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Introduction
Rice is a very important food product in providing national food security for the Iranian families. There are
different types of rice in Iran that are selected and consumed by consumers. Consumers are looking for more
desirable features for consumption. The average annual consumption of Iranian rice in Iran is about 1.33 million
tons, while it is 1.30 million tons for foreign rice. One of the most important key factors in the success of
producers is to pay attention to the preferences and tastes of consumers. Any change in the product and service
should be made taking into account the definition of quality from the perspective of the consumer and in
accordance with their preferences and tastes. Existence of foreign rice, especially Indian and Pakistani rice in the
domestic market due to the close quality with similar samples of Iranian production, low price, abundant
advertising and proper packaging, have changed the preferences of Iranian consumers for rice, so, high
consumption of imported rice have raised concerns about creating a kind of loyalty to foreign products. The
quality and variety of Iranian products can be improved by knowing the tastes and desires of consumers led to
increase per capita consumption of Iranian products relative to its similar foreign types and raise farmers’
incomes. Therefore, the present study aimed to identify and prioritize the factors affecting consumer preferences
in the selection of Iranian and foreign rice in Mashhad city.

Material and Methods
Data of 384 rice consumers in Mashhad city were collected using a questionnaire design and surveys
sampling. In the qualitative section, after identifying related factors, the views of experts were examined through
semi-structured interviews and the seven main factors include product appearance, quality, health, price,
packaging, distribution and promotion were identified in the form of 20 variables (sub-factor). In the inferential
analysis section, seven main factors were ranked using structural equations and Friedman test.

Results and Discussion
The results showed that quality, health, product appearance, packaging, distribution, price and promotion
had the greatest impact on the consumers choice for Iranian and foreign rice, respectively. All rice consumers
chose rice to consume, which first of all has a pleasant aroma both before and after cooking, and also does not
have small pieces of rice at the time of purchase and has a suitable taste after cooking. Also, rice health is the
second component that consumers pay attention to, they choose rice that is sure it is organic as well as being free
of toxins and fertilizers. The grain appearance of the product include grain length, post-cooking appearance and
its color at the time of purchase is located in third rank. The next rank is related to product packaging including
packaging type (bulk or package), package appearance and listed information on the package. Distribution of
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rice products is located in fifth rank, which is divided into store location and access to the store. The final
rankings were related to price and advertising such as the type of media, public relations and encouragement to
buy the product. Post-cooking taste, purity, post-cooking aroma, aroma and smell at the time of purchase, postcooking texture of rice, and choice of rice type by the citizens of Mashhad city have a negative and significant
relationship, respectively. In other words, those who consume Iranian rice pay more attention to these variables
in their selection than those who consume foreign rice. In choosing rice, the type of packaging and its size are
not the first priorities of buyers, but it plays a significant role in the marketing. Based on our results, if Iranian
and foreign rice are at the same price, consumers tend to consume Iranian rice because of the pleasant aroma and
taste. TV commercials cannot affect consumer choice, because rice is a product that must be seen by the
consumer when buying and the decision to buy is made after checking the rice appearance.

Conclusion
Focusing on producing a healthy product, producing cultivars with better post-cooking appearance,
eliminating government currency and removing foreign rice price bias, as well as focusing on quality instead of
high cost on advertising can improve the level of rice production can enhancing consumer satisfaction as well as
improving the situation of rice production and rural income and employment.
Keywords: Consumer preferences, Country of origin, Marketing Mix, Rice crop
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چکیده
برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب میشود .در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرر کننرانان
مختلف انواع مختلف آن را برای مصر انتخاب میکننا .مصر کننانان به دنبال ویژنیهایی هستنا که از مصر برنج مطلوبیت بیشتری بره دترت
آورنا .بنابراین پژوهش حاضر تالش دارد با اتتفاده از دادههای  483مصر کنناه برنج در شهر مشها در تال  ،9411که با اتتفاده از ابزار انراازهنیرری
پرتشنامه و از طریق نمونهنیری در دتترس انتخاب شانا ،عوامل مؤثر بر ترجیحات مصر کننانان در انتخاب برنج ایرانری و خرارجی ،را شناترایی و
اولویت بنای نمایا .در این راتتا ،در بخش کیفی این پژوهش پس از شناتایی این عوامل ،دیاناه خبرنان از طریق مصاحبه نیمره تراختار یاهتره مرورد
بررتی قرار نرهت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول ،کیفیت ،تالمت ،قیمت ،بسته بنای ،توزیع و ترویج در قالب  02متغیر (عامرل هرعریش شناترایی
شانا .در بخش تحلیل اتتنباطی ،با اتتفاده از معادالت تاختاری و آزمون هریامن هفت عامل اصلی رتبهبنای شانا .نتایج نشان داد بهترتیرب کیفیرت،
تالمت ،ظاهر محصول ،بستهبنای ،توزیع ،قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصر کننانان برنج ایرانی و خارجی داشته اتت .بر اتاس نترایج
باتت آماه از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولیا محصول تالم ،تولیا ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت ،حذ ارز دولتری
و برداشته شان تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات ،مطرح شاه اتت که میتوانا ضرمن ارتارا
تطح مطلوبیت مصر کنناه ،به بهبود وضعیت تولیا برنج ،درآما و اشتغال روتتایی کمک نمایا.
واژههای کلیدی :ترجیحات مصر کننانان ،آمیخته بازاریابی ،محصول برنج ،کشور مباا
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عوامل زیادی وجود دارد که بر رهترار خریرا مصرر کننرانان ترأثیر
مینذارد ،ماننا ویژنیهای محصول ،نام تجاری محصول ،بسته بنای
محصول ،کیفیت محصول ،کشور مباا محصول و اطالعات محصرول
(Azzam and Ali, 2019ش .این عوامل به معنای واقعی کلمه توتر
عناصررر آمیخترره محصررول طراحرری شرراهانررا .بررا توجرره برره نیازهررا و
خواتتههای بازار همچنین عوامل ثانویهای وجود دارد که بر تصمیمات
خریا مصر کنناه تأثیر مینذارد ماننا قیمت محصول ،تیستم ارتاا
محصول و تیستم توزیع محصول که همره برا هرم عناصرر آمیختره
بازاریابی را تشرکیل مریدهنرا کراتلر و کلرر ( Kotler and Keller,
2016ش .چنرین عناصررری برا توجرره برره نیازهرای بررازار و در انعکرراس
واکنشهای رقبا طراحی و توتعه مییابنا .به همین دلیل الزم اترت
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شرکت با تجزیه و تحلیل رابطه بین تمامی عناصر هوق با رهتار خریرا
مصر کنناه ،تصور روشنی از واکنش بازارها نسربت بره محصروالت
خود داشته باشا و از توی دیگر بتوانا با آن مواجه شرود .بسریاری از
کاالهای مصرهی وجود دارنا که کرامال مشرابه یکرایگر هسرتنا کره
رقابت بین شرکتها را برای طراحی و توتعه اتتراتژیهای بازاریرابی
جایا برای تولیا محصوالت مصرهی خود به روشی متمایز و به منظور
رقابت برا ترایر رقبرا اهرزایش داده اترت (Dolsak et al., 2020ش.
تغییرات شایای در بازارهای مصر کنناه در حال وقوع اتت ،که به
عناصر آمیخته محصول به عنوان ابزاری اتتراتژیک برای شررکتهرا
برای متمایز کردن محصوالت خود از تایر رقبا در بازارهای کاالهای
مصرهی اهمیت بیشتری میدها که آنها را قادر میتازد مزیت رقابتی
به دتت آورنا .آمیخته بازاریابی ابزاری اتت که توت شرکتها برای
متااعا کردن مصر کننرانان بررای خریرا محصوالتشران اترتفاده
میشود .در واقع عناصر آمیخته محصرول عامرل مهمری اترت بررای
بازاریابان کاالهای مصررهی کره در هنگرام طراحری اترتراتژیهرای
بازاریابی خود بایرا در نظرر نرهتره شرونا ( Holmes and Paswan,
2012ش .مصر کننانان هنوز از اهمیت عناصرر آمیختره محصرول و
ناش آن در ترجیحات خریا خود بی اطالع هسرتنا .عرالوه برر عرام
اطمینان ناشی از عام آناهی از ویژنیهای آمیخته محصرول در برازار
ها که بازاریابان را مجبور میکنا با این چالشها از طریق ارائه یک
محصول متمایز مصر کنناه کره مطرابق برا نیازهرا و خواترتههرای
مشتری اتت که به حفظ بازار پایاار کمک میکنا ،ماابله کننرا .الزم
به یادآوری اتت که مشرتریان هرا اصرلی آن دترته از شررکتهرا
هستنا که بایا عناصر آمیخته محصوالت مصرهی را طراحی و توترعه
دهنا که رضایت و وهاداری آنها را جلب و حفظ کنا .اغلب ،بازاریابران
بایا عناصر آمیخته محصول را به عنوان یک اترتراتژی بررای جرذب
مستایم و متااعا کردن مصر کننانان در نظر بگیرنرا ( Henrieta
; Hisolp, 2011; Holt, 2015; Miyuri, 2015; et al., 2015
Winkielman et al., 2000; Xu and Yang, 2020ش.

