضحاف و اسوسی همزاو و (2012
  .است کنندهمصرف خرید اصلی عامل بهداشت که

 در شده ریزی برنامهة رفتار نظری ةیافت گسترش مدل اجزای از یکی عنوان به نیز 1خطر درک
 بحران یک درمواد غذایی ارگانیک  خرید برای کنندگانمصرف اهداف تا شودمی گرفته نظر

می تعیین را فرد خرید رفتارهای که است مهم ای خطر نکته درک .دشناسایی شو بهترای  گونه به

 در ویژه بهخرید  رفتارهای بینی پیش در خطر درک اهمیت ،مطالعات از یدر بسیار کند.
 است دهش برجسته جنون گاوی بیماری و مرغی آنفلوانزای مانند غذایی مواد ایمنیهای  بحران

(Fielding et al., 2005 .)کنندگان تأثیر بگذارد تواند بر تصمیم خرید مصرفدرک خطر می
(Dowling and Staelin, 1994; Seabra et al., 2014). بر پایة یافتهاوبایلو ) هایObayelu, 

ة های نموناز خانواده هشتاد درصددلیل ترس از ابتال به آنفلوانزای مرغی، حدود  (، به2007

 Zhouند. ژو و همکاران )کنار گذاشتن را های طیورتصفیه و مصرف فرآورده در نیجریه مطالعه

                                                                                                                                               
1. Risk Perception 
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et al, 2016)  بیماری دریافتند که ترس ازنیز H7N9  و با مصرف واقعی مرغ ارتباط دارد
افزایش نیافته  2012در سال  این بیماریمصرف مرغ در سال آینده هرگز پس از اولین ظهور

 شده از ویروس کروناست. طر، ریسک درکمنظور از درک خ ة حاضر،مطالعالبته، در  .است
است.  1دانش محصوالت ارگانیک یافته شدة گسترش ریزی آخرین متغیر مدل رفتار برنامه

 ارگانیک محصوالت به کنندگانمصرف مثبت نگرش که کنندمی خاطرنشان برخی مطالعات
(. Laroche et al., 2001; Chang and Wu, 2015بگذارد ) تأثیر آنها خرید قصد بر تواندمی
 شکل اند،کرده آوریجمع محصول یک درباره کنندگانمصرف که دانشی از نگرش این

محیطی بر قصد  دانش زیست ها گویای تأثیر مثبت پژوهشهای بسیاری از  یافته. است گرفته
 ;Mohd Suki, 2016, 2017) استکننده و خرید واقعی محصوالت ارگانیک خرید مصرف

Paul et al, 2016 .) 
 د:کرعنوان  زیرصورت  توان فرضیات مطالعه را بهمی گفته، پیش اساس مبانی نظری بر

بر قصد خرید این  دار تأثیر مثبت و معنی صوالت ارگانیک،فرد به مح : نگرش1فرضیه 

 محصوالت دارد.

 دار بر قصد خرید محصوالت ارگانیک دارد. هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت و معنی :2فرضیه 

 دارد. کنندهبر قصد خرید مصرف دار یشده تأثیر مثبت و معن : کنترل رفتار درک3فرضیه 
بر  دار تأثیر مثبت و معنیکرونا  گیری همهشده از غذای ناسالم در دوران  بینیپیش: ترس4فرضیه 

 دارد. کنندهقصد خرید مصرف

 کننده دارد.: آگاهی سالمت تأثیر مثبت بر قصد خرید مصرف5فرضیه 
 دارد. کنندهبر قصد خرید مصرف : درک خطر ویروس کرونا تأثیر مثبت6فرضیه 

کننده نسبت به بر نگرش مصرف دار ثیر مثبت و معنیویروس کرونا تأدرک خطر  :a6فرضیه 
 محصوالت ارگانیک دارد.

 ذهنی دارد. بر هنجار دار ویروس کرونا تأثیر مثبت و معنی: درک خطر b6فرضیه 

 دارد. شده بر کنترل رفتار درک : درک خطر ویروس کرونا تأثیر مثبتc6فرضیه 

                                                                                                                                               
1. Knowledge of Organic Products 
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 دارد. شده بینیبر ترس پیش دار معنیتأثیر مثبت و : درک خطر ویروس کرونا d6فرضیه 
 بر قصد خرید این محصوالت دارد. دار حصوالت ارگانیک تأثیر مثبت و معنی: دانش م7فرضیه 

ین محصوالت دبر نگرش نسبت ب دار معنی: دانش محصوالت ارگانیک تأثیر مثبت و a7فرضیه 
 دارد.

