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 چکیده  

های خراساان رضاوی    ی ساکن استاندهد که خانوارهای شهرال پاسخ میؤنوشتار حاضر به این دو س

کنناد و چاه   گزین چگوناه ارییاابی مای   مصرف ماهی را در مقایسه با غذاهای جای ۀشمالی و جنوبی  فاید

 ۀاساسی این بوده است که ارییاابی فایاد   ۀثر است؟ فرضیؤمصرف ماهی م ۀها ای فایدعواملی بر ارییابی آن

 ۀارییاابی فایاد    د کنترلی و عقاید هنجاری مصارف اسات  مصرف )ماهی( تحت اثر انفرادی و تعاملی عقای

فشاار هنجااری و پاادا       اصلی عقایاد کنترلای مصارف مااهی هساتند      یگزین ماهی  اجزاغذاهای جای

ارییاابی   ۀ. نتاای  وارسای فرضای   «اناد عقاید هنجاری مصرف مااهی  ۀسایند یاجتماعی مصرف نیز ای اجزا

  یاقتصااد  ۀصارف  عالقاه  های بر حسب مالك  دهد که اولخانواری نشان می 9221مصرف در یک نمونه 

مصارف مااهی در    ۀ؛ ارییابی فایاد ومزه ینگهدارپخت  سهولت  تنوع  سایی و طبخسهولت آماده  یسالمت

 دوم کناد.  سالمتی  اولویت پیادا مای   ۀین است و تنها بر حسب مالك فایدیگزین پامقایسه با غذاهای جای

مصارف مار      ۀارییاابی فایاد   ریا متغ ن پا  تأثیرمصرف ماهی تحت  ۀییابی فایدار راتییتغ ایدرصد  6.36

مصارف گوشات قرماز  فشاار هنجااری  پاادا         ۀگزین گوشت  ارییابی فایاد مصرف جای ۀارییابی فاید

اثر فشاار    مصرف ماهی ۀارییابی فاید برثر ؤعوامل م نیب ای سوم هاست. اجتماعی مصرف و اثر تعاملی آن

 گزین مصرف ماهی منفی بوده است.  غذاهای جای ۀا  اجتماعی مثبت و اثر ارییابی فایدهنجاری و پاد

 ارییابی فایده  مصرف ماهی  فشار هنجاری  پادا  اجتماعی مصرف. ها:کلیدواژه
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 لهأبیان مسمقدّمه و . 1

ه نقا   شاود کا  مین پروتئین حیوانی محسوب میأترین منابع تدر میان انواع گوشت  ماهی یکی ای مهم

 ؛2   ص.2002  9)تروندسان  کندنق  مهمی در رژیم غذایی افراد ایفا میو مهمی در سبد غذایی خانوارها 

مقایسه  در تئین حیوانی است وپرومین أتمنابع  ترینشرایطی که آبزیان ای مهم در. (2006  2و کوکس وانزای

های شیالتی هفرآورد سهم مصرف آبزیان و است  با دیگر منابع پروتئینی ای اری  غذایی باالتری برخوردار

(. .9.1صاالحی    ؛.9.1)یوسافی    ین اسات یها پاا سبد غذایی خانوار ایرانی در مقایسه با سایر گوشت در

نتاای    ولای  ؛گیری آن دخالات دارناد  عوامل متعدد در شکل و مصرف غذا خیلی پیچیده است رفتاراگرچه 

 یکای ای  دهاد نشان مای  (2001  2جالل احمد؛ 9.11یعتی یوسفی و شر؛ 2002  .اولسن) تحقیقات مختلف

  کنناده مصارف  آگااهی  بر این  عالوه ؛کنندگان استهای رفتاری مصرفمصرف آبزیان  نگر  عوامل مهم

 کناد مای  پیادا  غذا مصرف سهم مهمی در  باشدجو و پردای  اطالعات همراه وخصوص وقتی با جستبه

( معتقدند محیط اجتماعی به طاور آشاکاری   2001) 5سارکانگالهو  ندرسونا .(2   ص.2001)جالل احمد  

گاذارد. مناابع فاردی    مای تأثیر   گیری و ارییابی محصول داردکننده در تصمیممنابع اطالعاتی که مصرف بر

اطالعاتی ای که هیچ منبع کنندهتوانند منبع معتبر و اثرگذاری بر روی مصرفمینیز مانند خانواده و دوستان 

های مصرفی بار  گاهیآها و دهد گرای نظری متعددی نیز وجود دارد که نشان می ۀادلّ باشد.ارند  ند گردی

مصارفی   فهام رفتاار   ۀالیمهای مصرفی نگر  اطالع ای وضعیتمستقیمی دارند و  تأثیرروی قصد مصرف 

   است. 

ه اساتان خراساان   بین خانوارهای شاهری سا   گرای  به مصرف ماهی را در درصدد است حاضر نوشتار

 ۀفاید  خانوارهای شهری ال پاسخ دهد که اوالًؤدهد و به این س رضوی  شمالی و جنوبی مورد بررسی قرار

مصارف مااهی    ۀفایاد ها ای چه عواملی در ارییابی آن کنند و ثانیاًرا چگونه ارییابی می مصرف ماهینسبی 

 ؟ گذار استتأثیر

 

 
 

                                                        
1 Trondsen  
2 Evans & Cox 

3 Olson 
4 Jalal Ahamed 
5 Anderson &  Gaile-Sarkane  
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 پیشینۀ تحقیق. 2

نقل به ) ها متنوع هستندها و فرهنگد ترجیحات و انتخاب غذا در میان موقعیتعتقدنمشفرد   فارست و

 لاۀ ثر بار انتخااب غاذا در ساه مقو    ؤ( معتقد است عوامل ما 9156) 2یودکین .(95   ص.2002  9ای تین توم

اجتمااعی  آماوی      ۀفیزیکی )جغرافیا  فصل  اقتصاد  و تکنولوژی غذایی(  اجتماعی )مذهب  رسم  طبقا 

شناختی )توارث  آلرژی  رژیم درمانی  قابلیت پذیر   و نیایهای شناختی( و روانو عوامل جمعیت آگهی 

شاود  و سااکنان در برخای    غذای متعارفی در بین غذاها محساوب مای   ۀماهی وعد گیرند.ر میغذایی( قرا

؛ جاالل  2002 )تاین تاوم    باال و نگر  مثبت نسبت به مصرف ایان محصاول هساتند    ۀمناطق دارای انگیز

( معتقدند نگر  نسبت به مااهی باه ایان موضاوع اشااره دارد کاه       .911) ایگلی و چایکن(. 2001احمد  

 (9119) .. آیزن(2001)نقل ای جالل احمد   کننده درك مطلوبی نسبت به مصرف ماهی داردچگونه مصرف

معنی کاه احتماال نهنای     به این ؛هستند باورهای رفتاریثیر أتحت ت و ارییابی عاطفیهای نگر  گویدمی

مااهی  مصرف ( بر روی ارتباط میان 0200) 2لیک  مادوك و فوکسال تحقیق شود.منجر به مصرف ماهی می

مکاانی کاه   چون عواملی همخوردن ماهی به بر نگر  تأثیر  ۀمطالع در. ستا و نگر  در اروپا انجام شده

یاا  ا نبودن خوردن ماهی و احساس رضاایت  بخ  بودن یافراد دوست دارند یا ندارند ماهی بخورند  لذت

(. 2090  6باریچ و الولای   ؛2001  5رورتویت و اولسن)شده است عدم رضایت بعد ای خوردن ماهی توجه 

شده  خطرات دریافت مزایای با ارییابی عالئم درونی و بیرونی  نسبت به خوردن ماهی های ارییابینگر 

در تحقیقاات بسایاری   (. 2090باریچ و الولای    بوط اسات ) مر مصرف ماهی ادراك مشکالتها و و هزینه

(  ارتباط نگر  با نیت دارای اهمیات بااالیی   2002  1سبا و واسالو ؛2005  2  وربک و واکر2009)اولسن  

 ثرؤما غاذاهای دریاایی   مصارف  غذا و به هماان نسابت در   قصد مصرف . درصد در 55تا  1.بین  است و

بستگی متوساطی  اند هم( گزار  داده2005)وربک و واکر  ( و2009)اولسن   گزار  شده است. همچنین

ت و رفتار در مطالعات غذا/ غذای اثر نگر  بر روی نیّ .میان نگر  و رفتار وجود دارد (درصد 20تا  26)

 دریایی گزار  شده است. 