برنج از غالتی اتت که غذای بیش از دو توم جمعیرت جهران را
تشکیل داده اتت .در بخش بزرنی از قارهی آتیا ،بررنج بریش از 82
درصا کالری و  57درصا پروتئین نیاهی مردم را ترأمین مریکنرا .در
ایران بعا از ننام ،دومین محصول کشاورزی پر اتتفاده برنج میباشا
که مصر آن پس از دهه پنجراه اهرزایش روزاهزونری داشرته اترت.
امروزه برنج یکی عماه ترین اقالم تبا مصرهی خرانوادههرای ایرانری
میباشا و جز کاالهای ضروری مردم ایران اتت .در ابتاای دهه 72
در ایرران ،درآمراهای نفتری اهررزایش پیراا کررد و واردات بسرریاری از
محصوالت از جمله برنج نیز اهزایش یاهت و این محصول اتتراتژیک
در تبا غذایی خانواده های ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شرا و
مصر ترانه برنج نیرز اهرزایش یاهرت (Ardestani et al., 2012ش.
میزان تولیا انواع نونههای برنج در ایران در تال زراعی  9415حراود

 415هزار هکتار بوده اتت که حاود  48درصا آن توت شالی کاران
مازنارانی و حاود  44درصا توت شالی کراران نیالنری تولیرا شراه
اتت .ته اتتان خوزتتان ،نلستان و هارس به ترتیب با حراود 3 ،99
و  3درصا از تولیا شلتوک ماام توم و چهارم (بره صرورت مشرترکش
تولیا شلتوک در کشور را دارا میباشنا .در مجمروع ایرن پرنج اترتان
حاود  12درصا میزان تولیا شلتوک را بره خرود اختصراا داده انرا.
میزان واردات برنج  9/57میلیون تن در تال میباشا .متوت مصر
برنج ایرانی در ایران حاود  9/44میلیون تن و متوتر مصرر بررنج
خارجی در ایران حاود  9/42میلیون ترن در ترال اترت ( Statistics
Center of Iran, 2019ش.
یکی از عوامل کلیای بسیار مهم در موهایت تولیا کننانان ،توجه
بره ترجیحررات و تررالئق مصررر کننرانان اتررت .هرنونرره تغییررر در
محصول و خامات بایسرتی برا در در نظرر نررهتن تعریرف کیفیرت از
دیاناه مصر کنناه و مطابق با ترجیحرات و ترالئق آنران صرورت
پذیرد .عایاه بر این اتت که مصر کننانان محصوالت وارداتری را
بر اتاس کیفیت آنها میخرنا ،در صورتیکه در بعضی موارد دیاه شاه
اتت که مصر کنناه محصوالت باون کیفیت وارداتی را نسربت بره
محصوالت دارای کیفیت تولیا داخلی ترجیح میدهنا ،بنابراین عوامل
دیگری میتوانا در این انتخاب تأثیر داشته باشا ( Panicom et al.,
2014ش .وجود انواع برنج خارجی به ویژه برنج هنرای و پاکسرتانی در
بازار داخل ایران به علت نزدیک بودن کیفیت با نمونره مشرابه تولیرا
ایران ،قیمت پایین ،تبلیغات هراوان و بسرته بنرای ظراهری مناترب،
باعث تغییر ترجیحات مصر کننانان ایرانی بررای بررنج شراهانرا و
اتتابال زیاد مصر کننانان از نوع برنجهای وارداتی موجب نگرانری
در خصوا ایجاد نوعی وهاداری به محصوالت خرارجی شراه اترت
(Statistics Center of Iran, 2019ش.
بنابراین با توجه به اهزایش روزاهزون جمعیت ،مشکالت تغذیهای
جوامع و نیاز اتاتی ایرانیان به مواد غذایی بره خصروا بررنج کره
دومین محصول اتتراتژیک در ایران میباشا ،نوتان قیمرت و ترطح
پایین رهاه اجتماعی در اقشار کم درآما باعث بوجود آمان مشرکالت و
الگوهای ناصحیح مصر برنج در کشور نردیاه اترت ( Ahmadi et
al., 2018ش .بنابراین با آناهی از ترلیاه و خواترت مصرر کننرانان
می توان کیفیت و تنوع محصول ایرانی را بره نونرهای ارتارا داد کره
موجب اهزایش مصر ترانه محصرول ایرانری نسربت نمونره مشرابه
خارجی آن و اهزایش درآما کشاورزان شود .برنج ایرانری از مهمتررین
محصوالتی اتت که مصر کنناه ایرانی انگیزه و تمایل زیادی برای
خریا و مصر آن دارد .در این میان وجرود بررنج خرارجی برا قیمرت
ارزان زمینه را برای حضور بهتر این کاالی ایرانی در بازارهای داخلری
کم رنگ کرده اتت .انجام این پژوهش به تیاترت نرذاری هرر چره
بهتر در تولیا ،توزیع و قیمت نذاری برنج ایرانی کمک خواها کررد و
به تعیین عوامرل اقتصرادی ،اجتمراعی مروثر برر ترجیحرات مصرر
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کننانان در انتخاب برنج ایرانی یا خارجی خواهرا پرداخرت .بنرابراین
ها ایرن پرژوهش شناترایی عوامرل مروثر برر ترجیحرات مصرر
کننانان در انتخراب محصرول بررنج داخلری یرا خرارجی و همچنرین
رتبهبنای عوامل مؤثر برر انتخراب مصرر کننرانان بررنج داخلری و
خارجی اتت .انتظار می رود که نتایج باتت آماه از ایرن تحایرق بره
مسئوالن و صاحبنظران در تحلیلهای اقتصادی برای اخذ تصرمیم در
راتتای دتترتی به تالمت غذایی و دتتیابی به خودکفایی در تولیرا
برنج کمک کرده و در ارائه راهکارهای مفیا بره نهادهرای مربوطره و
تشویق مردم جامعه بره اترتفاده از بررنج داخلری بپرردازد .امیرنرژاد و
همکرراران (Amirnejad et al., 2019ش برره بررترری ترجیحررات
مصر کننانان برنج با اتتفاده از رویکرد مال تازی انتخاب با تأکیا
بر تولیا داخلی :مطالعه موردی شهر نرنان پرداختانا .نتایج نشان داد
که مصر کننانان نرنانی برای بهبود ویژنیهای برنج (کشور تولیرا
کنناه ،تالمت غذایی ،طعم ،اناازه دانه ،نوع بسرتهبنرایش تمایرل بره
پرداخت قابل توجهی دارنا که در این میان با ثابت بودن تایر شرای ،
بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژنی کشرور تولیرا کننراه
دارنا .همچنین ویژنیهای طعم ،تالمت غذایی ،بهبود تایز برنج بره
دانه بلنا و بستهبنرای هلرهای در درجرات بعرای اهمیرت قررار دارد.
احمای و همکاران (Ahmadi et al., 2018ش به بررتی عوامل مرؤثر
در مصرر و انتخراب انررواع بررنج (مرورد مطالعرره اترتان کرمانشرراهش
پرداختانا .در این مطالعه ،خانوارهرا بره طرور میرانگین  78درصرا از
درآما ماهیانه خودرا به تهیه غذا اختصاا میدهنرا .نترایج همچنرین
نشان داد که بین تطح درآما خانوارها و کیفیت و تنروع غرذایی یرک
رابطه مثبت وجود دارنرا .امیرنرژاد و همکراران ( Amirnejad et al.,
2019ش به بررتی ارزش ویژنیهای چنا نانه برنج مبتنی بر رویکررد
ترجیحات اظهار شاه مصر کننانان شهر تاری پرداختهانرا .نترایج
نشان داد که هر خانوار تاروی به منظور بهبود وضعیت برنج مصررهی
خود ،به طور میانگین حاضرر بره پرداخرت  95872تومران بررای هرر
کیلونرم برنج اتت .رمضرانی و همکراران ( Ramezani Amiri and
Bakhshudeh, 2011ش با بررتی تاثیر تغییررات قیمرت و درآمرا برر
الگوی مصر برنج در شیراز به این نتیجه رتیانا که بین برنج هرای
داخلی و خارجی رابطه جانشینی وجود دارد و مصر کننانان با توجه
به تلیاه و قارت خریا ،برنج مورد نظر خود را خریااری مینماینا و در
صورت باال بودن قیمت برنج داخلی ،برنجهای هنای و پاکسرتانی کره
دارای دانههای بلنا و پخت مناتب هستنا را خریااری میکننا و بره
صورت جاا و یا مخلوط با بررنج ایرانری مصرر مرینماینرا .کیکرو و
همکاران (Kieko et al., 2017ش با بررتی ماایسه ترجیحات مصر
کننانان برنج در دو کشور تایلنا و ژاپن به مطالعه پنج ویژنی شرامل
کشور مباا ،برچسب تجارت عادالنه ،روش کشت ،رتبهبنرای طعرم و
قیمت پرداختنا .نتایج نشان داد ژاپنیها به برنج ارنانیک بیشتر تمایل
دارنا در حالیکه تایلنایها برنج آمریکایی و تجارت عادالنه را ترجیح
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مرریدهنررا .جنسرریت تأثیرنررذارترین مشخصرره اجتمرراعی -اقتصررادی
می باشا و همچنین نتایج نشان داد که برنج تولیا آمریکا باون در نظر
نرهتن تطح قیمت برای ژاپنی های قابرل قبرول نیسرت .کاترمینا و
همکراران (Cosmina et al., 2015ش بره بررتری عوامرل مرؤثر برر
انتخاب مصر کننانان عسرل در ایتالیرا پرداختنرا .نترایج نشران داد
مصر کننانان ،عسرل محلری را بره عسرل خرارجی تررجیح داده و
باالترین مااار تمایل به پرداخت برای آن را دارنا .پانیکوم و همکاران
(Panicom et al., 2014ش بررتی ترجیحات مصر کننانان ایتالیایی
برای روغن زیتون خالص و ماراار تمایرل بره پرداخرت بررای منشرا
زیتون ،روش تولیا و ویژنیهای حسی را انجام دادنا .نتایج نشان داد
که مصر کننانان به ویژنی منشا تولیا و نواهی ارنانیک بودن به
اناازه وضوح برچسب تجراری حسراس هسرتنا .ایبیتویره و همکراران
(Ibitoye et al., 2014ش به بررتی هاکتورهای تاثیرنرذار برر عرادات
مشتریان برای انتخاب و خریا برنج ارنانیک کشرور مرالزی پرداختنرا.
نترایج ایرن بررتری نشران داد کره ایمنری مرواد غرذایی ،ترالمتی و
نگرانیهای زیست محیطی مهمتررین هاکتورهرای مرؤثر برر نگررش
مصر کننانان برای خریا بود .آنانگ و همکراران ( Anang et al.,
2011ش به بررتی ترجیحات مصر کننانان برای بررنج برا نرامهرای
تجاری مختلف و تأثیر صفات کیفی متفاوت برر قیمرت ایرن بررنجهرا
پرداختنا .نتایج نشان داد که صفات کیفیت پخت ،زمان پخت ،مرزه و
عطر ،بیشترین تأثیر را بر قیمت دارنرا .همچنرین مشرخص شرا کره
مصر کننانان تمایل به پرداخت بیشتری برای صفات عطرر ،مرزه و
مکان تولیا و تمایل به پرداخت کمتری برای برنج هرایی برا ضرایعات
خارجی دارنا.

