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 خلاصه

رود. گسترش میآینده به شمار  هاینسلبرای  زیستمحیطبهبود  حفظ و هایراهیکی از مصرف محصولات ارگانیک تولید و 

تولید این محصولات به جای محصولات متعارف کشاورزی نیازمند وجود تقاضای موردنیاز در بازار این محصولات است. شناخت 

این این محصولات دارد که  وترویج  مهمی در برنامه ریزی توسعهانگیزه و دلایل مصرف کنندگان محصولات ارگانیک نقش 

جامعه آماری تحقیق را  .ارگانیک انجام گردید محصولات و مصرف شهروندان از خرید انگیزه ودلایل بررسی  باهدفتحقیق نیز 

 ایچندمرحله ص و به روشنفر مشخ 212تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران  ،ایرانزنجان خانوارهای شهرکلیه 

. داده ها با نظر متخصصان تایید شدای بود که روایی آن بر اساس ابزار تحقیق، پرسشنامه انتخاب و مطالعه شدند.  تصادفی

محصولات  دارای تجربه خرید شهرونداندرصد  8/02 نشان داد که  تحقیقتحلیل شدند.  نتایج  22ورژن  spssاستفاده از 

مهمترین انگیزه شهروندان از خرید محصولات ارگانیک توجه به سلامتی خود و خانواده بود و کم اهمیت د. می باشنارگانیک 

 ترین انگیزه خرید نیز توجه به محیط زیست بود. 

 

 شهرستان زنجان شهروندان، ،مصرف انگیزه، محصولات ارگانیک،  کلمات کلیدي:

 
 

 مقدمه-1

 
از بیماری و کنترل عوامل  پیشگیری پایدار، عهتوسدر مسیر  زیستمحیطت در جامعه و ارتقای سلام هایمؤلفهیکی از        

 هایبیماری، شیوع د محصولات کشاورزیراست. امروزه استفاده از سموم و کودهای شیمیایی برای افزایش عملک زابیماری

استفاده از سموم و  زمینه در دکنندگانیتولعدم آگاهی و دانش  خطرناک برای انسان و حیوانات را به همراه داشته است.

ی عصبی و اختلال در سیستم ایمنی هایناهنجار ،ی خطرناک، سرطان دستگاه گوارشهایماریبکودهای شیمیایی منجر به بروز 

 آن شامل ارگانیک غذای .[5]باشدمیمصرف محصولات ارگانیک پیشگیری از این وضع تولید  هایحلراه. یکی از گرددیمبدن 

 طول در مصنوعی شیمیایی مواد دیگر و هاکشعلف ،هاکشآفت شیمیایی، کودهای از که است کشاورزی غذایی مواد از ستهد

 در جهان سطح در ارگانیک کشاورزی ،منتشرشده هایگزارش اساس بر . [11] نشود استفاده سازیذخیره و پردازش تولید،

های اجرایی در حال گسترش بوده و روش سرعتبه توسعهدرحال ورهایکش جمله از جهان مناطق اکثر در گذشته هایسال

از مزایای  یافتهتوسعهدر کشورهای  ویژهبهو مردم در بسیاری از جوامع  یافته بهبودطور دائم تولید، نظارت و صدور گواهی به

از  توسعهدرحالایی بخصوص در کشورهای است کشاورزان جوامع روست اند، گفتنیبالاتر برخوردار شده باکیفیتتر و غذای سالم
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جزو کشورهای برتر دنیا  ارگانیکپتانسیل  ازنظرکشور ایران  .اندمند شدهتی این محصولات بهرهسود مناسب و ارزش صادرا

سطح تحت پوشش دارای گواهی ارگانیک سهم خیلی ناچیزی را به خود  ازنظرپتانسیل،  باوجوداینشود، اما محسوب می

های بعدی میلادی شروع شد و این میزان در سال 2228هکتار در سال  15صورتی که این سطح از  به اده است.اختصاص د

هزار هکتار گسترش و دارای نوسان بوده است. آخرین آمار مربوط به ارگانیک در  122حدود  هزارتا ۰2صورت دامنه متغیر به

انگیزه، در لغت به معنای سبب و دلیل و چیزی است که کسی  .[2]هزار هکتار است 52میلادی در حدود  2215کشور تا سال 

 کندمیرا مشخص  هاهیجان و هاشناختینه مشترک بین نیازها، انگیزه، یک اصطلاح کلی است که زم .کندمیرا به کاری وادار 

موجب آن  کنندگانمصرفانگیزه مطالعه  ..[2]کندمیهدایت  ه رفتار را نیرومندانهفرآیندی درونی است ک هااینکه هر یک از 