                                                        
1 Tien Thom 

2 Yudkin 

3 Ajzen 

4 Leek, Maddock and Foxall 

5 Rortveit & Olsen 

6 Birch   & Lawley 

7 Verbeke &  Vackier 

8 Saba and Vassallo 
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-ساوب مای  ت خرید غاذا مح نیّبرای  مهمی ۀکنندبینیپی  هادر بسیاری مطالعات مرتبط با غذا  نگر 

های که اری  دهدمی(  نشان 2006) 2هونکانن  ورالنکن و اولسن ۀ(. مطالع1   ص.2090  9راجانیشوند )

 ت  مثبت و کاامالً در روند انتخاب غذای حیوانی مهم است و ارتباط میان نگر  و نیّ اخالقی و تحریکات

ای مطالعاات   برخیاما  ؛اده شده است( نیز نشان د9112) .اسپارکز و شفرد ۀقوی است. نتای  مشابه به وسیل

 (. 1   ص.2090)راجانی   ها و رفتار پیدا کردندتنها یک ارتباط ضعیفی میان اری 

برای مثال  سابا و   ؛ت و رفتار وجود دارداند که ارتباط مثبتی میان نیّنیز نشان داده (2009) 2اولته و وود

چاو    .ارتباط قوی وجود دارد  مربوط سبزیجات و رفتارو  میوهت خرید نیّ میان( نشان دادند .200) 5مسینا

ت نیّا گاذار هنادی    های بادعت کنندهدر میان مصرف کنندیید میتأ  ( همچنین2002) 6سالن و دِ لورجریل 

معتقدناد  نیاز   (2005رید واقعی است. وربک و واکار ) مناسبی برای خ ۀکنندبینیپی   خرید غذاهای جدید

. ت بااالتری بارای خریاداری مااهی دارناد     دارند  نیّا اعتقاد قوی سایی ماهی مادهمردمی که در انتخاب و آ

 دهند.کنندگان به دالیل گوناگونی ماهی و غذاهای دریایی را ترجیح می( معتقد است مصرف2002اولسن )

در غاذا/ غاذاهای دریاایی      .(.200همیت حیاتی دارد )اولسان   ا  هانگر  ترجیحات و  در این خصوص

ای که نگر  مثبتای بارای خاوردن    کنندهمصرف غذا هستند؛ یعنی مصرف مهمهای کنندهتعیین ایها نگر 

 ؛26   ص.2002؛ تاین تاوم    9  ص. 2090ماهی دارد  احتمال بیشتری دارد که ماهی مصرف کند )راجانی  

د کاه نگار  باا    انا (. تحقیقات بسیاری نیز نشان داده9.25آبادی  ؛ نوری یمان2002  2009  .200اولسن  

شاده  ریازی ( براساس تئوری رفتار برنامه2002(. اولسن )26   ص.2002ت دارای ارتباط است )تین توم  نیّ

 2  هید  کالوو دوپیسو و تافتناولسن. است کردن  عامل نخستین در رفتار مصرفیمصرف ۀکند انگیزبیان می

شود و بر امکان تر و بیشتر می  تال  سختشودتقویت می ت افرادکنند وقتی نیّبیان می  ( همچنین2001)

  .گذاردشدن آن رفتار تأثیر میظاهر

های اخالقای و تحریکاات در روناد    دهد اری ( نشان می2006) 1هونکانن  ورپالسن و اولسن ۀمطالع

  قاوی اسات. همچناین    ت  مثبات و کاامالً  مهم است و ارتباط میان نگار  و نیّا   های حیوانیانتخاب غذا

                                                        
1 Rajani 

2 Honkanen, Verplanken &  Olsen 

3 Sparks  and  Shepherd 

4 Ouellette, J. A., and Wood 

5 Saba and  Messina 

6 Cahu, Salen, and de Lorgeril 

7 Olsen, Heide, Calvo Dopico, Toftenb 
8 Honkanen, Verplanken&  Olsen 
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نگر  نسبت به تولیدات  فشار اجتماعی و انتظاارات و   ۀغذاهای دریایی به وسیلمصرف  ۀب و انگیزانتخا

   ص.2002شاود )تاین تاوم     شده بر روی موانع و مشکالت مصرف را شاامل مای  های رفتاری دركکنترل

95 .) 

( بیاان  2005که ورباک و واکار )   انتظارات خانواده نیز در مصرف غذاهای دریایی مهم است؛ به طوری

دن یک وعاده غاذای ساالم و مغاذی باه      کرولیت در ارائهؤهمسر خانواده احساس مسکه  حالی درکنند می

کند  فشار اجتماعی ای سوی خانواده  ممکن است این امر را دچاار مشاکل سااید. اگرچاه      ا  میخانواده

هاای اخالقای   و التازام  هنجارهاای اجتمااعی  مصرف ماهی پی بردند کاه   ۀدر مطالع (2005وربک و واکر )

( معتقدناد در خصاوص   2005ورباک و واکار )  (؛ 2002  2009اولسن ). دارند دیگربستگی مثبتی با یکهم

مصرف غذا/ غذاهای دریایی  انتظارات خانواده  انتظارات اخالقی و سالمتی به عنوان هنجارهای اجتمااعی  

-دهد مصرفنشان میمحققان   ه مصرف ماهیگرفته در گرای  ببا توجه تحقیقات صورتشوند. تعیین می

ها را نیاز تحات   بلکه این توجه  انتخاب غذایی آن ؛بندی منزلتی غذاها توجه دارندکنندگان نه فقط به طبقه

آباادی   ؛ نوری یماان 2002  2  ون کمپ و دِ هناوناكوربک  سیون  پی ؛2005  9میکائیلدهد )قرار میتأثیر 

ت خریاد غاذا/   نیّبر  معتقدند قیمت (2001جالل احمد )( و 2005و واکر ) ک(  ورب2002اولسن ). (9.25

  .ثر استؤماهی م

-( معتقد است آماده9115).ییرا گفتون ؛داردتأثیر پخت بر روی نگر  مصرف ماهی  قیمت و آسودگی

ی بسایاری ا شاود.  طبخ غذا مطار  مای   ۀکنندسایی پیچیده و دستور پخت ماهی به عنوان یک آیتم ناراحت

  همکااران  و سایی و پخت ماهی دچار مشاکل هساتند )ورباک   کنندگان در انتخاب  ارییابی  آمادهمصرف

بو در سطو  درآمدی پایین با ادراك منفی ای  لند و همکاران  نیز معتقدندرمی(. 2090 الولی بریچ و ؛ 2002

 ارتباط داردسایی ای آماده سایی مرتبط است و به طور مثبتی با احساس کمبود ظروف ماهی قبلطول آماده

)به نقل  اسکولدرر و گرانرت (2002) تروندسن و همکاراندر این یمینه . (2090نقل ای بریچ و الولی  به )

کاردن مااهی نیاای    های کافی پخت برای آمااده کنندگان به مهارت  معتقدند مصرف(2090ای بریچ و الولی  

ف مهمی برای نگر  باه مصارف   معرّی  کنترل ادراکمثل   یسایشده برای پخت و آمادهیمان صرفدارند. 

بینای و تبیاین   پی ت و کنترل شخصی طور معناداری توسط نیّه بفراوانی مصرف ماهی . شودمحسوب نمی

                                                        
1 Michael 

2 Verbeke, Pieniak, Van Camp & De Henauw 

3 Gofton 
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 ۀوسایل ه نه ب اما ؛دشوتعیین می ها و هنجارهای نهنینگر ابتداء به طری معناداری توسط  درت نیّ شود؛می

 (. 2001؛ جالل احمد  .   ص.2002  )تین توم کنترل شخصی

 ؛شاود مهمی بر نگر  محسوب نمی ۀکنندکردن ماهی  تعیینشده برای پخت و آمادهیمان صرفاگرچه 

-ت و کنترل شخصی تبیین مینیّ ۀمهمی است که به وسیل ۀکنندبینیییرا مصرف ماهی به طور فراوانی پی 

هاای  تعامال میاان دارایای    تاأثیر شاده کاه تحات    یده مطر  ای ییچانتخاب غذا به عنوان پدیده رفتار .شود

-مای   در مجموع(. 6   ص.2090)راجانی   استای ات عوامل محیطی  فرهنگی و یمینهتأثیراحساسی غذا  

سااالمتی  قااان شااامل ای نظاار محقّثیرگااذار در انتخاااب غااذا/ غااذاهای دریااایی أهااای تعاماالتااوان گفاات 

وربک ؛ 2002؛ اولسن  2002)تین توم   شودمی ل وین  قیمت/ هزینهبودن  دان  و آگاهی  کنتردسترسدر

ورباک و واکار    ؛ 2090راجاانی   ؛ 2002  9  وربک  اسکولدرر  برانسو و اولسننیاك  پی2002  همکارانو 

که موجب گرای  منفی به مصرف ماهی شده است و این خود سبب کاه  هدف رفتار شده است ( 2005

ساایی و  ییرا برخی مشکالت ای قبیل خرید  آماده ؛مل کنندأمورد مصرف ماهی ت شود مردم درو باعث می

( معتقد 2001(. اگرچه  جالل احمد )2000  شود )لیک  مادوك و فوکسالپخت ماهی نیز مزید بر علت می

شوند و ای طرفی باه عناوان شااخ     رهای نامطبوع مطر  نمیها و بوی ماهی به عنوان متغیّاست استخوان

 ی برای نگر  نیز مطر  نیستند.مهم

 )ای جملاه های مختلف انتخاب غاذا  مدلاند هسعی کرد (2و فارسترندال؛ شفرد )کان   مختلف انقمحقّ

نقل به ) را ارائه دهند های اجتماعی و اقتصادی(های شخصیتی و محیطثیر خصوصیات غذایی  عاملأتمدل 

 (. 95   ص.2002تین توم  ای 

رغام  اما علی ؛مصرف ماهی انجام شده است ۀی  برخی ای تحقیقاتی است که در یمینچه بیان شد  نتاآن

)یوسافی و شاریعتی     انجام تحقیقات متعدد در خارج ای کشور  تحقیقات داخلی در ارتباط با مصرف ماهی

و در صورت وجود عوامال اجتمااعی    شمار استانگشت (.9.1؛ صالحی  9.25آبادی  ؛ نوری یمان9.11

 ۀنظر قارار نگرفتاه اسات. هادف ای ارائا     مادّ ای که ای مصرف ماهی دارناد   و ارییابی فایدهذار بر آن ثیرگأت

در سابد مصارفی   شاناختی مصارف مااهی    دیدگاه جامعههای متعدد و انجام این تحقیق نیز توجه به پیشینه

سه اساتان خراساان    ثیرگذار بر مصرف ماهی درأای آن با توجه به عوامل اجتماعی تخانوار و اهمیت تغذیه

هاا ای مصارف   آن ۀبوده است که با توجه به دوری مکانی ای مناطق ساحلی  مصرف ماهی و ارییاابی فایاد  

 ماهی در این سه استان چگونه است. 

