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  چکیده

در بـین مصـرف    ،کننده به خرید محصوالت ارگانیکبررسی عوامل مؤثر در قصد مصرف ،این تحقیقهدف از 

همبستگی انجـام شـده و از    ـاین تحقیق به روش توصیفی  . است بودهاستان هرمزگان  درمحصوالت این کنندگان 

بـا   کـه  اسـت کنندگان محصوالت ارگانیـک اسـتان هرمزگـان    صرفم تحقیق،این ي آماري جامعه. نوع کاربردي است

هـاي  و پرسشـنامه انتخـاب   ،ي تصادفی سادهنفر از آنها به شیوه 320 ،گیري جدول مورگاني نمونهاستناد به رابطه

ري، هـاي معـادالت سـاختا   هاي تحقیق با اسـتفاده از مـدل  داده. میان آنان توزیع گردید ،ي تحقیقاعتبارسنجی شده

-ارزش جمـع کـه  نشـان داد   این تحقیقهاي یافته .و برمبناي آن تمامی فرضیات پژوهش تأیید شدتجزیه و تحلیل 

کننـده بـه خریـد محصـوالت     بـر قصـد مصـرف    ،کیفیت درك شده وکننده، نگرش، ریسک گرایی، اعتماد مصرف

  .ارگانیک در استان هرمزگان مؤثر است

  .کننده، نگرشارگانیک، محیط زیست، مصرفقصد خرید، محصوالت : هاکلیدواژه

  مقدمهـ 1

یعنی آب، خاك، گیاه  ،عوامل اصلی و ضروري زندگی ،زندگی خودي مین نیازهاي اولیهتأانسان امروزي براي 

اگـر جوامـع امـروزي رونـد حرکتـی       ،بنابراین. استار داده و شرایط نامطلوبی فراهم کردهو هوا را مورد تهدید قر

اورزي ارگانیـک  کشـ هـاي مختلـف،   در میان شـیوه . خواهند شد گرفتار هاي فراوانبحران ، بهنکنند را اصالحخود 

ي ایـن شـیوه   ). 321 :1392 همکـاران،  سعید وپور( کندی است که از محیط زیست محافظت میهاییکی از روش

هرگونه  فاقدغذایی سالم و  شاورزي جایگزین، براي تولید موادهاي کبه عنوان یکی از مهمترین سیستم کشاورزي

  ).Sharma, 2005:21( استقرار گرفته توجه قابل ،مواد شیمیایی
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کننـدگان بایـد قبـل از    ی در حال ظهور است که در آن مصـرف رشد کشاورزي ارگانیک بخشی از روند بازاریاب

 Siti Nor Bayaah( هـایی اسـت  بدانند که این غذا داراي چه منافع و ویژگـی  ،خرید و تحویل تقاضاگیري تصمیم

and Nurita, 2010:105 .(  

ثیر تـأ خرید محصوالت غذایی ارگانیـک تحـت   منظوره کننده را باساسی که ممکن است مصرفبررسی عوامل 

، ممکـن اسـت در   گرفتـه  صـورت یافتـه  در کشورهاي توسعه لعاتاز آنجا که اکثر مطا. بسیار مهم است ،قرار دهد

 يارائـه  .وجود داشته باشـد  اجتماعی و جمعیتی هاي، برخی از تفاوتکنندهمصرفپذیرش موادغذایی آلی و رفتار 

ی غیـر ارگانیـک در   غـذای موادامـا تقاضـاي    ،داردمزایـاي بسـیاري   ط زیست غذاهاي ارگانیک براي سالمت و محی

 Local Marketing( در بـر دارد  را بازاربیشتري از سهم  و استغذایی آلی و ارگانیک در حال رشد مقایسه با مواد

of Organic Products, 2003(   مشتریان و اعتماد آنها به محصـوالت ارگانیـک    در میان ایجاد آگاهی بهکه این امر

 .استنیازمند 

 کـه  اسـت  طرفـه  دو سـودمند  يرابطه یک ایجاد در اصلی يمسئله ،فروشنده و خریدار بین شده ایجاد اعتماد

 کـه  اسـت  تعریفـی  ،اعتمـاد  از شـده  پذیرفتـه  و جـامع  تعاریف از یکی .شودمی مشتري وفاداري و رضایتباعث 

 بـه  ءاتکـا  بـه  تمایـل «: دکننمی تعریف شکل این به را اعتماد آنها .اندکرده ارائه 1992ل سا در همکاران و مورمون

 ایـن  بـر  کارشناسـان ). and other, 2010: 724)  Lymperopoulos».ددار اطمینـان  او به فرد که مبادله دیگر طرف

 غیـر  محصـوالت  بـه  نسـبت  محصـوالت  ایـن  بودن ترگران و ارگانیک محصوالت از مردم آگاهی عدم که باورند

