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 )مطالعه موردی: شهر مشهد( مواد غذایی ارگانیکبر قصد خرید های اثرگذار مؤلفهسنجش 

 

 چکیده

برنده تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک های پیشتولید پایدار مواد غذایی ارگانیک مستلزم توجه به طرف تقاضا و مؤلفه

برنده قصد خرید مواد غذایی ارگانیک را با ای پیشهترین مؤلفهکند تا مهمحاضر تلاش می پژوهشاست. از این رو، 

این  هایمعادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. داده ریزی شده و الگوسازینظریه رفتار برنامهاستفاده از 

 سال در در دسترس گیرینمونه روش از استفاده باشهر مشهد کنندگان مصرف از پرسشنامه 106 آوریجمع با پژوهش

های رفتاری، کنترل رفتاری درک متغیرهای نگرش که است آن حاکی از دست آمدههب نتایج است. آمده دستبه 1318

بر قصد خرید مواد غذایی  18/6و  66/6، 11/6، 60/6 میزان به ترتیبسلامتی به از محیطی و آگاهیشده، نگرانی زیست

غیرمستقیم  طورسلامتی به از محیطی و آگاهیزیست رهای نگرانیمتغی ،همچنین د.نارگانیک تأثیر مثبت و معنادار دار

 محصول بر شده درک های رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و کیفیتنگرش بر اثرگذاری طریق از نیز

 زمینهانی در رساطلاع شود کهمی پیشنهاد آمده، دستهب نتایج اساس بر .باشندمی مؤثر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک

 صورت گیرد.موضوعات مرتبط با سلامت فردی و ایمنی مواد غذایی و نیز پیامدهای تخریب محیط زیست 

  

 ریزی شده، نظریه رفتار برنامهسازی معادلات ساختاری، مواد غذایی ارگانیکقصد خرید، مدل های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مقدمه

 مواد غذاییهای رایج در تولید یی تولیدی و همچنین اثرات مخرب روشغذا مواد مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی

بهداشت مواد غذایی و اثرگذاری  کیفیت و مورد در زیستکنندگان دوستدار سلامت و محیطمصرف نگرانی افزایش موجب

 به نسبت نندگانکمصرف تا شده موجب پدیده این .(Liu et al., 2013; Hsu & Chen, 2014است ) شده زیستآن بر محیط

 زیست محیط برای مضر شیمیایی مواد و آفات دفع سموم حد از بیش استفاده و رایج غذاهای در آفات دفع سموم بقایای

 عنوان ارگانیک به مواد غذایی( و تقاضا برای Yee et al., 2005; Fernqvist & Ekelund, 2014یابند ) تریبیش آگاهی

 (. درTeng & Lu, 2016افزایش یابد ) کودها و آفات دفع سموم مانند مصنوعی یمیاییش مواد از استفاده بدون غذاهایی

 زیست بین موجود عمیق متقابل روابط بازتاب آن هدف که ارگانیک کشاورزی ارگانیک، غذاهای برای تقاضا به پاسخ

 ءارتقا کشورها از بسیاری در، است اکوسیستم یک طبیعی هایچرخه به احترام همچنین و آن تولید مزرعه و هایتوده

 (.European Commission, 2013است ) یافته

 نیا امروزه برخوردار بوده است، اما یترشیب تیاز محبوب افتهیتوسعه یدر کشورها کیارگان ییو مصرف مواد غذا دیتول

در حال توسعه،  ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای شده است. رفتهیپذ زیدر حال توسعه ن یمفهوم در کشورها

برنامه قانون توان به ارگانیک در نظر گرفته است. برای مثال می مواد غذاییها و اقداماتی در جهت توسعه تولید سیاست

Year Development Plan, -Iran's Sixth Fiveکید شده است )داشت که بر توسعه کشت ارگانیک تأ اشاره 1ششم توسعه

تصادی پنهان در عرضه و تقاضا و همچنین مفهوم زنجیره ارزش گویای این موضوع است قوانین اق ،(. با این وجود2017

ها و قوانین را زمانی دارای توان سیاستترین دلیل برای تولید یک محصول است. به عبارتی میکننده مهمکه نیاز مصرف

 دار شده باشد. لذا تولیدی که برکننده پدیمصرف درکارکرد مشخص در تولید یک محصول دانست که نیاز به مصرف آن 

اند که المللی بر این موضوع تاکید داشتههای بینبررسی ه ایجاد نشده باشد، پایدار نیست.کننداساس نیاز مصرف

به عنوان  یسلامت که شده اند لیتبد یمعمول یمصرف غذا یبرا داریپا نیگزیجا نیتر یبه اصل کیارگان ییمحصولات غذا

   اساس تحلیل آماری  (. برRizzo et al., 2020) گزارش شده است کیارگان یگواه یمحصولات دارا دیخر یاصل زهیانگ

ای که میزان دهه اخیر داشته است. به گونه دودرصدی در  565توان دریافت که فروش محصولات ارگانیک رشد می

 (.Statista, 2020رسیده است ) 6618میلیارد دلار در سال  15به  1111میلیارد دلار در سال  15فروش از حدود 

                                                           
 11ماده  "و"بند 1 
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 (Statista: 2020میزان فروش سالیانه محصولات ارگانیک در جهان ) -1نمودار 

 

(. Ham et al., 2018است ) یدر سطح جهان دستیابی به تولید پایدار مواد غذایی ترین پیش شرطمهم بازار یتقاضا شیافزا

 های لفهارگانیک توجه به طرف تقاضا و مؤ مواد غذاییثرترین راه تحریک تولید پایدار ان داشت که مؤتوان بیلذا می

( در Abdpour et al., 2016ارگانیک است. برای مثال عبدپور و همکاران ) مواد غذاییبرنده تمایل به مصرف خریداران پیش

با تمایل کشاورزان به پذیرش کشت داری رگانیک رابطه معنارای محصول سیر امطالعه خود نشان دادند که میزان تقاضا ب

ی داخلی که افزایش تقاضا بر این موضوع تاکید شده استنیز  و کشاورزی بارگزارش سازمان خواردر  دارد. ارگانیک سیر

لذا  (.Loconto et al., 2016بوده است ) تایلند محصولات ارگانیک دلیل افزایش سطح زیرکشت و تولید ارگانیک و خارجی

ارگانیک دارد. از این رو مطالعات گسترده در این  مواد غذاییکننده اهمیت بالایی در جهت توسعه توجه به مصرف

 مواد غذاییخصوص مورد بررسی قرار گرفته است که هدف اصلی آن پاسخ به این پرسش است که چرا تمایل به مصرف 

ارگانیک از سوی  مواد غذاییترین دلایل آن عدم شناخت ی از مهمتر است؟ یککم رایج مواد غذاییارگانیک نسبت به 

نسبت  ارگانیک مواد غذایی دیبه خر لیتما کهداد نشان  دیگر نیز تجربی مطالعاتاست. با این وجود بوده کنندگان مصرف

توان سه که می تر استنیز کم ،مطلع هستند کیارگان ینسبت به غذاهاکه  یکنندگانمصرف در میان رایج یبه غذاها

؛ رایج مواد غذاییهای کننده از ویژگی( رضایت مصرف6؛ )ارگانیک و سطح درآمد خریداران مواد غذایی( قیمت 1عامل )
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 & Leeارگانیک برشمرد ) مواد غذاییصلی مصرف های ارا محدودکننده ارگانیک مواد غذاییدودیت دسترسی به ( مح3و )

Goudeau, 2016.) 

