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 چکیده

    
 محصوالت کاهش ضایعات در مورد کنندگانمصرف رفتار خرید هدف این تحقیق واکاوي

ت، بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع مطالعا نتهرا شهر در کشاورزي
در  کشاورزي کنندگان محصوالتهمبستگی است. جامعه آماري تحقیق، مصرف -توصیفی 

ه روش نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ب 384شهر تهران بودند که از این تعداد 
شنامه یق، پرسونه آماري انتخاب شدند. ابزار تحقعنوان نماي تصادفی با انتساب متناسب بهطبقه

ت ساخته بود که روایی محتوایی و ظاهري آن توسط پانلی از اساتید دانشگاه تربیمحقق
 رايمون بمدرس، مورد تأیید قرار گرفت. مقدار پایایی (آلفاي کرونباخ) پس از انجام پیش آز

 ارابز بودن مد که نشان از مناسبدست آبه 82/0 تا 76/0 بین پرسشنامه مختلف هايقسمت
هاي گیهاي فرهنگی، ویژدرآمد، ویژگی پژوهش نشان داد بینبود. نتایج حاصل از این  تحقیق

با رفتار خرید آنان پیرامون کاهش  کنندگانمصرف هاي روانشناختیاجتماعی و ویژگی
 داري وجود دارد.ضایعات محصوالت کشاورزي رابطه معنی

 
 کشاورزي، مدل کاتلر، کنندگان، ضایعات محصوالترفتار خرید، مصرف کلیدي:هاي واژه

 شهر تهران.
 

 مقدمه
و رشد  نیزم کره تیجمع ادیبا توجه به ازدامروزه، 

 يبه غذا یدسترس يبرا یجهان يمصرف غذا، تقاضا
است  شیدرحال افزا گریسال د 40 يحداقل برا یکاف

)Godfray et al., 2010(،يو برقرارغذا  نیتأم . لذا 
-و مهم نترییو از اساس دارد تیاهمبسیار  ییغذا تیامن
 ,.Mahmoudi et al( شودیم یدولت تلق فیوظا نیتر

عنوان هب يمحصوالت کشاورز ،انیم نیدر ا .)2010
برخوردار  ايژهیو تیغذا، از اهم نیمنبع تأم نیتریاصل

 نیسنگ فهیوظ نیانداز، او براساس سند چشم هستند

 یعیطبو منابع يعهده بخش کشاورزبر ییغذا تیامن
 ازیمورد ن يدرصد غذا 85حدود  ،است. در حال حاضر

کارخانجات  ازیمورد ن هیدرصد مواد اول 90جامعه و 
 ،داخل دیتول يکشور از محصوالت کشاورز ییغذاعیصنا
، یناخالص ملّ دیدرصد تول 16 . همچنین،شودیم نیتأم
درصد صادرات  25حدود  درصد اشتغال کشور و 22

 نیتأم يبخش کشاورز قیکشور از طر ینفتریغ يکاالها
در  یمهم ارینقش بس يکشاورز خشب ،واقع در گردد.می

 يو اقتصاد يدیدارد و از ارکان مهم تول یاقتصاد مل
بسیاري از محصوالت کشاورزي از  .دیآیشمار مهکشور ب

عنوان هجمله کاالهاي مصرفی و راهبُردي هستند که ب
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گیرند. ها قرار میمواد غذایی، روزانه مورد مصرف انسان
متأسفانه این کاالهاي مهم و حساس در جریان تولید، 
توزیع و مصرف با مسایل و مشکالت مختلف فنی، 

باشند اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مواجه می
توان به ضایعات نسبتاً باال و که از جمله این مشکالت می

 ,Ministry of Agriculture) متعارف اشاره نمودغیر

2008 Satarinajaf Abadi, 2009) ؛Ghanbari & 

Barghi, 2008 خواروبار سازمان دیدگاه . از 

 در تغییري هرگونه زیست،محیط برنامه و )FAO(1جهانی

 ایمنی عدم و شدن دسترس قابل غیر به منجر که کیفیت

 قابلغیر انسان ايبر رادر نهایت، آن و شود محصول

 شود. موضوعمی تلقی غذایی مواد ضایعات کند؛ مصرف

 محصوالت کشاورزي، ضایعات افزایشی روند انگیزبحث

 کشورهاي ویژهبه کشورها اکثر جدي هايچالش از یکی

از  زیادي بسیار مقدار هر ساله است. توسعه درحال
 نیاز تأمین در مهمی نقش که و باغی زراعی محصوالت

 ویژهبه  گوناگون مراحل در دارند، انسان سالمت و اییغذ

 طوري کهبه گردد.می کیفیت دچار اُفت برداشت از پس

 از بیش سوم جهان کشورهاي در ضایعات این مقدار
 طوربه موجود آمارهاي پایه است. بر صنعتی کشورهاي

-ضایع می ایران در این محصوالت از درصد 30 متوسط
 که،  (Zyabkhsh deylami & Sedaghat, 2006) شود

 میزان نظر از گندم کشاورزي محصوالت میان در
 & Khoshnodifar)دارد  جاي نخست اولویت در ضایعات

Assadi, 2010). ارديمو جمله از کشاورزي ضایعات 
 در را اهو و كخا آب، عنصر سه هر نداتومی که ستا

 زا حاصل يهازگا اعنوا دـتولی. دـهد اررـق خطرضمعر
 دخو و هشد اهو گیدلوآ موجب کشاورزي ضایعات تجزیه

 هاآن از یـناش اترـثا و کشاورزي پسماندهاي و ضایعات
 و افطرا كخا گیدلوآ به نداتومی نیز) بهاشیر مانند(

 ,Farhadi( دشو منجر مینیزیرز و سطحی يهاآب

 که بهداشتی و محیطیزیست مشکالت بر عالوه). 2008
کشاورزي  ضایعات کردن رها و اندنسوز دفن، دنبال به

 خسارات کشاورزي ضایعات افزایش گردد،می ایجاد
 هدر  به توانمی که دارد همراه به نیز فراوانی اقتصادي

 آوردن پایین ،)مانند آن و خاك آب،( محدود منابع دادن
 اي،یارانه هاينهاده دادن هدر محصول، ارزش و کیفیت

                                                                                  
1. Food and  Agricultural Organization                                                                                                                                   

                                                                                                    
                                                            

 موقعیت تهدید و درآمد شکاه واردات، به نیاز افزایش
 & Eizadi) برد نام را) کشاورز( تولیدکننده شغلی

Hayati, 2013). 100 تولید با کشاورزي بخش ایران در 

مهمی در  نقش سال در کشاورزي محصوالت میلیون تن
 سازمان آمار تأمین نیاز غذایی کشور دارد براساس

و  زراعی محصول15 تولید در کشاورزي، ایران خواروبار
 این .دارد را دهم تا اول مقام جهان در باغی محصول 25

کشاورزي در کشور  ضایعات متأسفانه که ستحالی در
 درصد درآمد 25معادل  و جهان متوسط برابر 6 حدود

ساالنه  ما کشور در کشاورزي است. ضایعات کشور نفتی
 هر میانگین اگر که تن است، میلیون 3/15بالغ بر 

 بگیریم، نظر تومان در 155 را صوالتمح این از کیلوگرم

 000/000/500/371/2معادل  سال هر آن ضایعات ارزش
 ایران در ساالنه ضایعات مقدار شد که این خواهد تومان

 سیر را نفري میلیون 15 کشور یک شکم گرسنه تواندمی

با توجه به مطالب . (Eizadi and Hayati, 2013)کند
 زراعی محصوالت از یاديز بسیار مقدار گفته شده هرساله

گوناگون از قبیل مرحله داشت، کاشت  مراحل در و باغی
 & Totiyaei)شودو پس از برداشت تبدیل به ضایعات می

Solaymani, 2009)توان . از مراحل پس از برداشت می
ونقل، بندي، انبار کردن، حملبه عواملی مانند بسته

انند آن کنندگان و مفرآوري، نحوه مصرف توسط مصرف
از برداشت، بررسی رفتار اشاره داشت. از بین عوامل پس 

کنندگان پیرامون کاهش ضایعات خرید مصرف
محصوالت کشاورزي از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 

 یک کنندگانخرید مصرف رفتاري هايزیرا گرایش

 معنوي و ذاتی رفتارهاي سنجش براي مناسب شاخص

 حصوالت کشاورزيها در زمینه کاهش ضایعات مآن

 و احساسی فیزیکی، هايفعالیت. (Nassiri, 2012)است 
 و استفاده خرید، هنگام انتخاب، افراد که ذهنی

 و نیازها ارضاي در جهت خدمات و کاال دورانداختن

 2کنندهمصرف به رفتار دهند،می انجام خود هايخواسته

-مصرف رفتار خرید دیگر، تعریفی شود. درمی تعبیر
 جهت در مستقیماً که است هاییمجموعه فعالیت ه،کنند

-می صورت خدمات و کاال انداختن و دور مصرف ،کسب
 که است تصمیماتی فرآیند ها شاملفعالیت این گیرد.

