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  چكيده 
طريـق مطالعـه    از  حقيـق   هـاي ت  داده. مطالعه حاضر با هدف تعيين راهبردهاي توسعه بازار محصوالت غذايي سالم در شهر همدان انجام شده اسـت                 

 نتـايج   .ه اسـت  آوري شـد   جمـع  1392 شهروند شهر همـدان در سـال         400گيري تصادفي ساده از     پيمايشي، با طراحي و تكميل پرسشنامه به روش نمونه        
 ديخر به يليتما افراد درصد 32 ،مطالعهنتايج  طبق  .  و مورد بررسي قرار گرفت     از مدل الجيت ترتيبي به روش حداكثر راستنمايي برآورد        تحقيق با استفاده    

 تمايـل بـه     افراد درصد 8/33 و بودند تفاوتيب سالم ييغذا محصوالت ديخر به نسبت هم افراد درصد 3/34 ،ندادن نشان خود از سالم ييغذا محصوالت
زيـست،   دار محـيط ناخت، دوسـت  نشان داد كه راهبردهايي چـون شـاخص شـ   الجيت ترتيبينتايج تخمين مدل . را داشتندخريد محصوالت غذايي سالم   

به عنـوان راهبردهـاي توسـعه      اقتصادي  شاخص  و    خدماتي – نظارتي، تسهيالت ساختاري     - تسهيالت حمايتي    ،رسانيآموزش و ترويج، تبليغات و اطالع     
ريـزي  لم در سطح كشور بايد برنامه     بردن عرضه و تقاضاي محصوالت غذايي سا       و باال  جهت توسعه بازار  لذا  . بازار محصوالت غذايي سالم شناسايي شدند     

  .سالم انجام شودغذايي  در بخش توليد، مصرف و بازاريابي محصوالت هدفمندياري ذگو سياستبلندمدت 
  
   راهبرد، توسعه بازار، محصوالت غذايي سالم، مدل الجيت ترتيبي، همدان: كليديهاي هواژ
  
  مقدمه 

اي پيدا  ان تازه  اخير كشاورزي ارگانيك در سطح جهان ج       قرندر  1
 ي اخير به عنوان يـك روش معتبـر        هاكرده و اين سيستم پويا در دهه      

هاي كشاورزي صنعتي جهت    كشاورزي جايگزين مناسبي در بين نظام     
صيانت از امنيت غذايي و حفظ محيط زيست به رسميت شناخته شـده             

كـشاورزي در    توانايي اين سيستم در تحقق اهـداف سياسـي        است لذا   
   .قرار گرفته استن مورد قبول بسياري از كشورها سطح جها

 ارگانيك يك روش توليد است كـه از         ،در كشاورزي و صنعت غذا    
اولين مراحل زنجيره توليد غذا يعني آماده سازي زمين تـا زمـاني كـه               

كننـده  بندي به دست مصرف   غذا به صورت خام يا فرايند شده در بسته        
هاي توليـد ارگانيـك،     حي سيستم اساس طرا . گيردرسد را در بر مي    مي

توليد مقدار قابل قبولي از غذاي مورد نياز انسان بـا كيفيـت بـاال و بـا                  
). 7(حداقل خسارت ممكن به محيط زيست و حيات وحش بوده است             

برداري از طبيعت   پذير مورد بهره  در اين سيستم نسبت به منابع برگشت      
ي در درون آن نهفتـه      درجه اطمينان بااليي وجود دارد و نوعي پايـدار        
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است و پايداري نه تنها به معني حفظ منـابع تجديدپـذير مثـل خـاك،                
هـا؛ بلكـه پايـداري زيـست محيطـي و حتـي پايـداري        انرژي و كـاني  

اجتماعي نيز در طراحي اصول اين سيـستم مـورد توجـه قـرار گرفتـه                
از اصول اوليه كشاورزي ارگانيك كه منبع تـأمين مـواد اوليـه و              . است
تـوان بـه اسـتفاده حـداقل از          اساسي در اين سيستم اسـت مـي        محور
مدت بلندهاي خارجي توليد، حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك در    نهاده

هاي تقويت جمعيت ميكروارگانيسم  (هاي بيولوژيكي   با استفاده از روش   
هـاي شـيميايي   اجتنـاب از مـصرف فـرآورده    ،)خاك و تنـاوب زراعـي  

هـاي بيولـوژيكي    نوع ژنتيكي و چرخـه    ، تقويت ت  )كود و سم  (مصنوعي  
 بنابراين هدف كشاورزي ارگانيك توليد مـواد      . )24(طبيعي اشاره نمود    

غذايي سالم و بـا كيفيـت و بـدون اسـتفاده از محـصوالت شـيميايي                 
زيـست را حفـظ     نـه تنهـا محـيط   اين سيـستم  لذا،  . باشدمصنوعي مي 

  .)11( خشدبكند، بلكه بهداشت عمومي جامعه را هم بهبود مي مي
كشاورزي ارگانيك در سـطح جهـان و افـزايش سـطح زيـر        رونق

افزايش درآمد كـشورهاي عرضـه كننـده        باعث  ،   آن كشت محصوالت 
در حـال حاضـر     كه   طوري   به )18( است شده در بازارهاي جهاني     هاآن

 درصد از كل فروش غذا در جهـان         3 تا   1فروش محصوالت ارگانيك    
 درصـد  50 تـا  10ها حدود نه تجارت آن  دهد و رشد ساال   را تشكيل مي  

هاي ارگانيك نسبت به تر فرآورده گرانقيمت لذا ).9(برآورد شده است    
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هـا از   هاي مالي دولت  محصوالت عادي، تقاضاي مداوم بازار و حمايت      
سيستم پرمنفعتي بـراي     به   توليدكنندگان باعث شده است كه ارگانيك     

فعت و سودآور بودن آن به طـور        منلذا  ). 10( تبديل شود توليدكنندگان  
قابل توجهي به ايجاد اشتغال، ايجاد ثروت و كـاهش فقـر در منـاطق               

   ).19(روستايي كمك موثري كرده است 
ترين داليـل خريـداران بـراي خريـد ارگانيـك، توجـه بـه               مهماز  

سالمت عمومي با دريافـت حـداكثر مـواد مغـذي ضـروري و حـداقل                
هـاي  غـذايي در برابـر بيمـاري       منيتهاي مصنوعي، ا  دريافت افزودني 

حيواني، خطرات احتمالي ناشي از مصرف موادي كه مـورد دسـتكاري            
اند، باقي مانده سموم شـيميايي و همچنـين مـسايل           ژنتيكي واقع شده  

و  پـذيرش عليـرغم  اما  ).13( باشداخالقي و توجه به محيط زيست مي  
بــه كننــدگان از ايــن محــصوالت، تجرمثبــت اكثــر مــصرفنگــرش 

دهـد كـه مـانع اصـلي در راه          كشورهاي فعال در اين زمينه نشان مـي       
كنندگان به دنبال  چه مصرف  اگرلذا  . توليدات ارگانيك، فروش آنهاست   

ترند، محصوالت ارگانيك در  محصوالت متنوع با كيفيت باالتر و سالم      
راه ورود به سبد مصرفي خانوارها با مشكالتي روبرو هستند، چـرا كـه              

 جديدي بـوده، قيمـت بـاالتري دارنـد و سيـستم توزيـع و            محصوالت
عالوه بـر مـشكل      .)20( اي است بازاريابي آنها نيز داراي نواقص عمده     