د. گروه اول مطالعات متمرکز بر انارگانیک تمرکز داشته مواد غذاییبر دو موضوع در حوزه کشور نیز های داخلی پژوهش

 ;Haddadi et al., 2017; Fatemi et al., 2019اند )ارگانیک از سوی کشاورزان بوده مواد غذاییبرنده تولید های پیشلفهمؤ

Shabanali Fami et al., 2019مواد غذاییکنندگان این گروه از تمرکز خود را بر مصرف ،که گروه دوم مطالعات(. در حالی 

خرید کنندگان بر قصد تأثیر کیفیت زندگی مصرف( به بررسی 2018) Raheli & Sandoghi برای مثال، اند.معطوف داشته

که متغیرهای سلامت  با استفاده از مدل معادلات ساختاری پرداختند. نتایج نشان داد خیار ارگانیک در شهر تبریز

ارگانیک  خیارکنندگان نسبت به خرید درصد از تغییرات قصد مصرف 56جسمانی، سلامت روان و سلامت محیط قادرند 

 Ghorbani et کنندگان نداشت.بینی قصد مصرفأثیر معناداری بر پیشمتغیر روابط اجتماعی ت که، در حالیرا تبیین کنند

al. (2019)  ارگانیک در تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک برای  مواد غذاییهای تاثیر آگاهی از ویژگیبه بررسی

استفاده نمرة گرایش سازی الگوی پروبیت و رهیافت همسانپرداختند. نتایج که با استفاده از  خانوارهای شهرستان مشهد

محیطی و های زیستنیارگانیک، نگرا مواد غذایینشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب  کردند

. دارگانیک دارن مواد غذاییارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از  مواد غذاییتأثیر قیمت  هنگرش به درج

Aghasafari et al. (1920 در پژوهش ) کنندگان برای های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرفتحلیل مؤلفهخود به بررسی

-مصرف        آگاهی و دانش پرداختند. نتایج نشان داد که  ت ساختاریلامعادبا استفاده از  ت کشاورزی ارگانیکلامحصو

ترجیحات خرید و بر  اثری مثبتهای محصولات ارگانیک کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی

 است.  داشتهکنندگان پرداختی مصرف

های اثرگذار بر قصد خرید محصولات ارگانیک صورت گرفته لفهدر خصوص شناسایی مؤ المللی متعددیهای بینپژوهش

 Yadav & Pathak بوده است. برای مثال، خریدیل به های اثرگذار بر تمالفهکه در برگیرنده ابعاد جدیدی از مؤاست 

به بررسی تمایل به خرید غذای ارگانیک ریزی شده و الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نظریه رفتار برنامه( 2016)

های نگرانی ها در این مطالعه اثر چند مؤلفه همانند آگاهی از سلامتی و آنکنندگان جوان پرداختند. در میان مصرف

تقیم بر قصد مصرف خریداران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که محیطی را به صورت مستقیم و غیرمسزیست

https://ijaedr.ut.ac.ir/?_action=article&au=128204&_au=Hossein+Shabanali++Fami
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دار به طور مستقیم بر قصد خرید معنا و معنامحیطی و آگاهی از سلامتی به ترتیب دارای اثر بیهای زیستنگرانی

گیری از کنندگان و بهرهمصرف ( با ارزیابی رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک توسط2018) .Pham et alارگانیک بوده است. 

 هایپیام الگوسازی معادلات ساختاری نشان دادند که نگرانی نسبت به ایمنی مواد غذایی، آگاهی از سلامتی و دریافت

 شده درک اند. در حالی که، موانعداشته ارگانیک غذاهای نسبت به نگرش گیریشکل در اساسی نقش هاغذایی از رسانه

Asif et al. (2018 )ای دیگر، ارگانیک دارد. در مطالعه غذایی مواد به نسبت خرید قصد و و متغیر نگرشاثر منفی بر هر د

کنندگان پاکستان، ترکیه و ایران پرداختند. نتایج مطالعه با به بررسی تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک توسط مصرف

معادلات ساختاری از کشوری به کشور دیگر متفاوت بدست آمده ریزی شده و الگوسازی گیری از نظریه رفتار برنامهبهره

در سه کشور یافت  ارگانیک غذایی مواد خرید بینی کننده بهتری برای قصداست. اما نگرش و آگاهی از سلامتی پیش

 برنده تمایل به مصرف محصولات ارگانیکهای پیش( در پژوهش خود به بررسی مؤلفه2019) .Wang et al شده است.

ریزی شده، آگاهی از سلامتی بر قصد خرید ای نظریه رفتار برنامههای پایهپرداختند. نتایج نشان داد که افزون بر مؤلفه

کنندگان اثرگذاری مثبت دارد. همچنین نشان دادند که دانش با اثرگذاری غیرمستقیم بر هنجارهای ذهنی، نگرش مصرف

جهت سنجش  Wang et al. (2020)کنندگان ارگانیک اثر گذاشته است. رفرفتار و آگاهی از سلامتی، بر قصد خرید مص

های اثر گذار بر قصد خرید مواد غذایی دارای گواهی از جمله ارگانیک بر مؤلفه کیفیت درک شده مواد غذایی مؤلفه

نشان داد که کیفیت  ریزی شده و الگوسازی معادلات ساختاریگیری از نظریه رفتار برنامهتمرکز کردند. نتایج با بهره

معناداری بر قصد خرید مواد مثبت و درک شده به علاوه نگرش رفتاری، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی اثر 

 غذایی دارد.