-عرصـه  در ارگانیک محصوالت از جامعه استقبال عدم دالیل ترینمهم از نگرش بر مؤثر عوامل عنوان به ،ارگانیک

  ). 51-62: 1393 آبادي،نجفامیدي و شمس رنجبر( است دامی هايفراورده و کشاورزي ي

 رقـابتی،  مزیـت  ایجـاد  و هـا شرکت موفقیت در اصلی عامل که دسازمی نشان خاطر بازاریابی پیشین مطالعات

  ).Holbrook, 23 :1994 ( است مشتري رضایت و شده درك کیفیت شده، درك ارزش افزایش

 بـه  ،بازاریـابی  در شـده  درك ارزش. انـد هشـد  گذاريپایه مشتري ارزش براساساً عمدت بازاریابیهاي تفعالی

 شـود مـی  تعریـف  نتـایج خـدمت   یا محصول یک خرید از شده کسب منافع وها هزینه از مشتري ارزیابی صورت

Yang and Peterson, 2004 ) ( .بیشـتر  سـطح  زیـرا  ؛اسـت  ضـروري  امـري  مشتریان براي ارزش ایجاد ،بنابراین 

 تـر قـوي  رقابتی وضعیت نتیجه در و مشتریان وفاداري باالتر هايسطح سمت به را سازمان مشتري، ارزش رضایت

 و مشتري رضایت شده، درك ارزش که است این از حاکی پیشین ايهپژوهش .کندمی هدایت بازار بیشتر سهم و

بررسـی تـأثیر    در پـی  ،حال در این پـژوهش ). Kumar and Jabir,  (20 :2011هددمی افزایش را آینده خریدهاي

  .ن به خرید محصوالت ارگانیک هستیمکنندگاعوامل مؤثر در قصد مصرف
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  مبانی نظري ـ1ـ1

  کشاورزي و محصوالت ارگانیکـ 1ـ1ـ1

تقاضـا بـراي    هاي زیست محیطی،سالمتی، ایمنی موادغذایی و نگرانی موردگاهی مردم در با توجه به افزایش آ

آگـاهی و  . اسـت افـزایش یافتـه  با محیط زیست مانند غذاهاي ارگانیک به طـور قابـل تـوجهی     سازگارمحصوالت 

 اسـت ت بـه غـذاهاي ارگانیـک تبـدیل شـده     کننـدگان نسـب  مهمی در تغییر نگرش و رفتار مصـرف به عامل  ،دانش

)Altarawneh, 2013: 14 21 :2011؛  , Kumar and Jabir( 

 تضـادي اقتصادي  و محیطی منافع زیست با که است انسانی و یافتهنظام یکپارچه، سیستمی ،ارگانیک کشاورزي

 و مـزارع  سهم و شودمی انجام جهان کشورهاي تمام در تقریباً کشاورزياین روش  ).Pugliese, (11 :2001 ندارد

 Food and Agriculture Organisation of the United Nations( افـزایش اسـت   حـال  در هاي کشـاورزي زمین

FAO), 2002: 6 - 48   .(ساوربورن و مینگ شی يمطالعه براساس)کشـاورزي ارگانیـک بـه سـال     ، شروع)2006 

-توسـعه  اجتماعی و مبانی علمی آموزشی يدوره برگزاري با آن را  ،گردد که رودالف اشتاینربازمی آلمان در 1924

 مـواد  از استفاده بدون که است محصولی ،ارگانیک محصول که گفت توانمی اساس این بر. کرد اجراکشاورزي  ي

  .)and other, Stobbelaar  2006( باشد شده تولید هادهنده طعم و غذایی هايافزودنی ها،کش آفت شیمیایی

 تقاضـاي  ،آن يتوسـعه  و گیـري شـکل  اصلی عامل و دارد اساسی ینقش پایدار يتوسعه در ارگانیک کشاورزي

 :1393 آبـادي، نجـف امیـدي  و شمس رنجبر( باشدمی تقاضا يدهندهجهت و کنندهتعیین و نگرش کنندگانمصرف

 اسـت  ياسـامانه  ارگانیـک  کشاورزي ارگانیک، کشاورزي جنبش المللیبین فدراسیون تعریف اساس بر ). 62-51

-مـی  بهبـود  غیـره  و چوبی هايفراورده پوشاك، غذا، پایدار تولید اقتصادي، اجتماعی، زیستی، هايجنبه آن در که

 کشـاورزي  در. شـود مـی  گرفتـه  نظـر  در موفـق  تولیـد  عنـوان  بـه  خاك حاصلخیزي سامانه، این در همچنین .یابد

-مـی  حفظ زیست محیط و کشاورزي نظام کیفیت محیط، ،دام گیاهان، طبیعی هايویژگی از گیريبهره با ارگانیک