بازار فروش اين محصوالت، عدم آشنايي كامـل و اطالعـات محـدود             
كنندگان از خريد محـصول غـذايي سـالم نيـز از جملـه موانـع                مصرف
لـذا لـزوم حمايـت از       . باشـد كشاورزي ارگانيـك مـي    بازارهاي  توسعه  

كنندگان براي گسترش بازار اين محصوالت از       توليدكنندگان و مصرف  
كه مزاياي مهمي    طوريه  باشد ب اي برخوردار مي  اهميت قابل مالحظه  

- سـالمت مـصرف    توري انـرژي، امينيـ    از قبيل بهبود عملكرد، بهـره     
بـه  كنندگان، بهبود سطح خاك و حفاظـت بهتـر از محـيط زيـست را                

  ). 23(همراه خواهد داشت 
از آنجا كه در كشور ما صنعت توليد محصوالت غذايي سالم هنوز            

اهميـت موضـوع    برد و با توجه بـه       در مرحله بلوغ و نوزادي به سر مي       
توسـعه بـازار    افزايش روند توسـعه عرضـه، تقاضـا و          تحقيق در جهت    

ش سـنجش نـوع نگـر      در اين امر،      اولين گام  سالم،محصوالت غذايي   
 .باشـد مـي آنهـا   پـذيرش و مـصرف      راهكارهـاي توسـعه     آنها در قبال    

هـاي مـوثر    كنندگان و شناسايي شاخص   بنابراين مطالعه ادراك مصرف   
لذا بـا  باشد، قصد خريد محصوالت غذايي سالم ضروري ميافزايش  بر  

  .  مطالعات مختلفي انجام شده است ادبيات موضوع توجه به اهميت
با استفاده از تحليل عاملي نشان      ) 2(مكاران  بابا اكبري ساري و ه    

  حمـايتي  - خدماتي ،رساني، نظارت  اطالع وآموزش  هاي  شاخصدادند،  
 پـذيرش محـصوالت ارگانيـك در بـين          بـر عوامـل مـؤثر      اقتصادي و

در پـژوهش خـود   ) 1(اكبـري و همكـاران      . باشـند كنندگان مي مصرف
ا در چهار عامل مهمترين عوامل مؤثر بر پذيرش محصوالت ارگانيك ر      

ســاختاري و توســعه  - نهــادي رســاني،  آموزشــي، اطــالع-حمــايتي 
در بررسـي خـود   ) 3(حياتي و همكاران  .بندي كردند  ها دسته   زيرساخت

با استفاده از مدل الجيت ترتيبي نشان دادند كه عواملي چـون درآمـد،            
زيست، شاخص خريد سالم محـصوالت، اطـالع         تمايالت حفظ محيط  

-و مـضرات آفـت    كـش   هاي محصوالت عاري از آفـت     ويژگيافراد از   
داري بـر تمايـل     ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معني          كش

-به پرداخت اضافي پاسخگويان براي ميوه و سبزيجات عاري از آفـت           
در ) 4(رجبـي و همكـاران   . دهندكش نسبت به انواع متداول نشان مي      

 كـشاورزي ارگانيـك از ديـدگاه        هاي پذيرش محصوالت    بررسي مولفه 
كنندگان شهر كرج نشان دادند كه ميزان دانش و آگاهي افـراد              مصرف

بـا  همچنـين   . باشـد   نسبت به محصوالت ارگانيك در حد متوسط مـي        
رسـاني و آموزشـي، بهبـود         استفاده از تحليل عاملي چهار عامل اطالع      

را بـه   يهاي محصول و ارايه تسهيالت حمـايت       دسترسي، بهبود ويژگي  
. عنوان عوامل موثر بر پذيرش محصوالت ارگانيـك شناسـايي كردنـد           

متغيرهـاي سـن،     ز مـدل الجيـت     بـا اسـتفاده ا     )8(نيكوي و عزيـزي     
جنسيت، تحصيالت، زمينه شغلي يا تحـصيلي مـرتبط بـا كـشاورزي،             
آشنايي با مفهوم غذاي سالم، تمايالت حفظ محيط زيست، خريد مـواد     

هـاي مـوثر بـر     بـه عنـوان مولفـه     را  دي  غذايي سالم و شاخص اقتـصا     
شناسـايي  در شـهر مـشهد      پذيرش و مصرف محصوالت غذايي سالم       

در بررسي عوامـل مـوثر بـر خريـد          ) 11(گارسيا و مجيستريس    . كردند
شهر ناپل ايتاليا با استفاده از مدل پروبيـت نـشان           در  مواد غذايي سالم    

هي نـسبت بـه    ، آشنايي با محصوالت ارگانيك، آگا     نگرشدهند كه   مي
فوايد بهداشتي و زيست محيطي و قيمت آنها از عوامل تاثير گـذار بـر               

با اسـتفاده از مـدل      ) 17( كومار و علي     .خريد مواد غذايي سالم هستند    
 دهد كه جنسيت، آموزش و پرورش، ترويج      ت نشان مي  يجرگرسيون ال 

 پـژوهش . كنندگان هستند درآمد عوامل مؤثر بر سطح آگاهي مصرف      و  
-مـصرف ) قيمـت ( كه توانـايي مـالي       دادنشان  ) 25( منصوري   زهن و 

كننده كننده، شناخت و در دسترس بودن محصوالت و نوآوري مصرف         
كــه آنهــا را در خريــد  هــايي هــستندتــرين شــاخصدر خريــد از مهــم

 الوايو و اوبـي     - كيساكا .دهندمحصوالت ارگانيك تحت تاثير قرار مي     
هــا بــراي خريــد م خــانوادهدر بررســي عوامــل مــوثر بــر تــصمي) 15(

 نـشان   جيـت محصوالت غذايي ارگانيـك بـا اسـتفاده از رگرسـيون ال           
دهند كه جنس، آموزش، اشتغال، مكان، قيمت و فرد مسئول بـراي    مي

خريد از عوامل مهم در آگاهي و انتخاب محصوالت ارگانيـك در بـين          
در ) 22( ســانگكو مچالينــگ و هونــگ .باشــندكننــدگان مــيمــصرف

دهند كه انتظار يـك محـصول       ود در شمال تايلند نشان مي     پژوهش خ 
سالم و سازگار با محيط زيـست از داليـل خريـد محـصوالت غـذايي                

كنند كه مانع اصلي براي افزايش سهم بازار        بيان مي و  ارگانيك هستند   
كننـده و قيمـت كـاال    از محصوالت غذايي ارگانيك اطالعات مـصرف  

در بررسـي عوامـل مـوثر بـر         ) 16 ( كونگتاناجاروانون و همكاران   .است
كننده نسبت به سبزيجات تـازه در تايلنـد نـشان           تصميم خريد مصرف  

كنندگان از ارزش سبزيجات تازه و بهداشتي بودن        دهند كه مصرف  مي
 مـشكالت و تهديـدات بـازار محـصوالت          همچنـين . آن آگاه هـستند   
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موروگـان  مـروين و ول   . داننـد ارگانيك را  قيمت باال و ترويج كمتر مي        
در بررسي خود در هند نشان دادنـد كـه جـنس، درآمـد ماهانـه،                ) 21(

منطقــه محــل اقامــت، وضــعيت خــانوادگي، دوره مــصرف، آگــاهي از 
كننده نـسبت بـه غـذاهاي       سالمت غذاهاي ارگانيك با نگرش مصرف     