ریزی شده، اثرگذاری های اصلی نظریه رفتار برنامهلفهالمللی افرون بر مؤطور که دیده شد، امروزه در مطالعات بینهمان

تر به این دیگر به طور وسیعی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. با این وجود در مطالعات داخلی کم هایلفهمؤ

المللی های بینال این است که شکاف موجود میان پژوهشپژوهش حاضر به دنبرو  عات پرداخته شده است. از اینوموض

ر ریزی بهای پایه نظریه رفتار برنامهلفهن بر بررسی مؤداخلی را تکمیل کند. لذا، هدف اصلی پژوهش این است که افزوو 

محیطی به های زیستآگاهی از سلامتی و نگرانیکیفیت درک شده محصول، لفه ارگانیک اثر سه مؤ مواد غذاییمصرف 

ین ساختار مقاله به ا ارگانیک مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. مواد غذایی خریدصورت مستقیم و غیرمستقیم بر قصد 
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های صورت است که در بخش بعدی مبانی نظری و روش تحقیق دربرگیرنده ادبیات پژوهش، الگوی مفهومی، فرضیه

بندی نتایج و پیشنهادهای شود و در بخش نهایی جمعشود. سپس نتایج تحقیق ارائه میتحقیق و روش برآورد ارائه می

 شود.کاربردی ارائه می

 هامواد و روش

عنوان یک  به( ارائه شده Ajzen, 1991که نخستین بار توسط آجزن ) شده یزیررفتار برنامه هیرحاضر نظ پژوهشدر 

کننده ارگانیک مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات مختلف بیان مواد غذاییچارچوب نظری برای تمایل به مصرف 

. در یک است مواد غذاییدر حوزه مصرف ختلف م یرفتارها یبرا یکننده قوینیبشیپ های این نظریه،لفهاین است که مؤ

رفتار  مدل( انجام شد، نتایج بیانگر این بود که Armitage & Conner, 2001که توسط آرمیتاژ و کانر ) 6پژوهش فراتحلیل

درصد از واریانس رفتار مصرف را توضیح  16تا  66درصد از واریانس قصد مصرف و همچنین  56تا  16 شده یزیربرنامه

 شده یزیررفتار برنامه مدل( دریافتند که McEachan et al., 2011ایکان و همکاران )ه است. در بررسی دیگری نیز مکداد

نظریه از  مختلفی مطالعاتکند. بینی میرا پیش مواد غذاییدرصد از رفتار مصرف  6/61درصد از قصد مصرف و  1/56

اند استفاده کرده ارگانیک مواد غذاییخاص از جمله مصرف  ییغذا یرهاانواع رفتا ینیبشیپ یبراریزی شده رفتار برنامه

(Bezençon & Blili, 2010; Dowd & Burke, 2013; Yadav & Pathak, 2016; Wang et al., 2019.) 

 یکنترل رفتار (3) و یهنجار ذهن (6ی؛ )رفتار هاینگرش( 1ای )ریزی شده بر اساس سه عامل پایهنظریه رفتار برنامه

در  ریزی شدهنظریه رفتار برنامهچارچوب  (.Ajzen, 1991) شودیم یهدف رفتار کی یریگدرک شده، منجر به شکل

(. از این رو Yadav & Pathak, 2016) مختلف مناسب است یهادر فرهنگ کیارگان ییمواد غذا دیقصد خر ینیبشیپ

کنندگان مواد غذایی ارگانیک است مدل مفهومی فهای اثرگذار بر قصد خرید مصرهدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه

( ارائه شده 1( و جدول )1های متناظر با هر متغیر به ترتیب در شکل )تحقیق و متغیرهای مورد استفاده در مدل و گویه

 است.

                                                           
2 meta-analytic research 
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
 

 متغیرهای مورد استفاده در مدل -1جدول 

 منبع میانگین هاگویه متغیر پنهان

 قصد

 خرید

 14/3 )تصمیم به خرید( .کنم ارگانیک غذایی مواد خرید به شروع که امگرفته تصمیم من

Pham et al., 2018 
ارگانیک موجود در فروشگاه غیر مواد غذاییغذایی ارگانیک را به جای  من تمایل دارم تا مواد

 خریداری کنم. )تمایل به خرید(

01/3 

 11/3 ایی ارگانیک را خریداری کنم. )تلاش برای خرید(کنم تا مواد غذمن تلاش می

 هنجارهای

 ذهنی

 11/3 کنند که من باید مواد غذایی ارگانیک خریداری کنم. )نظر دوستان(دوستانم فکر می

Asif et al., 2017; 

Wang et al., 2019 

انیک خریداری کنم. کنند که من باید مواد غذایی ارگها ارزش قائلم، فکر میافرادی که برای آن

 )نظر افراد مهم(

61/3 

 31/3 کنند که من باید مواد غذایی ارگانیک خریداری کنم. )نظر خانواده(ام فکر میخانواده

 کنترل

 رفتاری

 درک شده

های عرضه مواد غذایی ارگانیک دسترسی دارم. )توانایی اگر بخواهم، به راحتی به فروشگاه

 دسترسی(

40/3 

Jin et al., 2019; 

Asgarnezhad 

Nouri et al., 2018; 13/3 کنم. )زمان(اگر زمان کافی داشته باشم، مواد غذایی ارگانیک خریداری می 

 11/3 من درآمد کافی برای خرید مواد غذایی ارگانیک را دارم. )درآمد(

 هاینگرش

 رفتاری

باشند.  داشته هم تریبیش هزینه اگر حتی است، مناسبی انتخاب ارگانیک غذایی مواد غذایی خرید

 )انتخاب مناسب(

38/3 

Zhang et al., 2019 
 81/3 بخش(بخش است. )رضایترضایت ارگانیک غذایی مواد خرید

 86/3 تغذیه مهم است. )اهمیت خرید( مختلف هایگزینه خرید و انتخاب مواد غذایی ارگانیک از بین
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 منبع میانگین هاگویه متغیر پنهان

 آگاهی از

 سلامتی

 81/3 سلامت( )حساس به .حساسم هاآن سلامت به نسبت ییغذا مواد انتخاب در
Wang et al., 2019; 

Pham et al., 2018 
 86/3 کنم. )تفکر درباره سلامت(فکر می غذایی مواد سلامت مورد در

 16/3 هستم. )آگاه به سلامت(  آگاه خود خانواده سلامتی به نسبت

 کیفیت

 درک شده

 محصول

 85/3 ارگانیک طعم بهتری دارند. )طعم( یغذای معتقدم که مواد

Wang et al., 2020. 11/3 غذایی ارگانیک ارزش غذایی بیشتری دارند. )ارزش غذایی( معتقدم که مواد 

 66/1 غذایی ارگانیک کیفیت بهتری دارند. )کیفیت( معتقدم که مواد

 نگرانی

 محیطیزیست

 81/3 یط زیست(مح )نگران .نگرانم محیط زیست تخریب به نسبت

Zhang et al., 2019 )41/3 حفظ محیط زیست برایم مهم است. )اهمیت محیط زیست 

 46/3 کنم. )تفکر درباره محیط زیست(به ارتقاء کیفیت محیط زیست فکر می

 

ه آن متصل ب یهایژگیبه همراه و محصول کیمورد  در کنندهمصرف اعتقادات بیانگر مؤلفههای رفتاری. این گرشن