  .)IFOAM,  2008( یابدمی بهبود وشود 

  1گرایی جمع ارزش فردگرایی ــ 2ـ1ـ1

بـه   رودمـی  انتظار افراد از حد چه تا فرهنگ یک در که دارد اشاره یی به این، فردگرا)2001( 2هافستد طبق نظر

خـانواده  و خـود  منافع از حفاظت به افراد تمایل دیگر، عبارت به کنند؛ فعالیت جامعه اعضاي دیگر از مستقل طور

جـوامعی  . یکـدیگر  از مراقبت و اجتماعات و هاگروه به وابستگی در افراد تمایل از است عبارت گراییجمع  .شان

منافع شخصی بر منـافع گروهـی    در آن گرا و جوامعی که جمع ،منافع گروهی بر منافع شخصی غلبه دارددر آن که 

                                                             
1 Individualist & collectivist 
2 Hofstede 
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میـان  محکمـی  مربوط به جوامعی است کـه در آن ارتبـاط    ،فردگرایی. شود ارجحیت دارد، جوامع فردگرا نامیده می

مقابـل آن،   يدر نقطـه . فکـر کنـد   اش، فقـط بـه خـود   رود که در میـان خـانواده   ار میاز فرد انتظ. وجود نداردافراد 

ـ  ؛کننـد  در یک گروه منسجم و قوي زنـدگی مـی   از هنگام تولد آن شود که مردم ته میگرائی به جوامعی گف جمع ه ب

، کننـد اي کـه ابـراز مـی   شـائبه را در مقابل صداقت و وفـاداري بـی   طول زندگی افراد، آنان این گروه درطوري که 

  . کند محافظت می

 ،پایـان بعـد فردگرایـی   . خـود بنگـرد   يرود که هر شخصی به خـود و خـانواده   در فرهنگ فردگرایی انتظار می

. داننـد  خود را بخش کوچکی از گـروه بزرگتـر مـی    تا چه حدمردم که  کندمیگرایی اشاره  جمع. گرایی است جمع

بـه عنـوان اسـتداللی کـه یـک       تـوان  انداز سازمانی، فردگرایی را مـی از چشم. صفر است این بعد تقریباً يمحدوده

در درون یک فرهنگ فردگـرا   توجه به منافع خودشان،از بعد سازمان  کارمندان. تفسیر کرد ،کارمند در سازمان دارد

کارفرمـا بـا هـم در     يمنافع شخصی و عالقـه  انجام شود که همزمان ايبه گونهاین کار باید در سازمان . قرار دارند

  ).Hofstede, 2001( گرفته شود نظر

 بـه  و هسـتند  منسجم و یکپارچه آن مردم که دهدمی نسبت جوامعی به را گراییجمع ویژگی )1994( هافستد

 اهـداف  بـر  را جمعـی  خود حتی ،گروه اهداف حاضر هستند افراد گراجمع هايفرهنگ در ،واقع در. وفادار گروه

 گـروه  بـراي  را خود ي،هاارزش با کنندهمصرف هايگروه . )Triandis,  3 :1995( دهند ترجیح شخصی و فردي

 Khoiriyah( اسـت  زیسـت  محیط دوستدار ی تمایل دارند کههایبرنامه از حمایت به نیز گراییجمع .نمایند قربانی

and Suam Toro, 2013:18 .(  

 اعتماد ـ3ـ1ـ1

 هـاي اعتمـاد در متـون نظـري موضـوع،     چنـدگانگی تعریـف  . دارد وجود اعتماد يدرباره متعددي هايتعریف

 معتبـر بـودن،   چـون  مفاهیمی با گاهی و است انتزاعی مفهومی اعتماد نخست، ؛گیردنشأت می دلیل دو از احتماالً

 و حسـی  ادراکی، مختلف ابعاد ت کهمفهومی چند وجهی اس اعتماد دوم،. شودمی مترادف اطمینان یا قابلیت اعتماد

 ).235 -267 :1389 کاشانی، مؤمن و لطیفی( دارد رفتاري

 اعتمـاد  - تعهـد  روابط در ،مثال براي است؛ مبادالتی روابط تحلیل و تجزیه در مهم ساختارهاي از یکی اعتماد

 افـزایش  واء اتکـ  باعـث  کـه  اسـت  روابـط  در اطمینان سبب ایجاد و تأثیرگذار متغیري اعتماد بازاریابی، ادبیات در

 یـا  گفته ه،ک باوراین  از است عبارت اعتماد ).,Morgan and Hunt  38-20 :1994( گرددمی طرفین بین تعامالت

 :Wen, 2009( کـرد  خواهد عمل تعهداتش به ايمبادله يرابطه در طرف آن و است اطمینان قابل طرف، یک قول

752 -765  .(  
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  ریسک درك شده  ـ4ـ1ـ1