مواد و روشها
در بخش کیفی برای تحلیل تفسیری متن یادداشت های مصاحبه
ابتاا متنهای پیاده شاه مرور شاه و بعا از آن در هر متن نفترههرای
مهم و اتاتی برجسته شا ،زیر آن خر کشریاه شراه و نفتره هرای
تکراری و انحراهی حذ شانا .تپس بعضری از مرواردی کره نکرات
جایررای برررای تحایررق بیرران مرریکرررد ،مشررخص و هنگررامیکرره
تمامیمتن ها مرور شا دوباره به متن اولیه برنشته و آنها مرور شانا و
اطمینان نهایی از نفتههای اتاتی حاصل شرا .در مرحلره بعرای برا
برنشت به متن اولیه و مرور نفته های اتاتی برجسته شاه ،عنراوین
تادهای به آنها اختصاا داده شاه و بعضی از عناوین مشرابه حرذ
شا و برخی دیگر نیز ادغام نردیا .تپس با مراجعه به متن پیاده شراه
و ماایسه بین نفته اتاتی مشخص شاه با ههرتت ماولهها ،تطبیرق
نهایی انجام شا .در نهایت در جاول تحلیل تمامیماولهها وارد شانا.
عناوین ماوله ها در باال و نام یا رمزهای پاتر دهنرانان در کنرار آن
نوشته شا .تپس در هر خانه آنچه پات دهنانان نفتهانا یا بخشی از
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آن وارد نردیا .ترپس آنچره را کره خبرنران دربراره هرر ماولره برا
شیوههای نونانون بیان کردنا ،در کنار یکایگر قرار داده شا و معنای
پنهان آنچه نفته بودنا درک نردیا و نویههای مربوطه اتتخراج شا.
در بخش کمی دادههای حاصل از این تحایق با اترتفاده از نررماهرزار
 Spssو  Lisrelمورد تجزیه و تحلیل قرار نرهترهانرا .در ایرن بخرش
ابتاا به توصیف آماری دادههای حاصرل از اجرزا پرتشرنامه پرداختره
شاه و تپس تواالت مطرح شاه مرورد آزمرون و بررتری قرارنرهتره
اتت و دادههرا در دو ترطح توصریفی و اترتنباطی تجزیره و تحلیرل
شاهانا .به منظور توصیف دادههای مذکور با اتتفاده از نرماهرزار spss
شاخصهای هراوانی ،درصا و  ...بهره بردهایم .در ترطح اترتنباطی از
معادالت تاختاری به منظور بررتری روایری ترازه و آزمرون T-Test
جهت بررتی تواالت پژوهش اتتفاده شاه اتت.
بررای بررتری روابر علری برین متغیرهرا بره صرورت منسررجم،
تالشهای زیادی در دهۀ اخیرر صرورت نرهتره اترت .یکری از ایرن
روشها در این زمینه مال معادالت تاختاری یا تحلیل چنامتغیری با
متغیرهای مکنون اتت .در پژوهشهای مختلف باون توجه به نام یرا
مفهوم بی شمار این واژه ،به یک تری مالهای عمومی اشراره شراه
اتت که شامل تحلیل عاملی تأییای ،مالهرای تراختاری همزمران
کالتیک ،تجزیه و تحلیل مسیر ،رنرتیون چنانانه ،تحلیل واریرانس
و تایر روشهای آماری اتت.
در تحایااتی که ها  ،آزمون مال خاصی از رابطه برین متغیرهرا
اتت از تحلیل مال معادالت تاختاری ) (SEMاتتفاده میشود .این
مال یک رویکرد جامع برای آزمون هرضیات درباره روابر متغیرهرای
مشاهاه شاه و مکنون اتت (Fornell and Larcker, 1981ش.
به دلیل اینکه مالهرای معرادالت تراختاری شرامل مرالهرای
پیچیاهای هستنا بسیاری از پژوهشگران دریاهتنا کره هررم نمروداری
برای به تصویر کشیان این مالها مناتب اترت .هررم نمروداری بره
محاق امکان میدها تا به ترعت روابر وابسرته در مرال نظرری را
تجسم کنا .در نمودار مسیر متغیرهای مشاهاهشاه با مربع یا مستطیل
و متغیرهای پنهان با بیضی یا دایره و رواب یکطرهه میان متغیرها با
یک هلش یکطرهه نشان داده میشود.
نرماهزار لریزرل یک محصول نرماهزاری اتت که به منظور برآورد
و آزمون مالهرای معرادالت تراختاری طراحری و از تروی شررکت
بینالمللی نرماهزار علمی (SSIش به بازار عرضه شاه اتت .این نرماهزار
با اتتفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اناازهنیری شراه،
میتوانا ماادیر بارهرای عراملی ،واریرانسهرا و خطاهرای متغیرهرای
مکنون را برآورد یا اتتنباط کنا ،و از آن میتوان برای اجرای تحلیرل
عاملی اکتشاهی ،تحلیل عاملی مرتبره دوم ،تحلیرل عراملی تاییرای و
همچنین تحلیل مسیر (مالیابی علی با متغیرهرای مکنرونش اترتفاده
کرد .هرناه در یک تحایق تعااد نسبتا زیادی متغیر وجود داشته باشا،
یاهتن رابطهها و یا به عبارت دیگر همبستگی برین ایرن متغیرهرا بره