 نتایج  اند.نشان داده کیارگان ییمواد غذا دینگرش و قصد خر بین ی راارتباط مثبت عمدتا  . مطالعات مختلف است محصول

    بیانگر رابطه مثبت بین ( Chih-Ching & Yu-Mei, 2015) یم-ویو  نگیچ-و چه (Chen, 2009چن )های پژوهش

پژوهش برابر است  1این اساس فرضیه  بر .است کیارگان ییواد غذام دیخر یکننده براقصد مصرفو رفتاری  هاینگرش

 با:

 دارد. کیارگان ییمواد غذا دیبر قصد خر داریاو معن مثبت ریتأث کیارگان ییمواد غذا دینگرش مثبت به خر

اده سوق د کنندهمصرفبه سمت  کهربط است یاز افراد ذ یاجتماع یدرک فشارها انگریب مؤلفهاین  ی.ذهن یهنجارها

را  کیارگان مواد غذایی( بازار De Maya et al., 2011)و همکاران  ایدما برای مثال، خاص رفتار کند. یشود که به روشیم

 جهیداد و نت قرار لیو تحل هیمربوطه آنها، مورد تجز یابیارزش یهاستمی، بر اساس تفاوت در سییدر هشت کشور اروپا

نیز ( Al-Swidi et al., 2014و همکاران ) یدیل رفتار مصرف کننده است. السوعام نیتریاصل یذهن یگرفت که هنجارها

موجب  ،گذارد یم ریتأث دیدر نگرش به قصد خر یبه طور قابل توجه یذهن یهنجارهاافزون بر این که  ثابت کرد که

شده  کیارگان ییمواد غذا دیدرک شده و قصد خر یکنترل رفتارها نیو همچن دینگرش و قصد خر نیرابطه ب تعدیل

 :استبه صورت زیر  6 هیاساس، فرض نی. بر ااست

 دارد. کیارگان ییمواد غذا دیبر قصد خر داریو معنا مثبت ریتأث یذهن یهنجارها

فرد در  یکه شامل قضاوت شخص یکنترل درون (1) است: عامل تشکیل شدهدو  از مؤلفهدرک شده. این  کنترل رفتاری

 یکه مربوط به حد یرونیکنترل ب (6) رود؛به شمار می نیرفتار مع کیخود در انجام  یاهییدانش و توانا تیمورد کفا
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 لیتسه ایها را مختل زمان ممکن است رفتار آن نمانند در دسترس بود یرونیکنند که عوامل بیاست که افراد درک م

هستند که مانع از  یموانع مهم سترسیو د متیق درآمد، که موانع درک شده مانند نشان داد های پیشینپژوهشکند. 

(. Padel & Foster, 2005; Gracia & de Magistris, 2007; Zepeda & Li, 2007) شوندیم کیارگان ییمصرف مواد غذا

 :است به صورت زیر 3 هی، فرضنیبنابرا

 دارد. کیارگان ییمواد غذا دیبر قصد خر و معناداری مثبت اثر درک شده یکنترل رفتار

به طور بالقوه بر تصمیم  که بوده قصد انجام رفتاریای برای رضایت و زمینهپیش مؤلفهشده محصول. این کیفیت درک 

کنندگان بلکه مصرف یدرک شده نه تنها به درک ذهن تیفیک (.Wang et al., 2020کنندگان اثرگذار است )خرید مصرف

ها آن دیخر میمنجر به تصم تیب است و در نهامصرف کنندگان جذا یمحصول اشاره دارد که برا کی یذات تیفیبه ک

 برابر است با: 1بنابراین فرضیه  .(Armstrong & Kotler, 2003; Jin & Yong, 2005) شودیم

 دارد. کیارگان ییمواد غذا دیبر قصد خر و معناداری مثبت کیفیت درک شده محصول اثر

  شود که به میزان زیادی به آگاهی انه طبیعت تلقی میبیانگر رفتار دوستدار مؤلفهمحیطی. این های زیستنگرانی

کنندگان از پیامدهای دهد که میزان آگاهی مصرفمی نتایج تحقیقات نشان .زیستی شهروندان بستگی داردمحیط

ها را نسبت به های آنان از این گونه مسائل به طور قابل توجهی نگرش و دیدگاه آنمحیطی و همچنین نگرانیزیست

شود اثر مستقیمی بر تمایل به مصرف ( که باعث میYadav & Pathak, 2016ارگانیک ارتقا دهد ) مواد غذایید خری

ترتیب به 0و  5های هی، فرضنیبنابرا(. De Leeuw et al., 2015) زیست داشته باشددوستدار محیط مواد غذاییخریداران 

 :عبارتند از

 دارد. کیارگان ییمواد غذا دیبر قصد خر داراو معن محیطی اثری مثبتهای زیستنگرانی

و کیفیت درک  درک شده یکنترل رفتار، هنجارهای ذهنی، نگرشداری بر محیطی تأثیر مثبت و معناهای زیستنگرانی

 دارد. مواد غذاییشده از 

د شویگرفته مفرد در نظر  یسلامت یبرا یگذارهیسرما کیبه عنوان  کیارگان مواد غذایی مصرفاز سلامتی.  یآگاه

(Kriwy & Mecking, 2012, Wang et al., 2019 .)د )شونیم فیتوص رایج یاز غذاها ترسالم کیارگان یغذاهاLea & 

Worsley, 2005 .)کندیم یابیارز یدر مورد اقدامات بهداشت یریگمیتصم یفرد را برا یآمادگ ،سلامت ی ازآگاه مؤلفه. 
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شناخته  کیارگان ییمواد غذا داریکه به عنوان خر یهستند، مانند افراد یز سلامتا یآگاه یکه دارا ییهاکنندهمصرف

 ایخود را بهبود بخشند  یزندگ تیفیو ک یدارند تا سلامت زهیدر مورد رفاه خود، انگ یو نگران یآگاه لیشوند، به دلیم

آگاه هستند و خطرات مرتبط با  ییغذااز اثرات مصرف مواد  کیارگان یغذاها دارانیخر(. Wang et al., 2019کنند ) حفظ

 حیمحافظت از خود ترج یسالم را برا یها غذاها، آننینابرا(. بSaba & Messina, 2003) کننددرک میسموم دفع آفات را 

 یکیاصلاح شده ژنت مواد غذاییاز خطرات مرتبط با  ی کهکنندگانمصرف ( بیان داشتSiegrist, 2008ند. سگریست )دهیم

 ینیبشیپ یبرا از سلامتی یآگاهکنند. یمصرف م یبهداشت مواد غذاییبه عنوان  را کیارگان یغذاها، آگاه باشند رایج ای