 کننـدگان رفمصـ  که جایی؛ خرید محیط در اطمینان فقدان :از است عبارت شده ادراك خطر احتمال و ریسک

. تاسـ  نامناسـب  تصمیم یا اشتباه یک آنها يزمینه در جدي نتایج و اهمیت و خرید که بگیرند نظر در است ممکن

اقتصـادي   مشـکالت  بـا  مـرتبط  رویدادي یا موقعیت، شرایط، از که ستادهش ادراك تهدیدهایی يدر زمینه ،امنیت

 سـوء  و ضایعات تقلب، و خدمات از محرومیت داده، اصالح ،ءافشا تخریب، اشکال در ایجاد و شبکه منابع یا داده

  ).Chen,  520 - 502 :2012( شودمی دیدهاستفاده 

  شدهکیفیت درك  ـ5ـ1ـ1

 بـه  توجـه  بـا  خدمت یا محصول برتري یا ی،کل کیفیت از مشتري درك صورت به تواندمی شده ادراك کیفیت

 ،مشتري رضایت بر شده ادراك کیفیت مثبت تأثیر. شود تعریف دیگر هايگزینه با مقایسه در انتظارش مورد هدف

 کیفیت افزایش محققین، از برخی ).and other, 2007: 177 -190  Agus( استشده گزارش زیادي محققان توسط

   ).Malik,  76 - 68 :2010(اند کرده معرفی مشتري رضایت درآمد پیش عنوانه ب را شده درك

  کنندهمصرف و قصد خرید نگرش ـ6ـ1ـ1

 اهمیـت  دلیل به را ایرانی کنندگانمصرف هاينگرش و بینش يطالعه، م)1390(ل خلی و حقیقی مانند محققانی

 خوشایند تمایل و احساس ارزیابی، از است عبارت نگرش .ندبرشمرد ضروري ،بازاریابی هايبرنامه تدوین در آن

  ).Armstrong and Kotler,(2009  یک شیء  یا ایده یک به فرد ناخوشایند یا

 و گرفتـه  قـرار  آزمون و بررسی مورد ،بازاریابی تحقیقات در گسترده طور به نیز خرید قصد و نگرش يرابطه

 ،خریـد  قصـد  ).Kim and Hunter,  364 -331 :1993( اسـت شدهمتعددي تأیید  تحقیقات يوسیلهه ب آن صحت

  ).Brodowsky, 1996(است  واقعی خرید رفتار بینیپیش براي مناسب یمفهوم

 احتمـال  عنـوان  بـه  را رفتار قصد آنها. دانندمی معین مسیر یک در عمل يکنندهتعیین را قصد آجزن، و فیشبن

-پـیش  عنوان به ،خاص محصول یک خرید قصد ،مثال عنوان به ؛اندکرده تعریف خاص رفتار یک دهیشکل ذهنی

  ).and other, Ramayah 1421 :2010( استشده داده تشخیص خرید محصول در ،واقعی رفتار خوب کننده بینی

-مـی  اسـتفاده  معـین  زمـانی  يدوره یک طول در کاالها خریداحتمال  شناسایی براي ، اغلبخرید قصد مقیاس

 رفتـاري  هـاي مقیـاس  از ،مشـتري  تصـمیم  بـه  یابیدست در توانندمی ارادي هايمقیاس که کندمی بیان دي. شود

  ).Hu,  305 :2010( کننداقدام  خرید به اجبار روي از مشتریان است ممکن زیرا؛ باشند ثرترمؤ

 خریـد  قصـد  وقتـی . کند بینیپیش را واقعی رفتار تواندمی و است نگرش ساختار در مهم یعامل ،نیت و قصد

 Lin( اسـت  خرید رفتار بینیپیش عامل مهمترین خرید، قصد بنابراین ؛است زیادتر نیز خرید احتمال باشد، بیشتر
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and Liao, 2012 ( جـذب  جـاي  بـه  توانندمی هاشرکت .باشدمی خرید از پس تجربیات آن، دلیل تریندهکه عم 

 .)and other Zeithaml, 46-31 :1996( بپردازنـد  قبلی مشتریان حفظ به کمتري ارزیابی يهزینه با جدید مشتریان

ـ   خرید قصد يرابطه عمدتاً که کرد اشاره متعددي مطالعات به توانمی بازاریابی ادبیات در ت درك مجدد را بـا کیفی

  .)Cronin and other, 2000 & Wang, 2004,and other Alexandris & 2002 ( اندنمودهبررسی  ،شده

  ـ پیشینه و روش تحقیق2

  تحقیق يپیشینهـ 1ـ2

 کننـدگان نسـبت بـه   دهد که میزان دانش و نگـرش مصـرف  نشان می )1392(ي رجبی و همکاران نتایج مطالعه