روشهای معمولی بسیار مشکل و ناه ناممکن میباشا .روش تحلیرل
عاملی برای رهع این مشکل بوجود آماه اتت و بر مبنای آن متغیرهرا
به نونهای دتتهبنای میشونا که در نهایت به دو یا چنا عامرل کره
همان مجموعه متغیرها هستنا محاود مرینردنرا ،بره عبرارت دیگرر
متغیرهای مورد اتتفاده در تحایق بر اتاس صفات مشترکشان بره دو
یا چنا دتته محاود شاه و این دتتهها را عامل مینامیم .بنابراین هر
عامل را میتوان متغیری تاختگی یرا هرضری در نظرر نرهرت کره از
ترکیب چنا متغیر که از وجوهی به هم شرباهت دارنرا ،تراخته شراه
اتت .از طر دیگر روش تحلیل عاملی به عنوان ابزاری برای کشف
میزان ممکن کاهش دادهها به کار میرود (تحلیل عاملی اکتشراهیش و
یا تاییا هرضهایی که در مورد رابطه بین عاملها وجود دارد (تحلیرل
عاملی تاییایش.
نمونه آماری و روش نمونهگیری

برای جمعآوری اطالعات در ایرن تحایرق از روش نمونرهنیرری
کیفی و کمی اتتفاده میشود .از آن جا که در این تحایرق در مرحلره
کیفی مبنای نردآوری اطالعات ،خبرنری و تخصرص اهرراد در حروزه
کشاورزی میباشا ،از نمونهنیری هاهمنا اتتفاده میشود .نمونهنیری
هاهمنا ،بهترین راه ،برای جمعآوری نظرات اهرادی اتت که در زمینه
خاا دارای مهارت هستنا .روش نمونهنیری در مرحله کیفی در این
پژوهش خبرنان دانشگاهی از طریق روش نمونرهنیرری غیراحتمرالی
هاهمنا انتخاب میشونا .نمونه آماری از اعضا هیات علمی دانشکاه
کشاورزی دانشگاه هردوتی مشها انتخاب میشونا.
روش نمونهنیری در مرحله کمی خانوارهای مصر کنناه
برنج در شهر مشها تال  9411از طریق نمونهنیری در دتترس
شامل  483خانوار انتخاب میشونا.
دادههای این پژوهش با اتتفاده از مطالعات کتابخانهای ،مصراحبه
و پیمایش میاانی جمعآوری شاهانا .در تهیه پرتشنامه ،نظر خبرنران
دانشگاهی لحاظ شراه اترت .روایری پرتشرنامه توتر متخصصرین
بررتی و مورد تاییا قرار نرهت .بنابراین پرتشرنامه اترتفاده شراه در
این تحایرق از روایری مطلروبی (از لحراظ صروری و هرم محترواییش
برخوردار اتت .پایایی از طریق یکبار اجرای ازمرون آلفرای کرونبرا
بررتی نردیا .پس از بررتیها آلفرای کرونبرا در تمرامیمتغیرهرای
پرتشنامه بیشتر از  2/5بود که میتوان نفت این پرتشنامه از پایرایی
خوبی برخوردار اتت.
بررسی روایی و پایایی معادالت ساختاری

به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش و پات بره ترؤاالت،
در مرحله اول به بررتی روایی مال با اتتفاده از تحلیل عاملی تاییای
و در مرحله دوم با اترتفاده از آزمرون  t-testترک نمونرهای پرداختره

عابدانی و همکاران ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی

میشود .کره در مرحلره اول از نررم اهرزار لیرزرل و در مرحلره دوم از
نرماهزار  spssاتتفاده شاه اتت.
جهت تعیین پایایی پرتشرنامه از معیرار ضرریب آلفرای کرونبرا
اتتفاده شاه اتت (Fornell and Larcker, 1981ش .این ضریب از 2
تا  9متغیرر اترت و مارادیر براالی  2/5ایرن ضرریب بیرانگر پایرایی
پرتشنامه میباشا و ماادیر کمتر از  2/5نامطلوب ارزیابی میشود.
تحلیل عاملی تاییرای بررای بررتری دقرت و اهمیرت نشرانگرها
انتخاب شاه اتت که نشان میدها آیا نشانگرها تراختارهای عراملی
مناتبی را جهت اناازهنیری تازههای مورد مطالعره در مرال تحایرق
هراهم میآوردنا .جهت بررتی این موضوع از مارادیر تری (t-valueش
اتتفاده میشود که انر بزرگ تر از  9/15یا کوچکتر از  -9/15باشرنا،

در تطح اطمینان  %17نشانگرها تاختارهای عاملی مناتبی را جهرت
اناازهنیری ابعاد مورد مطالعه در مال تحایق هراهم میکننا.

نتایج و بحث
در این بخش ابتاا به توصیف ویژنیهرای اقتصرادی و اجتمراعی
اهراد تکمیرل کننراه پرتشرنامه پرداختره مریشرود .جراول  9برخری
آمارهررای مربرروط برره متغیرهررای جنسرریت ،وضررعیت تأهررل ،تررن،
تحصیالت ،تعااد اهراد خانوار ،میزان درآما و نوع مصر برنج را نشان
میدها.