 ,Imankhan)پذیرند می اقدامات انجام این از بعد و قبل

2008). 

                                                                                  
2. Consumer Behavior                                                                                                                                                                          
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مورد  در زیادي هايپژوهش در جهان و ایران
ورزي و عوامل مؤثر بر رفتار ضایعات محصوالت کشا

به  است که در ادامه شده انجام کنندگانخرید مصرف
 Eizadi شود.ها اشاره میاین پژوهش از برخی به اختصار

and Hayati (2013) کاهش عنوان با تحقیقی در 
 بر مؤثر عوامل کشاورزي ترویج آینده رویکرد ضایعات
 شش هب را کشاورزي محصوالت ضایعات میزان افزایش
 عوامل -1: شامل که کندمی بنديتقسیم دسته

 عوامل -3 اجتماعی و اقتصادي عوامل -2 بیولوژیکی
 عوامل -6دانشی  عوامل -5 فرهنگی عوامل -4 سیاسی

 در  Malek-Mohammadi (2006) .طبیعی است
 ضایعات بر موثر فاکتورهاي بررسی هدف با پژوهشی

 که رسید جهنتی این به ایران در محصوالت کشاورزي
 آموزشی نیازهاي شامل پاسخگویان شخصی هايویژگی

 ضایعات محصوالت بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از
در Yakup & Jablonsk   (2012) .باشدمی کشاورزي

تحقیقی با عنوان رویکرد یکپارچه به عوامل مؤثر بر رفتار 
کنندگان به شناسایی عوامل فرهنگی، خرید مصرف
پرداخته و  کنندگاندر مصرف نی و فردياجتماعی، روا

توجه داشتن به این خصوصیات را عاملی مؤثر در فروش 
دانند. در تحقیقی توسط محصوالت کشاورزي می

(2012) Furaiji et al.,   با عنوان عوامل مؤثر بر رفتار
کننده، به شناسایی عوامل مختلفی که به خرید مصرف

انجامد؛ می گیري به خرید و الگوي مصرفتصمیم

هاي روانی توان به ویژگیها میپرداختند. از مهمترین آن
هاي اجتماعی از از قبیل آموزش، درك و انگیرش، ویژگی

هاي قبیل نقش و منزلت اجتماعی و خانواده، ویژگی
-فردي همانند شغل، درآمد، سبک زندگی و از ویژگی

هاي فرهنگی به خرده فرهنگ و طبقه اجتماعی اشاره 
  Kotler & Armstrong  ،Carthy (2007) .تداش

هرکدام در تحقیقاتی   Berkowitz (2010) و(1991)
فرهنگ و طبقه جداگانه به عوامل فرهنگی، خرده

ترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار عنوان مهماجتماعی به
 Pride and. اندکنندگان اشاره داشتهخرید مصرف

Ferrell (2000) ، Statt   (2003) و Dibb et al.,)1997( 

هاي مرجع، خانواده، نقش و منزلت اجتماعی به گروه
کنندگان اشاره عنوان عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرفبه

ده نکنمصرفخرید  رفتار katler اند. بنا به مدلداشته
 ی، شخصیاجتماع هنگی،فر اصلی عامل هارچیر تحت تأث

عوامل به  گیرد، که هر یک از اینیم قرار یو روان
 Kotler and). شونداختصار توضیح داده می

Armstrong, 2007)  هاي موجود در با توجه به شاخص
 هاي رفتارمدل کاتلر که در بخش قبل آمده است، مؤلفه

هاي عنوان ویژگی کنندگان تحت چهارخرید مصرف
هاي روانی و هاي اجتماعی، ویژگیفرهنگی، ویژگی

و پیشینه پژوهش هریک از  هاي فردي شناساییویژگی
 آمده است.) 1(متغیرها در جدول

 
 هاي کاتلرپیشینه پژوهش هریک از مؤلفه - 1جدول 

 پیشینه پژوهش هامؤلفه متغییر

 هايویژگی
 فرهنگی

 فرهنگ
 فرهنگخرده

 طبقه اجتماعی

Kotler and Armstrong (2007). Dibb et al., (1997), Statt (2003, 
Berkowitz (2010). Carthy (1991). 

 هايویژگی
 اجتماعی

 هاي مرجعگروه
 خانواده

 نقش و منزلت اجتماعی

 Carthy (1991), Stanton et al., (1994), Reynold and Lancaster 
(1998), Kotler and Armstrong (2007), Pride and Ferrell (2000), 
Statt (2003), Dibb et al., (1997).  Berkowitz (2010).   

 هايویژگی
 روانشناختی

 درك انگیزه
 آموزش

 باورها و اعتقادات

Cohen (1991),Carthy (1991), Reynold and Lancaster (1998), 
Kotler and Armstrong (2007), Pride and Ferrell (2000), Statt 
(2003), Stanton et al., (1994).  

 فردي هايویژگی
 سن

 وضعیت اقتصادي
 سبک زندگی

Dibb et al., (1997), Kotler and Armstrong (2007), Straughan and 
Roberts (1999), Statt (2003), Berkowitz (2010), Solomon (1983).  

 
 

 



 1397، 1 ، شماره49-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           78

 
 

گرفت  توان نتیجهبا توجّه به آنچه که گفته شد، می
ها و عوامل مؤثر بر رفتار خرید که شناسایی مؤلفه

کاهش ضایعات محصوالت  کنندگان در رابطه بامصرف
غذایی  امنیت تواند ضمن افزایش عملکرد،کشاورزي می

که شهر تهران همراه داشته باشد. از آنجاییرا نیز به
ترین شهرهاي کشور، حجم جمعیتعنوان یکی از پربه

خود را به کشاورزي کنندگان محصوالتزیادي از مصرف
فراوانی  دلیل کثرت واختصاص داده است و همچنین، به

ترین شبکه پخش و عنوان بزرگبار بهمیادین میوه و تره
کشاورزي و  توزیع محصوالت کشاورزي و محصوالت

عرضه تقریباً ارزان و تنوع انواع محصوالت کشاورزي و 
مواد غذایی در این میادین، تحقیق در زمینه تحلیل 

کنندگان پیرامون کاهش هاي رفتار خرید مصرفمؤلفه
جات، مانند میوه کشاورزي صوالتضایعات مح

جات در شهر تهران با اهداف ویژه جات و صیفیسبزي
 تحقیق این کلی هدف رو،رسد. از اینضروري به نظر می

پیرامون کاهش  کنندگانمصرف رفتار خرید واکاوي«
 اساس، این بر و باشدمی »کشاورزي محصوالت ضایعات
 :اشدبمی ذیل موارد شامل آن اختصاصی اهداف
 پاسخگویان فردي رفتار خرید هايویژگی بررسی -

 محصوالت کاهش ضایعات با رابطه در) کنندگانمصرف(
 تهران؛ شهر در کشاورزي

خرید  رفتار در فرهنگی هايویژگی نقش تحلیل -
 محصوالت کاهش ضایعات با رابطه در کنندگانمصرف

 تهران؛ شهر در کشاورزي
خرید  رفتار در یاجتماع هايویژگی نقش بررسی -

 محصوالت کاهش ضایعات با رابطه در کنندگانمصرف
 تهران؛ شهر در کشاورزي

 رفتار در روانشناختی هايویژگی نقش بررسی -
 کاهش ضایعات با رابطه در کنندگانخرید مصرف

 تهران؛ شهر در کشاورزي محصوالت
 در کنندگانخرید مصرف رفتار بین ارتباط تعیین -
 شهر در کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش با رابطه
 منطقه سن، جنسیت،( فردي هايویژگی با تهران

 ).غیره و سکونت محل جغرافیایی
خرید  رفتار واکاوي بررسی منظوردر نهایت، به

 محصوالت کاهش ضایعات پیرامون کنندگانمصرف
نظري  مدل پژوهش، نظري کشاورزي با توجه به مبانی

زیر آورده شده است (شکل  صورتبه براساس مدل کاتلر
 (Kotler & Armstrong, 2007). ) 1شماره 

 

 
 کاتلر مدل پژوهش براساس نظري مدل -1شکل 

 
 هامواد و روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ 
ها از نوع توصیفی ـ همبستگی و از لحاظ تحلیل داده

-کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی است. براي جمع
ي اطالعات مورد نیاز از روش پیمایش استفاده شد. آور

کنندگان جامعه آماري در تحقیق حاضر شامل مصرف
جات، سبزیجات و مانند: میوه کشاورزي محصوالت

جات در شهر تهران بود و با توجه به آمار جمعیت صیفی
 مطالعات که در مرکز 1390خانوار شهر تهران در سال

جامعه  گرفته است،تهران صورت  فرهنگی شهرداري
خانوار بود. براي تعیین  =2597731Nبرابر قیتحق يآمار