بـه  رسانی و آموزش، بهبـود دسترسـی   همچنین عواملی مانند اطالعآنها . استدر حد متوسط  ،محصوالت ارگانیک

ایـن  ؤثر بـر پـذیرش   تسهیالت حمـایتی را از عوامـل مـ    يهاي محصول و ارائهمحصوالت ارگانیک، بهبود ویژگی

بـه   درصد از کشاورزان 5/20نشان داد که  )1391( هاشمی و همکاران يهمچنین نتایج مطالعه. دانندمحصوالت می

آن را بهتر از کشاورزي صـنعتی   و دارندبه نسبت مثبت  ینگرش ،درصد 2/33مثبت و  ینگرش کشاورزي ارگانیک،

  . دانندمی

در تحقیقی عوامل مؤثر بر نگـرش مصـرف محصـوالت کشـاورزي      )1393(آبادي نجفشمس و امیديرنجبر 

 بهداشـتی،  آگـاهی  متغیرهايداد که  نشان رگرسیوناز تحلیل  ناشیهاي یافته .نمودندرا بررسی  ارگانیک در تهران

 ارگانیک محصوالت نگرش متغیر تغییرات از درصد 32 ،نکنندگاسن مصرف و انگیزه ارگانیک، محصوالت دانش

 .کندمی تبیین را

. ددادن قرار مطالعه مورد را ارگانیک محصوالت مصرف فردي بر متغیرهاي ، تأثیر)2011( 1همکاران و آرتسنس

 قیمـت  و مثبـت  عوامل مهمترین از ،ارگانیک محصوالت فیزیکی خواص به نسبت فرد دانش تحقیق، اساس اینبر

 کمبـود . هسـتند  موضـوع  ایـن  بـر  تأثیرگـذار  منفـی  عوامـل  مهمترین ، ازدسترسی مناسب فقدان و محصول باالتر

 توسـط  ایـن محصـوالت   خریـد  اصـلی عـدم   عامل ،ارگانیک محصوالت هايویژگی از آگاهی فقدان و اطالعات

  .رودبه شمار می آمریکایی کنندگانمصرف

 محصـوالت  پـذیرش  میـزان  نظـر  از که کردند بیان خود تحقیق ، در)2003( 3و دوتیل کاسیمیر و )2004( 2آتیو

ـ  تفاوت شهرها مراکز و حومه کنندگانفمصر بین ،ارگانیک  همکـاران  و آنگلـو همچنـین    .دارد وجـود  داريیمعن

 را محصـوالت ایـن   از کننـدگان مصـرف  اطمینـان  فقدان محصوالت ارگانیک، پذیرش موانع خصوص در )2003(

خریـد   و پـذیرش  در کلیـدي  عامـل  را درآمـد  ،محققـین  ایـن  .انـد دهنمـو  عنـوان  آن پـذیرش  در ترین مانعاصلی

                                                             
1 Aertsens et al. 
2 Autio 
3 Casimi &Dutilh 
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 محصـوالت  سـالمت  از نـدگان کنمصـرف  اگرچـه  کـه  کردند بیان همچنین آنها .کردند عنوان ارگانیک محصوالت

  .پرداخت کنند اضافی يهزینهبراي این محصوالت،  نشدندر حاض )درصد 5/72( انشاکثریت بودند؛ نگران تولیدي

 نتیجـه  ایـن  بـه  خـود  در تحقیـق  ،)2000( 2دیمیتـري  و ریچمـن  و )2000( 1همکاران و گیل همچون محققانی

 بـا  مقایسـه  در محصـوالت  ایـن  بـه  نندگانکمصرف دسترسی عدم و محصوالت ارگانیک باالي قیمت که رسیدند

 تمایـل  ،)٢٠٠٣(3 همکـاران  و لـوریرو . اسـت  محصـوالت ایـن  پـذیرش   اصلی موانع جمله از ،عادي محصوالت

 درــ   پورتلنـد  شـهر  در اکولوژیک برچسب داراي ايهسیب خرید برايبه پرداخت مبالغ اضافی،  نندگانکمصرف

 داراي افـراد  و فرزنـد  داراي هايخانم که داد نشان طالعهنتایج م. دادند قرار بررسی موردرا  کا ـ آمری اورگن ایالت

. پرداخـت کننـد   افـزوده  نـرخ  دارنـد بـراي ایـن محصـوالت،     تمایـل  غـذایی،  سـالمت  و زیسـتی  تمایالت محیط

 جملـه  از تحصـیالت  میـزان  و درآمـد  سـن،  جنسـیت،  دریافتند کـه  خود تحقیق در )1999( 4ایتلیا و گاوینداسامی

  .گذارندثیر میتأ ارگانیک محصوالت خرید و پذیرش بر که عواملی هستند

 کـه  اسـت  علـت  یناد، بدافر توسط ارگانیک تقاضاي محصوالت افزایش و پذیرش )1998( 5کریسوف نظر به