جدول  -1آمارهای توصیفی برخی متغیرهای مهم مورد مطالعه
Table 1- Descriptive statistics of some important variables studied

فراوانی

ویژگیهای آماری پاسخدهندگان

Abundance

Statistical characteristics of respondents

193
191
325
59
33
113
238
182
148
54
31
149
135
69
235
149
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مرد
)(Man

جنسیت

زن

)(Gender

)(Female

متأهل
)(Married

وضعیت تأهل

مجرد

)(Marital status

)(Single

زیر دیپلم
)(High school

دیپلم و هوق دیپلم

میزان تحصیالت

)(Diploma and post-diploma

)(Education level

لیسانس و باالتر
)(Bachelor and higher
کمتر از 4نفر
)(Less than 4 people
 4نفر
)(4 people
بیشتر از  5نفر
)(More than 5 people
کمتر از  2میلیون تومان
)(Less than 2 million tomans
بین  2تا  4میلیون تومان
)(Between 2 and 4 million tomans
بین  4تا  6میلیون تومان
)(Between 4 and 6 million tomans
بیش از  6میلیون تومان
)(More than 6 million tomans

تعااد اعضا خانوار
)(Number of household members

میزان درآما خانوار
)(Household income

ایرانی
)(Iranian

نوع مصر برنج

خارجی

)(Type of rice consumption

)(Foreign

مأخذ :یاهتههای پژوهش
Source: Research Findings
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 بررسی میزان اهمیت گویه های موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی-2 جدول
Table 2- Examining the importance of items affecting consumer preferences in choosing domestic or foreign rice products
گویههای موثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانگین
)Items affecting consumer preferences in choosing domestic or foreign rice
(Standard
)Min(
)Max(
)Average(
deviation)
product(
1
5
3.758
0.937
اهمیت ظاهر و قا کشیاه تر برنج قبل از خریا
(Importance of appearance and taller rice before buying)

اهمیت ظاهر و میزان قا کشیان برنج بعا از پخت

1

5

4.115

0.875

1

5

3.844

0.889

2

5

4.424

0.711

2

5

4.357

0.758

2

5

4.451

0.699

2

5

4.461

0.757

2

5

4.346

0.807

1

5

4.669

0.687

1

5

1.862

1.246

1

5

3.419

0.990

1

5

3.549

0.955

1

5

3.693

1.112

1

5

2.234

1.155

1

5

3.003

1.085

1

5

4.021

0.956

1

5

4.125

0.911

1

5

3.859

0.946

1

5

3.977

0.941

1

5

3.651

1.051

1

5

3.406

1.033

1

5

3.724

1.033

1

5

2.563

1.184

1

5

3.294

0.964

1

5

3.146

1.059

1

5

3.029

1.073

1

5

3.195

1.138

(The importance of the appearance and height of rice after cooking)

اهمیت داشتن رنگ تفیا دانه برنج در هنگام خریا
(The importance of rice grain white color when buying)

اهمیت عطر و بو برنج در هنگام خریا
(The importance of rice aroma when buying)

اهمیت نااشتن خرده برنج و یکاتت بودن برنج در هنگام خریا
(The importance of small pieces of rice and uniformity of rice when buying)

اهمیت باهت برنج (نرم بودنش بعا از پخت
(The importance of rice texture (softness) after cooking)

اهمیت تالمت برنج از نظر اطمینان از اتتفاده نکردن از کود و تم و نااشتن هلزات تنگین
(The importance of rice health in terms of ensuring the use of fertilizers and pesticides
and the absence of heavy metals)

اهمیت ارنانیک بودن برنج
(The importance of rice being organic)

انتخاب برنج ایرانی در صورت هم قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی
(Choosing Iranian rice if Iranian and foreign rice are at the same price)

انتخاب برنج خارجی در صورت هم قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی
(Choosing foreign rice if Iranian and foreign rice are at the same price)

اهمیت اناازه بسته برنج (کیسهش برنج
(Importance of rice package size (bag))

اهمیت نوع بسته بنای برنج
(The importance of the type of rice packaging)

اهمیت کیسه کنفی در انتخاب برنج
(The importance of hemp bag in rice selection)

اهمیت کیسه پالتتیکی در انتخاب برنج
(The importance of plastic bags in choosing rice)

اهمیت عرضه برنج به صورت هله ای
(The importance of supplying rice in bul)

اهمیت قیا کشور یا شهر محل تولیا روی بسته بنای
(The importance of the country or city of production on the packaging)

اهمیت قیا تال تولیا و بهترین زمان اتتفاده برنج روی بسته بنای
(The importance of the year of production and the best time to use rice on the
packaging)

اهمیت قیا جاول ارزش غذایی برنج روی بسته بنای
(The importance of stating the nutritional value of rice on the packaging)

اهمیت قیا قیمت برنج روی بسته بنای
(The importance of stating the price of rice on the packaging)

اهمیت نوع هروشگاه یا مرکز خریا که از آن برنج تهیه می شود
(The importance of the type of store or shopping center from which rice is made)

اهمیت مسیر و محل هروشگاه برای خریا برنج
(The importance of the route and location of the store to buy rice)

اطمینان نااشتن از تبلیغات در انتخاب محصول برنج
(Uncertainty about advertising in choosing a rice product)

تأثیر نذار تر بودن تبلیغات تلویزیونی در انتخاب برنج نسبت به بایه رتانه ها
(TV commercials are more effective in choosing rice for the rest of the media)

تأثیر نذار بودن توصیه هروشناه برای خریا نوع خاصی از برنج
(The effectiveness of the seller's advice to buy a certain type of rice)

تأثیرنذار بودن تخفیف قیمت یک نوع خاا از برنج در انتخاب برنج
(Influence of price discount of a certain type of rice-on-rice selection)

تأثیرنذار بودن بسته های تشویای برای خریا برنج
(The effectiveness of incentive packages for buying rice)

تأثیر نذار بودن برنزاری جشنوارههاو نمایشگاههای هصلی برای معرهی محصول برنج
(The effectiveness of holding festivals and seasonal exhibitions to introduce rice
products)

 یاهتههای پژوهش:مأخذ
Source: Research Findings
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نتایج حاصل از ایرن مطالعره نشران داد کره  72/4درصرا پاتر
دهنانان مرد میباشنا و  83/5درصا متاهرل مریباشرنا .از نظرر رده
تنی بیشترین هراوانی مربوط به اهراد  32تا  72تال اترت کره 44/1
درص ا از پاتر دهنرانان را بره خرود اختصراا داده اترت .از نظرر
تحصیالت پات دهنانان هراوانی اهرادی که دارای مرارک لیسرانس
هستنا با  44/5درصا بیشترین میزان را دارا میباشنا .خرانواده هرای
چهار نفره با  48/7درصا بیشتر پاتر دهنرانان را شرامل مریشرود.
 48/8درصا اهرادی که به پرتشنامه پات دادهانا درآمای بین  0تا 3
میلیررون را دارنررا و  70/9آنهررا کارمنررا مرریباشررنا 59/0 .درصررا
مصر کننانان برنج ایرانی و بایه اهراد برنج خارجی مصر میکننا.
بررسی توصیفی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان
در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی

در این بخش میانگین میزان تاثیر عوامل هفتنانه و نویرههرای
مؤثر بر ترجیحات مصر کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یا
خارجی به صورت مجزا بررتی میشود .نتایج بررتی توصیفی عوامل
در جااول زیر نمایش داده میشود.
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طبق جاول  0پنج نویهای که بر ترجیحات مصرر کننرانان در
انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی دارای تاثیر بیشتری نسبت بره
تایر نویهها هستنا ،عبارتنا از :انتخاب بررنج ایرانری در صرورت هرم
قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی ،با میانگین  ،3/551اهمیت طعرم و
مزه برنج بعا از پخت با میانگین  ،3/521اهمیت عطر و بو برنج بعا از
پخت مهم با میانگین  ،3/755اهمیت مخلوط نبودن با برنج دیگرر در
هنگام خریا با میانگین  3/798و اهمیت تالمت برنج از نظر اطمینان
از اتتفاده نکردن از کود و تم و نااشتن هلزات ترنگین برا میرانگین
.3/359
همچنین بر اتاس اطالعالت این جاول ،انتخاب برنج خارجی در
صورت هم قیمت بودن بررنج ایرانری و خرارجی برا میرانگین ،9/850
اهمیررت کیسرره پالتررتیکی در انتخرراب برررنج بررا میررانگین ،0/043
تأثیرنذارتر بودن تبلیغات تلویزیونی در انتخاب بررنج نسربت بره بایره
رتانهها با میانگین  ،0/754اهمیت عرضه برنج به صرورت هلرهای برا
میانگین  4/224و تأثیرنذار بودن بستههای تشویای برای خریا بررنج
با میانگین  4/201بهترتیب کمترین تأثیر را بر انتخاب بررنج داخلری و
خارجی داشتهانا.