این  دربارة ر هنجار ذهنیب دار معنیتأثیر مثبت و  : دانش محصوالت ارگانیکb7فرضیه 
 محصوالت دارد.

دربارة شده  درک بر کنترل رفتار دار معنی: دانش محصوالت ارگانیک تأثیر مثبت و c7فرضیه 

 این محصوالت دارد.

 تحقيق روش

 رفتارهای بررسی برای پرسشنامه بر مبتنی پیمایشی بررسی یک ،ة حاضرمطالع در
 گرفتن نظر در با ،1399 سال در ارگانیک غذایی مواد خرید قصد با ارتباط در کنندگانمصرف

 حسب )بر ایطبقه تصادفی گیریونهمن روش از استفاده با ،کرونا ویروس گیری همه شرایط
 غذایی مواد کنندگانمصرف تحقیق شامل آماری جامعه .شد انجام درآمدی( هایگروه

 غذایی مواد کنندگانمصرف قیقد آمار کهاز آنجا  .بود حیدریهتربت شهرستان ارگانیک

 غذایی مواد هایفروشگاه به که افرادی از اطالعات ،نداشت وجود شهرستان این در ارگانیک
 مثبت بدین پاسخ با ارگانیک غذایی مواد کنندگانمصرف .شد آوریجمع ،کردند می مراجعه

با گردآوری  و شدند شناسایی ،«؟خیر یا کنیدمی مصرف ارگانیک غذایی مواد آیا» که پرسش
 .شد تکمیلیا غیرحضوری  حضوری صورت به ة پژوهش حاضرپرسشنام های آنها، دیدگاه

ای به ها با نمونه اولیهمنظور برآورد حداقل حجم نمونه، ابتدا برآورد واریانس گویهبه

(، با در 1حجم سی نفر از جامعة آماری پژوهش صورت گرفت و سپس، با استفاده از رابطه )
گیری ده درصد، و خطای نمونه 74/0درصد، انحراف معیار  95گرفتن سطح اطمینان نظر 

 های طرح شده الزم است: گویی به پرسشنفر برای پاسخ 210مشخص شد که تعداد 

(1) 𝑛 =
𝑧2𝑠2

𝛿2 
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 اول بخش :بود بخش دو شامل ایپرسشنامه ة حاضرمطالع یهاداده گردآوری ابزار

 .شده ریزیبرنامه رفتار نظریه هایسازه شامل دوم بخش و شناختی جمعیت مشخصات شامل

 برای واتساپ و تلگرام جمله از اجتماعی هایرسانه ابزار و ایمیل طریق از پرسشنامه

 صورت به ،اطالعات بازیابی در سهولت برای ،همچنین شد، ارسال نظر مورد دهندگان پاسخ

 29 شامل ة پژوهش حاضرپرسشنام شد. ارائه دهندگان پاسخ از تعدادی به نیز پرسشنامه حضوری

 ذهنی هنجارهای (،گویه چهار) ارگانیک غذایی مواد کنندهمصرف نگرش :است شرحدین ب گویه

 درک (،گویه سه) ارگانیک محصوالت دانش (،گویه سه) شده درک رفتار کنترل (،گویه چهار)

پنج ) خرید قصد و (سه گویه) سالمت آگاهی (،سه گویه) شده بینیپیش ترس گویه(، چهار) خطر

 شدیداً» از لیکرت ای هگزین هفت مقیاس یک از مدل، در موجود متغیرهای گیریاندازه برای (.گویه

 قصد» ، متغیر وابستهة حاضرمطالع در (.1 )جدول است شده استفاده «موافق شدیداً»تا « مخالف

نیروی ذهنی برای کار با »، عبارت است از (Ajzen, 1991) آجزن بنا به تعریف کهبوده  «خرید

  «.عنوان ابزاری برای خریدروشی خاص به

 های گویه گرفت. صورت پژوهش اهداف اساس بر مقاالت مطالعه با پرسشنامه طراحی

 برگرفته ارگانیک غذایی مواد انشد و شده درک رفتار کنترل ذهنی، هنجارهای نگرش، به مربوط

 و آصف و (Xuhui et al., 2018) همکاران وزیوهیو  ،(Keller, 1993) کلر مطالعات از

 و پلتز مطالعات از رگرفتهب خطر درک به مربوط هایگویه ،(Asif et al., 2018) همکاران

های مربوط به  گویه و (Tam et al., 2007) همکاران و تام و (Peltz et al., 2007) همکاران

 منظور به است. (Zhang et al., 2019) همکاران و ژانگ مطالعه از برگرفته شده بینیپیش ترس