  .دارند محیطی کمتري زیست خطرات عادي محصوالت به نسبت و تر هستندسالم غذایی نظر از این محصوالت

  روش تحقیقـ 2ـ2

ـات و روش تحلیـل   از نظر گردآوري داده .است کاربردي یقیقتحقیق حاضر از نظر هدف، تح  یتحقیقـ ، هـا و اطالع

  .است پیمایشیاز نوع  ،اجراء يبر حسب نحوهو  و غیر آزمایشی یفیتوص

 ينفر از آنها به شـیوه  320 که استمحصوالت ارگانیک استان هرمزگان مشتریان  يکلیه آماري تحقیق، يجامعه

بـه دلیـل    در این پـژوهش . شدمیان آنان توزیع  ،تحقیق يهاي اعتبارسنجی شدهپرسشنامهو انتخاب  ،ادفی سادهتص

 . استاز روش تصادفی ساده استفاده شده ،آماري يهمگن بودن واحدهاي موجود در جامعه

مـدل معـادالت    .شـود مـی  اسـتفاده لیزرل افزار نرم از ي،ساختار معادالت مدل اجراي و هاتحلیل داده به منظور

و  6روابـط بـین متغیرهـاي مشـاهده شـده      يدربـاره هـایی   یک رویکرد آماري جامع براي آزمون فرضیه ،ساختاري

 ،آزمایشـی  هاي همبستگی، غیرآزمایشـی و  از دادهبا استفاده  توانیم از طریق این رویکرد می. است 7متغیرهاي مکنون

  .بیازماییمدر جوامع خاص هاي نظري را از نظر قابل پذیرش بودن  مدل

                                                             
1 Gil et al  
2 Richman & Dimitri 
3 Loureiro et al 
4 Govindasamy & Italia 
5 Krissoff 
6 Observed 
7 Latent 
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گرایـی،  که با سنجش ارزش جمـع  است )2013( چارچوب نظري تحقیق نیز برگرفته از مدل کاندرا و همکاران

-کنندگان میو کیفیت درك شده به بررسی تأثیر این عوامل در قصد خرید مصرفاعتماد مشتري، نگرش، ریسک 

  .پردازد

  هاي تحقبق      فرضیه

H1 : دارد تأثیرکننده بر اعتماد مصرف ،گراییجمعارزش.   

H2 :دارد تأثیربر نگرش  ،گراییارزش جمع. 

H3 :دارد تأثیر بر نگرش ،کنندهاعتماد مصرف.  

H4 :دارد تأثیربر ریسک درك شده  ،کنندهاعتماد مصرف. 

H5 :دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد بر  ،کنندهاعتماد مصرف.  

H6 :دارد تأثیر کیفیت درك شدهبر  ،کنندهاعتماد مصرف. 

H7 :دارد تأثیردرك شده  بر کیفیت ،کنندهنگرش مصرف.  

H8: دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، ریسک درك شده.  

 H9 :دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، کیفیت درك شده.  

  استاندارد تخمین حالت در مدل :1 شکل
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  (t-value)معناداري  اعداد حالت در مدل  2 شکل

    
  هانتایج و یافتهـ 3     

هاي شاخصشود میطور که مشاهده  همان .استدر باال به نمایش درآمدهT-value در حالت  ،مدل کلی تحقیق

 که دهدشکل باال نشان می همچنین. استگرفته شده و موجود نزدیک  نظر برازش مدل در این شکل به استانداردهاي در

  .باشدي دوم میتائید تحلیل عاملی در مرحله بیانگرکه  است 96/1 از بزرگتر ،تمام ضرایب معناداري

آن  مجاز حد و 060/0 با برابر RMSEA  مقدار .کندحکایت می RMSEA  شاخص ودنب مناسب از تخمین نتایج

  98 آزادي يدرجه به نسبت که باشدمی 14336/2.با برابر شده محاسبه χ2  مقدار ،لیزرل خروجی به توجه با. است 08/0

 هايشاخص. کندحکایت می اسکور کاي آماره مناسب برازش از ،P-Value بودن معناداریب .تاس 3 عدد کمتر از

AGFI ، GFI  وNFI است 95/0و  87/0،  85/0 با برابر ترتیبه ب.  
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)1(جدول   

 شاخص هاي برازش مقادیر توصیه شده مقادیر در این مطالعه

2,14336 3> χ2/df 

0,85 0,8< Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

0,60 0,08> Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 

0,95 0,9< Normed Fit Index (NFI) 

0,96 0,9< Non-Normed Fit Index (NNFI) 

0,97 0,9< Comparative Fit Index (CFI)  

0,97 0,9< Incremental Fit Index (IFI)  

0,87 0,9< Goodness of Fit Index (GFI) 

0,82 0,5< Pnfi 

  

  .دارد تأثیر کنندهتماد مصرفبر اع ،گراییارزش جمع :اول تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیر کنندهبر اعتماد مصرف ،گراییارزش جمع.  