 ,Michaelidou & Hassanاست )شده  یافتهای تجربی در پژوهش کیارگان یکننده در رابطه با غذاهامصرفد یقصد خر

2008; Xie et al., 2015; Wang et al., 2019 د:نشوبه صورت زیر بیان میبه ترتیب  8و  4 هایاساس فرضیه(. بر این 

 دارد.مواد غذایی  دیبر قصد خر و معناداری مثبت ریتأث یسلامت ی ازآگاه

و کیفیت درک شده از  درک شده یکنترل رفتار، هنجارهای ذهنی، نگرشداری بر ثیر مثبت و معناأتآگاهی از سلامتی 

 دارد. محصول

دو  کردیرو کیمستلزم  هومی تحقیق در پژوهش حاضر به صورت حداقل مربعات جزئی است کهروش برآورد الگوی مف

مورد استفاده  یریگاندازه یو اعتبار ابزارها نانیاطم تیقابل یابیبه منظور ارز یریگمدل اندازه اول،است.  ایمرحله

عنوان حداقل مربعات جزئی به روش  .ردیگیمقرار  شیها مورد آزماسازه نیروابط ب یشود. دوم، مدل ساختاریم یابیارز

ها و مشخصات داده های لازم مربوط بهشرطپیششده است که  یطراح معادلات ساختاری یگرا براینیبشیپ کردیرو کی

را با  دهیچیپ اریبس یهاقادر است مدل داده است. این روش کاهش را در روش مبتنی بر کوواریانسشده  نییروابط تع

 Sarstedt et) بزند نیها، به طور قابل اعتماد تخمداده یبر رو عیتوز یهافرض لیبدون تحم یاز مشاهدات اندکاستفاده 

al., 2014 .) فروشگاه عرضه محصولات سالم و ارگانیک  13کننده به مراجعه کنندگانمصرفجامعه آماری مطالعه، کلیه

و بر اساس  غیر تصادفی دسترسدر گیری نمونهبا روش  کهاست  1318 سال در در مشهد تحت نظارت انجمن ارگانیک

هیر گیری و حداکثر روابط مدل ساختاری های اندازهمدلگیری در بین مدل اندازه هاییهحداکثر گو یبرابر 16قاعده دو 

 آوری شد. پرسشنامه جمع 106 ،(Hair et al., 2017) و همکاران

 و بحث نتایج
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 را کنندگاناز مصرف نفر 51( گویای آن است که 6در جدول ) مونه( مورد مطالعهکنندگان )نبررسی مشخصات مصرف

 فراوانی ترینبیش سال 15 تا 36بین سنی گروه .اندداده تشکیل درصد 00 با زنان را نفر 160 و نمونه درصد 31 با مردان

-درصد از مصرف 31کارشناسی با حدود  تحصیلات، نظر از. اندداده اختصاص خود به مطالعه مورد نمونه از درصد 51با  را

 لحاظ به. هستند نفر 1 خانواده بعد دارای نمونه کنندگانمصرف درصد 31است.  ترین سطح تحصیلاتکنندگان، فراوان

افزون بر این، حدود  .است تومان میلیون 5 تا 1 بین ماهانه درآمد با نمونه درصد 31 به مربوط فراوانی ترینبیش درآمد،

ها قصد درصد آن 86های مواد غذایی ارگانیک آشنایی دارند و حدود کنندگان با تعریف و ویژگیاز مصرف درصد 06

 خرید مواد غذایی ارگانیک دارند.

 کنندگان مورد مطالعه . مشخصات مصرف2جدول 

 درصد کل مشخصات/ گروه

 جنسیت

 

 مرد

 زن

45 

601 

45 

11 

 سن

 

03> 

54-40 

10-54 

≥10 

61 

78 

56 

4 

61 

45 

68 

4 

 تحصیلات

 

 زیر دیپلم

 دیپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

61 

46 

61 

45 

65 

4 

66 

46 

60 

45 

1 

4 

 بعد خانواده

 

6 

4 

5 

>5 

61 

54 

16 

41 

60 

68 

41 

65 

 درآمد ماهانه )میلیون ریال(

 

03> 

40-50 

10-40 

≥10 

58 

51 

50 

65 

61 

46 

64 

64 

 آگاهی از محصولات ارگانیک

 

 های شیمیایی در تولید این محصولاتبا عدم استفاده از نهاده موافقت

 تر این محصولاتموافقت با سلامت بیش

14 

664 

41 

86 
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 موافقت با سازگاری این محصولات با محیط زیست

 موافقت با ارزش غذایی بالاتر 

14 

18 

47 

16 

 تصمیم به خرید محصولات ارگانیک

 

 بله

 خیر

667 

46 

70 

60 

 های پژوهشمأخذ: یافته

گیرد. در واقع قرار میمورد بررسی  است، هارابطه بین متغیرهای فرضی پنهان و گویه گیری که بیانگرمدل اندازه ابتدا در

 کنند.گیری میها یا متغیرهای مشاهده شده، متغیرهای پنهان را اندازهشود که به چه میزان )بار عاملی( گویهمشخص می

کننده معتبری برای را که بتواند منعکس ر عاملیبا مقادیر برای قابل قبول آستانه (Hair et al., 2011) همکاران و هیر

یا  هاگویه آن است که گویای (3)گیری در جدول نتایج مدل اندازه بر این اساس،اند. دانسته 5/6 متغیرهای پنهان باشد،

متغیرهای مشاهده شده ها یا گویه دیگر، بیان. به نندکرا به خوبی منعکس میمتغیر پنهان خود متغیرهای مشاهده شده، 

 واقعیت، با مدل انطباق میزان بررسی جهت گیری متغیرهای پنهان مطالعه برخوردار هستند.از دقت لازم برای اندازه

ضریب  ضریب آلفای کرونباخ، هایشاخصمقدار قابل قبول برای . اندگزارش شده ستون آخر سهدر  برازش هایشاخص

3)ایایی ترکیبی پ
C.R )4میانگین واریانس استخراجی ) و

AVE) باشدمی 5/6و  4/6 ،4/6 به ترتیب به میزان (Zhang et 

al., 2019). مورد گیریاندازه مدل که گفت توانمی قبول قابل رادیاز مق آمده بدست مقادیر بودن تربزرگ به توجه با 

ضریب پایایی ترکیبی از میانگین  تر بودن مقادیر شاخصچنین بزرگهم .باشدمی یمناسب درونی برازش دارای بررسی

های هر متغیر گویه میان بالایی که همبستگی باشد. به این معناواریانس استخراجی حاکی از روایی همگرایی مدل می

 .وجود داردپنهان 

 گیری. نتایج مدل اندازه3جدول 

 P Value  بارهای عاملی هاگویه متغیر پنهان
یب آلفای ضر

 کرونباخ

ضریب پایایی 

ترکیبی 
(C.R) 