 شش عامل   )23( اللهي و همكاران      شمس . ارگانيك رابطه مثبت دارند   
هاي هاي بهداشتي، حمايت و سياست    آگاهيدانش، آموزش و پرورش،     

زيست، ارزش غذايي را عوامل مؤثر بر قصد         هاي محيط دولت، نگراني 
  .   غذايي ارگانيك در كواالالمپور مالزي شناسايي كردند خريد مواد

تـوان بيـان نمـود كـه در اغلـب           با مروري بر ادبيات تحقيق، مـي      
 الجيـت و پروبيـت و       هاي با متغيـر وابـسته گسـسته       مطالعات از مدل  

تحليــل عــاملي بــراي تحليــل عوامــل مــوثر بــر قــصد و نيــت خريــد 
عــواملي از قبيــل اســت و محــصوالت غــذايي ســالم اســتفاده شــده 

مشخصات اجتماعي، شناخت، آموزش و پرورش، ارزش مواد غـذايي و           
 تاثيرگـذار در ايـن      هـاي شـاخص جزء  ... اهميت حفظ محيط زيست و      

. باشـند ميمتفاوت  كه بر اساس منطقه و كشوراند  شناسايي شده زمينه  
 تعيـين   بنابراين با توجه به اهميت ادبيات موضوع اين مطالعه با هـدف           

قصد خريد محصوالت غذايي سالم جهت ارايه       افزايش   بر   عوامل موثر 
انجـام شـده    راهبرهاي توسعه بازار اين محـصوالت در شـهر همـدان            

نسبت بـه تحقيقـات گذشـته       اي متفاوت   مطالعه لذا بدين منظور     .است
هاي ريزيتواند در برنامه   نتايج اين مطالعه مي    به طوري كه  انجام شده   
 و بازار اين محصوالت در كالن شـهرهاي كـشور           ، عرضه توسعه توليد 

  . مورد توجه قرار گيرد
  

  هامواد و روش
باشد كه به منظور شناخت     مطالعه حاضر يك تحقيق كاربردي مي     

-زار محصوالت غـذايي سـالم از ديـدگاه مـصرف        راهبردهاي توسعه با  
جامعه آمـاري ايـن مطالعـه       . كنندگان شهر همدان صورت گرفته است     

حجـم نمونـه بـا      ). 6(خانوار ساكن شهر همـدان بـود         156556شامل  
 نفــر تعيــين شــد كــه بــراي اعتبــار 382اســتفاده از فرمــول كــوكران 

ي تـصادفي   گيـر  شهروند به روش نمونـه     400هاي تحقيق تعداد     يافته
با توجـه بـه     .  انتخاب شدند  1392ساده از سراسر شهر همدان در سال        

مـورد  اطالعـات   و  تدوين گرديـد     ايادبيات موضوع پرسشنامه   بررسي
از جامعـه نمونـه بـه روش        با استفاده از مصاحبه حـضوري       نياز تحقيق   

بنابراين در اين پـژوهش راهبردهـاي       . آوري شد جمعمطالعه پيمايشي   
هـاي  ار محصوالت غذايي سالم در شهر همدان تعيين و داده         توسعه باز 

  مـورد  STATA12 و   SPSS18افزارهـاي   از نـرم     تحقيق با اسـتفاده   
  .تحليل قرار گرفت

  
   برآورد الگوي

در اين پژوهش با استفاده از مطالعات گذشته و نتـايج پرسـشنامه             

بـه  تحقيـق   پيش آزمون متغيرهاي اصـلي تحقيـق شناسـايي و مـدل             
  :  مورد بررسي قرار گرفت1ابطه صورت ر

)1(     1 2 3 4 5 6 7 8y C E EE AI SS SI EC U                 
متغير وابـسته و نـشان دهنـده قـصد خريـد محـصوالت        yكه در آن،  

به صـورت ترتيبـي در سـه طبقـه عـدم         باشد كه   ميافراد  غذايي سالم   
تفاوت در خريد و تمايل بـه خريـد محـصوالت غـذايي             قصد خريد، بي  

 گويـه بـه     6بـا اسـتفاده از      اي اين منظـور     بر. شوندسالم مشخص مي  
كننـدگان  وضعيت قـصد خريـد مـصرف      صورت طيف ليكرت چندگانه     

افـراد  بندي قصد خريد مواد غذايي سالم       دستهجهت  . شودسنجش مي 
اسـتفاده  تفاوت انحراف معيار از ميانگين به صورت رابطه زير          معادله  از  
  .شودمي

 )2(                                
1

2
1 1

2 2
1

2

A Mean Sd

Mean Sd B Mean Sd

C Mean Sd

  

    

  

    

 انحراف معيار از ميانگين انـدازه     Sd ميانگين و    Mean باال،    رابطه در
 قـصد خريـد محـصوالت غـذايي سـالم           هـاي به گويه  افراد كل پاسخ 

 بنابراين طبق معادله فوق با توجـه بـه امتيـازات هـر فـرد در                 .باشد مي
 آنها به صـورت     هاي قصد خريد محصوالت غذايي سالم      به گويه  پاسخ

 B با عنوان عدم قصد خريد با عدد يك، طبقه           Aترتيبي در سه طبقه     
 با عنوان تمايل بـه      C و در طبقه     2تفاوت در خريد با عدد      با عنوان بي  

.  مـشخص خواهنـد شــد  3خريـد محـصوالت غــذايي سـالم بـا عــدد     
هاي تاثيرگذار بر قصد خريد محصوالت غذايي سالم بـا توجـه             شاخص

 پرسـشنامه پـيش آزمـون از        25موضوع و استفاده از مطالعه      به ادبيات   
. كنندگان و كارشناسان فن شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت         مصرف

دار محـيط   ، دوسـت  )C(هـاي شـناختي      شاخص 1در رابطه شماره    لذا  
، )EE(، آمـوزش و تـرويج       )AI(رسـاني   ، تبليغات و اطالع   )E(زيست  
 سـاختاري   - خـدماتي    تتـسهيال ،  )SS( نظارتي   -حمايتي   تتسهيال

)SI (  اقتصادي  شاخص  و)EC (   متغيرهاي توضيحي در نظر    به عنوان
 از تعدادي گويه استفاده شد      راهبرد هر   تعيين اندازه  جهت. گرفته شدند 

از طيف ليكرت چندگانه با كدهايي      با استفاده    هاگويهكليه  سنجش  كه  
لـذا جهـت    . جام شـد  ان) زياداهميت خيلي  (5تا  ) كماهميت خيلي  (1از  

پاسـخگو از ميـانگين امتيـاز    هـر فـرد    بـراي  راهبـرد اندازه هـر   تعيين  
   .استفاده شد راهبرد مورد نظرهاي هاي وي به تمام گويه پاسخ

واكـنش يـا پاسـخ بـه صـورت          ) هايگروه(در اين مطالعه طبقات     
ها ممكـن اسـت بـه صـورت         پاسخ. شوداي سنجيده مي  ترتيبي يا رتبه  
.  تمايـل بـه قـصد خريـد باشـد         يـا  تفاوت در خريد  د، بي عدم قصد خري  
مختلــف وجــود دارد، امــا  بنــدي آشــكاري بــين طبقــاتهرچنــد رتبــه