                                                        
1 Pieniak, Verbeke, Scholderer, Brunsø and Olsen 
2 Khan, Randall, Shepherd, Furst  
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دلیال  هاایی مانناد   با استفاده ای نظریاه چه در بخ  تجربی بیان شد  محققان در بعد نظری  عالوه بر آن

؛ 2000وربک و واکار    ؛.9   ص.2002؛ سبا و واسالو  2002ریزی شده )اولسن  هرفتار برنام ۀکن  و نظری

  (  مادل منظار رفتااری )لیاک    95  ص. 2002تین توم  ( مدل رفتار خرید تولیدات غذایی )2002تین توم  

تبیاین رفتاار   ساعی در  (. 2002  .200( و مدل نگر  رفتاری کالسیک )اولسان   2000  مادوك و فوکسال

هاای  معتقدناد میاان مادل   ( .9   ص.2002  سبا و واساالومحققان ) .اندداشتهغذاهای دریایی  /ذاانتخاب غ

دلیل کان    ۀ  نظریوجود دارد در تبیین رفتار مصرفی غذا و غذای دریاییکه هایی نظری گوناگون یا نظریه

(TRA) ( و نظری9125-9110 باین و آیزنفی )ریزی شده )رفتار برنامه ۀTPBبااین  ؛ فای  9119  ( )آیزن

 (. 2002تین توم  و 9   ص.2001جالل احمد  نقل ای به دارند ) یبیشترعمومیت ( 9125و آیزن  

 چارچوب نظری  . 3

های رفتااری  بینی رفتار در مقایسه با سایر نظریهپی های ترین الگوکامل ای شدهریزیرفتار برنامه ۀنظری

( معتقاد اسات ایان    2002های مهم مطر  است. آیزن )ای مدلانتخاب غذا به عنوان یکی  ۀاست و در حوی

باشاد. ایان نظریاه    کن  انساانی مای   ۀها در تبیین رفتار مصرفی و مطالعنظریه یکی ای تأثیرگذارترین نظریه

؛ جالل احمد  2005)وربک و واکر   استچارچوب مفهومی مفیدی در تبیین رفتار مصرفی ماهی   همچنین

را  انساان ن معنا که ه ایب ؛متکی بر فرض کن  عقالنی استشده  ریزیرفتار برنامه ۀنظری (.91   ص.2001

اساس ایان نظریاه    بر. است یعقالن ۀمحاسب و یآگاه به مسبوق او کن داند که می قاصد و عالم یموجود

 یسا اسا مالك عاقالنه  اریاخت ۀینظر سبح. شود بایشناخته آن یعقالن عناصر است یکاف کن   نییتب یبرا

 و اسات ( تیا مز) یکا ین ریّا متغ ای یتاابع  خود ۀدیفا. است 9دهیفا اعمال  متفاوت ضرر و نفع سهیمقا یبرا

 با مختلف یهایکین که است نیا یبخشدهیفا فرض. سایدیم مشخ  فاعل شخ  زین را یکین هر اری 

 ای دهیسنج یریگمیتصم یبرا یاساس ۀقاعد سه .است وستهیپ یاسیمق زین دهیفا اسیمق و اندسهیمقا قابل هم

 : دارد وجود دهیفا  یتشخ

 شاقوق  ای کیا هر باه  را ایدهیسانج  مقادار  فاعل شخ  قاعده  نیا براساس: 2متوقع ۀدیفا ۀقاعد (9

 و. شاقوق  ای کیا  هار  یامادها یپ متوقع دیفوا مجموع ای است عبارت مقدار نیا. هددیم اسناد محتمل

 . داراست را متوقع دهیفا نیرشتیب که ندکمی اریاخت را یامدیپ فاعل شخ 

                                                        
1 utility  

2 expected utility rule  
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 اماد یپ نیبادتر  و کندیم یبررس را شقوق عیجم فاعل شخ  قاعده  نیا براساس: 9ینیشیب ۀقاعد (2

 نیا. باشد نیبهتر ها نیبدتر انیم در که کندیم انتخاب را یشقّ گاهآن .کندیم نیمع را شقوق ای کی هر

 .برساند ممکن  حدّ نیشتریب به را ممینیم سود که آمویدیم فاعل شخ  به قاعده

 ای انتخاب) لهأمس حلّ یبرا که را یشروط اقلحد فاعل شخ  اقناع  ۀقاعد براساس: 2اقناع ۀقاعد (.

 را شروط آن که گرددیم یحلّ راه دنبال به سپس  سایدیم نیّمع  است نیای هانه آب( مختلف شقوق نیب

 یمقنع حلّراه ولی ؛دهدینم دست به را نهیبه حلّ هرا وهیش نیا. ندیگزیبرم را حلراه نینخست و برآورد

 (.22-10   ص ..9.2  لیتل) «آوردیم فراهم را

 یریا گمیتصام  ۀگانا ساه  قواعاد  و دکار  یتلقا  یعقالن عمل کی توانیم را یماه مصرف رفتار  بنابراین

 برمصرف ماهی را  ۀبی فایدتوان ارییامی لیندر . داد یتسرّ آن بر را( اقناع و ینیشیب متوقع  ۀدیفا) یعقالن

 ۀینظر یگرید و( 9110) آیزن و باین فی  ۀشدریزیبرنامه رفتار ۀینظر شامل یرفتار ۀینظر دو مفاد حسب

  .بسط داد لین شر  به  (9162) هومنز تبادل

ایان  ت انجاام آن رفتاار اسات.    رفتار  قصد و نیّ ۀکنندبینیترین عامل پی مهم(  9119بنابر نظر آیزن ) 

کاه   ت هستند. اول نگار  نسابت باه رفتاار    اصلی نیّۀ کنندکه تعیین است مفهومی ۀدارای سه مقولتئوری 

اجتمااعی باا عناوان     یعاامل   کنناده بینای دارد. دومین پی رفتار گذاری مطلوب یا نامطلوب  یشاره به ارا

میزان تاأثیر  . دارد دادن رفتارنشده برای انجام یا انجاماشاره به فشار اجتماعی دریافتکه  است هنجار نهنی

نیسات و  ت همیشاه یکساان   آمدن قصاد و نیّا  وجودهر )گرای  و هنجار نهنی( در بیک ای این دو متغیّهر

و  .ط اجتماعی دارد. گرای  به رفتار  خود تابع دو عامل دیگر  انتظار فایدهبستگی به شخصیت فرد و شرای

ه به معنای آن است که یک شخ  تا چه حد ای یک پدیده انتظاار  باشد. انتظار فایدرفتار می 2ارییابی فایده

مورد نظار بارای    ۀکند که آیا پدیدآن شخ  ارییابی می فایده دارد. ارییابی فایده نسبتاً روشن است و طیّ

در این  عاملمین سوّ(. 925-.92   ص .2009اولسن   ؛ 1-99   ص .9.21  پور)رفیع او فایده دارد یا نه

   ص.9119)آیازن   داردبودن انجاام رفتاار   اشاره به آسانی یا مشکلشده است که ل رفتاری دركکنتر  مدل

911) . 