H1: دارد تأثیر کننده، بر اعتماد مصرفگراییارزش جمع.  

ضـریب معنـاداري    ،t-valueدر حالـت   ي اول تحقیقشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

پذیرفتـه   H1 يفرضـیه  ،بنابراین دهد؛نشان می پذیرش تحلیل عاملی را  این امر که نیست 96/1و -96/1 يدر بازه

  .شودرد می  H0يفرضیهو 

 .دارد تأثیر کنندهبر نگرش مصرف گرایی،ارزش جمع :دوم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیر کنندهبر نگرش مصرف ،گراییارزش جمع.  

H1: دارد تأثیر کنندهبر نگرش مصرف ،گراییارزش جمع.  

در . استشدهترسیم  t-valueاول تحقیق در حالت  يشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

 ،بنـابراین  .دهـد را نشان مـی  تحلیل عاملی تأیید این امر که است 96/1از  ضرایب معناداري بزرگترتمام  ،این حالت

  .شودرد می  H0يفرضیهپذیرفته و  H1 يفرضیه
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  .دارد تأثیر بر نگرش ،کنندهاعتماد مصرف :سوم تحقیق يفرضیه     

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیر بر نگرش ،کنندهاعتماد مصرف.  

H1: دارد تأثیر بر نگرش ،کنندهاعتماد مصرف.  

است که شدهترسیم  t-valueاول تحقیق در حالت  يشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

 H0فرض ،بنابراین .دهدرا نشان میتحلیل عاملی  تأیید این امر. است 96/1ضرایب معناداري بزرگتراز در آن تمام 

  . گرددپذیرفته می  H1يفرضیه و رد  

  .دارد تأثیر بر ریسک درك شده ،کنندهاعتماد مصرف :چهارم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیر بر ریسک درك شده ،کنندهاعتماد مصرف.  

H1: دارد تأثیر بر ریسک درك شده ،کنندهاعتماد مصرف.  

در . اسـت شدهترسیم  t-valueاول تحقیق در حالت  يشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

 ،بنـابراین . باشـد املی مـی تحلیل عـ  تائید بیانگر این امر که است 96/1از  ضرایب معناداري بزرگترتمام  ،این حالت

  . شودپذیرفته می  H1يفرضیهرد و  H0 يفرضیه

  .دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد بر  ،کنندهاعتماد مصرف :پنجم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد بر  ،کنندهاعتماد مصرف.  

H1: دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر ،کنندهاعتماد مصرف.  

در . اسـت شدهترسیم  t-valueاول تحقیق در حالت  يشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

  H0فـرض  ،بنابراین. باشدمی تحلیل عاملی تائید بیانگرکه  است 96/1از  ضرایب معناداري بزرگترتمام  ،این حالت

  . شودپذیرفته می  H1يفرضیه و رد 

  .دارد تأثیر ت درك شدهیکیفبر  ،کنندهاعتماد مصرف :ششم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیر ت درك شدهیکیفبر  ،کنندهاعتماد مصرف.  

H1: دارد تأثیر شده ت دركیکیفبر  ،کنندهاعتماد مصرف.  
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در . استشدهترسیم  t-valueاول تحقیق در حالت  يشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

-یهفرضـ  ،بنـابراین . باشـد میتحلیل عاملی  تائید بیانگرکه  است 96/1از  ضرایب معناداري بزرگترتمام  ،این حالت

  . شودپذیرفته می  H1يیهو فرضرد   H0ي

  .دارد تأثیر بر کیفیت درك شده ،کنندهنگرش مصرف :هفتم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیر بر کیفیت درك شده ،کنندهنگرش مصرف.  

H1: دارد تأثیر بر کیفیت درك شده ،کنندهنگرش مصرف.  

در . استشدهترسیم  t-valueاول تحقیق در حالت  يشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

-یهفرضـ  ،بنـابراین . باشـد تحلیل عاملی مـی  تائید بیانگرکه  است 96/1از  زرگترتمام ضرایب معناداري ب ،این حالت

  .گرددپذیرفته می  H1يهو فرض رد   H0ي

  .دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، ریسک درك شده :هشتم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشضفر

H0: ندارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، ک درك شدهیسر.  

H1:  دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، شدهریسک درك.  

در . استشدهترسیم  t-value ي اول تحقیق در حالتشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

 H0يیهفرض ،بنابراین. باشدمیتحلیل عاملی  تائید بیانگرکه  است 96/1از  حالت تمام ضرایب معناداري بزرگتراین 

  . شودپذیرفته می  H1يیهو فرض رد  

  .دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، کیفیت درك شده :نهم تحقیق يفرضیه

  . هاي پژوهشفرض

H0: ندارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، کیفیت درك شده.  