اي و يا مقيـاس     توانيم با آنها به عنوان متغيرهاي با مقياس فاصله         نمي
توانيم بگويم كه فرق بـين عـدم قـصد          نسبي رفتار كنيم، بنابراين نمي    
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تفاوت در خريد و قصد خريد يـك         بين بي  تفاوت در خريد يا   خريد و بي  
با . معني باشد واحد است، همچنين نسبت بين دو طبقه ممكن است بي         

توان جهت تخمين طبقـات بـا       اي را مي  اينكه الگوي الجيت چندجمله   
مقياس ترتيبي استفاده نمود، اما ايـن الگوهـا، ماهيـت ترتيبـي متغيـر               

اي الجيت و پروبيت ترتيبـي     هلذا مدل . آوردندوابسته را به حساب نمي    
ايـن  . انـد به طور خاص براي استفاده از متغيرهاي ترتيبي ايجـاد شـده           

ها براي برآورد چنين تحقيقاتي بوده و قـادر         ترين مدل ها از كامل  روش
بـدين  . باشـد بندي و تميز متغير وابسته به طبقات مختلف ميبه تقسيم 

گيرد و با   ت قرار مي  صورت كه متغير وابسته تحت يك سري از فرضيا        
توجه به طبقات مختلف مشخص شده، مقاديري را به خود اختـصاص            

اي لذا در مطالعات پيمايـشي كـه در آن متغيـر وابـسته رتبـه              . دهدمي
    .)5( گيردشود، مورد استفاده قرار ميبندي ميطبقه

  : گيرمرا به صورت زير در نظر مي 3رابطه 
)3 (                                                            *y x     

اسـت  ) نيت قصد خريد محصوالت غذايي سـالم      (متغير وابسته    *yكه  
شـود  كه اغلب به عنوان يك متغير پنهان يا متغير شاخص شناخته مي           

دهد، هر چند متغير پنهـان      و احتمال نيت قصد خريد افراد را نشان مي        
 صورت مستقيم مشاهده نمود، اما اين متغير بستگي بـه           توان به را نمي 

 .كننـد دارد  گيري مي  را اندازه  افرادهاي  چند متغير توضيحي كه ويژگي    
 هم بيانگر جمله خطاهاي تصادفي مدل است كه بـه طـور             εهمچنين  

. باشـد نرمال توزيع شده و داراي ميانگين صـفر و واريـانس يـك مـي              
 در ريـ ز يالگـو  طبـق  بر *y براساس را افراد شده مشاهده y نيبنابرا

 بـه  ليـ تما ايـ  و ديـ خر در تفاوتيب د،يخر قصد عدم طبقه سه از يكي
  .  خواهيم كرد مشاهده ديخر قصد
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) پارامترهـاي نـامعلوم   (ها پارامترهاي آستانه يا حدي      α در رابطه فوق،  

شـوند و طبقـات بـه وسـيله همـين            بـرآورد مـي    βهستند كه توسـط     
پارامترهاي آستانه حدي از هم جدا شده و بـه عبـارتي حـدود طبقـات                

يعني اگر يك فرد در طبقه يـك باشـد،          . كنندگوناگون را مشخص مي   
تـري قـرار    نسبت به فردي كه در طبقه دو قرار دارد، در دسـته پـايين             

در طبقـه سـه قـرار        كه   استگيرد و فرد اخير خود زير طبقه فردي          مي
براي مدل پروبيت   ( به صورت نرمال     εبا تصور اينكه     .)5( گرفته است 

در بـين مـشاهدات     ) براي مدل الجيت ترتيبي   (يا الجيستيك   ) ترتيبي
توزيع شده است، مدل فـوق بـا اسـتفاده از روش حـداكثر راسـتنمايي                

 از شود و احتماالت خواسته شـده در سـه طبقـه بـا اسـتفاده     برآورد مي 
  : آيد زير بدست ميرابطه
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 باشـد و همـان     مـي  εبـراي   ) CDF( تابع توزيع تجمعي     Fكه در آن    
تواند به صـورت الجيـت و      طور كه قابل تصور است، فرم تابعي آن مي        

 مـاالت بايـد   براي مثبت بودن كليـه احت     همچنين  . پروبيت تعيين شود  
1 اين رابطه  2a a  هـا بـه منظـور      در اين نـوع از مـدل      . اشدبرقرار ب

بينـي شـده متغيـر      بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر احتمـاالت پـيش        
وابسته و يا براي انتخاب ترتيب آلترناتيوها، اثر نهايي يا احتمال نهايي            

اثـرات نهـايي مـرتبط       بطـور مـستقيم بـا        βضرايب  . شودمحاسبه مي 
توان اثرات نهايي متغيرهـا را بـر    نيستند، لذا با استفاده از روابط زير مي       

  ): 14 و 12(روي احتماالت سه طبقه مورد بررسي محاسبه نمود 
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  هـاي كليـه متغيرهـاي      توجه به اين كـه اثـر نهـايي بـه ارزش            با
هـاي  گيري بـراي بـه كـارگيري ارزش       ابسته است، تصميم  توضيحي و 

كـه  بـا توجـه بـه ايـن       . باشـد متغيرها در برآورد بسيار حائز اهميت مي      
بنـابراين مجمـوع اثـرات      . مجموع احتماالت همواره برابر يـك اسـت       
 . نهايي براي هر متغير برابر صفر خواهد بود

غيـر  الگوي الجيت ترتيبـي يـك معادلـه را روي تمـام سـطوح مت              
نقـاط  (زند كه تنها تفاوت آنها در عرض از مبدأ آنها           وابسته تخمين مي  

است و به همين دليل، خطوط رگرسيون مـوازي بـراي سـطوح      ) حدي
بنابراين ضروريست اين فرض بـه      . مختلف در اين نوع مدل وجود دارد      

لذا فـرض رگرسـيون خطـوط مـوازي نـشان           . طور صريح آزمون شود   
مشابه هـستند يـا نـه،        βرايب تخمين زده شده     دهد كه آيا تمام ض     مي

آزمون منطقي بودن فرضيه برابري پارامترها براي تمـامي        بنابراين اين   
بـدين منظـور در ايـن پـژوهش از آزمـون            . كنـد ها را ارزيابي مي   گروه

omdel 5( كه توسط النگ و فريس معرفي شده است استفاده شد.(  
  

  نتايج و بحث 
  طالعه هاي نمونه مورد مويژگي

 51 درصد نمونه مورد مطالعه را مردان و         49بر طبق نتايج تحقيق     
 درصـد هـم   70 درصد آنها مجـرد و      30. انددرصد را زنان تشكيل داده    

 سال بود كه جوانترين     37متوسط سن پاسخگويان حدود     . متاهل بودند 
 متوسط درآمد آنهـا نيـز معـادل       .  سال سن داشتند   70ترين   و مسن  19

در رابطه با ميزان تحصيالت پاسخگويان،      . ل بدست آمد   ريا 8143200
 5/19 درصـد ديـپلم،   5/8 درصد زيـر ديـپلم،    8/9سواد،   درصد بي  8/1

- درصـد كارشناسـي    3/16 درصد كارشناسي،    5/35ديپلم،   درصد فوق 
سنجش شاخص ميزان آشـنايي بـا   .  درصد هم دكترا بودند8/8ارشد و   

 3/33 درصد در حـد كـم،        5/36محصوالت غذايي سالم نشان داد كه       
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 درصد هم در حد زياد آگاهي و شـناخت از ايـن           3/30درصد متوسط و    
سـابقه مـصرف     درصـد افـراد   35همچنـين حـدود     . محصوالت دارنـد  