 میزان و توزیع نظر مورد جامعه از نفره سی گروه یک بین پژوهش پرسشنامه پایایى، سنجش

 از شد. محاسبه SPSS 26 افزارنرم از استفاده با کرونباخ آلفاى ضریب روش با پایایی ضریب

 ،است قبول قابل 7/0 از باالتر کرونباخ آلفای ضریب انسانی، علوم هایپژوهش برای که آنجا

 .است هشد تأیید 1 جدول اساس بر هاگویه تمامی برای ضریب این مقدار
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  پرسشنامه هایگویه و هامؤلفه -1 جدول

 سنجش هایگویه هامؤلفه
 شناسه

 گویه

 آلفای

 کرونباخ

 دانش

 محصوالت

 ارگانیک

 هـا هورمـون  از اسـتفاده  و ژنتیکی اصالح بدون که ارگانیک محصوالت مصرف

 کاهش زیادی میزان تا را بدن ایمنی دستگاه قدرت کاهش خطر شوند،می تولید

 .ددهیم

K1 

 ینـده آال مـواد  چراکـه  ،اسـت  یـدتر مف یسـت ز یطمحـ  یبـرا  یکارگان یکشاورز 725/0

 کند. یم یدتول یکمتر
K2 

 بیشـتری  غـذایی  ارزش ،متعـارف  محصوالت با مقایسه در ،ارگانیک محصوالت

 .دارند
K3 

 آگاهی

 سالمت

 A1 .کنممی انتخاب دقت با را غذا سالمتی، از اطمینان برای

725/0 
 A2 .دانممی یسالمت ابعاد به آگاه کنندهمصرف یک را خودم

 کرونـا  ویـروس  ]گیـری  همـه [ زمـان  در سالمت به مربوط مسائل مورد در اغلب

 .کنممی فکر
A3 

 هنجار

 ذهنی

 دوران طـی  سـالم  و ارگانیـک  غـذای  خریـد  عـدم  یـا  خرید مورد در گیریتصمیم هنگام

 .گیرممی نظر در را دیگران نظر کرونا، ویروس ]گیری همه[
SN1 

759/0 

 و نـه  بخـرم  سـالم  و ارگانیـک  غـذایی  مواد باید من که کنندمی فکر من خانواده

 .غیرارگانیک غذای
SN2 

 بایـد  ،کرونـا  وجـود  وضـعیت  در کـه  کنـد می فکر بهداشت کارشناس یا پزشک

 .کنیم خریداری سالم و ارگانیک غذاهای
SN3 

 بـه  را ارگانیـک  غـذایی  مواد خرید است، ارزشمند من برای نظرشان که یافراد 

 SN4 کنند.می پیشنهاد من

 نگرش

 شخصی

 ]گیـری  همـه [ دوران طـی  سـالم  و ارگانیـک  غـذایی  مـواد  خریـد  کـنم مـی  فکر

 است. خوبی بسیار ایده کرونا ویروس
AT1 

757/0 
 AT2 دارم. دوست را ارگانیک غذایی مواد هایفروشگاه از خرید

 ]گیـری  همـه [ دوران طـی  سـالم  و ارگانیـک  غـذایی  مـواد  خریـد  کـنم مـی  فکر

 .است عاقالنهبسیار کرونا ویروس
AT3 

 AT4 است. بخش لذت ارگانیک غذایی مواد انتخاب
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 سنجش هایگویه هامؤلفه
 شناسه

 گویه

 آلفای

 کرونباخ

 درک

 خطر

 RP1 کنم.می درک زیاد بسیار را کرونا ویروس شیوع احتمال ،حاضر حال در

921/0 

 RP2 ترسم.می کرونا ویروس به شدن مبتال از
 RP3 کنم.می درک را زیاد عفونت به ابتال احتمال خودم

 ]گیـری  همـه [ زمـان  در بنـدی بسـته  فاقد سالم و ارگانیک غذایی مواد که نگرانم

 باشد. مضر امسالمتی برای کرونا ویروس
RP4 

 ترس

 بینی پیش

 شده

 AF1 .شوممی مضطرب بخورم، یا بخرم را ناسالم غذای اگر

889/0 
 AF2 .ترسممی بخورم، یا بخرم ناسالم غذای کرونا ویروس ]گیری همه[ دوران طی اگر

 بخـورم،  یـا  بخـرم  را ناسـالم  غـذای  کرونـا  ویـروس  ]گیری همه[ دوران طی اگر

 شد. خواهم عصبی
AF3 

 کنترل

 رفتار

 شده درک

 غیرارگانیـک  غـذای  جـای  بـه  سالم و ارگانیک غذای خرید امکان بخواهم، اگر

 PBC1 است. ممکن من برای

853/0 
دوران  طـی  سـالم  و ارگانیـک  غـذای  خـوردن  یـا  خرید برای را مکانی توانممی