H1: دارد تأثیرمحصوالت ارگانیک  خریدقصد  بر، کیفیت درك شده.  

در . استشدهترسیم  t-value ي اول تحقیق در حالتشود، مدل فرضیهمشاهده می )2(طور که در شکل  همان

-یهفرضـ  ،بنـابراین . باشـد تحلیل عاملی می تائید بیانگرکه  است 96/1از  تمام ضرایب معناداري بزرگتر ،حالتاین 

  . شودپذیرفته می  H1يیهو فرض رد   H0ي
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  گیري و پیشنهادهانتیجهـ 4

 و اولویـت قـرار دادن    با هـم، کمـک بـه یکـدیگر     کردن آن به کار که اعضاي اي استجامعهگرا ي جمعجامعه

گرایـی در  رزش جمـع ا. بسیار مهم و حیاتی استامري ء اعتماد اعضادر این جوامع،  .پردازندمیمنافع گروه بر فرد 

یـک را در پـی خواهـد    کننـدگان محصـوالت ارگان  ، نگرش مثبت مصرفآنن و افزایش اعتماد در هرمزگاي جامعه

 کننــدگان و کننــده توســط تولیــدســاخت نگــرش مصــرف دهــد کــهمــی ایــن مطالعــه نشــان هــايیافتــه .داشــت

  . باشدایر محصوالت میمنظور پشتیبانی و اعتقاد به محصول و رد سه ب این اهمیت. اهمیت زیادي دارد بازاریابان

کننـدگان محصـوالت   تولیـد . اسـت کننـدگان  مصـرف هاي اصلی یز همواره یکی از دغدغهکیفیت محصوالت ن

بـه   را کنندگانمصرف ند با کاهش ریسک همراه باشد ـ تواکه میـ   ارگانیک باید با افزایش کیفیت محصوالت خود

  . کمک کنند آن ه روند افزایشی خریدو ب این محصوالت ترغیب نمایندخرید 

  

 و مآخذ منابع

بررسی دانش کارشناسان وزارت جهاد کشـاورزي  « ،)1392( راد، مشریفی و ا سامانی، ر؛ فتحی،اشراقی پورسعید، ع؛

 .320ـ  331: 3يشمارهي تحقیقات نظام سالمت، سال نهم، مجله ،»نسبت به کشاورزي ارگانیک

 علمـی  يفصـلنامه ، »کننـدگان مصـرف  خرید رفتار در سبز بازاریابی جایگاه ررسیب«، )1390( م خلیل، و م حقیقی،

  .83-102 ):2( 9 سازمانی، فرهنگ مدیریت پژوهشی

محصـوالت ارگانیـک از    هـاي در پـذیرش  بررسـی مؤلفـه  « ،)1392( پوراتشـی، م  فمی، ح و؛ شعبانعلیرجبی، آ

 :38 يشـماره ي دهم، دورهغذایی، ي علوم و صنایعفصلنامه ،»)موردي شهر کرج يمطالعه( کنندگاندیدگاه مصرف

43-33.  

 کشـاورزي  محصـوالت  مصـرف  نگـرش  بـر  مـؤثر  عوامـل «، )1393( آبـادي، م  نجف و امیدي ح شمس،رنجبر

  .51ـ  62: )26 پیاپی( 2ي شماره هفتم، سال کشاورزي، آموزش و ترویج هايپژوهش يمجله ،»تهران در ارگانیک

خریـد اینترنتـی و دانـش     يبررسـی نقـش تجربـه   : اعتماد الکترونیکـی « ،)1389( و مؤمن کاشانی، ن لطیفی، ف

 :55 يرگـانی، شـماره  باز ينامهي پژوهشنامه، فصل»نسبت به کاربري اطالعات و مکانیزهاي ایجاد امنیتمشتري 

267-235.  

ریز نسبت به کشـاورزي  نگرش کشاورزان آباده طشک نی«، )1391(یعقوبی، ج  ؛ جاللیان، ح ونژاد، صهاشمی

  .82-92 :22 يپژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، شماره ينامهفصل ،»ارگانیک
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The effect of the value of pluralism, trust, quality and risk perception 
in the consumer's intention to purchase organic products (Case study: 

consumers of organic products Hormozgan Province) 
 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate factors affecting consumer intention to buy organic 
products among consumers of organic products has been the province. This study is 
descriptive correlational and applied research. Research data using structural equation 
modeling analysis was confirmed that all hypotheses, as results showed that the value of 
pluralism, consumer confidence, attitude, perceived risk, perceived quality consumer 
intentions effective to buy organic products in the province. 

 
Keywords: going shopping, organic products, the environment, consumer attitudes. 
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