هـاي  در رابطـه بـا بهتـرين كانـال        . محصوالت غذايي سالم را داشتند    
رساني دربـاره محـصوالت غـذايي سـالم         ارتباطي مناسب جهت اطالع   

تلويزيون  (هاي ديداري و شنيداري    عنوان كردند كه رسانه    پاسخگويان
هـا مهمتـرين منـابع و    آموزشـي بـراي خـانواده    هايكارگاهو ) و راديو
توانند در ترويج و توسعه مصرف اين       هاي ارتباطي هستند كه مي    كانال

از نظر شهروندان مـورد مطالعـه بهتـرين         . شوند محصوالت مؤثر واقع  
 هـاي خـاص محـصوالت     ه بـا برچـسب    روش عرضه از طريـق عرضـ      

 بـار  تره و ميوه كشاورزي ارگانيك و بهترين مكان عرضه نيز ميادين

اولويـت شـهروندان بـراي خريـد و مـصرف            .باشـد مـي هـا   شهرداري
ارگانيك شدن محصوالت و دوم  محصوالت غذايي سالم در درجه اول       

مهمتـرين مـشكالت شـهروندان در       همچنـين   . باغي و سبزيجات بود   

 عرضـه، قيمـت   ه خريد و مصرف محصوالت غذايي سالم، عـدم زمين

  . باشدتضميني مي هايبرچسب وجود باالي محصول و عدم
نيت و قصد خريـد محـصوالت     شاخص  پژوهش  اين  متغير وابسته   

باشد كه با استفاده از شش گويه به صورت غذايي سالم توسط افراد مي   
 يبنـد طبقـه  منظـور  بـه . زياد سنجيده شد   خيلي 5كم تا    خيلي 1طيف  
 نمـرات  كننـدگان، مـصرف  سالم ييغذا محصوالت ديخر قصد نگرش
 بـه  نگرش كل نمره و شد زده جمع هم با هاهيگو از كي هر به مربوط
 فرمـول  طبق آن اريمع انحراف و نيانگيم به توجه با سپس آمد، دست
عـدم قـصد خريـد،       طبقـه  سه در را كنندگان مصرف نگرش 2 شماره

، براساس نتايج آن  لذا  . خريد و تمايل به خريد قرار گرفتند      تفاوت در    بي
تمايلي به خريد محصوالت غذايي سـالم از        )  نفر 128( درصد افراد    32

خود نشان ندادن و در طبقه يك با عنوان عدم تمايل بـه خريـد قـرار                  
  . گرفتند

  
  )=n 400(ر همدان  مشخصات نمونه مورد مطالعه در رابطه با محصوالت غذايي سالم در شه-1جدول 

  درصد  فراواني  گويه ها   ها  شاخص
  5/29  118   كم -

 ميزان آشنايي با محصوالت   42  *168   متوسط -
  5/28  114   خوب -   غذايي سالم

  25/39  *157  ؛)جاتميوه( محصوالت باغي-
  31  124  جات سبزي-

  75/19  79   محصوالت دامي-

  نوع محصول مورد استفاده 
  شهروندان در صورت توليد 

  10  40   غالت-  به صورت ارگانيكعرضه و 
  25/50  *201      محصوالت غذايي سالم  خاص  برچسب هاي-

   عرضه مناسب برايروش   38  152                    خاص هايبندي  بسته-
  25/11  47     باز                        يا  فله-   غذايي سالم محصوالت

  25/39  *157ها       شهرداري بار تره و ميوه ميادين در  عرضه-
  32  128مواد غذايي           عرضه بزرگ هاي فروشگاه-

  5/17  70  هاي خاص و مشخص شده  عرضه در فروشگاه-

  
  عرضهبراي مكان مناسب 

  25/11  45اند  شده توليد شيميايي مواد با كه محصوالتي كنار  در-   غذايي سالم محصوالت 
  75/27  *111)    زيونراديو و تلوي(هاي ديداري و شنيداري  رسانه-

  5/25  102  هاآموزشي براي خانواده هاي كارگاه-
  75/17  71  )     آشنايان و همسايگان(فردي هاي بين تماس-

  12  48               تبليغاتي هايتراكت و  پوسترها-
  9  36  )روزنامه و مجالت(هاي نوشتاري  رسانه-

  
  هاي ارتباطي بهترين كانال

  رساني مناسب جهت اطالع
  مصرف و ترويج 

  8  32    )هاي اينترنتيبكهش(هاي مجازي  رسانه-  محصوالت غذايي سالم 
  25/25  *101  محصوالت  عرضه  عدم-
  25/23  93  باالي محصوالت  قيمت-

  5/17  70  تضميني هايبرچسب وجود  عدم-
  75/14  59  آسان دسترسي  عدم-

  75/11  47  مناسب تبليغات وجود  عدم-

  
  

  مشكالت خريد و مصرف 
    محصوالت غذايي سالم

  5/7  30  محصوالت مزاياي از كافي اطالع  عدم-
   مد-* هاي تحقيق  ؛ يافته: ذمĤخ
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   در شهر همدان قصد خريد محصوالت غذايي سالمشاخص هاي  سنجش گويه-2جدول 

انحراف   ميانگين  هاي نيت و قصد خريدگويه
  معيار

ضريب 
  تغييرات

  280/0  00/1  56/3 ؛در هنگام خريد به عناصر تشكيل دهنده محصول توجه نمايد
  343/0  24/1  61/3 ؛ع بسته بندي محصول و قابليت بازيافت آن را مدنظر داشته باشدنو

  359/0  11/1  09/3 ؛كيفيت محصول غذايي را مدنظر داشته باشد
  386/0  36/1  52/3 هاي زيست محيطي را به ساير معيارهاي خريد اضافه نمايد؛ جنبه

  412/0  37/1  32/3 از مسائل زيست محيطي آگاهي كامل داشته باشد؛ 
  460/0  40/1  04/3 به قيمت محصول توجه نمايد؛

  
  محصوالت غذايي سالم در شهر همدان سنجش وضعيت راهبرهاي توسعه بازار -3جدول

انحراف   ميانگين  خالصه گويه ها   راهبرد 
  معيار

  57/1  77/2  ميزان آشنايي با عمليات كشاورزي الزم براي توليد محصوالت ارگانيك؛  
  46/1  70/2  ميزان آشنايي با تاثيرات توليد محصوالت ارگانيك بر محيط زيست؛  

  50/1  94/2  هاي عرضه محصوالت ارگانيك در بازار؛  ميزان آشنايي با معيارهاي شناسايي و مكان
  شناختي 

  
  49/1  85/2  ميزان آشنايي با ارزش غذايي محصوالت ارگانيك؛  

  35/1  08/3  كنند؛مي وارد آسيب زيست محيط به كه محصوالتي خريد اري ازدخود
  41/1  45/3  زيست؛ محيط داردوست محصوالت براي بيشتر هزينه صرف
  41/1  67/3  محصوالت؛ ديگر به زيست محيط داردوست كاالهاي ترجيح

  دار  دوست
 محيط زيست

  40/1  57/3  عمومي براي كاهش آلودگي زيست محيطي؛ نقليه وسايل از استفاده
  31/1  47/3  هاي غذايي محصوالت ارگانيك؛ اطالع رساني همگاني در خصوص ويژگي