 .کنم پیدا کرونا ویروس ]گیری همه[
PBC2 

 خریـد  برای کافی زمان و اقتصادی منابع ،کرونا ویروس ]گیری همه[دوران  طی

 دارم. اختیار در را سالم و ارگانیک غذایی مواد
PBC3 

 خرید قصد

 IN1 .بخرم ارگانیک غذاهای خرید، هنگام در م کهمایل

903/0 

 زمـان  در بـودن  موجـود  صـورت  در را سـالم  و ارگانیـک  غذاهای که دارم قصد

 .بخرم کرونا ویروس ]گیری همه[
IN2 

 خریـد  بـرای  دسترس در سالم و ارگانیک غذاهایاگر  ،آینده درکه  دارم برنامه

 IN3 .، به خرید آنها ادامه دهمدنباش

 بـه  را سـالم  و ارگانیـک  غـذاهای  خریـد  کرونا، ویروس ]گیری همه[ان دور در 

  کنم.می پیشنهاد دوستان و خانواده
IN4 

 ارگانیک غذایی مواد خرید قصد ،باشم داشته تریسالم زندگی روال اینکه برای

 IN5 دارم. را

 906/0  هاگویه کل پرسشنامه

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 خبره اساتید و نظرانصاحب از تن چند تأیید به نهایی پرسشنامه محتوایی -صوری روایی

 مورد (CFA) تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با نیز سازه روایی و رسید تحقیق موضوع به مسلط

 1اولکین -یرمِ -کیزر گیرینمونه کفایت شاخص از استفاده با منظور، یندب گرفت. قرار بررسی

 .شد بررسی نظر مورد متغیرهای سنجش برای عاملی تحلیل ارزیابی توانایی ،2بارتلت آزمون و

 مورد متغیرهای برای KMO شاخص که از آنجا شود، می مشاهده 2 جدول در که گونه همان

 .است مناسب عاملی تحلیل برای نمونه( )اندازه نظر مورد هایداده ،بوده 6/0 از باالتر مطالعه

 05/0 از کمتر متغیرها تمامی برایی دار معنی میزان چون بارتلت، آزمون اساس بر همچنین،

 .استه شد داده تشخیص مناسب عاملی( )مدل ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل ،بوده

 KMO گيرینمونه کفایت شاخص -2 جدول

 KMO شاخص متغيرها KMO شاخص متغيرها

 687/0 شخصی نگرش 645/0 ارگانیک محصوالت دانش

 827/0 خطر درک 64/0 سالمت آگاهی

 74/0 شدهبینیپیش ترس 741/0 ذهنی هنجار

 716/0 شده درک رفتار کنترل 839/0 خرید قصد

   889/0 پرسشنامه

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 پرسشنامه، روایی تعیین برای عاملی تحلیل از استفاده امکان به توجه بادر پژوهش حاضر، 

 مدل برازش ،تاییدى عاملى تحلیل آزمون براى گرفت. قرار استفاده مورد تأییدی عاملی تحلیل

  .دش استفاده Amos 23افزارنرم از نیز شده ارائه هایفرضیه آزمون و ساختاری معادله

  

                                                                                                                                               
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequancy 

2. Bartlett's test 
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 بحث و نتایج

 را درصد 51 و مردان را ة مورد مطالعهنمون درصد 49 شناختی،جمعیت نتایج اساس بر

 ؛دارند قرار 40تا  31 نیز و 30تا  21 سنی رده در دهندگانپاسخ اکثر دهند.می تشکیل زنان

 درصد 39 سطح تحصیالت است. داده تشکیل جوان جمعیت را نمونه حجم بیشترین ،بنابراین

 درصد دوازده تنها و بوده باالتر و ارشد کارشناسی درصد 22 و کارشناسی گویانپاسخ

 روش کهاز آنجا  درآمدی، سطح نظر از برخوردارند. دیپلم زیر تحصیالت از گویان پاسخ

 درآمدی هایگروه از کدام هر ،است درآمدی های گروه حسب بر ایطبقه تصادفی گیرینمونه

 دهند.می تشکیل را نمونه درصد بیست

 شناختیجمعيت اطالعات -3 جدول

 درصد فراوانی متغير شناختیجمعيت متغير

 جنسیت
 49 103 مرد
 51 107 زن

 )سال( سن

 8 17 20 از کمتر
21-30 69 33 
31-40 56 26 
41-50 37 18 

 15 31 باالتر و 51

 تحصیالت

 12 24 دیپلم زیر
 27 57 دیپلم

 39 82 کارشناسی
 22 47 باالتر و ارشد کارشناسی

 )تومان( خانوار درآمد

 20 42 میلیون 1 از کمتر
 20 42 میلیونیک تا دو 

 20 42 میلیوندو تا سه 
 20 42 میلیونسه تا پنج 
 20 42 میلیون بیش از پنج

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 عاملی حلیلت نتایج از ،همگرا روایی تعیین و پرسشنامه درونی ساختار تحلیل برای