                                                        
1 maximin rule 

2 Satisficing Rule 

3 Expectation of an outocome. 
4 Evaluation of outcome. 
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باه  )آن رفتار است   قصد انجام های اصلی هر رفتاریکنندهتعیینای ( 9119آیزن )نظر مطابق با ین  ابنابر

در سه گاروه مشاخ    را مهم  )باورهای( 9عقایدتوان این که می به طوری ؛(1   ص.2090راجانی  نقل ای 

 عقایاد هنجااری   -2 وها نسبت به رفتار اشاره داردنگر تأثیر به که  اعتقادات رفتاری -9: دکربندی مقوله

کنتارل   دركبارای   ی رایمبناا  کاه  عقاید کنترلای  -.های اصلی هنجارهای نهنی است کنندهشامل تعیینکه 

( 9111  2آرمیتااژ کاانر و  ؛ 9119چاه محققاان )آیازن     (. اگر911   ص.9119  آیازن ) کندرفتاری فراهم می

پروکتور  معتقاد اسات نگار      .ت و رفتار هستندنیّبرای  ضعیفی ۀکنندبینیفهمیدند هنجارهای نهنی پی 

کنند ( فرض میتحقیقات نگرشی اخیر )بنت و مورفیآمادگی برای رفتار در یک راه ویژه و خاص است و 

(. در ایان یمیناه   202   ص.2005  .کاراس نقال ای  به رفتار وجود دارد ) که یک ارتباط قوی میان نگر  و

شاوند و اغلاب احساساات    شناختی( تقویت مای  ۀلفؤعقاید )م ۀها به وسیل  نیز معتقد است نگر اوپنهایم

تمایالت رفتااری(   ۀلفؤ)م یهای رفتاری خاصتکنند که ممکن است به نیّعاطفی( را جلب می ۀلفؤقوی )م

 (. 202   ص.2005کراس  نقل ای به )منتهی شود 

هنجارهای نهنی  فشارهای اجتماعی برای مصرف مااهی  مل اعدر ( 9110باین )آیزن و فی نظر مطابق 

( نیز معتقدند رفتار مصارفی غاذاهای   2002  و همکاران ؛ وربک2002 اولسن قان )محقّ شود.مهم تلقی می

 دارناد.    قارار شده بر تصمیم مصرف ماهیرفتاری در نگر   هنجارهای نهنی و کنترل تأثیری تحت دریای

هنجارهای و (  2002شده )اولسن  هایی که شامل کیفیت دركعامل ۀاین مدل را به وسیلنیز چندین مطالعه 

 . اندمورد آیمون قرار داده  است (9   ص.2001جالل احمد   ؛2002)سبا و واساالو   اخالقی

نفون و فشار اجتماعی روی یک شخ  بارای انجاام    ۀکنندنی منعکسر هنجار نهمذکور متغیّ ۀدر نظری

ین معنی که شخ  به آن توجه دارد که تا چه حد رفتار  مورد تأیید یا توبیخ افراد یا ه اب ؛یک رفتار است

کنناده رفتاار را   ها در واقع نق  یک مرجع هادایت های خاصی قرار خواهد گرفت. این افراد یا گروهگروه

ایان   ای این رو ممکن است پدر و مادر  دوستان نزدیک و همکاران و یا اهالی یک محل باشند و دارند که 

 شاود پیروی ای انتظار دیگران مهم تجزیاه مای   ۀو دیگری انگیز 2ر خود به دو عامل انتظار دیگران مهممتغیّ

نقال  به    باینآیزن و فی؛ 2002؛ اولسن  .92-925   ص .2009اولسن   ؛1-99   ص .9.21  پور)رفیع

معتقدناد هنجارهاای   نیاز  (  2002(  تروندسان و همکااران )  2002  2009اولسن ) (.2001جالل احمد  ای 

شود. وربک و واکر ای سوی اعضای خانواده به عنوان قصد خرید ماهی فهمیده میفشار  اجتماعی در شکل

                                                        
1 Beliefs 

2 Conner & Armitage 
3 Cross 
4 Significant others  
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که یک یاا چناد تان ای اعضاای     (  نیز معتقدند فشار اجتماعی ممکن است به این صورت بیان شود 2005)

  .ماهی را دوست نداشته باشند  خانواده

قبال   ۀآید. حلقوجود میه ای ای عوامل بفی  باین و آیزن  رفتار در پی ینجیره ۀحسب نظری بربنابراین 

ر خاود تاابع دو متغیّا    ۀت به نوبآمدن قصد و نیّوجودهبه انجام یک رفتار است. ب «قصد و نیت» بروی رفتار 

ر اول فردی و شخصی است که طی رفتار است. متغیّ 2و هنجار نهنی 9یعنی گرای  به سوی آن رفتار ؛یگرد

م ر دوّکند که خاوب یاا باد اسات. متغیّا     آن فرد انجام یک رفتار یا یک پدیده را ای نظر خود  ارییابی می

م یک کاری )رفتااری(  نفون و فشار اجتماعی است که شخ  آن را برای انجا ۀکنند)هنجار نهنی( منعکس

 .کندعقاید کنترلی است که اساسی برای درك کنترل رفتار فراهم میر سوم و متغیّکند. احساس و ادراك می

ای یک نوع تبادل پادا  یا خسارت در بین افاراد اسات و    تبادل  رفتار اجتماعی اساساً ۀبر حسب نظری

یان معناا کاه پاادا      ه ابا  ؛دکار توان تبیاین  ت میاجتماعی را بر حسب پادا  یا خسار ۀرفتار پای این رو 

موفقیات آورد شاده اسات در ماورد هماه       ۀشود. در قضیرفتار تلقی می ۀبرانگیزاننده و خسارت  بایدارند

گونه است که هر عملی ای یک شخ  اگر مورد پاادا  قارار   این دهند  غالباًاعمالی که اشخاص انجام می

 ۀ( و قضای 222   ص.9.22یاباد )ریتازر    همان شخ  افازای  مای   ۀیلگیرد  احتمال تکرار آن عمل به وس

تر باشد  احتماال بیشاتری دارد کاه هماان     یک کن  برای شخ  با اری  ۀعی است هرچه نتیجاری  مدّ

باا   گفات  تاوان تبادل  مای  ۀدر چارچوب نظری  این اساس بر (.221   ص.همانکن  را دوباره انجام دهد )

هرچه آثار و نتاای     یابد. همچنینمصرف ماهی  احتمال مصرف ماهی افزای  میگرای  به افزای  پادا  

 یابد.احتمال مصرف ماهی افزای  می  تر باشدماهی بااری  گرای  به مصرف

 ۀرهایی که به لحاظ نظاری رابطا  گزین  متغیّ  تبادل ۀنظری و ریزی شدهرفتار برنامه ۀچارچوب نظری در

 (9)مطاابق شاکل   واحاد   یالگوی تحلیل در یکتوان میرا مصرف ماهی دارند  ۀارییابی فایدمعنادارتری با 

 : اساسی نیل استوار است ۀفرضی برد که کرترسیم 

 .تحت اثر انفرادی و تعاملی عقاید کنترلی و عقاید هنجاری مصرف است )ماهی( مصرف ۀارییابی فاید»

فشار هنجااری و   .نترلی مصرف ماهی هستنداصلی عقاید ک یگزین ماهی  اجزاغذاهای جای ۀارییابی فاید

توان گفات  می  اند. بر این اساسعقاید هنجاری مصرف ماهی ۀسایند یپادا  اجتماعی مصرف نیز ای اجزا

یابد و در مقابل  باا  مصرف ماهی کاه  می ۀگزین  انتظار فایدمصرف غذاهای جای ۀفاید با افزای  انتظار

اماا   ؛یاباد مصرف ماهی نیز بهبود مای  ۀاعی مصرف ماهی  ارییابی فایدهنجاری و پادا  اجتم افزای  فشار

                                                        
1 Attitude toward the behavior 

2 Subjective norm 
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هاا بار   رود با ترکیب )تعامل( این دو مجموعه )عقاید کنترلی و عقاید هنجااری مصارف(  اثار آن   انتظار می

 ده است.شمذکور ترسیم  ۀرچندمتغیّ ۀساختار فرضی (9) د. در شکلشمصرف ماهی  خنثی  ۀارییابی فاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل تحلیل نظری ارزیابی فایده مصرف )ماهی( -1شکل 
 

 

 د:شورهای الگوی پیشنهادی توضیحاتی ارائه میدر مورد متغیّ  نیلدر 

 مصرف ماهی ۀارزیابی فاید 

هاای  مصرف هماان ماالك   ۀهای ارییابی فایدبه معنای ارییابی عقالنی فواید مصرف ماهی است. مالك

کاه  چناان   بناابراین  .بینای و اقنااع( هساتند   ماورد انتظاار  پای     ۀفاید ۀیری عقالنی )قاعدگتصمیم ۀگانسه

کننده فرد عاقلی تصور شاود کاه در چاارچوب اطالعاات مشاخ  غاذایی کاه ای مااهی و ساایر          مصرف

مصرف  ۀ  در این صورت  انتخاب گزینکندهای سفید و قرمز دارد  یکی را برای مصرف انتخاب میگوشت

( را گزین گوشات و غذاهای جای های محتمل مصرفی )انواع گوشت قرمز و سفیدی بین سایر گزینهماهی ا

-فایده مورد انتظاار  مصارف   ۀبر حسب قاعد ارییابی به شر  نیل تحلیل کرد: ۀتوان بر حسب سه قاعدمی

وان شاقوق یاا   ( را باه عنا  غیاره کننده ابتدا انواع گوشت سفید )مر  و ماهی( و قرمز )گوسفند و گوساله و 

چون طعم و تایگی  خاصیت غاذایی و ساهولت   پیامدهایی هم  آورد و سپسهای مصرفی در نظر میگزینه

عاقال    ۀکنناد گیارد. در چناین حاالتی  مصارف    طبخ را به هرکدام ای پیامدها  احتمال وقوعی را در نظر می

یعنای   ؛رد انتظاار را داشاته باشاد   ماو  ۀکند که بیشترین فایاد ای )گوشتی( را برای مصرف انتخاب میگزینه

 .(9.11)یوسافی و شاریعتی     هاای مصارفی باشاد   مجموع فواید متوقع پیامدهای آن بی  ای ساایر گزیناه  

 ارییابی فایدۀ مصرف )ماهی(

 

 

 عقاید کنترلی مصرف

 