  49/1  81/3  شيميايي؛      مواد از عاري كشاورزي محصوالت سوي به مردم تغذيه الگوي بهبود و سازيفرهنگ
  47/1  99/2  هاي زيست محيطي محصوالت ارگانيك را بيان نمايد؛ويژگي

  يغات و تبل
     اطالع رساني

  49/1  34/3  كنندگان را نسبت به مسائل زيست محيطي افزايش دهد؛آگاهي مصرف
  44/1  35/3  جامعه؛ در ارگانيك محصوالت مصرف فرهنگ ارتقاء

  35/1  24/3  برگزاري جشنواره عرضه محصوالت سالم در سراسر كشور؛
     ترويج و آموزش  35/1  18/3  غذايي سالم؛ محصوالت از استفاده مزاياي وردم در دارخانه زنان براي آموزشي هايكارگاه  برگزاري

  34/1  12/3  در رابطه با اهميت حفظ محيط زيست و الگوي تغذيه سالم در نظام آموزش و پرورش؛ي ارائه دروس
  38/1  77/2  هاي مردمي در عرضه محصوالت غذايي سالم؛ها و تشكلحمايت از افزايش سهم سازمان

  33/1  16/3  حمايت و تشويق دولت از توليدكنندگان كشاورزي جهت تبديل به كشاورزي ارگانيك؛
  36/1  44/3  نظارت دولت بر كاهش مصرف كودها و سموم شيميايي در مزارع طبق استانداردهاي بين المللي؛

  تسهيالت 
  حمايتي و نظارتي

  32/1  22/3  ازاريابي آنها؛تر و كاهش هزينه بنظارت بر امر بازار رساني محصوالت جهت دسترسي آسان  
  42/1  89/2  افزايش امكان دسترسي به محصوالت غذايي سالم در همه فصول؛

  41/1  82/2 كنندگان؛  طراحي ساختار يك سيستم بازاريابي متماً جهت افزايش انگيزه توليدكنندگان و رفاه حال مصرف
  54/1  86/2  بندي آنها؛بسته نحوه والت غذايي سالم و رعايتهاي خاص مخصوص محصطراحي برچسب

  تسهيالت 

    ساختاري‐خدماتي
  48/1  03/3  فوايد آنها؛ زمينه در مردم راهنمايي جهت محصوالت عرضه جايگاه در متخصصان حضور

  27/1  78/3  سالم؛  غذايي محصوالت خريد شدن به صرفه مقرون اقتصادي  30/1  54/3  ارائه ارزش خوب محصوالت غذايي سالم در برابر قيمت پرداختي؛
  هاي تحقيقيافته: مĤخذ      

  
نسبت به خريـد محـصوالت غـذايي        )  نفر 137( درصد افراد    3/34

تفـاوت در خريـد قـرار       بـي  بـا عنـوان    سالم خنثي بودند و در طبقه دو      
خريـد سـالم    تمايـل بـه       هـم  ) نفر 135(افراد   درصد   8/33و  گيرند   مي

  .گرفتندعنوان قرار همين با سه  كه در طبقه داشتندمحصوالت غذايي 
 7جهت تعيين راهبرهاي توسعه بازار محصوالت غـذايي سـالم از            

دار محيط زيست، آموزش و ترويج، تبليغات و        شاخص شناختي، دوست  



  1392 زمستان، 4شماره، 27، جلدنشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي  334

 اقتـصادي و   خـدماتي    - سـاختاري    ، نظـارتي  -رساني، حمـايتي    اطالع
بـا  تعـدادي گويـه      ايـن راهبردهـا   سنجش وضعيت   جهت  . استفاده شد 

.  در نظر گرفته شـد     )زياد خيلياهميت  ( 5 تا   )كمخيلياهميت  ( 1طيف  
هاي هـر فـرد     پاسخميانگين  همچنين جهت تعيين اندازه هر راهبرد از        

بـه عنـوان انـدازه      راهبرد استفاده شد و اين مقدار       هاي هر   گويهبه كل   
  . بيان شده است3نتايج در جدول . وارد مدل شدكمي راهبرد 

  
  وي الجيت ترتيبي نتايج برآورد الگ

الجيت ترتيبي براي تعيين راهبردهاي موثر بر        نتايج تخمين مدل  
.  شده اسـت   ارائه 4توسعه بازارهاي محصوالت غذايي سالم در جدول        

دو در سـطح احتمـال صـفر نـشان       مقدار آماره كي  آن   نتايجبا توجه به    
 28 نيـز  R2 Pseudoآمـاره  . باشدميداري كل رگرسيون ادهنده معن

بيني نسبتاً خوبي از مدل را نـشان   مقدار آن پيش  كه   برآورد شده صد  در
 و الگوي الجيت ترتيبي برآورد شده از سطح نسبتاً مناسـبي از             دهدمي

دو بـا    داراي توزيع كاي   LRآماره  . نيكويي برازش برخوردار بوده است    
دو ايـن   مقدار كي . درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي توضيحي است       

 تمام متغيرهـاي توضـيحي       بنابراين طبق آن   باشد مي 246 حدود   آماره
دو آزمـون   مقدار آمـاره كـي    . مجموعاً اثر قوي بر احتمال انتخاب دارند      

omdel   را 142/0، احتمـال  7 است كه با درجـه آزادي      91/10 معادل 
بنابراين . شود موازي مي  دارد و سبب پذيرش فرضيه خطوط رگرسيون      

ي بودن فرضـيه برابـري پارامترهـا بـراي تمـامي            نتايج حاكي از منطق   
لـذا بـرآورد الگـوي الجيـت        . باشـد ها در الگوي برآورد شده مـي      گروه

ترتيبي از مباني محكمي برخوردار است و فرض احتمـاالت نـسبي در             
ضرايب رگرسيون تخمين زده شده به روش       بنابراين  . مدل برقرار است  

بـرآورد  ترتيبي  ) الجيت(ي  الجيت ترتيبي به صورت احتماالت لگاريتم     
  .اندشده

 4طبق نتايج حاصل از تخمين مـدل الجيـت ترتيبـي در جـدول               

از محصوالت غذايي سالم    ضريب راهبرد شناخت    شود كه،   مشاهده مي 
لـذا اگـر    . باشـد دار مي ا درصد از لحاظ آماري معن     95مثبت و در سطح     

 سـاير  سطح شناخت و آگاهي افراد را افزايش دهـيم بـا ثابـت گـرفتن           
متغيرهاي توضيحي، لگاريتم احتمال ترتيبي در يك طبقه باالتر قـصد           

  .يابدخريد افزايش مي
دار ا درصد معن  99زيست در سطح     دار محيط ضريب راهبرد دوست  

 با افزايش تمايالت افراد به سـمت حفـظ        . باشدو داراي تاثير مثبت مي    
 ،يابـد  مي زيست قصد خريد محصوالت غذايي سالم نيز افزايش        محيط

لذا در صورتي كه اين ادراك و آگاهي در افراد پـرورش يابـد احتمـال                
. يابـد تر به طبقات باالتر افـزايش مـي   ترتيبي اين افراد از طبقات پايين     
دار و  ا درصـد معنـ    99رساني در سـطح     ضريب راهبرد تبليغات و اطالع    

يبـي  هاي ديگـر احتمـال ترت     اين راهبرد بيشتر از عامل    . باشدمثبت مي 
لـذا بـا تبليغـات      . دهـد افراد را به طبقات باالتر قصد خريد افزايش مي        