 Krejcie and (1970)حجم نمونه با استفاده از جدول 

Morgan   خانوار تعیین و مورد تجزیه  384اندازه نمونه
براي انتخاب افراد نمونه از جامعه  و تحلیل قرار گرفت.
ا انتساب اي بگیري تصادفی طبقهآماري، روش نمونه

متناسب در دستور کار قرار گرفت، با توجه به وسعت 
بار آن و زیاد شهر تهران و پراکندگی میادین میوه و تره

هاي مورد مطالعه، شهر تهران همچنین، تفاوت بین نمونه
با توجه به مناطق شهرداري به پنج قطب که تقریباً 

باشند تقسیم شده است. بدین ترتیب که مشابه می
، 15، 14جزء منطقه شمال، مناطق  3و  2، 1 مناطق

 11، 10، 7، 6جزء منطقه جنوب، مناطق  20و  19، 16
جزء منطقه  13و  8، 4جزء منطقه مرکز، مناطق  12و 

جزء منطقه  22و  21، 18، 17، 9، 5شرق و مناطق 
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بندي شدند مناطق مزبور طوري انتخاب غرب تقسیم
پوشش دهند. در شدند که نقاط گوناگون شهر تهران را 

بار نهایت، به ترتیب از هر طبقه یک میدان میوه و تره
با استفاده از  هاشاخص با توجه به وسعت و تعداد غرفه

بار انتخاب نظر کارشناسی سازمان میادین میوه و تره
بار و تره گردید. لذا، از منطقه شمال میدان میوه

نطقه شهیدلواسانی، از منطقه جنوب میدان بهمن، از م
شرق میدان آزادگان، از منطقه غرب میدان صادقیه و از 

احمد انتخاب شد (جدول آل منطقه مرکز میدان جالل
 موضوع، ادبیات جامع بررسی از ). پس2شماره 

 چندین شامل که گردید تدوین و طراحی ايپرسشنامه
عوامل  به مربوط گویه 11 با اول، بخش. بود بخش

 گویه؛ 9 اجتماعی با هايفرهنگی؛ بخش دوم، ویژگی
گویه طراحی  17 روانشناختی با هايبخش سوم، ویژگی

 قسمتی پنج لیکرت طیف با گردید که همگی متغیرها 
 ،)2( ندارم نظري ،)1( مخالفم ،)0( مخالفم کامالً از

 مورد پرسشنامه در) 4( موافقم کامالً  و) 3( موافقم
تحقیق  وابسته بخش چهارم، متغیر .گرفتند قرار سنجش

کنندگان پیرامون کاهش ضایعات (رفتار خرید مصرف
 طیف با  گویه 10 با متغیر محصوالت کشاورزي) این

 ،)1( مخالفم ،)0( مخالفم کامالً  از قسمتی پنج لیکرت
 در) 4( موافقم کامالً و) 3( موافقم ،)2( ندارم نظري

 پایانی بخش گیرد. درمی قرار سنجش مورد پرسشنامه
شامل  پاسخگویان ویژگی خش پنجم) نیز(ب پرسشنامه

سکونت  محل منطقه سن، هاي فردي: جنسیت،ویژگی

 میزان خانواده اعضاي (منطقه جغرافیایی)، تعداد
 محصوالت محل خرید ماهیانه، تحصیالت، درآمد

سبزي،  و کشاورزي، میزان مراجعه جهت خرید میوه
 خرید میزان نوبت، هر در جاتمیوه خرید میزان
 سؤاالت  قالب نوبت در هر در جاتو صیفی اتجسبزي

 .شد مطرح بسته و باز
ظاهري و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از  1روایی

پانلی از اساتید و دانشجویان دکتري گروه ترویج و 
آموزش دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس پس از 
چند مرحله اصالح و بازنگري مورد تأیید قرار گرفت، و 

 3پرسشنامه نیز آزمون پیشاهنگ 2اي تعیین پایاییبر

هاي انجام شد و مقدار آلفاي کرونباخ  براي قسمت
 دست آمد کهبه 82/0تا  76/0مختلف پرسشنامه بین 

 دستبه بود. اطالعات تحقیق ابزار بودن مناسب بیانگر
 افزارنرم محیط در ها،پرسشنامه تکمیل از حاصل آمده

SPSS گرفت.  قرار تحلیل و جزیهت مورد 18 نسخه
هاي جمع آوري شده از آمار دادهمنظور پردازش آماريبه

 توصیفی (میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و
 ،t-test: شامل هامیانگین مقایسه شامل استنباطی آمار

F- test استفاده رگرسیونی تحلیل و همبستگی آزمون 
 .گردید

                                                                                  
1. Validity  
2. Reliability  
3. Pilot Test 

 
 بار منتخبي شده در محدوده جغرافیایی، همراه با حجم جامعه و نمونه و میدان میوه و ترهبندمناطق تقسیم -2جدول 

محدوده 
 جغرافیایی

 مناطق 
حجم جامعه آماري 

 (خانوار)
حجم نمونه 

 (خانوار)
بار میدان میوه و تره

 منتخب
 شهید لواسانی 67 453355 3و 2، 1 شمال تهرن

 جنوب تهران
14 ،15 ،16 ،
 20و 19

 بهمن 90 610811

 آزادگان 72 486287 13و  8، 4 شرق تهران

 غرب تهران
5 ،9 ،17 ،18 ،

 22و 21
 صادقیه 87 585434

 مرکز تهران
6 ،7 ،10، 

   12و 11
 احمدجالل آل 68 461844

 5 384 2597731 22 مجموع
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 نتایج 
کنندگان اي مصرففردي و حرفه هايویژگی

 (پاسخگویان)
 4/54از حجم نمونه  دادان نش تحقیقهاي یافته
تشکیل زنان را مردان و بقیه  را پاسخگویاندرصد 

 6/82نشان داد که  بررسی سطح تحصیالت دهند.می
از پاسخگویان با سطح تحصیالت لیسانس و کمتر   درصد

لیسانس و باالتر بودند. درصد از آنان فوق 4/17و 
ل منطقه جغرافیایی مح دست آمده در زمینههاطالعات ب

سکونت نشان داد که در حدود یک چهارم پاسخگویان از 
لحاظ منظقه جغرافیایی محل سکونت در جنوب تهران 

سن افراد مورد مطالعه نتایج پردازش سکونت داشتند. 
و  18کمترین سن در بین پاسخگویان  نشان داد که

است. نتایج آمار توصیفی نشان سال  79بیشترین سن 

نفر  6تا  4ار پاسخگویان بین داد که تعداد اعضاي خانو
نفر کمترین  7هاي بیشتر از بیشترین فراوانی و خانواده

درصد از پاسخگویان  92اند. در حدود فراوانی را داشته
 داراي تحصیالت دیپلم و به باال بودند. از لحاظ درآمد

درآمدي بین  درصد، 8/46کنندگان ماهیانه مصرف
درصد از  68شتند. پانصدهزار تا یک میلیون تومان دا

 بار اولین اولویت مکانپاسخگویان، میادین میوه و تره
شود. در خرید محصوالت کشاورزي آنان محسوب می

کنندگان بین یک تا چهار بار در حدود نیمی از مصرف
کنند. خرید محصوالت کشاورزي مراجعه می ماه جهت

کنندگان درصد از مصرف 1/47جات میوه خرید میزان
  خرید وبت بین یک تا چهار کیلوگرم و میزاندر هرن

کنندگان جات بیش از نیمی از مصرفصیفی و سبزیجات
 ).3بین شش تا ده کیلوگرم است (جدول 

 
 )=384nاي پاسخگویان (هاي فردي و حرفهویژگی -3جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر متغیر

 جنسیت
ردم  4/54  209     

6/45 زن  175     
     100 384 - کل جمع

 سن

30-18  89 2/23      
42-31  146 0/38      
55-43  93 2/24  03/41  33/12  18 79 
67-56  42 9/10      

و باالتر 67  14 7/3      
     100 384 - کل جمع

منطقه جغرافیایی محل 
 سکونت

تهران شمال  67 4/17      
تهران جنوب  90 4/23      

8/18 72 شرق تهران      
7/22 87 غرب تهران       
7/17 68 مرکز تهران      

     100 384 - کل جمع

 تعداد اعضاي خانواده
3-1  172 8/44  

64/3  17/1  1 7 6-4  207 9/53  
و باالتر 7  5 3/1  

     100 384 - کل جمع

 سطح تحصیالت

متر از دیپلپایین  32 3/8      
6/33 129 دیپلم      

7/40 156 فوق دیپلم و لیسانس      
لیسانس و باالترفوق  67 4/17      

 کل جمع
 

- 384 100     
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 )3ادامه جدول (
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر متغیر

 درآمد ماهیانه

1/8 31 کمتر از پانصدهزار تومان      
بین پانصد تا یک میلیون 

 تومان
180 9/46  

    

0/45 173 باالي یک میلیون تومان  
     100 384 - کل جمع

 مکان خرید
بارمیادین میوه و تره  261 0/68      

هامیوه فروشی  123 0/32      
     100 384 - کل جمع

میزان مراجعه جهت خرید 
 (ماه)