 عقاید هنجاری مصرف

ۀ مصرف ارییابی فاید

 گزین گوشت قرمزجای

 

 فشار هنجاری مصرف

 

 پادا  اجتماعی مصرف      
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های مصرفی )انواع گوشت سفید و قرمز( را بررسای  کننده ابتدا جمیع گزینهبیشینی  مصرف ۀبرحسب قاعد

-ای را انتخاب مای گاه گزینهکند و آنن میها را معیّینهکند و بدترین پیامد )کمترین فایده( هریک ای گزمی

ا  نسبت به بقیه  کند که کمترین فایدهها  بهترین باشد؛ یعنی گوشتی را انتخاب میکند که در میان بدترین

ترین شرطی کاه بارای مصارف    اقل شروط یا مهمحدکننده اقناع  مصرف ۀاما بر حسب قاعد ؛بیشترین باشد

سپس با یک  .ه یا خاصیت غذایی برای  خیلی مهم باشد(ممکن است مزّ گیرد )مثالًدر نظر می نیای دارد را

مین کند و او ای این انتخاب  راضای  أکند که شروط مورد نظر او را تبررسی اجمالی  گوشتی را انتخاب می

 ترین نباشد. باشد  هرچند که این انتخاب  پرفایده

    9ذهنیهنجارهای 

 کاه  طاوری  باه  ؛دارد «مهام دیگران »شخ  ای فشارهای هنجاری اجتماعی  یا اعتقادات  دركاشاره به 

فشاار  شاامل   مادل نظاری  در هنجارهای نهنی . (2002)آیزن   شخ  این قبیل رفتارها را نباید انجام دهد

اعضاای خاانواده    یا انتظاار  فشار  مصرف فشار هنجاریاست. مصرف  پادا  اجتماعی و مصرف هنجاری

؛ تروندسان و همکااران    2005ورباک و واکار    ؛ 2002اولسان   ) اسات مصرف ماهی  برایمهم( ی یگرد)

گیرد. شکل می «انگیزه برای پیروی ای انتظار دیگری مهم»و  «انتظار دیگران مهم»این فشار برحسب . (2002

وه دیگاری  اول خانواده  دوستان  همکاران یا هر فرد یا گار  ۀکننده ممکن است در وهلدیگران مهم مصرف

دهاد  قارار مای   تاأثیر کنناده را تحات   ها  رفتار مصارف کننده مهم هستند و انتظار آنباشند که برای مصرف

 (.9.11)یوسفی و شریعتی  

 مصرف پاداش اجتماعی 

کنناده ای دیگاران   ییدهای مصرفی است که مصرفها و تأتشویق ۀر انگیزشی است و دربرگیرندیک متغیّ

مصرف وجاود داشاته باشاد  باا      ۀها و هنجارهای مشترکی دربارشرایطی که اری کند. در مهم دریافت می

 (.9.11یابد )یوسفی و شریعتی  افزای  میزان پادا  و تکرار پادا  مصرف  مصرف ماهی افزای  می

 2شدهدرك کنترل رفتاری  

اگار  که  طوریبه ؛(9119)آیزن  دارد اشاره به اعتقادات افراد در مورد سهولت یا سختی در انجام رفتار 

شود او کنتارل بیشاتری بار رفتاار  دارد     می ضهای بیشتری در اختیار داشته باشد  فرفرد منابع و فرصت

                                                        
1 Subjective norm 

2 Perceived behavioral control 
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غاذاهای   ۀارییاابی فایاد   شاامل در ایان مقالاه   شده های مهم در کنترل رفتاری دركلفهؤم(. 2002)اولسن  

 است.  (9گزین گوشتجایغذای  گوشت مر   گوشت قرمز و ۀماهی )ارییابی فایدمصرف گزین جای

 وش تحقیقر. 4

قااط شاهری   ن شامل مجموع خانوارهای سااکن در جمعیت آماری   2ین نوشتارا استناددر پیمای  مورد 

باا منطاق   و  «شاده بنادی ای طبقاه مرحلاه  گیری دونمونه»رو  که با  ودهب 9.10سال  رد سه استان مذکور

ناماه واحاد    مبناای پرسا    بار مرباوط    و با کدبانوی منزلار به عنوان نمونه انتخاب خانو 9221  تصادفی

  حضوری انجام گرفته است. مصاحبه

مصارف گوشات مار       ۀارییاابی فایاد  رهاای  وابسته و متغیّ ربه عنوان متغیّ مصرف ماهی ۀارییابی فاید

 هنجاری فشارگزین گوشت  جایمصرف غذاهای گیاهی  ۀارییابی فاید قرمز  ارییابی فایده مصرف گوشت

رهای ماذکور مطاابق شار  نیال     متغیّ اند.رهای مستقل منظور شدهبه عنوان متغیّ مصرف ادا  اجتماعیو پ

 ..اندگرفته مورد سنج  قرار

مصارف مااهی در   برحساب تعیاین اولویات    گزین آن و غذاهای جای ارییابی فایده مصرف ماهی (9

 ماالك ارییاابی   2گازین مااهی برحساب    اهای گیاهی جای  گوشت قرمز و غذمقایسه با گوشت مر 

 و ینگهادار ساهولت   پخات   تنوع  سایی و طبخسهولت آماده  یسالمت  یاقتصاد ۀصرف عالقه شامل 

  ست.قرار گرفته اسنج  مورد  همزّ

کنناده آن را احسااس و   اجتماعی مصرف است کاه مصارف   اکی ای نفون و فشار  حهنجاری فشار (2

 کند. ا  را تنظیم میر حسب آن رفتار مصرفیکند و بادراك می

                                                        
تعاریف مربوط به ارییابی فایده انواع گوشت برای جلوگیری ای تکرار مکررات آورده نشده است؛ به تعریف ارییاابی فایاده مصارف مااهی      9

 رجوع شود.

بررسی رفتار مصرف  تولید و توییع آبزیان در سه استان خراسان شمالی  رضاوی  »ق پیمایشی با عنوان های این نوشتار  برگرفته ای تحقیداده 2

قانون برنامۀ چهاارم   25با سفار  سایمان شیالت ایران به دانشگاه فردوسی مشهد در قالب تبصرۀ مادۀ  9.11-10است که در سال « و جنوبی

   اله به انجام رسیده است.توسعۀ جمهوری اسالمی ایران توسط نگارندگان مق

ناماۀ  )پرسا   2برای اطالع بیشتر ای نحوۀ سنج  ارییابی فایدۀ مصرف و سایر متغیّرهای مورد بررسای رجاوع شاود باه پیوسات شامارۀ        .

 مصرف( در گزار  نهایی طر  به آدرس نیل: 

هاای خراساان رضاوی  شامالی و جناوبی  ساایمان       ان(. بررسی رفتار مصرف  تولید و توییع آبزیان در است9.10علی یوسفی  محمد قربانی )

  شیالت ایران.
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کنناده ای دیگاران   ها و تأییدهای مصرفی است که مصرفتشویق ۀبرگیرند درنیز   پادا  اجتماعی (.

 کند. مهم دریافت می

ناماه حاصال   پرسا   آیماون پی ع و گیری براساس قضاوت افراد مطلّهای اندایهمقیاس 9یمحتوا اعتبار

بساتگی درونای )آلفاا(    با اساتفاده ای ضاریب هام   ( بی  ای دو جزءهای با مقیاس) اهمقیاس 2ده و روائیش

 ۀارییابی فاید  6931برابر با  مصرف ماهی ۀارییابی فایدر ی در مورد متغیّیمقدار ضریب رواده که ش برآورد

غاذاهای   ۀو ارییاابی فایاد   5232  مصارف گوشات قرماز    ۀارییابی فایاد   5132معادل  مصرف گوشت مر 

 شود.قابل قبولی ارییابی میبوده که در حدّ 5239برابر گزین گوشتایج

ای تکنیاک تحلیال   نیاز  ( 9 )شاکل  مصارف مااهی   ۀمدل تحلیل نظری ارییابی فایدتجربی  وارسیرای ب

  گیری شده است.بهره .کواریانس

 هایافته. 5

 گویانخصوصیات جمعیتی پاسخ . 1. 5

  یشامال  خراسان درصد 132  یرضو راسانساکن خ درصد 1231نقاط شهری  خانوار ساکن در 9221ای 

درصاد   9032  فاارس  درصاد خانوارهاا   1039لحاظ قومی   ای اند.بوده یجنوب خراسانساکن  درصد 135 و

 22خاانوار  میاانگین سانی سرپرسات     اند.های قومی بودهق به سایر گروهو بقیه متعلّ کرد درصد 235ترك  

درصاد ای   2036. است( 900تا  0بر روی مقیاس  235.اهنمایی و سیکل )معادل رها تحصیلی آن ۀمیان  سال

بار روی مقیااس    52متوساط )میاانگین    حادّ  شاغلی در  ژسرپرستان خانوارها  شاغل بوده و ای لحاظ پرستی

  بوده است. ماه  درتومان  هزار 9501.2 در یمان بررسی درآمد سرانه خانوار  عالوهه ب ؛( بوده است900تا0

   یماه مصرف ۀدیفا یابیارزتوصیف . 2. 5

گزین )گوشت مر   گوشت قرماز و غاذاهای گیااهی    مقایسه با غذاهای جای در اولویت مصرف ماهی

ارییاابی   میانگین انجام گرفته ومصرف غذا   ۀارییابی فاید ۀحسب معیارهای هفتگان گزین گوشت( برجای

 :دهدمیده است. نتای  حاصل نشان شرج د (9)در جدول   2تا  0روی مقیاس  برهریک  ۀفاید

  مار  باا گوشات    یساای آمااده و  یاقتصاد فۀصر عالقه های حسب مالك برمصرف نسبی  ۀارییابی فاید باالترین

مرباوط باه    هیی و مازّ غاذا  عتناوّ بیشاترین فایاده برحساب      مربوط به گوشت ماهی یسالمتحسب  باالترین فایده بر

                                                        
1 Content validity  

2 Reliability 

3 Univariate 
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گازین گوشات   مربوط به غذاهای گیاهی جاای  ینگهدارحسب مالك سهولت  ده برگوشت قرمز و باالترین درك فای

 است.  