تـوان بـه فرهنـگ اسـتفاده از       تـر مـي   رسـاني همگـاني   بيشتر و اطالع  
ضريب راهبرد آمـوزش و      .محصوالت غذايي سالم كمك شاياني نمود     

با افزايش آمـوزش    . باشددار مي ا درصد معن  95ترويج مثبت و در سطح      
انوارها احتمال ترتيبي اين كه افراد از طبقات پايين قصد          خدر  و ترويج   

يب اضــر .يابــدخريـد بــه طبقــات بــاالتر هــدايت شـوند افــزايش مــي  
ــايتي هــاي راهبرد ــسهيالت حم ــدماتي،  نظــارتي–ت ــسهيالت خ  –ت

 درصـد از لحـاظ آمـاري        95 در سـطح     ،اقتـصادي و راهبـرد    ساختاري  
هاي حمـايتي، اعمـال     ستلذا با افزايش سيا   . باشنددار و مثبت مي   امعن

نظارت بيشتر بر توسعه كشت محصوالت و بـازار آنهـا، ارائـه خـدمات               
هاي اقتصادي احتمال ترتيبـي      جنبه كنندگان و بهبود  مفيدتر به مصرف  

تر به طبقـات بـاالتر      افراد براي خريد مواد غذايي سالم از طبقات پايين        
مـورد  اهبردهـاي   رلذا بر طبق نتايج افزايش سـطح         .يابدافزايش مي را  

 در سـطوح بـاالتري از قـصد خريـد           افـراد بررسي، ايـن احتمـال كـه        
  .دهدمحصوالت غذايي سالم قرار گيرند را افزايش مي

  
    نتايج حاصل از تخمين مدل الجيت ترتيبي-4جدول

  داريمعني  Zآماره   خطاي استاندارد  ضريب   راهبردها
  023/0  28/2  106/0  243/0  تيشناخ -
  000/0  71/3  136/0  505/0   محيط زيستدوست دار -
  000/0  58/4  140/0  645/0  تبليغات و اطالع رساني -
  045/0  00/2  146/0  292/0  ترويج و آموزش -
  034/0  12/2  127/0  271/0  حمايت و نظارت -
  042/0  03/2  124/0  252/0  ساختاري و خدماتي   -
  002/0  05/3  117/0  359/0  اقتصادي  -

]000/0  [23/246 = LR chi 2            162/316-= Log likelihood  

28/0= R2P ]1425/0  [91/10=Likelihood-ratio test: chi2(7) 

  يافته هاي تحقيق: مĤخذ
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   اثرات نهايي براي مدل احتمال الجيت ترتيبينتايج برآورد -5جدول
  Y=1 Y=2  Y=3  راهبردها 

  0340008/0  -0015767/0  -032424/0   تيشناخ -
  0706317/0  -0032754/0  -0673563/0  دوست دار محيط زيست -
  0902522/0  -0041853/0  -08606969/0  تبليغات و اطالع رساني  -
  0408924/0  -0018963/0  -0389961/0  ترويج و آموزش  -
  0379439/0  -0017596/0  -0361843/0  حمايت و نظارت  -
  0352915/0  -0016366/0  -0336549/0  ساختاري و خدماتي  -
  0502536/0  -0023304/0  -0479232/0  اقتصادي  -
  يافته هاي تحقيق: مĤخذ

  
توانند در ايـن مـورد كـه        هاي ضرايب برآورد شده تنها مي     عالمت

تفاوت و تمايل به قـصد خريـد قـرار     ، بي قصد خريد  در گروه عدم     افراد
يـشتر از الگـو،     گيرند، تفسير شوند، بنابراين به منظور اسـتنتاج نتـايج ب          

 يـا مقـادير مختلـف       افراد طبقاتبايستي اثرات نهايي براي هر يك از        
 از متغيرها، مقدار تغييـر      يكاثر نهايي هر    لذا  . قصد خريد محاسبه شود   

، بـه   )سطح قصد خريد  ( بيني شده متغير وابسته مدل    در احتماالت پيش  
ابـت  در حـالتي كـه بقيـه عوامـل ث         (يك واحد تغيير در آن عامل        ازاي
مجموع اثرات نهايي هـر متغيـر        كه    طوري به. دهدرا نشان مي  ) باشند

به اين مفهـوم     برابر صفر است،  ) مجموع سطرها (براي سطوح مختلف    
كه ميزان افزايش احتماالت در يك طبقه قصد خريد به معني كـاهش             

 متغيرها در سطوح قصد      نتايج برآورد اثر نهايي    .است آن در طبقه ديگر   
   .  ارائه شده است5دول در جخريد 

سـطح  دو  دهد كه اثر نهايي براي تمام متغيرها در         نتايج نشان مي  
تفاوت در خريد اثر منفـي و در سـطح تمايـل بـه     عدم قصد خريد و بي 

خريد محصوالت غذايي سالم اثر مثبت بـر احتمـاالت متغيـر وابـسته              
امعه هاي مورد مطالعه در ج    لذا افزايش يك واحدي مقدار شاخص     . دارد

سبب ايجاد تغييرات مثبت در احتماالت سطوح باالي نيت قصد خريـد            
  .و تغييرات منفي در سطوح پايين آن شده است
دهد با ثبات ساير شرايط،     اثر نهايي براي راهبرد شناخت نشان مي      

كنندگان افزايش يك واحدي در ميزان شناخت و سطح آگاهي مصرف         
 در احتمال نيت قصد خريد      034/0سبب ايجاد تغييرات مثبت به اندازه       

 در سـطوح عـدم قـصد        0015/0 و   0324/0و تغييرات منفي به انـدازه       
لـذا افـزايش آگـاهي افـراد از         . تفاوت در خريد شـده اسـت      خريد و بي  

زيـست و سـالمت    غذايي صنعتي بـراي محـيط      مضرات توليدات مواد  
محيطي محـصوالت   جامعه و افزايش آشنايي با ارزش غذايي و زيست        

. ذايي سالم باعث خواهد شد كه نيت قصد خريد در آنها افزايش يابـد            غ
دار محـيط زيـست در افـراد بـا          با افزايش يك واحدي شاخص دوست     

 بـه  2 و 1ثبات ساير شرايط باعث تغييرات منفي در احتماالت سـطوح          
 بـه   3 و تغييـرات مثبـت در احتمـال سـطح            0032/0 و   0673/0اندازه  
 افزايش درك زيست محيطي افـراد باعـث         ذا ل .شود مي 0706/0اندازه  
شود كه نسبت به رفتارهـاي اجتمـاعي و خريـد كاالهـاي كـه بـه                 مي

د و به سمت شهروند     نتر عمل كن  رساند محتاط زيست آسيب مي   محيط
همين امر نيز باعث افـزايش      . دار محيط زيست تمايل پيدا كنند     دوست

ايش يك واحدي   افز. در قصد خريد محصوالت غذايي سالم خواهد شد       
رساني و تبليغات در جامعه با ثبات ساير شرايط باعـث           در ميزان اطالع  

 و 2 و 1 در ميزان احتماالت سطوح  0418/0و  / 086كاهشي به ميزان    
لـذا  . خواهـد شـد    3 در ميزان احتمال سطح      0902/0افزايش به اندازه    

صوالت فوق و بهبـود الگـوي       حسازي مصرف م  رساني، فرهنگ اطالع
هاي پايين احتمال قصد خريد و      ه در جامعه باعث كاهش در سطح      تغذي