4-1  182 4/47  

64/5  74/2  3 20 
8-5  155 4/40  
12-9  38 8/9  
16-13  6 6/1  
و باالتر 17  3 8/0  

     100 384 - کل جمع

جات میزان خرید  میوه
(هرنوبت بر حسب 

 کیلوگرم)

4-1  181 1/47  

50/5  35/3  1 20 
8-5  135 2/35  
12-9  58 1/15  
16-13  5 3/1  
و باالتر 17  5 3/1  

     100 384 - کل جمع

میزان خرید  سبزیجات و 
جات (هرنوبت بر صیفی

 حسب کیلوگرم)

5-1  130 8/33  

42/7  25/3  2 23 
10-6  200 1/52  
15-11  52 5/13  
20-16  1 3/0  

و باالتر 21  1 3/0  
     100 384 - کل جمع

 هاي تحقیقمنبع: یافته

 
 ي اصلی تحقیقهابررسی مؤلفه

ه هاي اصلی تحقیق با توجه بدر ادامه، وضعیت مؤلفه
شود. بدین هاي مورد نظر در هر مؤلفه بررسی میگویه

 هاي مطرح در هرمنظور از آماره ضریب تغییرات، گویه
 بندي شدند.مؤلفه اولویت

هاي فرهنگی مؤثر بر هاي ویژگیبندي گویهاولویت
ضایعات  امون کاهشکنندگان پیررفتار خرید مصرف
 محصوالت کشاورزي

گویه در این تحقیق  11هاي فرهنگی با ویژگی
 )،4هاي تحقیق (جدول یافته بر اساسگیري شد. اندازه
 به مصرف شیمد عمدتًا گراآپردر يهاخانواده«هاي گویه

 جوییصرفه«و  204/0با ضریب تغییرات » دارند بیشتر

ضریب تغییرات  با» در زمینه خرید محصوالت کشاورزي
هاي هاي اول و دوم قرار گرفتند. گویه، در اولویت206/0

 کشاورزي محصوالت دورریزي میزان کاهش به توجه«
فرهنگ «و  272/0با ضریب تغییرات » شده خریداري

 313/0با ضریب تغییرات » دمرـم ناـمیدر  گراییتجمل
 رفتار بر مژثر فرهنگی هايهاي آخر ویژگیدر اولویت

 محصوالت ضایعات پیرامون کنندگانمصرف دخری
هاي مربوط به کشاورزي قرار گرفتند. میانگین کل گویه

 است 75/0با انحراف معیار  19/3 فرهنگی هايویژگی
که نشان از تأثیر زیاد این متغیر بر رفتار خرید 

کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت مصرف
 باشد.کشاورزي می
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 کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کشاورزيهاي فرهنگی مؤثر بر رفتار خرید مصرفهاي ویژگیبندي گویهاولویت -4جدول 
 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه  

23/3 .مدآپردر يهاخانواده بیشتر در به مصرف شیگرا  66/0  204/0  1 
25/3  جویی در زمینه خرید محصوالت کشاورزي.صرفه  67/0  206/0  2 
18/3 ضایعات محصوالت کشاورزي. کاهش زمینه در دینی هايآموزه کم بر تأکید  67/0  210/0  3 

29/3  آموزشی. هايمحیط  در کشاورزي محصوالت صحیح مصرف کمبود آموزش  72/0  218/0  4 
33/3 .مصرف نکردن يمصرف به معناصحیح  يالگورعایت   74/0  222/0  5 

21/3 .ونیزیو تلو ویراد رینظ یجمع يهارسانه قیاز طر رسانیعکمبود اطال  74/0  230/0  6 
31/3 مردم. میان در کشاورزي محصوالت بازیافت رواج نداشتن فرهنگ  78/0  235/0  7 

18/3 ي.کشاورزمحصوالت  عاتیکاهش ضا نهیدر زم يسازفرهنگ پایین بودن  76/0  238/0  8 
09/3 یی.گرامصرف جايبه صرف الگوي صحیح مفرهنگ پایین بودن   76/0  245/0  9 

05/3 توجه به کاهش میزان دورریزي محصوالت کشاورزي خریداري شده.  83/0  272/0  10 
06/3 .دمرـم ناـمیدر  گراییفرهنگ تجمل  96/0  313/0  11 

75/0 19/3 کل    
 کامالً موافقم: 4 ،موافقم: 3، نظري ندارم: 2، مخالفم: 1، کامًال مخالفم: 0*  هاي تحقیقمنبع: یافته

 
هاي اجتماعی مؤثر بر هاي ویژگیبندي گویهاولویت

ضایعات  کنندگان پیرامون کاهشرفتار خرید مصرف
 محصوالت کشاورزي

هاي اجتماعی مؤثر بر رفتار در این پژوهش، ویژگی
کاهش ضایعات  کنندگان پیرامونخرید مصرف

ش قرار گرفت. گویه مورد سنج 9محصوالت کشاورزي با 
 بین همکاري و پایین بودن تعاون«هاي گویه

رتباط ا«و  251/0با ضریب تغییرات » کنندگانمصرف
در خصوص کاهش  اطراف طیمناسب با افراد و مح

هاي اول و در اولویت 338/0با ضریب تغییرات » ضایعات

 هايبرنامه در شرکت«هاي دوم قرار گرفتند و گویه
با ضریب تغییرات » مصرف صحیح الگوي آموزشی

 تبدیلی صنایع و بازیافت مراکز از بازدید«و  556/0
با ضریب تغییرات » ضایعات کاهش جهت در کشاورزي

هاي آخر قرار گرفتند. میانگین کل در اولویت 374/0
است که نشان از تأثیر نسبتاً  31/2 مؤلفههاي این گویه

 کنندگانمصرف خرید رفتار اجتماعی بر هايباال ویژگی
است  کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات پیرامون

 .)5 جدول(

 
 کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کشاورزيهاي اجتماعی مؤثر بر رفتار خرید مصرفهاي ویژگیبندي گویهاولویت -5دول ج

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه 
06/3  کنندگان.مصرف ینب همکاري و پایین بودن تعاون  77/0  251/0  1 

66/2 در خصوص کاهش ضایعات. اطراف طیرتباط مناسب با افراد و محا  90/0  338/0  2 
ضایعات در صورت ایجاد شرایط مناسب  کاهش خصوص ها درحضور در همایش

 (اسکان و ... ). 
66/2  01/1  379/0  3 

34/2  ي.کشاورزایعات ضدر خصوص مسائل بحث با افراد خانواده و دوستان   00/1  427/0  4 
23/2 در خصوص کاهش ضایعات. ) یعموم يهامشارکت در جلسات (مساجد و مکان  05/1  470/0  5 

14/2 الگوي صحیح مصرف.در رابطه با  کارشناسان و آگاهانصحبت با   03/1  481/0  6 
90/1 ضایعات کشاورزي. در خصوص مسائل و آشنایان با فرد دوستان مشورت   03/1  542/0  7 

94/1  ی الگوي صحیح مصرف.آموزش يهابرنامه در شرکت  08/1  556/0  8 
93/1  .بازدید از مراکز بازیافت و صنایع تبدیلی کشاورزي در جهت کاهش ضایعات  11/1  574/0  9 

31/2 کل  99/0    
 کامالً موافقم: 4 ،فقمموا: 3، نظري ندارم: 2، مخالفم: 1، کامًال مخالفم: 0*  هاي تحقیقمنبع: یافته
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 بر مؤثر روانشناختی هايهاي ویژگیبندي گویهاولویت
 کاهش ضایعات پیرامون کنندگانمصرف خرید رفتار

 کشاورزي محصوالت
 خرید رفتار بر مؤثر روانشناختی هايویژگی

 محصوالت ضایعات پیرامون کاهش کنندگانمصرف
رفت. براساس گویه مورد سنجش قرار گ 17کشاورزي با 

 امنیت افزایش« )، گویه6هاي تحقیق جدول (یافته
با ضریب  »کشاورزي ضایعات کاهش موجب به غذایی

هاي اول قرار گرفت و گویه اولویت 200/0تغییرات 
 الگوي زمینه در آموزشی هايدوره در حضور به تمایل«

 درك«و  375/0با ضریب تغییرات » مصرف صحیح
 محصوالت ضایعات یافتباز هايروش از صحیح

بندي در اولویت 427/0با ضریب تغییرات » کشاورزي
هاي مربوط به آخر قرار گرفتند. میانگین کل گویه

 خرید رفتار بر روانشناختی مؤثر هايویژگی
 محصوالت پیرامون کاهش ضایعات کنندگانمصرف

هاي است که نشان از تأثیر باالي ویژگی 10/3 کشاورزي
کنندگان پیرامون رفتار خرید مصرف روانشناختی بر

 کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي است.