 شد محاسبه متغیرها و هاگویه تمامی برای استاندارد بار عاملی ،منظور بدین و استفاده تأییدی

 گیریاندازه متغیرهای تمامی برای بار عاملی مقدار که است برقرار زمانی روایی .(4 جدول)

 برای عاملی بارهای مقدار کهاز آنجا  (.Fornell and Larcker, 1981) باشد 5/0 از تربزرگ

 روایی از حاضر تحقیق پرسشنامه که گرفت نتیجه توانمی ،است 5/0 از تر بزرگ متغیرها تمامی

 است. برخوردار قبول قابل

 تأیيدی عاملی تحليل نتایج -4 جدول

 بار عاملی مورد گویه عاملی بار مورد گویه

 خرید قصد

IN1 726/0 

 ذهنی هنجار

SN1 1 

IN2 1 SN2 852/0 

IN3 822/0 SN3 762/0 

IN4 993/0 SN4 541/0 

IN5 1    

 شخصی نگرش

AT1 96/0 

 خطر درک

RP1 959/0 

AT2 91/0 RP2 95/0 

AT3 56/0 RP3 969/0 

AT4 1 RP4 1 

 شده درک رفتار کنترل
PBC1 1 

 ارگانیک محصوالت دانش
K1 1 

PBC2 84/0 K2 892/0 

PBC3 1 K3 851/0 

 سالمت آگاهی
A1 1 

 شده بینیپیش ترس
AF1 58/0 

A2 895/0 AF2 91/0 

A3 791/0 AF3 1 

  پژوهش هاییافته مأخذ:
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 ،تأییدی عاملی تحلیل از استفاده با مطالعه، در شده ارائه مدل برازندگی تعیین برای

 از نیز مدل برازش برای .(5 جدول) است شده گرفته نظر در مختلف برازندگی هایشاخص

 آمده دست به هایشاخص از ، هر کدامکلی طوربه .ه استشد استفاده برازش مختلف معیارهای

 با هاشاخص این ، باید تفسیربنابراین نیست؛ آن عدم یا مدل برازندگی دلیل تنهایی به مدل برای

 قبول مورد بازه در برازش نیکویی هایشاخص که آنجا از ود.انجام ش هم کنار در و یکدیگر

 سطح به مدل که دکر برداشت گونهاین یادشده هایشاخص مجموعه از توانمی اند،گرفته قرار

 د.کر تأیید را متغیرها از کدام هر ساختار توانمی ،آن اساس بر و یافته دست برازش از مطلوبی

 مدل برازش هایشاخص -5 جدول

 مقدار قبول قابل دامنه برازش هایشاخص

 9/0 ≥ GFI 94/0 (GFI) برازش نیکویی شاخص

 9/0 ≥ AGFI 9/0 (AGFI) شده اصالح برازش نیکویی شاخص

 9/0 ≥ NFI 95/0 (NFI) هنجارشده برازش شاخص

 9/0 ≥ CFI 92/0 (CFI) تطبیقی برازش شاخص

 9/0 ≥ IFI 93/0 (IFI) افزایشی برازش شاخص

 08/0 RMSEA≤ 06/0 (RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه

 3≤ CMIN/DF ≤1 76/1 (CMIN/DF) آزادی درجه به بهنجارشده رئاسکو کای

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 معادالت مدل از ،(4 )جدول گیریاندازه مدل آزمون از پس ،حاضر مطالعه در

 را مدل برازش از حاصل نتایج 2 شکل د.ش مسیراستفاده ضرایب تحلیلوتجزیه برای ساختاری

 مدل ةاستانداردشد ضرایب معرف مختلف مسیرهای در مدل داخل اعداد دهد.می نشان

 متغیر تغییر یازا به ،مربوط مسیر در که دهدمی نشان مسیر ضریب مقدار .است ساختاری

 .کرد خواهد تغییر نیز وابسته متغیر میزانی چه به مستقل،
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 های پژوهش  مأخذ: یافته