انگیزه دلیلی است بر رفتار یا محرک پایا و قوی  چراکهنگی آغاز، تقویت و هدایت رفتار آنان پی برده شود. وتا به چگ شودمی

به محصولات ارگانیک، درک و بررسی  کنندگانمصرفبنابراین برای بررسی تمایل  ؛رفتار دهیسازماندرونی است برای 

خرید محصولات  به دلایل مختلفی، مبادرت به کنندگانمصرفبسیار ضروری است.  شودمیکه موجب این تمایل  ییهاانگیزه

 را  محصولات ارگانیک مصرفدر  مؤثرپژوهشگران عوامل اخیر  هایسالدر  موضوع،ت میه اهبتوجه  با.  [8] نمایندمیارگانیک 

 هایفعالیت در فرد یک که میزانی  از است عبارت سلامتیبه توجه ،[ 12]راناز نظر بیکر و همکا ند. ده اقرار دا بررسی مورد

 جهت که هستند آگاهی افراد دارند، توجـه خـود سلامتیبه که کنندگانیمصرف. است خویش سلامتی نگـران خـود روزمـره

 محصولات حوزه در شدهانجام یقاتتحق .[18]هستند انگیزه دارای خـود سـلامتی بهبـود و حفـظ در مؤثر هایفعالیت انجام

 در [9]مولایی و زارعی  .[12،15] دارد سـبز محصـولات بـه نگـرش بـر مثبتیتأثیر  سلامتیبه توجه که است این بیانگر سبز

به  (یهدر شهر اروم یخوراک هایی: سبزی)مطالعه مورد کیمحصولات ارگان یکنندگان برامصرف حاتیترجتحقیقی در خصوص 

زیرا افراد  یابد؛ها برای استفاده از محصولات ارگانیک افزایش میکنندگان تمایل آنیجه رسیدند با افزایش سن مصرفاین نت

تحقیق  تر تمایل به محصولات ارگانیک و طبیعی خواهند داشت.تر، به دلیل درگیر شدن با مشکلات و بیماری متنوعمسن

 در معنـادار اثـر دارای ،زیستمحیط حفظ به اهمیت ،سلامتیبه اهمیت یمتغیرها کهنشان داد  [0] همکاران و صندوقی

 همچنین و خود تغذیه وضعیت و سلامتی حفظ به کـه افرادی که گفت توانمی دیگرعبارتیبه. دارد ترسالم محصولات انتخـاب

 انتخاب به نسبت وسط آنهات ارگانیک و سالم محصول انتخـاب احتمـال دهندمی اهمیت طبیعی منابع و زیستمحیط حفظ

 ترینقویی محصول هایویژگی که گزارش کردند خود تحقیق در [1]همکاران و نیا ابراهیم. است بیشـتر معمـولی، محصول

 ارگانیک محصولات برای اضافی پرداخت به برتمایل مثبتی تأثیر سلامتیبه توجه متغیر دارد. اضافی پرداخت به تمایل در را تأثیر

 ،سلامتیبه توجـه ،محیطیزیست هاینگرش متغیرهای که داد نشان ،[ 7]بخشنده و محمدیانمطالعه  از حاصل تایجننداشت. 

 و ساری اکبری بابا .دارند سبز محصولات بـه نگـرش بـر معنـاداری و مثبـت تأثیر گراییجمع بـه تمایل و محیطیزیست دانش

 محصولات سلامت ،باشدمی مهم محصولات ارگانیک کنندهمصرف برای که هاییویژگی ترینمهم از خود تحقیق در [۰] همکاران

، پنیرهای کنندگانمصرف در مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ، [1۰]آلملـی و همکـاران  .کردند بیان را هاآن طعم و

اهمیت  سلامتیبهکه  و افـرادی دهندمیتر ترجیح بالا باقیمتپنیرهای پرچرب و معمولی  را بـه ترپایین باقیمتسالم و ارگانیک 

 تمایــل بــه پرداخــت اضــافی[ 10]لــوریرو و همکــاران  کنند.می ، پنیرهـای جدیـد را بیشـتر انتخـابدهندمی

. قراردادند موردبررسیدارای برچسب اکولوژیک  هایسیب در شـهر پورتلنـد در ایالـت اورگـن آمریکـا را بـرای کنندگانمصرف

محیط زیستی و سلامت غذایی، تمایل به پرداخت نرخ  دارای فرزند و افـراد دارای تمـایلات هایخانممطالعه نشان داد که  نتـایج