 
 کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش پیرامون کنندگانمصرف خرید رفتار بر مؤثر روانشناختی هايویژگی هايگویه بندياولویت  -6 جدول

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه  
45/3 ایی به موجب کاهش ضایعات کشاورزي.افزایش امنیت غذ  69/0  200/0  1 

41/3 زیست.محیطبر  ضایعات کشاورزي یمنف راتیتأثاعتقاد به   70/0  205/0  2 
36/3 آینده. هاينسل حقوق حفظ جهت در ضایعات اعتقاد به کاهش  70/0  082/0  3 

44/3  ضایعات. بواسطه کاهش زیستمحیط از حفاظت اعتقاد به  73/0  122/0  4 
26/3 داشتن. اعتقاد کشاورزي محصوالت ضایعات بازیافت به  78/0  239/0  5 

28/3 .شهروندان توسط کشاورزي محصوالت ضایعات از مقداري ایجاد  79/0  402/0  6 
08/3 محصوالت کشاورزي. نگهداري جهت نکات برخی رعایت  75/0  432/0  7 
07/3 ي کاهش ضایعات.هاروشدر مورد  شتریب يهامند به دانستهعالقه  75/0  442/0  8 

10/3 مایحتاج. بر مازاد خرید به اعتقادي نداشتن  81/0  261/0  9 
20/3 ها.فروشیبار از میوهضایعات بیشتر میادین میوه و تره  85/0  652/0  10 

99/2 دوستان به کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي. قیتشو تمایل به  80/0  267/0  11 
93/2 شهروندان به کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي. قیتشو تمایل به  79/0  269/0  12 

15/3 جات.ضایعات بیشتر سبزیجات از میوه  86/0  732/0  13 
98/2 .مصرف صحیح الگوي به مربوط مسائل خصوص در مطالعه به تمایل  85/0  285/0  14 

87/2  ضایعات. کاهش هايروش زمینه در مناسب ترویجی نشریات  استقبال از  86/0  299/0  15 
64/2  مصرف. صحیح الگوي زمینه در آموزشی هايدوره حضور در به تمایل  99/0  375/0  16 
43/2 کشاورزي. محصوالت ضایعات بازیافت هايروش از صحیح درك  04/1  427/0  17 

10/3 کل  80/0  200/0   
 کامالً موافقم: 4 ،موافقم: 3، منظري ندار: 2، مخالفم: 1، کامًال مخالفم: 0*  هاي تحقیقمنبع: یافته

 
پیرامون  کنندگانمصرف خرید بندي رفتاراولویت
  کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش

 خرید رفتار میزان سنجش در این پژوهش، براي
 محصوالت کاهش ضایعات پیرامون کنندگانمصرف

 هاياست. گویه شده استفاده گویه 10 از کشاورزي
 مسافت حاضرم کمتر، ضایعات با محصوالت خرید براي«

 

 و 223/0 تغییرات ضریب با» کنم طی را بیشتري
 ضریب با» تازه سبزیجات و میوه خرید داشتن اهمیت«

 و گرفتند قرار دوم و اول هاياولویت در 235/0 تغییرات
 بنديبسته با کشاورزي محصوالت خرید« هايگویه
 با محصوالت خرید« و 474/0 تغییرات ضریب با »بهتر

 هاياولویت در 566/0 تغییرات ضریب با» باالتر قیمت
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با انحراف  91/2گرفتند. میانگین کل این متغیر  قرار آخر
آمده است؛ که نتایج حاکی از آن  دستبه 87/0معیار 

کنندگان تمایل به خرید محصوالتی است که مصرف

دارند که داراي ضایعات کمتر و با کیفیت بیشتري 
 .)7 جدول(هستند 

 
 کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش کشاورزي پیرامون محصوالت ضایعات پیرامون کنندگانمصرف خرید رفتار بندياولویت  -7جدول 

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه  
17/3 طی کردن مسافت بیشتر براي خرید محصوالت با ضایعات کمتر.  71/0  223/0  1 

23/3  تازه. سبزیجات و میوه یدداشتن خر اهمیت  76/0  235/0  2 
17/3 توجه به کیفیت محصوالت در هنگام خرید.  76/0  239/0  3 

20/3  * * .ترمناسب برخورد با فروشنده از ترپایین کیفیت با خرید محصوالت  77/0  240/0  4 
16/3 * * جهت  جلوگیري از اتالف وقت. بیشتر کردن خرید  78/0  246/0  5 
20/3 خانواده. مایحتاج به محصوالت کشاورزي  بنا خرید  81/0  253/0  6 

98/2  .ضایعات میزان کاهش راستاي در کشاورزي محصوالت تنوع به اهمیت  82/0  275/0  7 
65/2 کمتر. ضایعات با و ترسالم محصول وقت جهت تهیه اول خرید کردن  07/1  403/0  8 

34/2 ر.بندي بهتخرید محصوالت کشاورزي با بسته  11/1  474/0  9 
03/2 باالتر. قیمت با محصوالتخرید   15/1  566/0  10 

91/2 کل  87/0    
 کامالً موافقم: 4 ،موافقم: 3، نظري ندارم: 2، مخالفم: 1، کامالً مخالفم: 0* هاي تحقیقمنبع: یافته

 این گویه کدگذاري مجدد شده است.** 
 

رید کلی عوامل مؤثر بر رفتارخ بندياولویت
 پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کنندگانمصرف

 کشاورزي
خرید  رفتار بر مؤثر نتایج حاصل از بررسی عوامل

دهد که بر اساس مدل کاتلر نشان می کنندگانمصرف
و انحراف  19/3فرهنگی با میانگین  هايمتغیر ویژگی

باالترین اولویت  235/0و با ضریب تغییرات  75/0معیار 
 انحراف و 31/2 میانگین اجتماعی با هايو متغیر ویژگی

ترین پایین428/0 تغییرات ضریب با و 99/0 معیار
کنندگان پیرامون کاهش مصرف رفتار خرید را بر اولویت

 ).8ضایعات محصوالت کشاورزي دارا هستند (جدول 

 
 کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کشاورزيمصرف رفتار خرید بر مؤثر عوامل یکل بندياولویت -8جدول 

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین هاگویه
 1 235/0 75/0 19/3 فرهنگی هايویژگی
 2 258/0 80/0 10/3 هاي روانشناختیویژگی
 3 428/0 99/0 31/2 اجتماعی هايویژگی

 موافقم کامالً: 4 موافقم،: 3 ندارم، نظري: 2 مخالفم،: 1 مخالفم، کامالً : 0*  تحقیق هايمنبع: یافته
 

 وابسته و مستقل متغیرهاي مقایسه و وضعیت بررسی
 کشاورزي محصوالت کنندگانمصرف جامعه بین در

 از مختلف هايگروه بین مقایسه جهت بخش، این در
 بررسی يبرا .شد استفاده Fو  t پارامتري هايآزمون
 محصوالت خرید محل و جنسیت بین تفاوت داريمعنی

 پیرامون کنندگانخرید مصرف رفتار روي بر کشاورزي
 آزمون از کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات

 که است ذکر الزم به. شد استفاده استیودنتتی
 مورد استیودنتتی آزمون از استفاده نیازهايپیش

 tایج حاصل از آزمون گرفتند. نت قرار تأیید و بررسی
نشان داد بین دو گروه مردان و زنان از رفتار خرید آنان 

داري پیرامون ضایعات محصوالت کشاورزي تفاوت معنی
رفتار  کهطوريبه .دارد وجود 05/0 خطاي سطح در

نسبت به زنان با میانگین  66/29خرید مردان با میانگین 
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زي پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کشاور 61/28
-باشد. همچنین، براي اطالع از اندازه تأثیر گروهبهتر می

 Cohen (1988)ها از قاعده ها بر روي اختالف میانگین
محاسبه شده بیانگر  dاستفاده شد. در این قاعده، مقدار 

شود: کمتر باشد و بدین صورت تفسیر میاندازه تأثیر می
وسط و : مت5/0تا  2/0: اندازه تأثیر اندك، بین 2/0از 

دست آمده نشان : اندازه تأثیر زیاد. نتایج به5/0بیشتر از 
دهد که اندازه تأثیر جنسیت شهروندان می
توان گفت که باشد. بنابراین، می(متوسط) می21/0

متغیر جنسیت داراي اندازه تأثیر متوسطی بر روي 
). نتایج حاصل از 9ها است (جدولاختالف میانگین

داري بین ان داد که تفاوت معنیاستیودنت نشآزمون تی
کشاورزي پاسخگویان و رفتار  محصوالت خرید محل

خرید آنان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي  
 خرید توان گفت که محلوجود ندارد. بنابراین، می

کشاورزي تأثیري در رابطه با رفتار خرید  محصوالت
کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت مصرف

 ورزي ندارد.کشا
 

 جنسیت و محل خرید محصوالت کشاورزي با کنندگانرفتار خرید مصرف میانگین مقایسه  -9جدول 
 Cohen d معناداري tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد سطوح متغیر متغیر