جدول  -3بررسی میزان تاثیر عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی
Table 3- The effect of factors affecting consumer preferences in choosing domestic or foreign rice products

انحراف معیار
(Standard
)deviation

میانگین

بیشترین

کمترین

)(Average

)(Max

)(Min

0.740

3.905

5

1.00

0.517

4.463

5

2.71

0.716

4.405

5

2.00

0.538

4.404

5

1.00

0.532

3.542

5

1.22

0.915

3.529

5

1.00

0.734

3.158

5

1.00

عوامل موثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی
(Factors affecting consumer preferences in choosing domestic or
)foreign rice product

ظاهر محصول
)(Product appearance

کیفیت
)(Quality

تالمت
)(Health

قیمت
)(price

بسته بنای
)(Packaging

توزیع
)(Place

ترهیع
)(Promotion

مأخذ :یاهتههای پژوهش
Source: Research Findings

نتررایج جرراول  4کرره برره بررترری عوامررل مررؤثر بررر ترجیحررات
مصر کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یرا خرارجی پرداختره
اتت ،بیرانگر ایرن اترت کره کیفیرت ،ترالمت محصرول و قیمرت،
مهمترین متغیرهای مؤثر بر ترجیحرات مصرر کننرانان در انتخراب

برنج داخلی یا خارجی هستنا و نحوه ترهیرع و تررویج بررنج و مکران
توزیع کمتررین ترأثیر را برر ترجیحرات مصرر کننرانان در انتخراب
محصول برنج داخلی یا خارجی داشته اتت .بر اتاس اطالعرات ایرن
جاول ظاهر محصول و بستهبنای نیز در میانه این طیف ،متغیرهرایی
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هستنا که به ترتیب ،بر ترجیحات مصر کننرانان در انتخراب بررنج
داخلی و خارجی اثرنذار بودهانا.
تجزیه و تحلیل و نتایج مدل سازی معادالت ساختاری

جهت بررتی روایی تازه تحلیل عاملی تاییای مورد اتتفاده قرار
مینیرد (Hooman, 2008ش .ایرن مرال مبتنری برر اطالعرات پریش
تجربی درباره تاختار داده اتت و قبل از انجرام تحلیرل مسریر (مرال
تاختاریش ،ابتاا بایا تحلیل عاملی تاییای (مال انراازهنیرریش انجرام
شود و در واقع به بررتی این موضوع پرداخته میشود که آیا ترواالت
انتخاب شاه تاختارهای عاملی مناتبی را جهت اناازهنیری ابعاد مورد
مطالعه در مال تحایق هراهم میآوردنا .در تحلیل عاملی تائیای هرر

چه میزان بار عاملی به عاد یک نزدیک تر باشا در واقع نویرای ایرن
مسئله اتت که تواالت پرتشرنامه ارتبراط قرویتری برا متغیرر هرای
مکنون دارنا و انر میزان بار عاملی صفر باشا ایرن بره معنرای عرام
ارتباط بین توال پرتشنامه با متغییر مکنون اتت .بار عاملی منفی به
معنای معکوس بودن جهرت اثرنرذاری تروال پرتشرنامه برر متغیرر
مکنون اتت .مااار بار عاملی کوچکتر از  2/3و یا مااار آمراره  tبرین
 -9/15و  9/15بایا از مال حذ شود.
نتایج تحلیل عاملی تائیای عوامرل مرؤثر برر ترجیحرات مصرر
کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی در نمودارهای زیر
نشان داده شاه اتت.

نمودار  -1مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل ظاهر محصول
Figure 1- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of product appearance factor

طبق نمودار  ،9همه  4نویه مربوط به ظاهر محصول شامل ظاهر
و قا کشیاه تر برنج قبل از خریا ،ظاهر و قا کشیاه ترر بررنج بعرا از
پخت و داشتن رنگ تفیا دانه برنج در هنگام خریا ،میتواننرا عامرل

مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  4نویه از عراد
 9/15بیشتر اتت .لذا تؤاالت پرتشنامه مربوط به ظاهر محصرول ،از
روایی مناتب برخوردار هستنا.

نمودار  -2مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل کیفیت
Figure 2- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of quality factor

طبق نمودار  ،0همه  5نویه مربوط به عامل کیفیت ،شامل عطر و
بو برنج در هنگام خریا ،نااشتن خرده برنج در هنگام خریرا ،مخلروط

نبودن با برنج دیگر در هنگام خریا ،کهنگی و تازنی برنج ،عطر و برو
برنج بعرا از پخرت ،طعرم و مرزه بررنج بعرا از پخرت و باهرت بررنج

عابدانی و همکاران ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی

(نرمبودنش بعا از پخت میتواننا عامل مورد نظر را بوجود آورنرا .زیررا
مااار آماره  tبرای همه  5نویه از عاد  9/15بیشتر اتت .لذا ترواالت
پرتشنامه مربوط به عامل کیفیت ،از روایی مناتب برخوردار هستنا.
طبق نمودار  ،4همه  0نویه مربروط بره عامرل ترالمت ،شرامل
تالمت برنج از نظر اطمینان از اتتفاده نکردن کود و ترم و نااشرتن
هلزات تنگین و ارنانیگ بودن برنج مری تواننرا عامرل مرورد نظرر را
بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  0نویه از عاد  9/15بیشرتر
اتت .لذا تواالت پرتشنامه مربوط به عامل تالمت ،از روایی مناتب

00

برخوردار هستنا.
طبق نمودار  ،3همه  0نویه مربوط به عامل قیمت ،شامل انتخاب
برنج ایرانی درصورت هم قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی و انتخاب
برنج خرارجی در صرورت هرم قیمرت برودن بررنج ایرانری و خرارجی
می تواننا عامل مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همره
 0نویه از عاد  9/15بیشتر اتت .لذا ترواالت پرتشرنامه مربروط بره
عامل قیمت ،از روایی مناتب برخوردار هستنا.

نمودار  -3مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل سالمت
Figure 3- Values of t-statistic for confirmatory factor analysis of health factor

نمودار  -4مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل قیمت
Figure 4- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of price factor

نمودار  -5مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل بستهبندی
Figure 5- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of packaging agent
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طبق نمودار  ،7همه 1نویه مربوط به بسرتهبنرای ،شرامل انراازه
بسته برنج (کیسهش ،نوع بستهبنای ،ترجیح انتخاب کیسه کنفی ،ترجیح
انتخاب کیسه پالتتیکی ،عرضه برنج به صورت هلهای ،قیا کشور یرا
شهر محل تولیا ،قیا تال تولیا و بهترین زمران اترتفاده بررنج ،قیرا
جاول ارزش غذایی برنج ،قیا قیمت برنج روی بستهبنای مریتواننرا
عامل مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  1نویه به
جررز نویررههررای  98و  91از عرراد  9/15بیشررتر اتررت .لررذا تررواالت
پرتشنامه مربوط به بستهبنای ،از روایری مناترب برخروردار هسرتنا.
نویههای  98و  91عبارتنا از " :اهمیت کیسه پالترتیکی در انتخراب

محصول برنج"و "اهمیت عرضه برنج به صورت هلهای" .بنرابراین دو
نویه  98و  91حذ شانا.
طبق نمودار  ،5هر  0نویه مربوط بره عامرل توزیرع ،شرامل نروع
هروشگاه یا مرکز خریرا و مسریر محرل هروشرگاه بررای خریرا بررنج
می تواننا عامل مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همره
 0نویه از عاد  9/15بیشتر اتت .لذا ترواالت پرتشرنامه مربروط بره
عامل توزیع ،از روایی مناتب برخوردار هستنا.