حااکی ای ایان اسات کاه       مجماوع  در  ارییابی ۀگانهای هفتهای مصرفی براساس مالكبندیاولویت 

ولویات دوم   ا ( در236) گوشت قرماز  ( است.231) مر  گوشت  یشهر یخانوارهاترجیح نخست مصرفی 

هاای  بین مالك ایگیرد. می قرار  (239) آخر  ماهی ( و در232) گوشت در اولویت سوم گزینغذاهای جای

( باه  2359) و کمتارین آن  تناوع غاذایی  ( باه  .235)اهمیات  ارییابی فایده مصرف غذا  بیشاترین   ۀگانهفت

 .نسبت داده شده است عالقه تیاولو نیانگیم
 

 لیاهای خراسان رضوی، جنوبی و شممجموع استان درآن  نیگزیجاماهی و غذاهای نسبی  ۀدیفا یابیارز نتایج -1جدول 
 (1221گو= )تعداد پاسخ

 
 با غذا
 مرغ گوشت

 گوشت با غذا
 قرمز

 گوشت با غذا
 یماه

 نیگزیجا  یغذا
 گوشت

میانگین کلی 
 ردیف

 2359 9312 9315 301. 391. عالقه تیاولو نیانگیم
 2352 302. 9312 .931 322. یاقتصاد ۀصرف تیاولو نیانگیم

 .235 23.5 3.5. 9311 2326 یسالمت تیاولو نیانگیم
 .235 2322 2352 9312 ..3. یسایآماده تیاولو نیانگیم
 .235 23.1 9360 322. 2312 ییغذا تنوع تیاولو نیانگیم
 2352 2312 9362 2322 .231 ینگهدار تیاولو نیانگیم

 .235 9312 9311 3.5. 2312 همزّ تیاولو نیانگیم
  232 239 236 231 دهیفا یابیاری یکل نیانگیم

 

 کاامالً  (2)گازین در شاکل   مصرف ماهی در مقایسه با غذاهای جای ۀارییابی فایدمیانگین کلی  تفاوت

 ده است. شمشهود 
 

 
بی و های خراسان رضوی، جنومجموع استان گزین درماهی و غذاهای جای مصرف ۀدیفا یابیارز یکلّ نیانگیم -1 شکل

 لیاشم
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 مصرف ماهی   ۀارزیابی فاید ۀتحلیل چندگان . 3. 5

باه نکاات    نیلدر  کهده شدرج  (.و  2)مصرف ماهی در جداول  ۀارییابی فاید نتای  تحلیل کواریانس

 د:شواشاره می مهم آن

 دهد:نشان می (2)جدول  ۀنتای  عمد

 هاا آن یتعاامل  اثار  سه  نیهمچن و مستقل ریّمتغ 5 بر ملمشت کهمصرف ماهی  ۀارییابی فاید بر ثرؤم عوامل یمانهم اثر

مصارف   ۀارییابی فاید ینیب یپ مدل  گرید انیب به ؛است( .000) معنادار کامالًمصرف ماهی  ۀارییابی فاید زانیم بر شودیم

 اساتان  ساه  سااکن  یشاهر  یخانوارهاا  مصرف ماهی ۀارییابی فاید ینیب یپ یبرا درصد 5 ای کمتر یخطا قبول با  ماهی

 درمصارف مااهی    ۀارییاابی فایاد   راتییتغ ای درصد 6.36. جست بهره توانیم یجنوب و یشمال  یرضو خراسان

ی با یترک اشاکال  و مدل در منظورشده یرهایّمتغ توسط یشمال و یجنوب  یرضو خراسان استان سه مجموع

مصارف   ۀمصرف مر   ارییابی فایاد  ۀایدارییابی ف ریّمتغ پن  منفرد اثر .شودیم داده حیتوض هاآن (یتعامل)

 ۀارییاابی فایاد   برمصرف گوشت قرمز  فشار هنجاری و پادا  اجتماعی  ۀگزین گوشت  ارییابی فایدجای

مصارف   ۀمصرف مار   ارییاابی فایاد    ۀارییابی فاید یبیترک اثر  همچنین .است معنادار کامالً یماهمصرف 

 . ستا معنادارمصرف ماهی  ۀارییابی فاید بر رمزمصرف گوشت ق ۀگزین گوشت  ارییابی فایدجای
 

 های خراسان رضوی، جنوبی و شمالیمصرف ماهی در مجموع استان ۀارزیابی فاید 9فردی نیب اثرات آزمون -2جدول 
 (1221 :گو)تعداد پاسخ

 2منبع سطح معناداری

 ارییابی فایده مصرف ماهی .مدل تصحیح شده .000

 دارثابت مصرفیا مق 2عرض ای مبداء 000

 ارییابی فایدۀ مصرف مر  000

 گزین گوشتارییابی فایدۀ مصرف جای 000

 ارییابی فایدۀ مصرف گوشت قرمز 000

 فشار هنجاری 000

 پادا  اجتماعی .091
 مصرف گوشت قرمز ۀگزین گوشت * ارییابی فایدمصرف جای ۀ* ارییابی فاید مصرف مر  ۀارییابی فاید .000

 پادا  اجتماعی *هنجاری فشار .0916

.22. 
فشار هنجاری  * گزین گوشت * ارییابی فایده مصرف گوشت قرمزمصرف جای ۀمصرف مر * ارییابی فاید ۀارییابی فاید

 *پادا  اجتماعی
 

                                                        
1 Tests of Between-Subjects Effects 

2 Source 

3 Corrected Model 
4 Intercept 
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مصارف   ۀارییابی فاید بر هاآن یبیترک اشکال و رهایمتغ ای کیهر( t)ی نسب تأثیرضریب  ،(.) جدول در

نشاان   (.)نتاای  جادول    .اسات  دهش درج هاآن ای هرکدام( اتا مجذور)ی نیب یپ بیرض  نیهمچن و ماهی

 دهد:می

 در. اسات  معناادار  کامالً ریّمتغ 6 تأثیرضریب   مصرف ماهی ۀارییابی فاید بر یبررس مورد اثر 1 نیب ای

 مصارف  ۀدیا اف یابیا اری و (-032.) گوشات قرماز   مصارف  ۀدیفا یابیاری یرهایّمتغ تأثیرضریب   انیم نیا

 بار  رهاا یّمتغ ریساا  تاأثیر  ای  یب (-2131گوشت مر  ) مصرف ۀدیفا یابیاریو  (-2131) گزین گوشتجای

 . استمصرف ماهی  ۀارییابی فاید

 ریّا متغ ساه  اثار  و ناده یافزا ر یّمتغ سهاثر نسبی   مصرف ماهی ۀارییابی فاید بر معنادار تأثیر ش  نیب ای

 یمنفا  ای)+(  مثبت عالمت حسب برمصرف ماهی  ۀارییابی فاید بر رهایّمتغ یمنف ای مثبت اثر. است کاهنده

گازین مااهی   غذاهای جاای  ۀبودن ضرایب ارییابی فایدمنفی .است دهیگرد مشخ  جدول در  tمقدار( -)

  ارییاابی مثبتای داشاته    گازین گوشات مااهی   ی غذاهای جایکنندگان احاکی ای این است که وقتی مصرف

 .شودضعیف می مصرف ماهی ۀفایدها ای آن  ارییابی باشند

 بیضر نیشتریب رونیا ای .دیبایم رییتغ زین( مجذوراتا) ینیب یپ بیضر  تأثیرضریب  مقدار با متناسب 

 بار  را (-032.) تأثیر نیشتریب که است گوشت قرمز مصرف ۀدیفا یابیاری ریّمتغ به مربوط (.255) ینیب یپ

  .رددامصرف ماهی  ۀارییابی فاید

 در یمااه  مصارف  ۀارییابی فایاد  تابع  مصرف ماهی ۀارییابی فاید بر گانهش  یرهایّمتغ تأثیر ساسابر

 فیا رد نیآخار  در رهاا یّمتغ ینمااد  عالئم با مطابق را یجنوب و یشمال  یرضو خراسان استان سهمجموع 

 . دکر میترس توانیم (.) جدول
 

 :گو)تعداد پاسخ های خراسان رضوی، جنوبی و شمالیدر مجموع استان ماهی صرفم ۀارزیابی فاید یپارامترها نیتخم -3جدول 