 جنسیت
66/29 209 مرد  70/4  *08/2- 038/0  21/0  
61/28 175 زن  14/5  

محل خرید محصوالت 
 ورزيکشا

بارو ترهمیادین میوه  261 18/29  4/94 
031/0 975/0  - 

هافروشیمیوه  123 17/29  92/4  
  05/0داري در سطح هاي تحقیق *: معنیمنبع: یافته

 
 منطقه بین تفاوت داريمعنی بررسی براي

خرید  رفتار روي بر شغل و سکونت محل جغرافیایی
 حصوالتم ضایعات پیرامون کاهش کنندگانمصرف

 استفاده طرفهیک واریانس تحلیل آزمون از کشاورزي
 آزمون از استفاده نیازهايپیش که است ذکر الزم به. شد

 تأیید و بررسی مورد طرفهیک واریانس تحلیل آزمون
بررسی مقایسه میانگین بین  از حاصل گرفتند. نتایج قرار

 ها از نظر منطقه جغرافیایی محل سکونت، با توجهگروه
 ها بادار بودن آزمون و برابر بودن واریانسبه معنی
)، در =001/0sig= ،78/4F( لِوِون آزمون از استفاده

ها از مرحله بعد جهت بررسی مقایسه میانگین بین گروه
-دست آمده نشان میاستفاده شد. نتایج به 1آزمون شفه

سکونت شهروندان در  محل جغرافیایی دهد که منطقه
ر خرید آنان پیرامون کاهش ضایعات رابطه با رفتا

که افرادي که طوريمحصوالت کشاورزي مؤثر است؛ به
-، انحراف67/30در شمال شهر سکونت دارند (میانگین:

                                                                                  
1. Scheffe 

) نسبت به افرادي که در جنوب 00/4معیار: 
) و غرب 67/4معیار: ، انحراف47/27(میانگین:
) سکونت دارند 35/5معیار: ، انحراف83/29(میانگین:

سبت به ضایعات محصوالت کشاورزي رفتار مؤثرتري ن
دارند. همچنین افرادي که در غرب سکونت دارند 

) نسبت به افرادي 35/5معیار: ، انحراف83/29(میانگین:
-، انحراف47/27که در جنوب سکونت دارند (میانگین:

) رفتار مؤثرتري نسبت به کاهش ضایعات 67/4معیار: 
اي تعیین تأثیر اندازه محصوالت کشاورزي دارند. بر

استفاده شد. مقدار این  2اتاها از ضریب مجذور گروه
: اندازه 01/0شود: کمتر از ضریب این گونه تفسیر می

: اندازه تأثیر متوسط، 06/0تا  01/0تأثیر اندك، بین 
. (Pierce et al., 2004): اندازه تأثیر زیاد 06/0بیش از 

محاسبه شد که  04/0در این مطالعه ضریب مجذور اتا 
ها تأثیر متوسطی بر روي اختالف نشان داد اندازه گروه

 ).10ها داشته است (جدول میانگین
                                                                                  
2. Eta squared(η2) 
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 سکونت محل جغرافیایی منطقه با کنندگانمصرف خرید مقایسه میانگین رفتار  -10جدول 

 شفه معناداري Fمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد سطوح متغیر متغیر
Scheffe 

مجذور اتا 
η2 

 جغرافیایی منطقه
 سکونت محل

 00/4 67/30 67 . شمال1

787/4 **001/0 

2>1  

04/0 
  4<2، 1<2و4 67/4 47/27 90 . جنوب2
 - 75/4 19/29 72 . شرق3
4<2 35/5 83/29 87 . غرب4  
 - 17/5 11/29 68 . مرکز5

  001/0داري در سطح هاي تحقیق **: معنیمنبع: یافته
 

  وابسته متغیر با تحقیق مستقل متغیرهاي همبستگی
 هايریمتغ نیروابط ب یبه بررس بخش، نیدر ا

 خانواده، سطح اعضاي (سن، تعداد قیمستقل تحق
 خرید تحصیالت، درآمد، تعداد دفعات خرید، میزان

جات، جات، میزان خرید سبزیجات و صیفیمیوه
هاي اعی و ویژگیاجتم هايفرهنگی، ویژگی هايویژگی

(رفتار خرید  قیوابسته تحق ریبا متغ روانشناختی)
کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت مصرف

-شود. الزم به ذکر است که پیشی) پرداخته مکشاورزي
 رسینیازهاي استفاده از آزمون پیرسون و کندال مورد بر

 ولجد از آمده دستبه نتایج و تأیید قرار گرفتند. طبق
ر رفتا و درآمد مستقل متغیر بین دهد کهمی نشان) 11(

 ضایعات پیرامون کاهش کنندگانمصرف خرید
 طارتبا کندال، آزمون از استفاده با کشاورزي محصوالت

به  دارد؛ وجود 05/0 خطاي سطح در داريمعنی و مثبت
 مصرف رفتار شهروندان درآمد افزایش با این معنی که

  کشاورزي محصوالت عاتضای کاهش با رابطه در آنان
 مستقل متغیر بین ارتباط بررسی. یابدمی افزایش
در  کنندگانخرید مصرف رفتار و فرهنگی هايویژگی

 از استفاده با کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات مورد
 ارتباط متغیر دو این بین که داد نشان پیرسون آزمون
  دارد؛ وجود 001/0 خطاي سطح در داريمعنی و مثبت

 در آنان مصرف رفتار فرهنگی هايویژگی بهبود با عنیی
-می افزایش کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش جهت

 هايویژگی مستقل متغیر بین ارتباط بررسی. یابد
کاهش  پیرامون کنندگانمصرف رفتار خرید و اجتماعی
 آزمون از استفاده با کشاورزي محصوالت ضایعات
 و مثبت ارتباط متغیر دو این بین که داد نشان پیرسون

 با یعنی دارد؛ وجود 001/0 خطاي سطح در داريمعنی
 جهت در آنان مصرف رفتار اجتماعی هايویژگی بهبود

. یابدمی افزایش کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش
 هايویژگی مستقل متغیر بین ارتباط بررسی

پیرامون  کنندگانخرید مصرف رفتار و روانشناختی
 آزمون از استفاده با کشاورزي صوالتمح ضایعات کاهش
 و مثبت ارتباط متغیر دو این بین که داد نشان کندال
 با یعنی دارد؛ وجود 001/0 خطاي سطح در داريمعنی
 در آنان مصرف رفتار روانشناختی هايویژگی بهبود
 افزایش کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش جهت

 حاکی رمذکو جدول در مندرج نتایج همچنین،. یابدمی
 اعضاي تعداد سن، مانند متغیرها سایر کهاست آن از

 میزان خرید، دفعات تعداد تحصیالت، سطح خانواده،
 جاتصیفی و سبزیجات خرید میزان و جاتمیوه خرید
پیرامون  کنندگانمصرف رفتار خرید با ايرابطه گونههیچ

 نداشتند. کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات
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 تایج آزمون همبستگی بین متغیر وابسته با متغیرهاي مستقلن -11جدول 

 
رفتار خرید  بر تأثیرگذار عوامل رگرسیون تحلیل
کنندگان پیرامون  کاهش ضایعات محصوالت مصرف

 شاورزيک
وابسته است  ریمتغ انسیوار نییتب ونیرگرس فهیوظ

برآورد مشارکت  قیاز طر يتا حدود فهیوظ نیو ا
انجام  انسیوار نیمستقل) در ا يرهای(متغ رهایمتغ

چند  ونیکاربرد رگرس ی. در مجموع هدف اصلشودیم
 مستقل متغیرهاي از خطی ترکیب که آن است رهیمتغ

 با را همبستگی حداکثر هک کند ایجاد ايگونه به را
 خطی ترکیب این از نتیجه، در. دهد نشان وابسته متغیر

 وابسته متغیر مقادیر بینیپیش جهت در توانمی
 را مستقل متغیرهاي از یک هر اهمیت و نموده استفاده

 ,Kerlynjer) نمود ارزیابی نظر مورد بینیپیش در

 واناییت تعیین و هدف این به دستیابی منظوربه. (2009
 تحقیق وابسته متغیر بینیپیش در مستقل متغیرهاي

 کاهش ضایعات پیرامون کنندگانخرید مصرف رفتار(
 خطی رگرسیون آماري آزمون از) کشاورزي محصوالت

 به الزم. گردید استفاده گامبهگام روش به متغیره چند
 ـ دوربین آماره مقدار آزمون انجام از قبل است ذکر

 که گردید محاسبه 79/1 تحقیق این رد  )DW( واتسون
 گرفت نتیجه توانمی بنابراین، باشد. 5/2 و 5/1 بین باید
 بینیپیش و واقعی مقادیر بین تفاوت( خطاها بین که

 و ندارد وجود همبستگی) رگرسیون معادله توسط شده
  Momeni and) کرد استفاده رگرسیون از توانمی

 

Qayyumi, 2006) . میزانVIF مجاز از نشان نیز 
 متغیرهاي ادامه، در. بود رگرسیون از استفاده بودن

