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  :چکیده

هاي غذایی پروبیوتیک، در میان فراورده .هاي غذایی پروبیوتیک با اهداف سالمت بخشی و درمانی در دنیا روبه رشد استتولید و عرضه فراورده
محصوالت پروبیوتیک حاوي  .و مصرف بیشتري برخوردار هستند هاي لبنی به خصوص فراورده هاي تخمیري شیر در جهان از مقبولیتفراورده 
بررسی دیدگاه مصرف کنندگان  حاضر پژوهش هدف. ها اثرات سودمندي بر روي سالمتی انسان دارندهایی هستند که استفاده از آنریز زنده

رشناسی ارشد دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی جامعه آماري این پژوهش دانشجویان کارشناسی و کا .باشددر مورد محصوالت پروبیوتیک می
بین دیدگاه جامعه مورد که  همچنین نتایج آمار استنباطی نشان داده شد .انتخاب گردید) n =160(رامین خوزستان  می باشد که حجم نمونه 

با . معنی داري وجود دارد اوت آماريتف /.95مطالعه در خصوص مصرف محصوالت پروبیوتیک در سازه کنترل رفتاري درك شده در سطح 
توجه به میانگین، دانشجویان پسر در خرید این محصول کنترل بیشتري داشته به عبارت دیگر براي دانشجویان پسر تهیه ي این محصول 

وجه به تفاوت آماري معنی داري بین دانشجویان پسر و دختر دیده شد که با ت /.99همچنین در سازه هنجار ذهنی در سطح . راحت تر است
نتایج . سایر متغیرها تفاوتی در بین دانشجویان نداشتند.  میانگین، پسران به فواید این محصوالت از طرف اطرافیان بیشتر توجه نموده اند

ی بینداري پیشدرصد از تغییرات متغیر تمایل دانشجویان را در سطح معنی 68/0رگرسیون نشان داد دو متغیر نگرش و هنجار ذهنی  قادرند 
  .نمایند

  
  محصوالت پروبیوتیک، نگرش دانشجویان، تئوري رفتار برنامه ریزي شده :هکلید واژ

  
  :مقدمه

پروبیوتیک به ریز  .ها می باشندهاي شیري به عنوان پایه اي مناسب براي تولید این فراوردهمحصوالت پروبیوتیک بویژه فراورده
. ه صورت زنده به روده برسند، اثرات سالمت بخش در میزبان برجاي می گذارندزنده هایی گفته می شود که اگر به تعداد کافی و ب

ها براي برحسب استاندارد ).2(ها به هنگام رسیدن به روده شرط الزم براي بروز اثرات دارویی است فعالیت و زنده ماندن پروبیوتیک
). 10(سلول زنده در هر گرم محصول مصرف شده باشد  107تا  106 ها باید به تعدادهاي سالمت بخشی این باکتريبروز ویِژگی

هاي زنده، مدت زمان نگهداري محصول و نوع ماده غذایی ها در ماده غذایی، بستگی به تعداد اولیه پروبیوتیککارایی پروبیوتیک
  از جمله مزایاي ). 6(دارد 

ود تعادل میکروفلور دستگاه گوارش، تحریک سیستم بالقوه غذاهاي پروبیوتیک در سالمتی انسان می توان به مواردي همچون بهب
ایمنی و فعالیت ضد سرطانی، درمان عدم تحمل الکتوز، درمان سندروم روده تحریک پذیر، پیشگیري و درمان اسهال و کاهش 

و برو شده است هاي پروبیوتیک بویژه ماست در اکثر نقاط دنیا با استقبال قابل توجهی رمصرف فراورده). 3(کلسترول اشاره نمود 
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در تحقیقی باعنوان ارزیابی دانش و اعتقادات به استفاده از محصوالت  پروبیوتیک مشاهده ) 2009( 1استانکزاك و هوبرگر ).1(
توانایی ارائه تعریف درست و جامعی از این محصوالت % 2/27مردم با واژه پروبیوتیک آشنایی دارند اما تنها % 5/38نمودند که 

از پاسخ گویان ماست پروبیوتیک را چند بار در هفته % 40در تحقیقی به این نتایج دست یافتند که ) 2006( 2و کوباحکمت  . دارند
تئوري رفتار برنامه . قادر به شناسایی تفاوت بین ماست معمولی و پروبیوتیک بودند% 92چند بار در ماه مصرف می کنند و % 30و 

 ریزي شده توسط آجزن 
 

در این تئوري مهمترین عامل تعیین کننده رفتار شخص نیت فرد است، که نیت فرد تحت ). 8(داده شده است و فیشبین توسعه 
در این پژوهش دو سازه هویت خود و هنجار ). 7(ي درك شده می باشد هاهنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار ،تاثیر سه سازه نگرش

رد خود را درك کرده است و براي پیش بینی نیت رفتار به کار می یعنی چگونه یک ف: هویت خود. اخالقی به مدل اضافه کردیم
  ).4( یک نیروي انگیزه بزرگی است که باعث تقویت بیشتر نیت براي انجام یک رفتار می شود: هنجار اخالقی). 11(رود 

 مدل رفتار برنامه ریزي شده روش تحقیق
 
 
 
 
  
  
  

  :هامواد و روش
این روش از انواع پژوهش هاي توصیفی است که براي بررسی . یوه پیمایشی طراحی و اجرا شده استاین تحقیق با بهره گیري ش

جامعه آماري این تحقیق دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه . هاي یک جامعه آماري به کار می رودتوزیع ویژگی
نفر انتخاب  160ین تحقیق بر اساس نمونه گیري تصادفی ساده نمونه مورد نظر ا. کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند

نگرش، هنجار ذهنی، کنترل : متغیرهاي تحقیق شامل .جمع آوري اطالعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد. شد
، »اصال«تیازي شاملام 6رفتاري درك شده، هنجار اخالقی، هویت خود و نیت می باشد که همگی با استفاده از طیف لیکرت 

  . به عنوان پاسخ هر گویه مورد سنجش قرار گرفتند» خیلی زیاد«و » زیاد«، »تاحدودي«، »کم«، »کم خیلی«
  

  :نتایج و بحث
 21/2و انحراف معیار نیز  87/22قرار دارد که میانگین آن ها  20-35توزیع فراوانی جامعه نشان داد سن پاسخگویان در یک طیف 

زن ) درصد 9/66(نفر  107مرد و ) درصد 1/33(نفر  53نمونه  160فراوانی پاسخ گویان مشخص نمود، از بین  توزیع. می باشد
توزیع فراوانی متغیر درآمد . کارشناسی ارشد بودند) درصد 1/28(نفر  45کارشناسی و ) درصد 9/71(نفر  115بودند و همچنین 

نفر  48بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان و ) درصد 9/61(نفر  99تومان،  کمتر از پانصد هزار) درصد 1/8(نفر  13نشان می دهد 
به منظور بررسی و مقایسه متغیرهاي مدل تحقیق بین زنان و مردان  .باالي یک میلیون تومان در ماه درآمد داشتند) درصد 30(

نتایج آزمون تی تست نشان داد بین دیدگاه زنان و مردان مورد مطالعه در خصوص مصرف .  اقدام به آزمون تی تست گردید

                                                             
1 . Stanczak & Heuberger 
2 . Hekmat & Koba 

 نگرش

 هنجارهاي ذهنی

کنترل رفتارهاي 
 درك شده

 رفتار نیت
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رد که با توجه به تفاوت آماري معنی داري وجود دا/. 95محصوالت پروبیوتیک در سازه کنترل رفتاري درك شده در سطح 
. میانگین، مردان در خرید این محصول کنترل بیشتري داشته به عبارت دیگر براي مردان تهیه ي این محصول راحت تر است

تفاوت آماري معنی داري بین زنان و مردان دیده شد که با توجه به میانگین، مردان /. 99همچنین در سازه هنجار ذهنی در سطح 
به منظور . سایر متغیرها تفاوتی در بین زنان و مردان نداشتند. ت از طرف اطرافیان بیشتر توجه نموده اندبه فواید این محصوال

متغیر کنترل . بررسی رابطه بین متغیرهاي تحقیق در تئوري رفتار برنامه ریزي شده، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد
و کنترل ) r=66/0(بین هنجار ذهنی با متغیرهاي نگرش ).  r=41/0(دارد داري رفتاري درك شده با نگرش رابطه مثبت و معنی

، کنترل )r=63/0(هنجار اخالقی با کل متغیرهاي نگرش . داري وجود داردي مثبت و معنیرابطه) r=40/0(رفتاري درك شده 
متغیر هویت خود نیز با نگرش همچنین . داري داردرابطه مثبت و معنی) r=52/0(و هنجار ذهنی ) r=16/0(رفتاري درك شده 

)51/0=r( کنترل رفتاري درك شده ،)28/0=r( هنجار ذهنی ،)43/0 =r ( و هنجار اخالقی)49/0=r (داري داردرابطه مثبت و معنی .
، )r= 72/0(، هنجار ذهنی )r=40/0(، کنترل رفتاري درك شده )r=77/0(ي متغیرهاي تحقیق یعنی نگرش در نهایت نیت با همه

بر اساس مدل تئوري رفتار برنامه ریزي شده  به . داري داردرابطه مثبت و معنی) r=42/0(و هویت خود ) r= 55/0(ر اخالقی هنجا
پروبیوتیک از تحلیل رگرسیون به روش اینتر استفاده منظور تعیین عوامل موثر بر تمایل دانشجویان جهت مصرف محصوالت 

جار ذهنی، کنترل رفتاري درك شده، هنجار اخالقی، هویت خود متغیر مستقل و متغیر بدین ترتیب متغیرهاي نگرش، هن. گردید
 68/0نتایج رگرسیون نشان داد دو متغیر نگرش و هنجار ذهنی  قادرند . نیت به عنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شدند

در مقایسه ) β= 50/0 (چنین متغیر نگرش هم .نمایند بینیداري پیشدرصد از تغییرات متغیر تمایل دانشجویان را در سطح معنی
  :باشدمعادله حاصل از رگرسیون به شرح ذیل می. بینی متغیر نیت داردتري در پیشقدرت بیش) β= 34/0(با متغیر هنجار ذهنی 

 (هنجار ذهنی) /.38 + (نگرش) 55/0 + /20 .- = نیت
 

  :نتیجه گیري
براي سالمتی انسان دارند، و مصرف آن ها بویژه ماست پروبیوتیک در اکثر نقاط دنیا رو به محصوالت پروبیوتیک مزایاي فراوانی 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مردان نسبت به زنان آسان تر این محصوالت را خریداري می کنند و از سوي . افزایش است
واریانسی که براي سطح درآمد صورت گرفت تفاوت معناداري  آنالیز. اطرافیان بیشتر به استفاده از این محصول تشویق می شوند

بین سه سطح درآمد نشان نداد و این بازگو این مطلب است که سطح درآمدي مصرف کنندگان در خرید این نوع محصوالت بی 
خیلی از . ن ها استتاثیر است و شاید استفاده کم از این محصوالت به دلیل عدم آگاهی اکثریت مردم از این محصوالت و فواید آ

 .افراد در تهیه این محصوالت مشکل داشتند و این نشان می دهد عرضه محصوالت پروبیوتیک به خوبی صورت نمی گیرد
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