بـا افـزايش يـك      . شـود افزايش احتمال نيت قصد خريد در افـراد مـي         
واحدي شاخص ترويج و آموزش در افراد با ثبات سـاير شـرايط باعـث             

 0018/0 و 0389/0 به اندازه 2 و  1تغييرات منفي در احتماالت سطوح      
لـذا  . شـود  مـي  0408/0 به انـدازه     3ل سطح   و تغييرات مثبت در احتما    

 دروس تخصصي افراد خانوار، ارائه براي آموزشي هايكارگاه برگزاري

در مقـاطع مختلـف     در ارتباط با الگوي تغذيه محصوالت غذايي سالم         
 در فـصول    فـوق هاي عرضه محصوالت    و برگزاري جشنواره  تحصيلي  

صوالت غذايي  مختلف سال باعث افزايش احتمال نيت قصد خريد مح        
با افزايش يك واحدي شـاخص حمايـت و         . خواهد شد سالم در جامعه    

با ثبات ساير شرايط باعـث تغييـرات منفـي در           سطح جامعه   نظارت در   
 و تغييرات مثبت    0017/0 و   0361/0 به اندازه    2 و   1احتماالت سطوح   
افزايش نظـارت دولـت     . شود مي 0379/0 به اندازه    3در احتمال سطح    

مصرف كودها و سموم شيميايي در توليد مواد غذايي صنعتي          بر كنترل   
و حمايت از توليد محصوالت غذايي سالم باعث افـزايش عرضـه ايـن              

لذا به دليل كاهش عرضـه محـصوالت        . شودمحصوالت در جامعه مي   
ــصرف ــه ســمت غــذايي صــنعتي م ــدگان ب درخواســت تقاضــاي كنن

باعث افزايش در    و همين امر     شوندميمحصوالت غذايي سالم هدايت     
بـا افـزايش يـك       . احتمال قصد خريد در بين افراد جامعه خواهد شـد         
 با ثبات سـاير     جامعهواحدي شاخص تسهيالت ساختاري و خدماتي در        

 بـه انـدازه     2 و   1شرايط باعث تغييـرات منفـي در احتمـاالت سـطوح            
 بـه انـدازه     3 و تغييرات مثبـت در احتمـال سـطح           0016/0 و   0336/0
هـاي پايـدار جهـت عرضـه انـواع          ايجاد زير ساخت   .شود مي 0352/0

محصوالت غذايي سالم در تمام مناطق و دسترسـي در تمـام فـصول              
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 تـضمين  بندي مناسـب همـراه بـا برچـسب        ايجاد خدمات بسته  و  سال  
هـاي عرضـه    سالمتي محصوالت و حضور متخصصان فـن در مكـان         

افـزايش  ث  باعـ هـا جهت راهنمايي مردم در زمينه فوايد اين محـصول  
بهبود با افزايش يك واحدي     . در جامعه خواهد شد    خريد افراد    تمايل به 

 با ثبات ساير شرايط باعث تغييـرات منفـي در           جامعهشاخص اقتصادي   
 و تغييرات مثبت    0023/0 و   0479/0 به اندازه    2 و   1احتماالت سطوح   
همـسويي ارزش   لـذا   .  مي شـود   0502/0 به اندازه    3در احتمال سطح    

كنندگان  زيست محيطي محصوالت با قيمت پرداختي مصرف       مغذي و 
 آن بـراي همـه اقـشار جامعـه قـصد و             مقرون به صرفه شدن خريد    و  

   .  تمايل به خريد را در افراد باالتر خواهد برد
  
   هاگيري و پيشنهادنتيجه

 درصد افراد بـا محـصوالت غـذايي    30نتايج تحقيق نشان داد كه     
تمايـل بـه خريـد      هـم    افراد درصد   8/33 همچنين .سالم آشنايي دارند  

دهـد سـطح آگـاهي      نتايج نشان مـي   . محصوالت غذايي سالم را دارند    
لـذا توجـه بيـشتر      . باشـد خانوارها در جامعه محدود و نگران كننده مي       

جهـت بـرآورد    . باشـد جهت افزايش سطح شناخت جامعه ضروري مـي       
 آن راسـاس كـه ب مدل مورد بررسي از مدل الجيت ترتيبي استفاده شد         

رساني، دار محيط زيست، تبليغات و اطالع     هاي شناخت، دوست  شاخص
ــسهيالت حمــايتي  ــسهيالت ســاختاري -ت خــدماتي و  - نظــارتي، ت

شاخص اقتصادي به عنوان راهبردهاي توسعه بازار محصوالت غـذايي    
بنابراين با توجه به نتايج تحقيق      . سالم در شهر همدان شناسايي شدند     

 گـسترش فرهنـگ مـصرف و توسـعه بـازار ايـن              هـايي جهـت   توصيه
  . شودمحصوالت ارائه مي

هــاي مناســب در تمــام مقــاطع تحــصيلي، برگــزاري   آمــوزش-
هاي آموزشي و تـرويج الگـوي تغذيـه سـالم در جامعـه جهـت                 گارگاه
-سازي مصرف و باال بردن سطح شـناخت و آگـاهي مـصرف            فرهنگ

  . كنندگان در جامعه
هـاي تبليغـاتي در     پوسترها و تراكـت    گسترش تبليغات با پخش      -

 –هـاي ديـداري     رساني همگاني از طريـق رسـانه      سطح شهر و اطالع   
شنيداري در خصوص فوايـد و اهميـت محـصوالت غـذايي سـالم در               

  . امنيت غذايي خانوار و حفظ محيط زيست
هــاي مربوطــه جهــت كنتــرل توليــد   نظــارت صــحيح ارگــان-

و كودهـاي شـيميايي مطـابق       محصوالت غذايي سالم عاري از سموم       
  .استاندارهاي جهاني

هـاي مخـصوص    بندي مناسب و استفاده از برچـسب      ارائه بسته  -
كننـدگان از سـالم   تضمين سالمت محصوالت جهت اطمينان مـصرف     

  . بودن آنها
هاي حمايتي مناسـب از توليدكننـدگان از قبيـل          اعمال سياست  -

هـاي كـم بهـره بـا        هاي تشويقي جوايز توليـدي، اعطـاي وام       سياست
بازپرداخت بلندمدت، تسهيالت مناسب صادراتي و تضمين بازار فروش         
اين محصوالت جهت افزايش توليد و عرضه متنوع انـواع محـصوالت            

  . غذايي سالم مورد نياز جامعه
 بازارهـاي متنـوع و      هاي دائمي براي گسترش    احداث زيرساخت  -

تر و   دسترسي آسان  ارائه خدمات مختلف در مناطق مختلف شهر جهت       
  .  فوقكنندگان به محصوالتتر مصرفارزان

 پرداخت يارانه براي اين نوع محصوالت و ارائه آنها براي كليـه             -
توانـد بـراي توسـعه مـصرف        اقشار جامعه به ويژه اقشار كم درآمد مي       

  . محصوالت مفيد واقع شود
در كل جهت توسعه بازارهاي محصوالت غذايي سـالم و          بنابراين  

باالبردن عرضه و تقاضاي محصوالت غـذايي سـالم در سـطح كـشور      
 در بخـش توليـد، مـصرف و         مناسبياري  ذگريزي و سياست  بايد برنامه 

ــاغي   ــه محــصوالت ب ــابي محــصوالت غــذايي ســالم از جمل  و بازاري
  . انجام شود... سبزيجات و 
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