میانگین واریانس 

استخراجی 

(AVE) 

 قصد خرید

 66/6 81/6 تصمیم خرید

 66/6 86/6 تمایل به خرید 01/6 84/6 44/6

 66/6 81/6 تلاش برای خرید

 هنجارهای ذهنی

 66/6 16/6 نظر دوستان

 66/6 10/6 نظر افراد مهم 88/6 10/6 13/6

 66/6 13/6 نظر خانواده

 14/6 41/6 08/6 66/6 45/6 توانایی دسترسیکنترل رفتاری 

                                                           
3 . Composite Reliability 
4 . Average Variance Extracted 
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 P Value  بارهای عاملی هاگویه متغیر پنهان
یب آلفای ضر

 کرونباخ

ضریب پایایی 

ترکیبی 
(C.R) 

میانگین واریانس 

استخراجی 

(AVE) 

 66/6 86/6 زمان درک شده

 66/6 56/6 درآمد

 های رفتارینگرش

 66/6 51/6 انتخاب مناسب

 66/6 81/6 بخشرضایت 55/6 48/6 41/6

 66/6 44/6 اهمیت خرید

 آگاهی از سلامتی

 66/6 80/6 سلامت ساس بهح

 66/6 84/6 تفکر درباره سلامت 41/6 81/6 86/6

 66/6 81/6 آگاه به سلامت

کیفیت درک شده 

 محصول

 66/6 86/6 طعم

 66/6 45/6 ارزش غذایی 58/6 81/6 01/6

 66/6 41/6 کیفیت

-نگرانی زیست

 محیطی

 66/6 83/6 محیط زیست نگران

 66/6 80/6 اهمیت محیط زیست 00/6 80/6 45/6

 66/6 45/6 تفکر درباره محیط زیست

 پژوهشهای مأخذ: یافته     

( در Fornell & Larcker, 1981گیری با استفاده از روش فورنل و لاکر )مدل اندازه واگراییروایی بررسی بر این،  افزون

متغیرهای پنهان که در قطر اصلی ماتریس قرار  استخراجی میانگین واریانسدهد که مقدار جذر نشان می (1)جدول 

که بین  ها واقع در قسمت زیرین و چپ این قطر، از مقدار همبستگی آنمتغیرند 11/6تا  08/6و در دامنه  اندگرفته

های گویهتری با توان گفت که متغیرهای پنهان مدل تعامل بیشتر است. بر این اساس، می، بیشباشندمی 08/6تا  34/6

 مدل در حد مناسبی است. یخود دارند تا با متغیرهای پنهان دیگر. به عبارت دیگر، روایی واگرای

 نتایج روایی واگرایی -4جدول 

هنجارهای 

 ذهنی

کیفیت درک 

 شده محصول

کنترل رفتاری 

 درک شده

قصد 

 خرید

آگاهی از 

 سلامتی

-نگرانی زیست

 محیطی

های نگرش

 رفتاری
 

 های رفتارینگرش 41/6      

 محیطینگرانی زیست 01/6 81/6     

 آگاهی از سلامتی 08/6 05/6 80/6    

 قصد خرید 00/6 01/6 01/6 83/6   

 کنترل رفتاری درک شده 05/6 01/6 06/6 03/6 08/6  

 40/6 53/6 15/6 58/6 58/6 16/6 
کیفیت درک شده 

 محصول

 رهای ذهنیهنجا 51/6 11/6 11/6 13/6 11/6 34/6 11/6
  پژوهشهای مأخذ: یافته     
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 مسیر تحلیل و تجزیه طریق از فرضیات آزمون جهت پنهان متغیرهای بین رابطه معناداری و اهمیتدر مدل ساختاری، 

اساس  بر و است یکدیگر بر پنهان متغیرهای تأثیرگذاری شدت دهندهنشان مسیر ضریب در این مدل،. شودمی مشخص

 ساختاری رابطهحاکی از آن است که  (5)نتایج مدل در جدول . گیرندمی قرار ارزیابی مورد العهمط هایفرضیهآن 

و همچنین میان کیفیت درک شده محصول و قصد ارگانیک  مواد غذاییقصد خرید  و هنجارهای ذهنی میان معناداری

های کننده از کیفیت و ویژگیک مصرفادراو  به این معنا که هنجارهای ذهنی. ندارد وجود ارگانیک مواد غذاییخرید 

 مورد 1و  6 فرضیه ترتیب نیست. بدین مواد غذاییکننده برای خرید این به طور معناداری محرک مصرف مواد غذایی

  .گیردنمی قرار تأیید

، نگرشاست. به عبارت دیگر 60/6ارگانیک برابر  مواد غذاییبر قصد خرید های رفتاری اثر نگرش، (5)بر اساس جدول 

ارگانیک دارد. به طوری که، نگرش مثبت نسبت به خرید  مواد غذاییبر قصد خرید های رفتاری تأثیر مثبت و معناداری 

شود. این نتیجه تأیید می 1شود. از این رو، فرضیه می مواد غذاییارگانیک سبب افزایش قصد خرید این  مواد غذایی

اثر کنترل رفتاری درک شده بر باشد. ( میYazdanpanah, & Forouzani, 2015)پناه و فروزانی های یزدانهمسو با یافته

این بدان معناست که توانایی دسترسی بدست آمده است.  11/6ارگانیک مثبت و معنادار و معادل  مواد غذاییقصد خرید 

ارگانیک  مواد غذاییارگانیک و دارا بودن زمان و درآمد کافی سبب افزایش قصد خرید  مواد غذاییهای عرضه به فروشگاه

نیز  (Asgarnezhad Nouri et al., 2018عسگرنژاد نوری و همکاران )های یافته شود.تأیید می 3شود. بنابراین فرضیه می

ارگانیک دارد. به طوری که  مواد غذایید مثبت و معناداری بر قصد خریمحیطی اثر نگرانی زیستمؤید این نتیجه است. 