 نتایج مدل ساختاری- 2شكل 

 .آمده است 6در جدول  ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با فرضیه آزمون نتایج
 نسبت د.شو می بررسی (CR) بحرانی نسبت از استفاده با AMOS افزارنرم در متغیرها داریمعنی

 و آیدمی دست به معیار خطای به پارامتر برای غیراستاندارد برآوردشده مقدار نسبت از بحرانی
 حد چه تا ،پارامتر این مقدارمبنی بر صفر بودن  «صفر فرضیه» رد صورت در که است این معرف

در دامنة  متغیر هر بحرانی نسبت مقدار چنانچه (.Ghasemi, 2010) دارد وجود خطا احتمال
 دار یمعن وابسته متغیر بر متغیر آن تأثیرگذاری که است آن بیانگر گیرد، قرار 96/1 تا -96/1

 هنجارو  452/0 مقدار با نگرش که داد نشان مسیر ضرایب (.Momeni et al., 2013) نیست
 حاضر تحقیق هاییافته ،بنابراین دارند. دار معنی و مثبت رابطه خرید قصد با 094/0 مقدار با ذهنی

 همکاران و آندرواژ مطالعاتنتایج  با همسو نتیجه این .است تحقیق اول فرضیه تأیید از حاکی
(Andervazh et al., 2020،) سوکی محد (Mohd Suki, 2016) بخشنده و محمدیان و 
(Mohammadian and Bakhshandeh, 2015) مواد خرید قصد بر نگرشمثبت  تأثیر مبنی بر 

 ،یعنی ؛دکنمی تأیید را تحقیق دوم فرضیه حاضر مطالعه نتیجه ،همچنین .است ارگانیک غذایی
 با ، که ضمن همخوانیبرخوردارند باالتری خرید قصد از باالتر ذهنی هنجار با کنندگانمصرف
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 به افراد که دارد این بر داللت ،(Sandoghi and Raheli, 2017) راحلی و صندوقی هاییافته
 با شده بینیپیش ترس که داد نشان نیز نتایج .رندپذیمی تأثیر دیگران ادراک از زیاد احتمال

 و شده درک رفتار کنترل که حالی در ،ددار دار معنی و مثبت تأثیر خرید قصد بر 101/0 مقدار
 فرضیه مؤید نتایج ،بنابراین ندارند. دار معنی تأثیر کنندهمصرف خرید قصد بر سالمت آگاهی

 سوم فرضیه رد البته، د.کن نمی پشتیبانی را تحقیق سوم و پنجم های فرضیه چهارم است، اما
 زیوهیوو (Shaizatulaqma et al., 2019) همکاران و شیذاتولقما مطالعات نتایج با مغایر تحقیق

 خرید قصد بر شده درک رفتار کنترلمبنی بر مؤثر بودن  ( Xuhui et al., 2018) همکاران و
 ژانگ مطالعه نتایج با راستا هم حاضر مطالعه چهارم فرضیه تأیید اما است. ارگانیک غذایی مواد

 دوران در ناسالم مرغ مصرف از ترس تأثیرگذاریبر مبنی  (Zhang et al., 2019) همکاران و
 از حاکی که تحقیق پنجم فرضیههمچنین،  است. مرغ مصرف کاهش بر H7N9 ویروس گیری همه
 میسرا مطالعات نتایج با ،است ارگانیک غذایی مواد خرید قصد و سالمت آگاهی بین رابطه وجود عدم

 و (Grubor and Djokic., 2016) ژوکیچ و گروبور (،Misra and Singh., 2016) سینگ و
 خطر درک که داد نشان مسیر ضرایب دارد. مغایرت (Asif et al., 2018) همکاران و آصف

 ترس و شده درک رفتار کنترل ذهنی، هنجار نگرش، باکنندگان از سوی مصرف کرونا ویروس
 ،65/0 ،222/0 با برابر ،ترتیب به ،آن ضرایب مقدار و دارد دار معنی ارتباط ة آنهاشد بینیپیش
 ،همچنین .شودمی تأیید تحقیق d6 و a6، b6، c6 های فرضیه ،بنابراین است؛ 592/0 و 625/0

 268/0 با برابر آن ضریب مقدار و بر قصد خرید بوده دار معنی مستقیمدارای ارتباط  خطر درک
 همکاران و ژانگ مطالعه نتایج با نتیجه این شود.می تأیید مطالعه ة ششمفرضی رو، از این و است

(Zhang et al., 2019) دانشارتباط  که داد نشان مسیر ضرایب افزون بر این، دارد. مطابقت 
 یباضر مقدار و بوده دارمعنی شده درک رفتار کنترل و شخصی نگرش با ارگانیک محصوالت