1221) 
 3پارامتر 2تأثیرضریب  سطح معناداری 1مجذوراتای جزئی

یا مقدارثابت مصرف أعرض ای مبد 536. .000 .5.2  

 X1 : ارییابی فایدۀ مصرف مر  -2131 .000 .221

 X2 : ارییابی فایدۀ مصرف جایگزین گوشت -2131 .000 .221

 X3 : ارییابی فایدۀ مصرف گوشت قرمز -032. .000 .255

 X4  : فشار هنجاری 31. .000 .0992

                                                        
1  Partial  Eta Squared 

     t = B/Sمعیار است:    حاصل تقسیم بتا بر خطای tثیر با عالمت اختصاری أضریب ت 2
3 Parameter   
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 3جدول ادامه 

 3پارامتر 2تأثیرضریب  سطح معناداری 1مجذوراتای جزئی

 X5 :  پادا  اجتماعی 232 .091 .005

.22. 000. 2232 
وشت گزین گارییابی فایدۀ مصرف مر * ارییابی فایدۀ مصرف جای
 * ارییابی فایدۀ مصرف گوشت قرمز

 28.1 (x2)- 28.1 (x1)+ 24.2 (x6)+ 3.1 (x4)+ 2.2 (x5) -(x3) 30.2- =ارییابی فایدۀ مصرف ماهی 

 

 گیریبحث و نتیجه .6

تئین حیاوانی هساتند و در شارایطی کاه ساایر مناابع پاروتئین        پرومین أتمنابع  ترینآبزیان یکی ای مهم

گزینی مناسب بارای  ه عنوان جایب توانندتری برخوردارند  میینیحیوانی ای قیمت باالتر و اری  غذایی پا

مااهی  مصارف   ۀارییابی فایدهای فراوان  وجود مزیت بااما  ؛مین نیایهای غذایی و پروتئینی منظور شوندأت

پخات    تناوع   ساایی و طابخ  ساهولت آمااده    یساالمت   یاقتصااد  ۀصرف عالقه چون هایی همای نظر مالك

مصارف   ۀکه ارییاابی فایاد   به طوری ؛ین استیع گوشت پا؛ در مقایسه با سایر انواهمزّ و ینگهدارسهولت 

)باه ترتیاب اولویات گوشات مار   قرماز و        گزین گوشتو غذاهای جای بعد ای سایر انواع گوشتماهی 

فایده ارییابی باالترین فقط   گفتههای پی ای بین مالك  گزین گوشت  ماهی( قرار دارد. ای سوی دیگرجای

توان گفت این نتیجه با بسایاری ای نتاای  مطالعاات    میشود. وشت ماهی میمربوط به گ  یسالمتبر حسب 

وربک و  ؛2000 ؛ لیک  مادوك و فوکسال2001 ؛ جالل احمد 2002؛ اولسن  2002)تین توم   مورد بررسی

ترین عوامل انگیزشی انتخاب غذاهای دریایی محساوب  سالمتی یکی ای مهمخوانی دارد و هم (2005واکر  

اگرچاه   .کمترین میانگین مصرف گوشت ماهی مربوط به اولویت تنوع غذایی است  ای سوی دیگرشود. می

تاوان  به طور ضمنی مای ولی  ؛نگرفته قرار شارهمورد اتنوع غذایی به طور واضح در تحقیقات گذشته عامل 

ور پخات  ساایی پیچیاده و دسات   ای سویی و آمادهماهی  کردنگفت عدم آگاهی ای چگونگی انتخاب و آماده

شاود تناوع غاذایی گوشات مااهی      یسبب مطبخ غذا  ۀکنندماهی ای سوی دیگر به عنوان یک آیتم ناراحت

اطاالع  بای   شاود الشعاع این عوامل قرار گیرد و افراد ای انواع غذاهایی که با گوشت مااهی طابخ مای   تحت

غاذاهای   وجاود   دهاد قرار می تأثیرمصرف ماهی را تحت  ۀرهایی که ارییابی فایدترین متغیّای مهم .هستند

مصرف گوشت مااهی اثرگاذار    ۀاست که بر ارییابی فاید و غذاهای گیاهی(انواع گوشت ین ماهی )گزجای

 است. 

                                                        
1  Partial  Eta Squared 

     t = B/Sمعیار است:    حاصل تقسیم بتا بر خطای tثیر با عالمت اختصاری أضریب ت 2
3 Parameter   
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شود که های کنترلی مطر  میبه عنوان عاملگزین ماهی جایو غذاهای گیاهی ها گوشت ۀارییابی فاید

رفتار فرد را تحات کنتارل قارار    عواملی که یعنی  ؛شودمحسوب میمصرف ماهی اساسی برای درك کنترل 

 ۀنظریا به عباارت دیگار  طباق     گیرد؛میترین تصمیم را که در شرایط مشابه فرد عقالنی به طوری ؛دهدمی

ر شود که در چارچوب اطالعات مشخ  غاذایی کاه   کننده فرد عاقلی تصوّکه مصرفچنان  عاقالنه اختیار

 کاه چناان   کندیکی را برای مصرف انتخاب میگزین دارد های گیاهی جایو غذا هاای ماهی و سایر گوشت

گازین گوشات و در آخار      گوشت قرمز  غذاهای جایمر  گوشتبیشترین اولویت خود را گو افراد پاسخ

-بیشترین ضریب پای  گوشت ماهی   ۀگذار بر ارییابی فایدتأثیردر عوامل   همچنین .اندبیان کردهرا ماهی 

مصرف  ۀمصرف گوشت قرمز است که دارای اثری منفی بر ارییابی فاید ۀر ارییابی فایدبه متغیّ بینی مربوط

را باه  نهنی  ۀفایدبا انتخاب گوشت قرمز به عنوان غذایی که بیشترین ین معنی است که ه ااین ب دارد. ماهی

گزین گوشت جای ۀفایدطور ارییابی شود. همینمصرف گوشت ماهی کاسته می ۀدنبال دارد ای ارییابی فاید

مصارف گوشات    ۀارییاابی فایاد  بر  بینیبیشترین ضریب پی گوشت مر  به ترتیب دارای  ۀو ارییابی فاید

گزین گوشت را به عناوان غاذایی انتخااب    جایغذای شوند. شخصی که گوشت مر  و محسوب می ماهی

تواند رفتار خاود را نسابت باه    می  دبه دنبال دارهای مورد نظر را بر حسب مالكکند که بیشترین فایده می

  د.کن خودداریقصد خرید و مصرف ماهی  گوشت ماهی کنترل کند و ای

خراساان    هاای توان گفت کن  )مصرف ماهی( خانوارهای شهری استانمیآمده دستهدر تبیین نتای  ب

ن شایوه را بارای   به این ترتیب که در مصرف ماهی بهتاری  ؛عقالنی است ۀکنشی مسبوق به آگاهی و محاسب

. گیارد صورت میآن  ۀفاید براساس  انتخاب عقالنی ۀنیز براساس نظریند. این امر کنمصرف آن انتخاب می

 ای این رو  ساید.ر مزیت است و اری  هر مزیتی را شخ  فاعل مشخ  میخود نیز تابعی ای متغیّ  فایده

ت أنشا نیاز   رشود و این رفتاا محسوب می ی عقالنیلرفتار مصرف ماهی در بین خانوارهای سه استان  عم

 آن است.  ۀارییابی فایدانتظار فایده و گرفته ای 

ر دو متغیّا ت  تابع و قبل ای آن قصد نیّطور که آیزن و فی  باین هم معتقدند رفتار نای سوی دیگر  هما

انجاام رفتارهاایی   رهاا ناشای ای   یعنی گرای  به سوی آن رفتار و هنجار نهنی رفتار است. ایان متغیّ  ؛دیگر

فردی و همچنین تحت نفون و فشار اجتماعی است که شخ  آن را برای انجاام کااری احسااس و ادراك    

 کند. می

رهای هنجار نهنی مصارف مااهی )فشاار    ضریب تأثیر انفرادی متغیّنتای  تحقیق نشان داد که  طوریه ب

ییادی بار   أیری معنادار دارد و این یافتاه ت مصرف ماهی تأث ۀهنجاری و پادا  اجتماعی( نیز بر ارییابی فاید
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( در این 2002؛ تروندسن و همکاران  2002؛ اولسن  2009؛ اولسن  2005وربک و واکر  شده )نتای  مطر 

-مصرف ماهی  خنثی می ۀشوند  اثرشان بر ارییابی فایدر ترکیب میاما هنگامی که این دو متغیّ ؛یمینه است

نتای  د یّی مؤاست و این یافته نیز تاحدّ تنهایی ناچیزر نیز بهینی این دو متغیّبضریب پی   شود و به تبع آن

ضاعیفی   ۀکنندبینیپی   است که معتقدند هنجارهای نهنی (2009)آرمیتاژ و کانر   (9119) آیزنتحقیقاتی 

 ت و رفتار هستند. ای نیّ

ییاد یاا   أرجع هدایت رفتار افاراد و ت متوان گفت می( 2009مطابق با اولسون )چه بیان شد  عالوه بر آن

نقا  یاک     ها در واقاع گیرد. این افراد یا گروههای خاصی قرار میثیر افراد یا گروهأشدن آن تحت تتوبیخ