ارگانیک را که بر حفظ و پایداری  مواد غذاییافزایش اهمیت محیط زیست و نگرانی نسبت به تخریب آن، تمایل به خرید 

( نیز Zhang et al., 2019شود. ژانگ و همکاران )تأیید می 5دهد. در نتیجه، فرضیه محیط زیست تأکید دارد، افزایش می

محیطی نگرانی زیستارگانیک تأکید کردند. ارزیابی اثرگذاری  مواد غذاییقصد خرید محیطی بر نگرانی زیستاهمیت بر 

کیفیت درک شده محصول نیز حاکی از های رفتاری و نگرشبر متغیرهای هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، 

چهار متغیر است. به عبارت دیگر، افزایش اهمیت محیط  آن است که این متغیر دارای اثرات مثبت و معناداری بر این

ارگانیک،  مواد غذاییزیست و نگرانی نسبت به تخریب آن محرک هنجارهای ذهنی، درک رفتار، نگرش نسبت به خرید 

     ترین اثر را از نگرانی در عین حال، کنترل رفتاری درک شده بیشدرک کیفیت محصول در جهت مثبت است. 
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( نیز Zhang et al., 2019های ژانگ و همکاران )شود. یافتهی دریافت کرده است. لذا فرضیه هشتم تأیید میمحیطزیست

 باشد.محیطی بر کنترل رفتاری درک شده مییستز نشان دهنده تأثیر مثبت نگرانی

افعزایش آگعاهی  در واقعع، مثبت و معنادار تخمین زده شده است.ارگانیک  مواد غذاییبر قصد خرید آگاهی از سلامتی اثر 

ارگانیک شده  مواد غذاییها به تمایل آن سبب غذایی کنندگان از سلامت خانواده و حساسیت نسبت به ایمنی موادمصرف

 ,.Jin et alجعین و همکعاران ) هاییافته شود.تأیید می 4را خواهند داشت. از این رو، فرضیه  مواد غذاییو قصد خرید این 

متغیرهعای  سلامتی براز بررسی اثرات آگاهی تأییدکننده این موضوع است. ( Asif et al., 2017مکاران )( و اسیف و ه2019

و  دهنده تعأثیر مثبعتنشانکیفیت درک شده محصول های رفتاری و نگرشکنترل رفتاری درک شده، هنجارهای ذهنی، 

کنندگان از موضوعات سلامت شخصعی و مصرف آگاهی سلامتی بر چهار متغیر ذکر شده است. به طوری که آگاهی معنادار

را ارگانیعک، درک کیفیعت محصعول  مواد غعذایینگرش نسبت به خرید درک رفتار، ، هنجارهای ذهنی، ایمنی موادغذایی

بنعابراین،  هعای رفتعاری دارد.نگعرشتعرین تعأثیر را بعر آگاهی از سلامتی در این بین بیشدهد. قرار می مثبت تحت تأثیر

بعه ( نیعز Pham et al., 2018فعم و همکعاران ) و (Jin et al., 2019) جعین و همکعارانگیعرد. رد تأیید قرار معیمو 8فرضیه 

 اشاره داشتند.های رفتاری نگرشاثرگذاری آگاهی از سلامتی بر 

5های شاخصشامل برازش مدل ساختاری  هایشاخص
RMRS  6و

NFI  بدست آمده اسعت.  15/6و  16/6به ترتیب معادل

 ,Hu & Bentler) باشعدمعی 1/6تر از و بیش 1/6ها به ترتیب کمتر از مقدار جا که مقدار قابل قبول برای این شاخصناز آ

برخعوردار  مناسعب از برازنعدگی مدل سعاختاری مطالععه است و قبول قابل محدوده در شاخص دو این ، لذا مقعدار(8199

   دارای اعتبار لازم است. اختاریسع مدل تحلیل نتایج توان گفت کهمی بنابراین. است

  نتایج مدل ساختاری. 5جدول 
هافرضیه  نتیجه P value ضریب مسیر مسیر 

60/6 های رفتاری        قصد خریدنگرش 1  66/6  تأیید 

63/6   قصد خرید         هنجارهای ذهنی 6  51/6  عدم تأیید 

11/6 قصد خرید         کنترل رفتاری درک شده 3  63/6  تأیید 

61/6 قصد خرید         کیفیت درک شده محصول 1  80/6  عدم تأیید 

66/6 محیطی        قصد خریدنگرانی زیست 5  66/6  تأیید 

1-0 61/6      هنجارهای ذهنیمحیطی         نگرانی زیست   61/6  تأیید 

6-0 13/6 کنترل رفتاری درک شده        محیطینگرانی زیست   66/6  تأیید 

                                                           
5 . Standardized Root Mean Square Residual 
6 . Normed Fit Index 
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هافرضیه  نتیجه P value ضریب مسیر مسیر 

3-0 61/6 های رفتارینگرش   محیطی     نگرانی زیست   66/6  تأیید 

1-0 35/6 کیفیت درک شده محصولمحیطی        نگرانی زیست   66/6  تأیید 

18/6 آگاهی از سلامتی        قصد خرید 4  63/6  تأیید 

1-8 35/6       هنجارهای ذهنیآگاهی از سلامتی            66/6  تأیید 

6-8 36/6 کنترل رفتاری درک شدهاهی از سلامتی        آگ   66/6  تأیید 

3-8 11/6 های رفتارینگرشآگاهی از سلامتی            66/6  تأیید 

1-8 35/6 کیفیت درک شده محصولآگاهی از سلامتی           66/6  تأیید 
 پژوهشهای مأخذ: یافته

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ارگانیک  مواد غذایی خریدبرنده تمایل به های پیشتوجه به طرف تقاضا و مؤلفهمستلزم رگانیک ا مواد غذاییتولید پایدار 

در شهر مشهد  ارگانیک مواد غذایی قصد خریدبرنده های پیشترین مؤلفهمهم به ارزیابیحاضر پژوهش از این رو، است. 

 ریزی شده و الگوسازینظریه رفتار برنامه زا منظور، برای این. پرداختگیری در دسترس با روش نمونه 18در سال 

مواد  قصد خریدریزی بر های پایه نظریه رفتار برنامهافزون بر بررسی مؤلفه تلاش شد تا و شد استفاده ساختاری معادلات

محیطی بر قصد خرید های زیستاثر سه مؤلفه کیفیت درک شده محصول، آگاهی از سلامتی و نگرانیغذایی ارگانیک 

  .نیک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتارگا غذایی مواد

 خوبی به هاگویه های برازش مدل،و شاخص عاملی بارهایبا توجه به معناداری  که داد نشان گیریاندازه مدل نتایج

ی هامؤلفهاز بین  که مبین آن است ساختاری مدل از حاصل هاییافته .کنندمی گیریاندازه راپژوهش  پنهان متغیرهای

بر قصد خرید مواد اثر مثبت و معناداری ترل رفتاری درک شده کن های رفتاری ونگرش ریزی،پایه نظریه رفتار برنامه

ها حاکی از آن بررسی اثر سایر مؤلفهپژوهش مورد تأیید قرار گرفت.  3و  1های دارد و از این رو، فرضیه غذایی ارگانیک

 ارگانیک مواد غذاییمثبت و معناداری بر قصد خرید مستقیم لامتی تأثیر س از نگرانی زیست محیطی و آگاهیاست که 

 طور بهسلامتی  از های نگرانی زیست محیطی و آگاهیمتغیربر این،  افزونپژوهش تأیید شد.  4و  5های دارد و فرضیه

 درک ه و کیفیتهای رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شدنگرش بر اثرگذاری طریق از نیز غیرمستقیم