نمودار  -6مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل توزیع
Figure 6- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of the distribution factor

نمودار  -7مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل ترویج
Figure 7- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of promotion factor

طبق نمودار  ،5همره  5نویره مربروط بره عامرل تررویج ،شرامل
اطمینان به تبلیغات برنج ،تأثیرنذار تر بودن تبلیغات تلویزیونی نسربت
به بایه رتانهها ،توصیه هروشناه برای خریا یک نوع خاصی از بررنج،
تخفیف قیمت یک نوع خاصی از برنج ،بستههای تشویای برای خریرا
برنج ،برنزاری جشنوارها و نمایشگاههای هصلی میتواننا عامل مرورد
نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  5نویه از عراد 9/15
بیشتر اتت .لذا تواالت پرتشنامه مربوط به عامرل تررویج ،از روایری
مناتب برخوردار هستنا.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این مطالعه نشان داد که بستههای تشویای و تبلیغات ترأثیر
کمی در ترجیحات مصر کنناه برنج داخلری یرا خرارجی مرینرذارد.
همچنین در صورت هم قیمت بودن بررنج ایرانری برا بررنج خرارجی،
مصر کننانان برنج خارجی را انتخاب نمیکننا و بررنج ایرانری بره
برنج خارجی ترجیح میدهنا .در نهایت میزان تراثیر همره عوامرل برر
ترجیحات مصر کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خرارجی
در حا زیاد اتت و تمرامینویرههرا در حرا زیراد در انتخراب مصرر
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کننانان تأثیر نذار خواها بود .بررتیها نشان داد که انر برنج ایرانی
و خارجی هم قیمت باشنا و با حذ ارز دولتری بررنج خرارجی و هرم
قیمت شان برنج ایرانی و خارجی ،مصر کننانان تمایل دارنرا بررنج
ایرانی را به دلیل عطر و طعم مطبوع مصر کننا .تبلیغات تلویزیرونی
نمیتوانا روی انتخراب مصرر کننراه تأثیرنرذار باشرا ،چرون بررنج
محصولی اتت که بایا هنگام خریا به رویت مصرر کننراه برترا و
پس از بررتی ظاهر برنج آن را خریااری کنا .بستههرای تشرویای در
خریا محصول برنج ترأثیر زیرادی در انتخراب مصرر کننرانان نیرز
نخواها نذاشت پس بهتر اتت به جای هزینه برای برای بسرتههرای
تشویای ،تولیاکننانان برنج بیشتر بر روی کیفیت بررنج کره یکری از
اولین ترجیحات مصر کننانان برای انتخاب محصول برنج میباشا،
تالش کننا .نتایج نشان داد که همه اهراد مصر کنناه برنج ،برنجری
را برای مصر انتخاب میکننا که اول از همه عطر و بو مطبوع هرم
قبل از پخت و هم بعا از آن و همچنین نااشتن خرده برنج در هنگرام
خریا و داشتن طعم و مزه مناتب بعا از پخت داشته باشرا .همچنرین
تالمت برنج به عنوان دومین مولفه برنج مورد نظر مصرر کننرانان
اتت ،آنها برنجی را انتخاب مریکننرا کره از نااشرتن ترم و کرود و
همچنین ارنانیک بودن آن اطمینان داشته باشرنا .ظراهر محصرول از
نظر قا و شکل ظاهری بعا از پخت و رنگ برنج هنگام خریا در رتبه
توم قرار دارد .همچنین بستهبنای محصول ازنظرر نروع بسرتهبنرای
(هلهای یا بستهبنایش ،ظاهر و اطالعات درج شراه در بسرتهبنرای در
رتبه بعای قرار می نیرد .رتبه چهارم مربوط به توزیع محصرول بررنج
اتت که هم از نظر محل هروشگاه و دتترتی به هروشگاه در انتخاب
مصر کنناه برنج موثر اتت .قیمرت و تبلیغرات از نظرر نروع رترانه،
رواب عمومی و تشویق به خریا محصول در رتبرههرای پایرانی قررار
مینیرنا .این نتایج نشان دهناهی آن اتت که که مصر کننانان به
کیفیت برنج بیشتر از قیمت آن توجه میکننا علت مهم این امرر ایرن
اتت که هزینه خریا برنج تهم کمی در درآما خانوار دارد ،بنابراین با
انجام عملیاتی برای بهبود کیفیت برنج ،میتروان قیمرت بررنج را بره
نونهای اهزایش داد باون اینکه از تااضرای مصرر کننرانان کاترته
شود .با اطالعات باتت آماه ا ز نمونه آماری ،مشاهاه شا که تمرامی
اهراد در انتخاب برنج به عوامل خاصی از قبیل عطر ،برو ،یرک دترت
بودن محصول در هنگام خریا دقت میکننا .بررنج ایرانری بره علرت
کیفیت ،شرای پخت و عطر و طعم خاا بعا از پخت ،در بین اقشرار
مختلف جامعه جایگاه خاصی دارد و همه اهراد جامعه خواتتار مصرر
آن مرریباشررنا .در انتخرراب برررنج ،نرروع بسررتهبنررای و انرراازه آن در
اولویت های اول خریااران نیست اما ناش بسزایی در بازار ایفا میکنا.
در بررتیهای تکمیلی مشخص شا که بیشتر مصرر کننرانانی کره
برنج مصر میکننا برنج ایرانی را انتخاب می کننا .نتایج نشران داد
به ترتیب متغیرهای طعم برنج بعا از پخت ،مخلروط نبرودن برا بررنج
دیگر ،عطر بعا از پخت ،عطر و بو در هنگام خریا ،باهت بررنج بعرا از
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پخت و انتخاب نوع برنج توت شهروناان شهر مشرها دارای رابطره
منفی و معنیداری اتت به بیان دیگر کسانی که برنج ایرانی مصرر
میکننا بیشتر از کسانی که برنج خارجی مصر میکننا این متغیرها
بر انتخاب آنها تأثیرنذارتر اتت .نتایج باتت آماه از این پرژوهش برا
پژوهشهای احمای و همکاران (Ahmadi et al., 2018ش ،انصراری
و همکراران (Ansari et al., 2013ش ،ژو و همکراران ( Xu et al.,
2020ش ،کیکررو و همکرراران (Kieko et al., 2017ش ،ایبیتویرره و
همکاران (Ibitoye et al., 2014ش دلساک و همکراران ( Dolsak et
al., 2020ش ،اعظرم و علری (Azzam and Ali, 2019ش ،ترلیمان و
همکاران همخوانی دارد .براتاس نتایج به دتت آماه از این پرژوهش
پیشنهاد می شود ،با در نظر نرهتن ظرهیتهای بالاوه موجود در ایرران
برای کشت محصول برنج با اهزایش کیفیرت بررنج تولیرای ،کراهش
واردات بی رویره ایرن محصرول و اترتفاده از کیفیرت و بازارپسرنای
مصر کننانان ،به رقابت با محصروالت کرم کیفیرت و ارزان قیمرت
خارجی پرداخته شود .بر اتاس نتایج این پژوهش که قیمت را یکی از
مهمترین عوامل اثرنذار بر مصر برنج داخلری در ماایسره برا بررنج
خارجی شناتایی نموده اتت ،این اقاامات زمانی میتوانرا منجرر بره
ارتاای میزان مصر برنج داخلی در ماایسه با برنج خارجی شرود کره
تمهیااتی در زمینه اهزایش عملکرد ،کاهش هزینههای تولیا و ارتاای
بهرهوری در کشت برنج داخلی انایشیاه شود تا از این طریق بر تطح
قیمت تعادلی برنج داخلی در بازار تأثیرنذار بوده و آن را کاهش دها و
با اهزایش تطح تااضای مصر کنناه ،ضمن تأمین خواتت متااضیان
برنج داخلی ،تود تولیاکننانان و عرضه کننانان برنج داخلی (که برا
انتاال تابع عرضه به تمت راتت و کاهش قیمت برنج داخلی مواجره
شاهاناش از طریرق هرروش بیشرتر محصرول ارتارا داد .همچنرین درج
اطالعاتی از قبیل جاول ارزش غذایی ،کا اصل بودن محصول ،تاری
تولیا و تاری مصر  ،نحوه پخت ،نوع واریته برنج و شهر تولیاکننراه
روی بستهبنایهای برنج ناش مهمی را در بازار می توانرا ایفرا کنرا.
توصیه می شرود برا اترتفاده از بسرتهبنرایهرای کنفری کره تررجیح
مصر کننانان اتت با رنگها و ظاهری جایرا باعرث جلرب توجره
مصر کننانان برای انتخاب برنج ایرانی اترتفاده کررد .همچنرین برا
آناهی از تلیاه و خواتت مصر کننانان مریتروان کیفیرت و تنروع
محصول ایرانی را به نونهای ارتارا داد کره موجرب اهرزایش مصرر
ترانه محصول ایرانی نسبت به نمونره مشرابه خرارجی آن و اهرزایش
درآما کشاورزان و حمایت از تولیا ملی شود.
عالوه بر موارد مذکور ،بایستی تیاتتهایی در خصروا توترعه
کشاورزی ترغیبی اتخاذ شود تا کشاورزان به تررا برذرهای اصرالح
شاهای با ظاهری کشیاه تر و همچنرین عطرر و طعرم بهترر و ارقرام
کیفی که هزینه تمامشراه پرایین و کیفیرت و برازدهی براالیی دارنرا،
برونا ،تا باعث اهزایش مصر کننانان برنج ایرانری نسربت بره بررنج
خارجی شونا و همچنین اهزایش درآما کشاورزان شود .نظر به اینکره