 عوامل تأثیرگذار بر پذیرش محصولات ترینمهم کهداد نشان [ 17]نتایج تحقیقات ماکاتاونی . این محصولات دارند افـزوده بـرای

و همچنین طعم، مزه و تازگی محصولات  از: سلامت و امنیت غذایی، ارزش غذایی محصولات ارگانیک اندتعبارارگانیک 

. نتایج قراردادند موردبررسیمحصولات دامی سالم را  ایرلنـدی بـرای کنندگانتقاضای مصرف [12]همکارانکوان و  .ارگانیک
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تضـمینی و سـن  هایبرچسبسلامتی،  هایانگیزههای سالم، طعم، عواملی از قبیل اطلاعات قبلی افراد از غذا نشان داد کـه

طور خلاصه نتایج تحقیقات صورت گرفته عوامل متعددی را در انگیزه و ب .با تقاضا دارند داریمعنی پاسـخگویان رابطـه مثبـت و

هدف بررسی این موضوع در  تمایل مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات گزارش کرده اند که این تحقیق نیز با

 صورت گرفت.  1۰90بین شهروندان شهرستان زنجان در سال 

 
 

 مواد و روش ها  .2
 

 جامعه آماری تحقیق .است پیمایشیتوصیفی ـ از نوع  شناسیروش ازلحاظهدف از نوع کاربردی و  ازلحاظاین تحقیق 

 هزار 2۰۰ و خانوار هزار 1۰۰ دارایشهر زنجان  (1۰95یران )که طبق گزارش مرکز آمار ا باشندمیکلیه خانوارهای شهر زنجان 

خانوار محاسبه شد و از هر خانواری تنها یک نفر  212برابر با  اینمونهحجم  فرمول کوکران با استفاده از .باشدمی جمعیتنفر 

وضعیت اقتصادی و  ازلحاظر تصادفی بود. در مرحله اول شه ایچندمرحله صورتبه گیرینمونهقرار گرفت. روش  موردمطالعه

تصادفی انتخاب شد. در مرحله سوم نیز از داخل  صورتبهسکونتی به سه منطقه )طبقه( تقسیم شد و از هر منطقه نیز دو محل 

مصاحبه حضوری  صورتبهو  1۰90قرار گرفتند. این تحقیق در سال  موردمطالعهتصادفی انتخاب و  صورتبهمحلات شهروندان 

پرسشنامه در اختیار ، سنجش میزان روایی برای بود که ایساختهپرسشنامه محقق  مورداستفادهابزار تحقیق  ام شد.با افراد انج

اصلاحات موردنظر روایی پرسشنامه و انجام نظرات آنان  آوریجمعپس از  ومربوطه قرار گرفت  نظرانصاحب متخصصان و

 .بود 22ورژن  SPSS هاداده وتحلیلتجزیه جهت مورداستفاده افزارنرم .شد حاصل

 نتایج و بحث   .3

تجربه خرید محصولاتی تحت  موردمطالعهدرصد افراد  8/02 کهرفتار خرید محصولات ارگانیک نتایج نشان داد  ازنظر 

خرید  رفتار در مورد. درصد این تجربه خرید را نداشتند 2/۰9عنوان محصولات ارگانیک و سالم را داشتند و مابقی 

مصرف  مرتبه در هفته محصول ارگانیک خریداری و 1-۰درصد(  7/۰0) دهندگانپاسخاکثر ، محصولات ارگانیک ندگانکنمصرف

که  دهدمیپاسخگویان نشان  . بررسی وضعیت سنیبودند زندرصد آنان  2/۰0و  مرد (درصد 8/02)پاسخگویان  اکثر .کنندمی

. باشدمی (درصد 9/52) مجردبیشترین فراوانی متعلق به افراد  اهل نیز،از نظر وضعیت ت. باشدمیسال  ۰1 هاآنمیانگین سنی 

افراد داری شغل ازاد  . باشدمیدرصد( 5/22)دیپلم  پاسخگویان نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به بررسی سطح تحصیلات

پاسخگویان نشان داد  د افراد خانوارتعدابررسی درصد(.   2/25) دارای بیشترین فراوانی مربوط به شغل پاسخگویان را دارا بود

سبزه میدان،موسسه روزبه،گلخانه  افراد از محلهای مختلفی مانند .باشندمی(درصد 9/51) نفر 2 تا ۰ بیشترین فراوانی مربوط به

به ادبیات در این تحقیق با توجه  محصولات ارگانیک را خریداری می کردند که خرید از بازار در جایگاه اول بود.  وفروشگاه ها