مبادله  رفتار اجتماعی اساس یک ناوع تباادل    ۀ. ای سوی دیگر  طبق نظریرفتار را دارند ۀکنندمرجع هدایت

-اجتماعی را بر حسب پادا  یا خسارت مای  ۀرفتار پای ای این رو  ت وپادا  یا خسارت در بین افراد اس

شاود. مطاابق باا ایان     رفتار تلقی می ۀبایدارندین معنا که پادا  برانگیزاننده و خسارته اب ؛توان تبیین کرد

تارین میاانجی سااختارهای    هاا و هنجارهاا )توافاق اریشای(  اصالی     معتقد است که اری نیز نظریه  بالو 

سایند. پذیر میای غیرمستقیم تبادل اجتماعی را امکانها و هنجارها به گونهییرا این اری  ؛عی هستنداجتما

تباادل   ۀهای مشترك  واساط شوند  اری تبادل فرد و جمع می ۀای نظر بالو  اگر هنجارهای مشترك  واسط

معامالت  هایه عنوان میانجیتوان بهای مشترك گوناگون را میگیرند. اری های مختلف قرار میبین جمع

کان  متقابال اجتمااعی و سااختار رواباط اجتمااعی را در        ۀکاه دامنا   هاییاجتماعی در نظر آورد  میانجی

 (. 220   ص.9.22دهند )ریتزر  یمان و مکان گستر  می ۀمحدود
 

 نامهکتاب

ن: مرکز تحقیقات و بررسی مساائل روساتایی   . تهراسنج  گرای  روستاییان نسبت به جهاد سایندگی(. 9.21رفیع پور  ف. ) .9

 جهاد سایندگی.

 . )م. ثالثی  مترجم(. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.شناسیهای جامعهنظریه(. 9.22ریتزر  ج. ) .2

 هشاتمین  (.9-1. )خاانوار  مصرف سبد در آبزیان سهم افزای  جهت در شیالت یهاسیاست و اقدامات(. .9.1. )  صالحی  ..

 . انجمن نغذیه ایران. تهران  ایران.ایران تغذیه ۀکنگر

 . )ك. سرو   مترجم(. تهران: نشر صراط.تبیین در علوم اجتماعی  درآمدی به فلسفه علوم اجتماعی(. .9.2لیتل  د. ) .2

 ششامین  مقااالت  مجموعاه  .دریاایی  محصاوالت  کننادگان مصرف رفتار بر ثرؤم عوامل بررسی (.9.25. )ن آبادی یمان نوری .5
 .مدرس تربیت دانشگاه :تهران. ایران شیالت کنفرانس

 ادارۀ شیالت استان خراسان.مشهد: های شیالتی در شهر مشهد. (. بررسی مصرف آبزیان و فرآورده.9.1یوسفی  ع. ) .6



 913                                           ...کیهت گرای  به مصرف ماهی با                                               اولشمارة 

مجلّاۀ مطالعاات اجتمااعی    شناختی رفتار مصرف مااهی در شاهر مشاهد.    (. تحلیل جامعه9.11یوسفی  ع. و شریعتی  م. ت. ) .2

 .  5-2.  2(  پیاپی .) .  ایران

های خراسان رضاوی  شامالی و جناوبی     بررسی رفتار مصرف  تولید و توییع آبزیان در استان(. 9.10یوسفی  ع  قربانی  ع. ) .1

 مشهد: سایمان شیالت خراسان.

9.  Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Process, 50(2), 179-211.   

10. Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological 

considerations. Retrieved from http: // www.uni-bielefeld.de/ ikg/ zick/ 

ajzen%20construction% 20a% 20t pb%20questionnaire.pdf. 

11. Anderson, I., & Gaile-Sarkane, E. (2008). Influence of factors on consumer behavior. 5th 

International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania 

12. Birch, D., & Lawley, M. (2010). A conceptual framework for investigating fish 

consumption in Australia. ANZMAC 2010 Conference, Christchurch, New Zealand 29 

November - 1 December 2010, Australian and New Zealand Marketing Academy. 

13. Cahu, C., Salen, P., & de Lorgeril, M. (2004). Farmed and wild fish in the prevention of 

cardiovascular diseases:  Assessing the possible differences in lipid nutritional values.  Nutr 

Metab Cardiovas, 14, 34–41. 

14. Conner, M., & Armitage, Ch. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review 

and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28(15), 1429-1464. 

15. Cross, R.M. (2005). Exploring attitudes: The case for Q methodology.Health Educational 

Research:  Theory & Practice, 20(2), 206-213. 

16. Gofton, L.E.R. (1995). Dollar rich and time poor? Some problems in interpreting changing 

food habits. British Food Journal, 97(10), 11. 

17. Honkanen, P., Verplanken, B., & Olsen, S. O. (2006) Ethical values and motives driving 

organic food choice. Journal of Consumer Behaviour, 5, 420–430. 

18. Jalal Ahamed, A.F.M.  (2009). Consumer’s attitude and consumption of fish in Dhaka city: 

Influence of perceived risk, trust and knowledge (Unpublished Master's thesis). The 

Norwegian College of Fishery ScienceUniversity of Tromso, Norway & Nha Trang 

University, Vietnam. 

19. Leek, S., Maddock, S., & Foxall, G. (2000). Situational determinants of fish consumption. 

British Food Journal, 102(1), 18. 

20. Michael, W. A. (2005). Social structure, status seeking and the basic food groups. 

ANZMAC 2005 conference. Retrieved from http://www. onf.uwa.edu.au. 

21. Olsen, S. O. (2001). Consumer involvement in seafood as family meals in Norway: An 

application of the expectancy-value approach. Appetite, 36(2), 173-186. 

22. Olsen, S. O. (2004). Antecedents of seafood consumption behavior: An overview. Journal 

of Aquatic Food Product Technology, 13(3), 79-91. 

23. Olsen, S., Ottar Heide, M., Calvo Dopico, D., & Toftenb, K. (2008). Explaining intention to 

consume a new fish product: A cross-generational and cross-cultural comparison. Food 

Quality and Preference, 19(7), 618-627. 

http://www.uni-bielefeld.de/
http://research.usc.edu.au/vital/access/manager/Repository?exact=sm_publisher%3A%22Australian+and+New+Zealand+Marketing+Academy%22


 سيزدهمسال                                      مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                        962

24. Olson, S. O (2003). Understanding the relationship between age and seafood consumption: 

The mediating role of attitude, health involvement and convenience. Food Quality and 

Preference, 14(2003), 199–209. 

25. Ouellette, J. A., & Wood, W. (1998). Habit and intention in everyday life: The multiple 

processes by which past behavior predicts future behavior. Psychological Bulletin, 124, 54–

74. 

26. Pieniak, Z., Verbeke, W., Scholderer, J., Brunsø, K., & Olsen, S.O. (2007). European 

consumers’ use of and trust in information sources about fish. .Food Quality and Preference, 

18(8), 1050-1063. 

27. Rajani, N. (2010). Values, attitudes and intention to consume wild fish versus farmed fish in 
Nha Trang (Unpublished master's thesis). The Norwegian College of Fishery Science 

University of Tromso, Norway & Nha Trang University, Vietnam. 

28. Rortveit, A.W., Olsen, S.O. (2009). Combining the role of convenience and consideration 

set size in explaining fish consumption in Norway. Appetite, 52(2), 313-317. 

29. Saba, A., & Messina, F.  (2003). Attitudes towards organic foods and risk/benefit 

perception associated with pesticides.  Food Quality and Preference, 14, 637–645. 

30. Saba, A., & Vassallo, M. (2002). Consumer attitudes toward the use of gene technology in 

tomato production. Food Quality and Preference, 13(1), 13. 

31. Sparks, P., Hedderly, D., & Shepherd, R.  (1992). An investigation into the relationship 

between perceived control, attitude variability and the consumption of two common foods. 

.European Journal of Social Psychology, 22(1), 55-71. 

32. Thom, N. T. (2007). Attitude, motivation, and consumption of seafood in Bacninh province, 

Vietnam (Master's thesis, Norwegian College of Fisheries Science University of Tromsø, 

Norway). Retrieved from 

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1001/thesis.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

33. Trondsen, T., Braaten, T., Lund, E., & Eggen, A.E. (2004). Health and seafood 

consumption patterns among women aged 45-69 years: A Norwegian seafood consumption 

study. Food Quality and Preference, 15(2), 117-128.  

34. Trondsen, T., Braaten, T., Lund, E., & Eggen, A.E. (2004). Health and seafood 

consumption patterns among women aged 45-69 years: A Norwegian seafood consumption 

study. Food Quality and Preference, 15(2), 117-128. 

35. Verbeke, W., & Vackier, I.  (2005). Individual determinants of fish consumption: 

Application of the theory of planned behaviour. Appetite, 44(1), 67-82. 

36. Verbeke, W., Sioen, I., Pieniak, Z., Van Camp, J., & De Henauw, S. (2004). Consumer 

perception versus scientific evidence about health benefits and safety risks from fish 

consumption. Public Health Nutrition, 8(4), 422–429. 

37. Yudkin, J. (1956). Man's choice of food. The Lancet, 267(6924), 645-649. 

 