 هايویژگی فرهنگی، هايویژگی درآمد، مستقل
 همبستگی که روانشناختی هايویژگی و اجتماعی

 رگرسیون معادله وارد داشتند وابسته متغیر با داريمعنی
 .شدند

 که شودمی مشاهده) 12( جدول به توجه با: اول گام
 روانشناختی هايویژگی مستقل متغیر گام یناول در

 ضایعات پیرامون کنندگانخرید مصرف رفتار به نسبت
 مقدار است، شده معادله وارد کشاورزي محصوالت

 ضریب و 472/0 برابر )R( چندگانه همبستگی ضریب
 درصد 3/22 یعنی آمد بدست 223/0 برابر تبیین

 دگانکننمصرف رفتار خرید وابسته متغیر تغییرات
 این را کشاورزي محصوالت ضایعات پیرامون کاهش

 کند.می تبیین تنهایی به متغیر
 هايویژگی مستقل متغیر گام، این در: دوم گام
 همبستگی ضریب متغیر این. شد معادله فرهنگی
 288/0 به را تبیین ضریب و 537/0 به را )R( چندگانه
 در غیرمت دو این براي B مقدار به توجه با. داد افزایش
 این. آمد دستبه 329/0 و 328/0 ترتیب به آخر مرحله
 معیار انحراف یک اندازهبه تغییر با که است معنیبدین

خرید  رفتار وابسته متغیر میزان شدهگفته متغیرهاي در
 محصوالت کاهش ضایعات پیرامون کنندگانمصرف

 کندمی تغییر 329/0 و 328/0 ترتیببه کشاورزي
 ).12 جدول(

 

 r( Sig(میزان همبستگی  آزمون همبستگی تعداد متغیر وابسته متغیر مستقل
 سن

رفتار خرید 
کنندگان مصرف

پیرامون کاهش 
ضایعات محصوالت 

 کشاورزي

 480/0 036/0 پیرسون 384
 135/0 -076/0 پیرسون 384 تعداد اعضاي خانواده

 670/0 017/0 کندال 384 طح تحصیالتس
 030/0 090/0* کندال 384 درآمد

 607/0 -026/0 پیرسون 384 تعداد دفعات خرید
 200/0 066/0 پیرسون 384 جاتمیزان خرید میوه

 246/0 -059/0 پیرسون 384 جاتمیزان خرید سبزیجات و صیفی
 001/0 373/0** پیرسون 384 هاي فرهنگیویژگی

 001/0 205/0** پیرسون 384 هاي اجتماعیژگیوی
 001/0 472/0** پیرسون 384  هاي روانشناختیویژگی

  05/0داري در سطح هاي تحقیق *: معنیمنبع: یافته
 001/0داري در سطح **: معنی
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 رگرسیون تحلیل نتایج  -12 جدول
 B β t sig VIF متغیرها ردیف

 گام اول
 )b( ضریب ثابت

 روانشناختی هايویژگی
65/22 

386/0 
 
472/0 

53/11 
45/10 

001/0 
001/0 

 
1 

 گام دوم
 )bضریب ثابت (

 هايویژگی روانشناختی هايویژگی
 فرهنگی

13/14 
328/0 
329/0 

 
404/0 
266/0 

96/5 
93/8 
91/5 

 
001/0 
001/0 

 
07/1 
07/1 

                F= 04/77             sig=  001/0                df = 383 
 

 هايویژگیمتغیرهاي مستقل  13 با توجه به جدول
که در معادله  فرهنگی هايویژگیو  روانشناختی

درصد تغییرات  284/0رگرسیون واردشده بودند، 
ن پیرامون کاهش کنندگارفتار خرید مصرفواریانس 

 بقیه ورا تبیین نمودند ضایعات محصوالت کشاورزي 
 مورد تحقــیق این در که است عواملی به منوط تغییرات
 اند.نگرفته قرار مطالعه

 
 وابسته ریمستقل بر متغ يرهایمتغ ریتأث زانیم نییجهت تع Adjusted2R و  R ،2R راتییتغ زانیم  -13جدول 

 R     2R  justedAd2R DurbinWatson      گام
1 472/0 223/0 220/0 

79/1 
2 537/0 288/0 284/0 

 
دست آمده از دو جدول باال با توجه به اطالعات به

میزان رفتار خرید توان فرمول زیر را براي برآورد می
کنندگان پیرامون کاهش ضایعات محصوالت مصرف

 پیشنهاد داد. کشاورزي در شهر تهران
Y= 14/13 + 0/328 (X1) + 0/329 (X2)  

X1: روانشناختی، هايویژگی X2: هايویژگی 
 . فرهنگی

 مورد در چیزي رگرسیون معادلۀ که آنجایی از
 جهت کند،نمی بیان مستقل متغیرهاي نسبی اهمیت
 بتا مقدار به باید مستقل متغیرهاي نسبی اهمیت تعیین

)Beta( را مستقل متغیر هر تأثیر آماره این. کرد توجه 
 متغیر بر تحقیق مستقل متغیرهاي سایر تأثیر از جدا

 براین .) (Ghadimi et al.,  2012دهدمی نشان وابسته
 در Beta ضرایب از حاصل نتایج به توجه با اساس و

 هايویژگی" متغیر که شودمی مشاهده )11( جدول
 فرهنگی هايویژگی از بیش )404/0( "روانشناختی

 پیرامون کنندگانخرید مصرف رفتار به نسبت) 266/0(
 تهران شهر در کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات

 .است بوده تأثیرگذار
 

 گیري بحث و نتیجه
هاي تأثیرگذار بر در این پژوهش به شناسایی مؤله

کنندگان پیرامون کاهش ضایعات رفتار خرید مصرف
 آزمون از حاصل محصوالت کشاورزي پرداخته شد. نتایج

t خرید رفتار از زنان و مردان گروه دو بین که داد نشان 
 تفاوت کشاورزي محصوالت ضایعات پیرامون آنان

 کهطوريبه. دارد وجود 05/0 خطاي سطح در داريمعنی
 میانگین با زنان به نسبت 66/29 میانگین با مردان رفتار

 کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش پیرامون 61/28
 باشدمی مطلب این از یناش حاصل نتیجه باشد.می بهتر
 عهده بر اول درجه در خانواده هايهزینه تأمین چون که

 مسأله به نسبت هاآن حساسیت لذا، است؛ مردان
 کشاورزي محصوالت ضایعات و کیفیتبی محصوالت

 از بهینه استفاده جهت در بیشتري تمایل و بوده بیشتر
 .دارند کمتر اسراف نتیجه در و کشاورزي محصوالت

 جغرافیایی دهد که منطقهدست آمده نشان مییج بهنتا
سکونت شهروندان در رابطه با رفتار خرید آنان  محل

پیرامون کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي مؤثر است 
طوریکه افرادي که در شمال شهر سکونت دارند به

) نسبت به افرادي 00/4معیار: ، انحراف67/30(میانگین:
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) و 67/4معیار: ، انحراف47/27که در جنوب (میانگین:
) سکونت 35/5معیار: ، انحراف83/29غرب (میانگین:

دارند نسبت به ضایعات محصوالت کشاورزي رفتار خرید 
مژثرتري دارند. همچنین افرادي که در غرب سکونت 

) نسبت به 35/5معیار: ، انحراف83/29دارند (میانگین:
، 47/27افرادي که در جنوب سکونت دارند (میانگین:

) رفتار  خرید مؤثرتري نسبت به 67/4معیار: انحراف
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي دارند. شاید دلیل 
این امر ناشی از این باشد که افرادي در شمال شهر 

کنند نسبت به افرادي که در جنوب شهر زندگی می
کنند به لحاظ درآمد تمایل بیشتري به خرید زندگی می

ها در وهله اول داشته و براي آن ترمحصوالت باکیفیت
تر باشد و افرادي که در جنوب شهر کیفیت محصول مهم

کنند شاید به دلیل قیمت پایین محصول زندگی می
کشاورزي و قدرت پایین خرید توان خرید محصوالت 

 ارتباط درجه یک و با کیفیت را نداشته باشند. بررسی
کنندگان مصرف رفتار خرید و درآمد مستقل متغیر بین

 استفاده با کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات پیرامون
 ارتباط متغیر دو این بین که داد نشان کندال آزمون از

 دارد؛ وجود 05/0 خطاي سطح در داريمعنی و مثبت
 در آنان مصرف رفتار شهروندان درآمد افزایش با یعنی
 افزایش کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش با رابطه

 به باال درآمد با افراد که است معنی بدین نای .یابدمی
 تمایل برخوردارند، بهتري مالی وضعیت از اینکه علت

 در و داشته باالتر کیفیت با محصوالت خرید به  بیشتري
باشد که می کمتر خصوص این در هاآن ضایعات نتیجه،
 & Kotler همسو و با نتایج  Solomon (1983) با نتایج

Armstrong (2007) .متغیر بین ارتباط بررسی است 
خرید  رفتار و فرهنگی هايویژگی مستقل
 محصوالت کاهش ضایعات پیرامون کنندگانمصرف