دانش محصوالت ارگانیک  متغیر مسیر ضریب اما .است 291/0 و 074/0 با برابر ،ترتیب به ،آن
 آن ضریب مقدار و ندارد دار معنی رابطه ذهنی هنجار با این متغیر که داد نشان ذهنی هنجار با

 محصوالت دانش مثبت تأثیر ةدهند نشان تحقیق هاییافته کهاز آنجا  .است -017/0 با برابر
 مبنی بر مطالعه c7 و a7 های فرضیه ،است شده درک رفتار کنترل وشخصی  نگرش بر ارگانیک

، شود می تأیید شده درک رفتار کنترل و شخصی نگرش بر دانش محصوالت ارگانیک مثبت تأثیر
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 و آندرواژ مطالعات با راستاهم هایافته این د.کننمیپشتیبانی را b7فرضیه  مطالعه نتایج اما
 .است (Singh and Verma, 2017) ورما و سینگ و (Andervazh et al., 2020) همکاران

 درصد ده سطح در کنندهمصرف خرید قصد بر دانش محصوالت ارگانیک متغیر مسیر ضریب
 رسید نتیجه یندب توانمی ،ارگانیک محصوالت دانش مسیر ضریب به توجه با و است دارمعنی

 تأثیرگذار مثبت و مستقیم طور به کنندهمصرف خرید قصد بر ارگانیک محصوالت دانش که
 با ،نظر این از و کندمی پشتیبانی را تحقیق ة هفتمفرضی آمده دست به نتایج رو، این؛ از است

 ,.Al-Swidi et al) همکاران و دییوسال (، Xuhui et al., 2018) همکاران و زیوهیو مطالعات

 دارد. همسویی (Mesías Díaz et al., 2014) همکاران و دیاز اسیمس و (2014

 فرضيات بررسی نتایج -6 جدول

  فرضيات
 ضرایب مسير 

 استانداردشده
 دار معنی

 نسبت 

 بحرانی
 نتيجه

H1 نگرش پذیرش 376/3 000/0 452/0  قصد خرید 

H2 یهنجارذهن پذیرش 047/2 041/0 094/0  قصد خرید 

H3 شدهکنترل رفتار درک رد 501/1 133/0 167/0  قصد خرید 

H4 بینی شدهپیشترس پذیرش 404/2 016/0 101/0  قصد خرید 

H5 آگاهی سالمت رد 162/1 245/0 047/0  قصد خرید 

H6 درک خطر پذیرش 684/2 007/0 268/0  قصد خرید 

H6a درک خطر پذیرش 913/4 000/0 222/0  نگرش 

H6b درک خطر پذیرش 95/6 000/0 65/0  هنجار ذهنی 

H6c درک خطر پذیرش 654/9 000/0 625/0  شده کنترل رفتار درک 

H6d درک خطر پذیرش 848/6 000/0 592/0  شده بینی پیش ترس 

H7 دانش پذیرش 789/1 074/0 094/0  قصد خرید 

H7a دانش پذیرش 361/2 018/0 074/0  نگرش 

H7b دانش رد -215/0 83/0 -017/0  هنجار ذهنی 

H7c دانش پذیرش 241/5 001/0 291/0  شده کنترل رفتار درک 

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 پيشنهادها و گيری نتيجه

 با ارگانیک غذایی مواد خرید قصد بینیپیش و تحلیل حاضر پژوهش اصلی هدف

 خطر درک مانند متغیرهایی تأثیر این، بر بوده و افزون شده ریزیبرنامه رفتار مدل کمک

و  تحلیل شده ریزیبرنامه رفتار مدل متغیرهای بر ارگانیک محصوالت دانش و کرونا ویروس

 مثبت تأثیر» مبنی بر تحقیق اول فرضیه تأیید از حاکی پژوهش هاییافته است. هارزیابی شد

 در شایسته است که ،بنابراین .است «ارگانیک غذایی مواد خرید قصد بر ینگرش شخص

 در ارگانیک غذای مصرف اثرات زمینه در ذهنی مفاهیم سازینهادینه و نگرش بهبود راستای

 به نسبت تریقوی ةکنند بینیپیش «نگرش» کهاز آنجا  د.فعالیت شو پیش از بیش ،افراد بین

 محصوالت به افراد نگرش هرچه است، ارگانیک غذایی مواد خرید قصد در دیگر متغیرهای

 ایدر راست ،بنابراین .بود خواهد بیشتر محصوالت این خرید به آنها تمایل باشد، بهتر ارگانیک

 بهبود برای الزم اقدامات ، بایدارگانیک کشاورزی محصوالت خریدبرای  سازیفرهنگ

 در جمعی هایرسانه طریق از هایی ؛ برای نمونه، با تهیه و ارائة برنامهگیرد صورت افراد نگرش

 تغییر ارگانیک محصوالت سمت به را افراد نگرش توانمی ،ارگانیک محصوالت مزایای زمینة

 دار معنی و مثبت رابطه» حاضر مبنی بر تأیید پژوهش دوم فرضیه بررسی نتایجبر اساس  داد.