 .گرفت قرار تأیید مورد پژوهش 8 و 0 هایفرضیه بنابراین. است مؤثر ارگانیک مواد غذاییقصد خرید  برمحصول  شده

های رفتاری و کنترل رفتاری درک نگرشیعنی  ریزیهای پایه نظریه رفتار برنامهمؤلفهبا توجه به اثر مثبت و معنادار 

ها و ویژگی های آگاهی بخشی و تبلیغات در موردبرنامه شود کهمی پیشنهاد گانیکشده بر قصد خرید مواد غذایی ار
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های عرضه فروشگاه و افزایش یابدنسبت به مواد غذایی ارگانیک  مثبتنگرش جهت ایجاد مواد غذایی ارگانیک  خواص

  ی دسترسی پیدا کنند.یابند تا شهروندان به راحتی به این مواد غذایتوسعه در سطح شهر ارگانیک  مواد غذایی

بر قصد خرید مواد غذایی  سلامتی از محیطی و آگاهینگرانی زیستاثرگذاری مثبت و معنادار  به دلیل همچنین،

-و نیز آموزش اهمیت محیطدر مورد موضوعات مرتبط با سلامت فردی و ایمنی مواد غذایی شود پیشنهاد میارگانیک، 

 رسانی صورت گیرد.کنندگان اطلاعای مصرفبرزیست زیست و پیامدهای تخریب محیط
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Factors Influencing the Intention to Purchase Organic Food (Case Study: Mashhad City) 

 

Abstract 

Sustainable production of organic food requires the attention to the demand side and the driving factors behind the 

intention to purchase organic food. Therefore, the present study attempts to evaluate the most important driving 

factors of intention to purchase organic food using the theory of planned behavior and structural equation modeling. 

The data for this study were obtained by collecting 160 questionnaires from consumers in Mashhad using 

convenience sampling method in 2019. The results revealed that the behavioral attitudes, perceived behavioral 

control, environmental concern and health consciousness have a positive and significant effect (0.26, 0.19, 0.22, and 

0.18, respectively) on intention to purchase organic food. Also, the environmental concern and health consciousness 

indirectly influence the intention to purchase organic food by affecting the behavioral attitudes, subjective norms, 

perceived behavioral control and perceived quality of the product. According to the results, it is suggested that 

information be provided on issues related to personal health and food safety, as well as the consequences of 

environmental degradation to consumers. 
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Factors Influencing the Intention to Purchase Organic Food (Case Study: Mashhad City) 

 

Objectives 

Consumers’ concerns about the quality, safety, and environmental-friendliness of foods have dramatically increased 

due to the various food safety and environmental issues in last decade. The demand for organic food is increase as 

foods that are not genetically modified and are produced in a natural way without the use of chemicals fertilizers and 

pesticides. In response to the demand for organic foods, organic farming has been promoted in many countries. So, 

demand of organic food is an important drivers of organic farming. Iran's share of organic farmland in the world is 

very low and equals 0.02 percent, which the low consumption of organic food is important reason. Therefore, the 

aim of this paper is predicting factors on intention to purchase organic food. In this study, in addition to the three 

factors in the theory of planned behavior, the effects of three independent predictors of environmental concerns, 

health consciousness and perceived quality of the product are investigated on the intention to purchase organic food. 

The following hypotheses were proposed based on the purposes of paper: 

H1. Consumer's attitude towards the organic food positively influences their intention to purchase organic food. 

H2. Consumer's perceived behavioral control positively influences their intention to purchase organic food. 

H3. Consumer's subjective norms positively influences their intention to purchase organic food. 

H4. Consumer's perceived quality of the product positively influences their intention to purchase organic food. 

H5. Consumer's environmental concerns positively influences their intention to purchase organic food. 

H6. Consumer's environmental concerns positively influences their attitude, perceived behavioral control, subjective 

norms and perceived quality of the product. 

H7. Consumer's health consciousness positively influences their intention to purchase organic food. 

H8. Consumer's health consciousness positively influences their attitude, perceived behavioral control, subjective 

norms and perceived quality of the product. 

Methods 

The Theory of Planned Behavior is one of the most widely applied and accepted models of the belief-attitude–

behavior relationship which states that three independent predictors, namely; perceived behavioral control, 

behavioral attitudes, and subjective norm all together leads to the formation of a behavioral intention. The Theory of 

Planned Behavior is very useful for understanding and predicting consumer intention and behavior in a wide range 

of fields such as organic food. The Theory of Planned Behavior framework is appropriate for predicting organic 

food purchase intention across different cultures.  

Relationships among the variables were analyzed using the multivariate analysis technique Partial Least Square-

Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Firstly the measurement model was utilized to test the validity and 

reliability of the model and then on structural model was tested for the model fit and hypothesis testing. The 

research data was analyzed by the method of partial least squares using Smart PLS software. 

Results 
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Results show that given the factor loadings values and model fitting indexes, the indicators (observed variables) 

such decision to purchase, willingness to purchase, trying to purchase, the opinion of friends, the opinion of 

important people, the opinion of family, ability to access, time, income have the necessary accuracy to measure 

latent variables.  

The findings of structural model and hypothesis testing reveal that that among the basic components of planning 

behavior theory, behavioral attitudes and perceived behavioral control have a positive and significant effect on the 

intention to purchase organic food. This means that a positive attitude towards buying organic food, being able to 

access organic food stores and having enough time and money will increase the consumer's intention to buy organic 

food. Therefore, the hypothesis 1 and 3 of the study were confirmed. Investigating the effect of other components 

indicates that environmental concern and health consciousness have a positive and significant direct impact on the 

intention to purchase organic food meaning that increasing the importance of the environment and concern for its 

destruction, as well as increasing consumer consciousness of family health and sensitivity to food safety, make them 

more inclined to purchase organic food, hence, hypotheses 5 and 7 were confirmed. In addition, variables of 

environmental concern and health consciousness indirectly influence the intention to purchase organic food by 

influencing behavioral attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and perceived quality of the 

product. Therefore, research hypotheses 6 and 8 were confirmed. Also, the model fitting indexes and being model 

values in the acceptable range demonstrate that structural model are good fit with the data. 

Discussion 

Since the basic components of planned behavior theory, i.e. behavioral attitude and perceived behavioral control 

have positive and significant impact on the intention to purchase organic food, it is suggested that awareness 

programs and advertising about the properties of organic food be increased and expanded the organic food stores 

throughout the city to make it easier for citizens and consumers to access organic food. 

Also, the positive and significant impact of environmental concerns and health consciousness on the intention to 

purchase organic food reveal that it’s necessary to inform on issues related to personal health and food safety, as 

well as educate the importance of the environment and the consequences of environmental degradation to 

consumers. 
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