1041  بهار،1  شماره،63  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

 تصرمیماتی در،به تمایل مصر کننانان به مصر بررنج برا کیفیرت
خصوا اتتفاده از بستهبنایهای مناتب در مراحرل بازاریرابی بررنج
نرهته شود تا ویژنیهای کیفی این محصرول ترا رتریان بره دترت
مصر کننانان حفظ شود و محصولی با کیفیت در اختیرار آنران قررار
.نیرد
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در این مطالعه اهراد با تطح تحصیالت باالتر تمایل بیشرتر بره خریرا
 پیشنهاد میشود برای ارتارای ترالمت جامعره و،برنج ارنانیک دارنا
اهزایش آناهی مصر کننانان و تولیاکننانان در خصروا عروارض
ناشی از ترمهرا و کودهرای شریمیایی و هوایرا مصرر محصروالت
 به عالوه با توجره.ارنانیگ از طریق رتانهها اقاامات الزم انجام شود

منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ahmadi M., Hojjati M., and Abdshahi A. 2018. 2nd International Congress and 25th National Congress of Food
Science and Technology of Iran, 1-8.
Ansari A., Moshrefjavadi M.H., and Jamshidi H. 2013. Investigating and ranking the most important reasons for
the desire of domestic consumers to choose a foreign alternative product (Case study: Milad brand chocolate
industry). Journal of New Marketing Research 2(9): 226-236.
Amirnejad H., Mirkarimi Sh., Tonekbar P., and Heidari N. 2019. Investigating Rice Consumers' Preferences Using
Selection Modeling Approach with Emphasis on Domestic Production: A Case Study of Gorgan. Agricultural
Economics Research 12(3): 302-279.
Anang B.T., Adjei Adjetey S.N., and Addy Abitiwe S. 2011. Consumer Preferences for Rice Quality
Characteristics and the Effects on Price in the Tamale Metropolis, Northern Region, Ghana, International Journal
of AgriScience 1(2): 67-74.
Ardestani M., Kazemnejad M., and Amjadi A. 2012. Investigating the economic situation and supportive
approaches of rice in the world and Iran. Tehran: Ministry of Jihad for Agriculture, Research Institute for
Planning, Agricultural Economics and Rural Development- Management of Research Findings and Information.
Azzam Z.A., and Ali N.N. 2019. The Relationship between Product Mix Elements and Consumer Buying
Behavior– A Case of Jordan. Global Journal of Economics and Business 2(6): 375-384.
Cosmina M., Gallenti G., Marangon F., and Troiano S. 2015. Attitudes towards Honey among Italian Consumers:
A Choice Experiment Approach. Paper Prepared for Presentation at the EAAE-AAEA Joint Seminar, Consumer
Behavior in a Changing World: Food, Culture, and Society. Naples, Italy.
Dolsak J., Hrovatin N., and Zoric J. 2020. Analysing Consumer Preferences, Characteristics, and Behaviour to
Identify Energy-Efficient Consumers. Sustainability 12(1): 2-19.
Fornell C., and Larcker D.F. 1981. Structural Equation Models with Unobeyable Variables and Measurement
error. Journal of Marketing Research 18(1): 39-50.
Henrieta C., Aleksander K., and Dagmar B. 2015. Impact of Brand Name. Proceedings of Economics and Finance
Business Economics Management (BEM) 34: 615-621.
Hooman H.A. 2008. Structural Equation Modeling Using LISREL Software, Tehran: University Humanities Study
and Development Organization.
Hisolp M. 2011. An Overview of Branding and Brand name Measurement of on Line Marketers, Dynamic Logic
Branding 101(1): 1-22.
Holmes R., and Paswan K. 2012. Consumer Reaction to New Package Design, Journal of Product & Brand
Management 21(2): 109-116.
Holt B. 2015. Brands and Branding Cultural Strategy Group.
Ibitoye O.O., Nawi N.M., Kamarulzaman N.H., and Man N. 2014. Consumers' Awareness towards Organic Rice
in Malaysia. International Food Research Journal 21(5): 1711-1718.
Kotler P., and Keller K. 2016. Marketing Management, Global Edition. 15 th Edition. Jilan Wineyer Publication
USA.
Kieko A., Kenjo A., and Kiyokazo U. 2017. A Choice Experiment to Compare Preferences for in Thailand and
Japan: The Impact of Origin Sustainability, and Taste, Food Duality and Preference. Food Quality and Preference
56: 274-284.
Mitul P. 2012. Role of Packaging on Consumer Buying Behavior. Global Journal of Management and Business
Research 12(10): 48-69.
Miyuri S. 2015. The Impact of Quality on Consumer Behavioral Intentions, Journal of Promotion Management
21(6): 776-797.
Panicom T., DelGiudic T., and Caracciolo F. 2014. Quality Dimensions and Consumer Preferences: A Choice
Experiment in the Italian Extra- Virgin Olive Oil Market. Agricultural Economics Review 15(2): 100-112.
Ramezani Amiri H., and Bakhshudeh M. 2011. The effect of price and income changes on rice consumption
pattern in Shiraz. Journal of Agricultural Economics Research 3(3): 100-77.
Statistics Center of Iran. 2019. www.amar.org.ir.

05

 شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی،عابدانی و همکاران

23. Winkielman P., Shwarz N., and Fazenderio T. 2000. Affective and Cognitive Consequences of Visual Fluency:
When seeing is Easy on the Mind in, Visual Pre. Ed. Ann-Arobor. Michigan, USA.
24. Xu L., Yang X., and W L. 2020. Consumers’ Willingness to Pay for Imported Milk: Based on Shanghai, China.
Int. J. Environ. Res. Public Health 17(244): 2-16.