 آورده شده است.  1موضوع پنج مورد از مهمترین انگیزه های خرید این محصولات از شهروندان پرسیده شد. که نتایج در جدول 

 

 

 

 



 

4 

 

 (n=121محصولات ارگانیک )خرید  انگیزه پاسخگویان برحسب فراوانی توزیع -1 جدول

 خیر بلی انگیزه خرید

 درصد معتبر فراوانی درصد معتبر فراوانی

 5/17 22 5/82 122 سلامتی خود و خانواده

 9/55 71 1/22 50 طعم و مزه بهتر این محصولات

 ۰/09 88 7/۰2 ۰9 بودن این محصولات ترتازه

 8/72 95 2/25 ۰2 داشتن طول عمر بیشتر

 ۰/82 122 7/19 25 زیستمحیطتوجه به 

 

ترین انگیزه خرید محصولات ارگانیک از دیدگاه شهروندان زنجانی می باشد. طبق نتایج جدول بالا، سلامتی خود و خانواده مهم

درصد شهروندانی که محصول ارگانیک خریداری کرده بودند، به اهمیت این عامل به عنوان انگیزه خرید خود  5/82بطوری که 

ست که کمتراز نصف مصاحبه شوندگان به اشاره کرده اند. در رتبه دوم انگیزه خرید طعم و مزه بهتر این محصولات قرار گرفته ا

این انگیزه اشاره کرده اند. در رتبه های سوم و چهارم تازه تر بودن این محصولات و داشتن طول عمر بیشتر قرار دارد. توجه به 

 محیط زیست نیز در رتبه آخر انگیزه قرار گرفته است. 

 

 

 گیرينتیجه . 4

 

نتایج حاصل از  انجام گرفت و  ارگانیکمحصولات  از خرید   کنندگانفمصر انگیزهشناسایی  باهدفتحقیق حاضر، 

که با  هست خود و خانواده سلامتیبهدلیل و انگیزه افراد از خرید محصولات ارگانیک توجه  ترینمهمنشان داد که  هادادهتحلیل 

فوق نیز  تحقیقاتدر  .ویی داردهمس [۰] همکاران و ساری اکبری بابا و  [17]ماکاتاونی تحقیقات صورت گرفته توسط

در واقع مهمترین انگیزه افراد از خرید . هستخرید این محصولات  دلایل ترینمهماز  سلامتیبهاست که توجه  شدهگزارش

بهتر این محصولات قرار دارد. در مطالعه صورت  مزهدر رتبه دوم انگیزه خرید طعم و محصولات ارگانیک شخصی می باشد. 

. آخرین انگیزه خرید مربوط به است شدهاشاره موضوعنیز بر این  [12]همکارانکوان و  و [1]همکاران و نیا ابراهیم گرفته توسط

توجه به محیط زیست می باشد که نشان از این دارد که دلیل اجتماعی و محیط زیستی از اهمیت کمتری در مقایسه با دلایل 

براساس نتایج این  اقدام به خرید بکنند، کم است. شهروندان زیست  شخصی برخوردار است و اینکه به خاطر حفظ محیط

های دیداری و پیشنهاد می شود که از طریق رسانهتحقیق و برای توسعه مصرف محصولات ارگانیک به جای محصولات متعارف 

ایش داده شود. شنیداری سطح آگاهی و دانش شهروندان در خصوص مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات ارگانیک افز

نظر به ظهور رسانه های اطلاعاتی نوظهور مانند شبکه های اجتماعی ضرورت دارد که  محتوا های صحیح و علمی از این 

محصولات توسط سازمانها و نهادهایی تنظیم و نشر شود. در پایان با توجه به اهمیت کمتر توجه به محیط زیست پیشنهاد می 

ت ارگانیک در حفظ محیط زیست نیز برای شهروندان به صورت ملموس اطلاع رسانی و آگاهی شود که نقش مهم تولید محصولا

 بخشی شود. 
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ABSTRACT 

Production and consumption of organic products is one way to preserve and improve the environment 

for future generations. Production of these products instead of conventional products needs of market 

demand. Understanding the motivations and reasons for consumers of organic products could play an 

important role in the development of this product. This study aimed to investigate the reasons and 

motivations of citizens of the purchase and consumption of organic products. The study population 

comprised of all households in Zanjan city and using multi-stage random sampling method, 210 

citizens were selected. The survey instrument was a questionnaire that its validity was confirmed by 

experts. Data were analyzed using spss version 24  . The results showed that 60.8 percent of citizens buy 

organic products and had consumption experience. The most important motivation of people to buy 

organic product was considering the health of his/himself and their family and the least important 

motivation was considering the environment. 
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