 بین که داد نشان پیرسون آزمون از استفاده با کشاورزي
 خطاي سطح در داريمعنی و مثبت ارتباط متغیر دو این

 فرهنگی هايویژگی بهبود با یعنی دارد؛ وجود 001/0
 محصوالت ضایعات کاهش جهت در خرید آنان اررفت

دلیل این مطلب این است که  .یابدمی افزایش کشاورزي
 جتماعیا ارپاید يهارفتار متما که ستا يبستر ،فرهنگ

 ،هاوربا ،هاارزش شامل کهد رـگیمی رتصو آن در درون
ار دـپای ياـهرفتار و بهست ا مانند آن و مسوو ر آداب

این موارد از طریق آموزش رسمی، هد. دمی شکل ننساا
 عبارتشود. بهیادگیري غیررسمی به افراد منتقل می

 در آنان آگاهی و دانش افزایش باعث افراد آموزش دیگر،
کشاورزي و اصالح الگوي  ضایعات خصوص کاهش

 تغییرات زمینه صورت این در مصرف خواهد شد که
. شودمی فراهم بیشتر فرهنگ و عقاید افکار، مطلوب

، Kotler & Armstrong (2007) نتایج این بخش با نتایج
Carthy & Perreault (1993) ،Statt (2003) ،al., 

(1997) Dibb et و  Berkowitz (2010) باشدهمسو می 

باشد. غیرهمسو می Yazdi Samadi (2006)و با نتایج 
 و اجتماعی هايویژگی مستقل متغیر بین ارتباط بررسی

 کاهش ضایعات در مورد کنندگانرفخرید مص رفتار
 نشان پیرسون آزمون از استفاده کشاورزي با محصوالت

 در داريمعنی و مثبت ارتباط متغیر دو این بین که داد
 بهبود با دارد. بدین معنی وجود 001/0 خطاي سطح

 جهت در آنان مصرف رفتار خرید اجتماعی هايویژگی
-یابد. بهمی افزایش کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش

 بین ترکاربردي اطالعات مبادله کهآنجایی از عبارتی،
 گیرد،می صورت یکدیگر با هاآن ارتباط طریق از افراد

 روي بر تواندمی یکدیگر با افراد تعامل که رسدمی نظربه
کشاورزي و الگوي صحیح  محصوالت ضایعات کاهش

 Stanton et باشد. این یافته با نتایج گذار مصرف تأثیر

al., (1994) ،Kotler & Armstrong (2007)، Carthy 

& Perreault (1993) ،Statt (2003)  وStanton et al., 
 & Straughan باشد و با نتایجهمسو می (1994)

Roberts (1999)  وYazdi Samadi (2006)  غیرهمسو
 هايویژگی مستقل متغیر بین ارتباط باشد. بررسیمی

 پیرامون کنندگانخرید مصرف اررفت و روانشناختی
 آزمون از استفاده با کشاورزي محصوالت کاهش ضایعات

 و مثبت ارتباط متغیر دو این بین که داد نشان کندال
 با یعنی دارد؛ وجود 001/0 خطاي سطح در داريمعنی
 در آنان مصرف رفتار روانشناختی هايویژگی بهبود
 شافزای کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش جهت

 موضوع به افراد نگرش تغییر یابد؛ که الزم استمی
 به با و تنهایی به فرد هر اینکه به علم و مصرف مدیریت
 در بسزایی تأثیر جوییصرفه هايروش صحیح کاربستن

 گام داشت خواهد ضایعات محصوالت کشاورزي کاهش
 خواهد برداشته اطالح الگوي مصرف زمینه در بلندي

 Statt (2003) ،Kotler & Armstrong که با نتایج. شد
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(2007) ، Pride & Ferrell (2000)  و Stanton et al., 
 باشد.همسو می (1994)

  پیشنهادها
 هايویژگی از آمده دستبه نتایج به توجه با -

 بهینه و جوییصرف فرهنگی، از آنجایی که فرهنگ
 ضایعات کاهش در مهم عوامل از کردن مصرف

باشد، الزم است نهادهاي می کشاورزي محصوالت
هاي اجتماعی از قبیل خانواده، مسجد، مدرسه و رسانه

سزایی دارند در جمعی که در انتقال فرهنگ تأثیر به
جهت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي و الگوي 
 صحیح مصرف گام برداشته و افراد جامعه را به سمت و

 بر تأکید راستا، همین در سوي مصرف بهینه سوق دهند.
 صحیح الگوي زمینه در مذهبی و دینی هايآموزه

 است حائز اهمیت بسیار کشاورزي محصوالت مصرف
 آیدیم شماربه گناه تبذیر، و اسراف اسالم دین در چراکه

 آیات در اسراف از پرهیز بر مؤکدي هايتوصیه قرآن و
 بُعد در مصرف الگوي اصالح بنابراین،. دارد متعدد

 از. شود مطرح هم موازات به یدبا مذهبی و فرهنگی
 ررفتا تغییر موجب که فرهنگ ایجاد در مهم عوامل دیگر

 کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش راستاي در فرد در
 در کشاورزي محصوالت صحیح مصرف آموزش شودمی

 را صحیح گراییمصرف لذا، است. آموزشی هايمحیط
 و اننوجوان کودکان، به رسمی هايآموزش طریق از باید

 مدارس طریق از باید امر این که داد آموزش جوانان
 باالتر آموزش سطح هرچه که ايگونه به گیرد، صورت

 و درك خصوص در بیشتري شناخت و اطالع رود
 . شود حاصل جامعه در مصرف الگوي اصالح ضرورت

 نشان اجتماعی، هايویژگی از آمده دستبه نتایج -
 بین همکاري و تعاون افزایش که با دهدمی

 مصرف صحیح الگوي اصالح جهت در کنندگانمصرف
 ضایعات کاهش شاهد توانمی کشاورزي محصوالت
 برقراري با باشیم؛ شهروندان توسط کشاورزي محصوالت

 الگوي به نسبت را مردم ذهن توانمی بخش،اثر ايرابطه
 امنیت راستاي در آن، اهداف و هارسالت مصرف، صحیح
 به نسبت شهروندان نگرش تغییر ، باکرد روشن غذایی

 از برخورداري براي را مناسب زمینۀ توانمی موضوع، این

 جلب. بود شاهد آنان اجتماعی مشارکت و حمایت
 به نسبت آنان هايآگاهی افزایش و مردم مشارکت

 دیگر از کشاورزي محصوالت بهینه و صحیح مصرف
  .است مصرف الگوي اصالح مسیر در راهکارها

 روانشناختی هايویژگی از آمده دستبه هايیافته -
 کنندگانمصرف جوییصرفه رفتاکه ر دهدمی نشان

 و هاندیشها سساابر کشاورزي محصوالت پیرامون
 در تغییر هرگونه و دگیرمی شکل نناآ يهاشنگر

 در ییادـبتا اتتغییر ملزـمست ار،پاید يهارفتار
 التمحصو فمصر جوییصرفه گرا. هاستشنگر

 ايبر بگیریم نظر در رفتار یک انعنوبه را کشاورزي
 در جوییرفهـص راـفتر رغیبـت و سیررـب

 تغییر و هاشنگر سیررـب به دایـبمی ناـکنندگفرـمص
 رفتار به مثبت شنگر رو،ینا از. ختداپر هاشنگر

 لنباد به را فمصر کاهش پیامد نداتومی جوییصرفه
آموزش بسیار مهم است؛ زیرا  ثبح بنابراین، باشد. شتهدا

 وضع از رهایی موجب جامعه، افراد آگاهی سطح افزایش
 بین در مسئولیت ایجاد ساززمینه و موجود
 در مصرف الگوي اصالح مورد در کنندگان،مصرف

 خواهد کشاورزي محصوالت ضایعات کاهش خصوص
 اکثریت که دهدمی در این تحقیق نشان شواهد. بود

 ضایعات بازیافت هايروش و مفاهیم با باید شهروندان
 عنوانبه زیست،محیط از حفاظت و کشاورزي محصوالت

 ضایعات کاهش راستاي در شهروندي وظایف از بخشی
آموزش  بین این در که شوند، آشنا کشاورزي محصوالت

رسمی از طریق مراکز آموزشی و آموزش غیررسمی از 
تلویزیون هاي انبوهی از قبیل رادیو و طریق رسانه

 مصرف در جوییصرفه القاي در محوري نقش تواندمی
 نگرش و رفتار در دانش، تغییر و کشاورزي محصوالت

کنندگان در نهایت، مصرف .کند ایفا جامعه افراد کارآمد
هاي رفتار خرید در این پژوهش همانطور که در گویه

توانند جهت کاهش ضایعات بدان اشاره شد می
هاي تازه، ها و سبزيبا خرید میوهمحصوالت کشاورزي 

توجه به کیفیت محصوالت کشاورزي، خرید به اندازه 
محصوالت کشاورزي با توجه به مایحتاح خانوار نقش 

 مؤثري ایفا نمایند.
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