گفته،  های مرتبط پیش ، همسو با دیگر پژوهش«کنندهمصرف خرید قصد با ذهنی هنجارهای

 .انجامد ها میآن رفتارهای بروز به افراد ذهنی باورهای و هاارزش که توان یادآور شد می

 آوردن دست به با در افراد ذهنی هنجارهای نسبت به ایجاد که دشومی پیشنهاد ،بنابراین

قدام شود، ا موجود اجتماعی هایهشبک طریق از ارگانیک غذاهای مورد در دقیق اطالعات

 ؛ بدین ترتیب،دهند انتقال کاربران کلیه به را اطالعات بالفاصله توانندمی ها چراکه این شبکه

 فرضیه د.شو گر می افراد جلوه خرید قصد هایکننده بینیپیش از یکی عنوانبه ذهنی هنجارهای

 خرید قصد با شده درک رفتار کنترل دار معنی و مثبت رابطه»مبنی بر  تحقیق سوم

 تحقیق مبنی برب چهارم فرضیهالبته،  د.ش رد حاضر پژوهش هاییافته ، بر پایة«کننده مصرف

 محصوالت خرید قصد با کرونا ویروس از خطر شده بینیپیش ترسدار  رابطه مثبت و معنی»
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 اگر شد و به دیگر سخن، تأیید ،آماری تحلیل هاییافته ، بر اساس«سالم و ارگانیک

 ناسالم غذای مصرف از پس که کنندبینیپیش کرونا شیوع بیماری دوران طی کنندگان مصرف

 و ارگانیک محصوالت خرید به ،ناسالم غذای خرید از ، با خودداریکنند می تجربه را ترس

 آگاهی بین که داد نشان پنجم فرضیه به مربوط هایداده تحلیل نتایج آورند.می روی سالم

 مستقیم رابطةالبته،  .ندارد وجود دار معنی ارتباط انیکارگ غذایی مواد خرید قصد و سالمت

 فرضیه و بود دارمعنی سالم و ارگانیک غذایی مواد خرید قصد با کرونا ویروس خطر درک

 کردن آگاه با توانمی ،کرونا ویروس گیری ة همهدور همین در ،بنابراین .شد تأیید تحقیق ششم

 محصوالت گرفتن قراردر زمینة  بیشتر سازیفرهنگ به ،کرونا ویروس خطر از جامعه افراد

 کرونا ویروس خطر درکتأثیر  ،این بر عالوه د.کر اقدام خانوار مصرفی سبد در ارگانیک

 ترس و شده درک رفتار کنترل ذهنی، هنجارهای شخصی، نگرش طریق از غیرمستقیم طور به

 با .شد تأیید d6 و a6، b6، c6 فرضیات رو، از این و شد دارمعنی خرید قصد بر شده بینیپیش

 در که گفت توانمی ،ارگانیک غذایی مواد خرید قصد بر خطر درک غیرمستقیم نقش به توجه

 از ،ارگانیک غذایی مواد خرید در ند،کن درک بیشتر را کرونا ویروس خطر افراد هرچه ،واقع

 سالم و ارگانیک غذایی مواد که دارد بیشتری احتمال و بوده برخوردار بیشتری ذهنی آمادگی

 این از بیشتر ترس موجبات کرونا ویروس خطر بیشتر درک ،همچنین ند.کن خریداری را

 افزایش را ارگانیک غذایی مواد خرید شده بینیپیش ترس این و کندمی فراهم را ویروس

 خرید قصد و ارگانیک محصوالت دانش مثبت رابطه تحقیق هفتم فرضیه بررسی نتایج دهد. می

مبنی بر  c7 و a7 فرضیات آمده، دست بر اساس نتایج به د.کر تأیید را ارگانیک غذایی مواد

از  و شد تأیید شده درک رفتار کنترل و شخصی نگرش با ارگانیک محصوالت انشارتباط د

 قصد بر شده درک رفتار کنترل و شخصی نگرش طریق از ارگانیک محصوالت دانش رو، این

  است. تأثیرگذار نیز ارگانیک محصوالت خرید
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